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Όλη η ∆όξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο όλων των κόσµων, και είθε ο Αλλάχ 

να επαινέσει τον Προφήτη Του, Μωχάµµαντ, και την οικογένειά του και τους 

Συντρόφους του, και να τους κρατήσει ασφαλείς από κάθε κακό. 

Αγαπητέ αδελφέ Μουσουλµάνε, πρέπει να γνωρίζεις ότι είναι ανάγκη να λάβουµε 

υπ’ όψιν µας τέσσερα ζητήµατα:    

� Γνώση: Το να έχει κανείς γνώση για τον Αλλάχ, για τον Προφήτη Του και για τη 

θρησκεία µας, το Ισλάµ, αφού δεν επιτρέπεται να λατρεύει κανείς τον Αλλάχ χωρίς καµία 

γνώση για Αυτόν, και για όποιον το κάνει, ο προορισµός του θα είναι η πλάνη. 

� Πράξη: Όποιος έχει γνώση, αλλά δεν πράττει σύµφωνα µε αυτή, µοιάζει µε τους 

αλλόθρησκους, που γνωρίζουν τις θρησκείες τους, αλλά δεν πράττουν σύµφωνα µε αυτές. 

Και από τις παγίδες του σατανά είναι το ότι διώχνει τον άνθρωπο από τη γνώση, 

ψιθυρίζοντάς του ότι ο Αλλάχ δεν θα τον Καταδικάσει λόγω της άγνοιάς του. Πράγµατι, 

αυτό το επιχείρηµα δεν ευσταθεί σε καµία περίπτωση, αφού όποιος ξέρει ότι µπορεί να 

ψάξει και να µάθει αλλά δεν το κάνει, θα καταδικαστεί κατά την Ηµέρα της Κρίσεως. 

Αυτό ακριβώς είναι που έκανε ο λαός του Προφήτη Νώε, {έβαζαν τα δάχτυλά τους στ’ 

αυτιά τους, καλύπτονταν µε τα ενδύµατά τους και επέµεναν (στην άρνησή τους), και 

συµπεριφέρονταν πολύ αλαζονικά.}. 

� Το κάλεσµα προς τον Αλλάχ: Αφού οι λόγιοι και αυτοί που καλούν τους ανθρώπους στο 

∆ρόµο του Αλλάχ είναι οι κληρονόµοι των Προφητών και πράττουν όπως αυτοί, προτρέποντας 

τους ανθρώπους στο καλό και αποτρέποντάς τους από το κακό, και ο Αλλάχ Καταράστηκε 

τους ανθρώπους των άλλων θρησκειών, λόγω του ότι {δεν απαγόρευαν µεταξύ τους το 

κάθε Μούνκαρ (απαγορευµένο) που διέπρατταν. Τι άθλιο είναι αυτό που έκαναν!} 

� Υποµονή στις δυσκολίες: Πρέπει κάθε Μουσουλµάνος να είναι υποµονετικός στις 

δυσκολίες που µπορεί να αντιµετωπίσει στα προηγούµενα τρία ζητήµατα, της γνώσης, της 

πράξης και του καλέσµατος προς τον Αλλάχ. 

Και ως συµµετοχή από την πλευρά µας, στο να αφαιρέσουµε το πέπλο της άγνοιας, 

και ως διευκόλυνση για αυτόν που αναζητά τη γνώση, συλλέξαµε σε αυτό το βιβλίο 

κάποιες βασικές γνώσεις σχετικά µε το Ισλάµ, καθώς και τα τελευταία τρία µέρη του 

Ιερού Κορανίου, µαζί µε την ερµηνεία τους. 

Προσπαθήσαµε όσο είναι δυνατόν να συνοψίσουµε και να αντλήσουµε υλικό από τις 

αυθεντικές πηγές, και δεν ισχυριζόµαστε ότι το πετύχαµε εντελώς, αφού η τελειότητα 

ανήκει στον Αλλάχ και µόνο.  

Ζητάµε από τον Αλλάχ να Ανταµείψει µε την καλύτερη αµοιβή όποιον συµµετείχε σε 

αυτό το βιβλίο, όσον αφορά την προετοιµασία, την εκτύπωση, τη διάδοση, την ανάγνωση 

ή την εκµάθηση.  

Ο Αλλάχ γνωρίζει καλύτερα, και είθε ο Αλλάχ να επαινέσει τον Προφήτη Του, 

Μωχάµµαντ, και την οικογένεια του και τους Συντρόφους του, και να τους κρατήσει 

ασφαλείς από κάθε κακό. 

Αυτό το βιβλίο συνίσταται από πολλούς Μουσουλµάνους λογίους από όλον τον κόσµο. 
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Πρόλογος 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε µαζί µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.tafseer.info             Eλλη@tafseer.info 

    

 



  

     
Οι αρετές της απαγγελίας 
του Ιερού Κορανίου 

                    Το Ιερό Κοράνιο είναι ο Λόγος του Αλλάχ. Η ανωτερότητα του Κορανίου έναντι των 

λόγων των δηµιουργηµάτων είναι όµοια µε την ανωτερότητα του Αλλάχ έναντι των 

δηµιουργηµάτων. Η κίνηση της γλώσσας κατά την απαγγελία του Κορανίου είναι η 

καλύτερη πράξη που µπορεί να εκτελέσει η γλώσσα.  

Πολλές αρετές έγκεινται στη διδασκαλία και την απαγγελία του Ιερού 

Κορανίου, µερικές από τις οποίες είναι οι εξής: 

Η αµοιβή της διδασκαλίας: Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Οι καλύτεροι ανάµεσά 

σας είναι εκείνοι που µαθαίνουν το Κοράνιο και το διδάσκουν» (Αλ-Μπουχάρι). 

Η αµοιβή της απαγγελίας: Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όποιος διαβάσει ένα 

γράµµα από το Βιβλίο του Αλλάχ θα αµειφθεί γι’ αυτό µε Χάσσανα (πόντοι αµοιβής των 

καλών πράξεων) και η Χάσσανα αυξάνεται δέκα φορές.» (Ατ-Τίρµιδεϊ). 

Η αµοιβή της µάθησης του Κορανίου, της αποµνηµόνευσής του και της επιδέξιας 

απαγγελίας του: Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Εκείνος που απαγγέλει το Κοράνιο, ενώ 

πρώτα το έχει αποµνηµονεύσει, βρίσκεται µε τους τιµηµένους ευσεβείς αγγέλους, κι 

εκείνος που το απαγγέλλει αν και δυσκολεύεται, θα λάβει δύο αµοιβές.» (Αλ-Μπουχάρι και 

Μόσλεµ). Επίσης είπε: «Θα ειπωθεί (στον Παράδεισο) σ’ εκείνον που απαγγέλλει το 

Κοράνιο και έδρασε µε βάση τα διδάγµατά του: διάβασε, ανυψώσου (στα επίπεδα του 

Παραδείσου) και απάγγελνε µε ωραία απαγγελία χωρίς βιασύνη, όπως έκανες στην 

εγκόσµια ζωή σου, γιατί πράγµατι, το επίπεδό σου είναι ισάξιο µε αυτό του τελευταίου 

εδαφίου σου.» (Ατ-Τίρµιδεϊ). 

Ο Αλ-Χαττάµπι είπε: έχει αναφερθεί σε µια αφήγηση ότι ο αριθµός των επιπέδων στον 

Παράδεισο είναι ίδιος µε τον αριθµό των εδαφίων του Κορανίου, κι έτσι θα ειπωθεί στον 

αφηγητή: ‘‘ανέβα τόσα επίπεδα, όσος είναι ο αριθµός των εδαφίων του Κορανίου που 

απάγγελνες’’. Εκείνοι που απάγγελναν ολόκληρο τα Κοράνιο θα ανέβουν στο ύψιστο επίπεδο 

του Παραδείσου στη Μέλλουσα Ζωή, κι εκείνοι που απάγγελναν µέρος του, θα ανέβουν 

αναλόγως. Η αµοιβή τους θα είναι ισάξια µε το τελευταίο εδάφιο που είχαν απαγγείλει. 

Η αµοιβή κάποιου που το παιδί του έµαθε το Κοράνιο: Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

είπε: «Κάποιος που διαβάζει το Κοράνιο, το µαθαίνει, και δρα σύµφωνα µ’ αυτό, στους 

γονείς του κατά την Ηµέρα της Κρίσεως θα φορεθεί ένα στέµµα φωτός, το φως του 

οποίου (θα είναι τόσο λαµπρό) όσο το φως του ήλιου. Επίσης, θα τους φορεθούν 

µανδύες πιο πολύτιµοι από ολόκληρο αυτόν τον κόσµο. Θα ρωτήσουν: ‘‘Γιατί φοράµε 

αυτό το [τιµηµένο] ένδυµα;’’ Θα ειπωθεί σ’ αυτούς: ‘‘Λόγω της σηµασίας που έδωσε 

το παιδί σας στο Κοράνιο’’» (Αλ-Χάκιµ). 

Η διαµεσολάβηση του  Κορανίου γι’ αυτόν που το απαγγέλλει στη Μέλλουσα Ζωή: 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Απαγγείλετε το Κοράνιο, επειδή θα έρθει την Ηµέρα της 

Ανάστασης ως µεσολαβητής για τους συντρόφους του (τους αφηγητές).» (Μόσλεµ).  

Επίσης, είπε: «Η νηστεία και η απαγγελία του Κορανίου θα µεσολαβήσουν για έναν 

δούλο (τον άνθρωπο που θα τα διατηρήσει) την Ηµέρα της Ανάστασης.» (Άχµαντ και Αλ-Χάκιµ) 

Η αµοιβή γι’ αυτούς που συναθροίζονται για την απαγγελία και τη µελέτη του 

Κορανίου: Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όσοι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε έναν 

οίκο από τους οίκους του Αλλάχ [τζαµιά], και απαγγέλλουν το Κοράνιο και το µελετούν 

µεταξύ τους, θα κατέβει πάνω τους η ηρεµία, θα τούς καλύψει το έλεος, θα τους 

περικυκλώσουν οι άγγελοι, και θα τους αναφέρει ο Αλλάχ σε αυτούς που βρίσκονται 

κοντά Του.» (Άµπου Νταούντ). 



  

      

Οι Κανόνες της Απαγγελίας του Κορανίου 

Η δεοντολογία της απαγγελίας του Κορανίου: Ο Ιµπν Καθίρ ανέφερε µερικά από 

αυτά τα πρότυπα δεοντολογίας, και ανάµεσα σ’ αυτά βρίσκονται τα εξής: 1) Να µην απαγγέλει 

κανείς ούτε να αγγίζει το Κοράνιο, παρά µόνο αφού έχει εξαγνιστεί (δηλ. να έχει εκτελέσει 

Ουντού’). 2) Να χρησιµοποιεί το Σιωάκ για να καθαρίσει τα δόντια του πριν την απαγγελία. 

3)Να φορά τα καλύτερά του ρούχα. 4) Να στρέφεται προς την κατεύθυνση της προσευχής 

(Κέµπλα). 5) Να διακόπτει την απαγγελία του ενώ χασµουριέται. 6) Να µην διακόπτει την 

απαγγελία του και να µιλά, εκτός κι αν είναι απαραίτητο. 7) Να είναι συγκεντρωµένος στην 

απαγγελία του. 8) Να σταµατά σε όποιο Εδάφιο αναφέρει µια υπόσχεση για αµοιβή, και να ζητά 

από τον Αλλάχ την αµοιβή αυτή. 9) Να σταµατά σε όποιο Εδάφιο αναφέρει µια απειλή για 

τιµωρία, και να αναζητά στον Αλλάχ καταφύγιο από την τιµωρία αυτή. 10) Να µην αφήνει το 

Κοράνιο ανοιχτό, ούτε να τοποθετεί κάτι πάνω του. 11) Να µην υψώνει τον τόνο της φωνής του 

όταν απαγγέλει, σε βαθµό που να µπερδεύει άλλους που απαγγέλουν δίπλα του. 12) Να µην 

απαγγέλει σε αγορές και µέρη µε θορύβους που αποσπούν την προσοχή. 

Ο Τρόπος Απαγγελίας: � Η απαγγελία του Ιερού Κορανίου και το Αδ-∆ίκρ (η 

αναφορά του Ονόµατος του Αλλάχ και η εξύµνησή Του) κατά τη διάρκεια της προσευχής 

και σε άλλες περιπτώσεις γενικά, πρέπει να γίνεται προφορικά, αλλά χαµηλόφωνα, ώστε ο 

αφηγητής να ακούει τον ήχο του, χωρίς όµως να αποσπά την προσοχή των άλλων ή να 

τους κάνει να µπερδευτούν στην προσευχή τους ή στην απαγγελία τους.� Ο αφηγητής θα 

πρέπει να απαγγείλει αργά και όχι γρήγορα. Όταν ο Άνας (
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτού ) ρωτήθηκε σχετικά 

µε την απαγγελία του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), είπε: «Συνεπώς επιµήκυνε την απαγγελία του, 

(για παράδειγµα) όταν απάγγελνε ‘‘Μπίσµι Ελλάχι Ερ-Ραχµάνι Ερ-Ραχείµ’’ τότε επιµήκυνε το 

‘‘Μπίσµι Ελλάχ’’, επιµήκυνε ‘‘Αρ-Ραχµάν’’ και επιµήκυνε και το ‘‘Αρ-Ραχείµ’’». (Αλ-Μπουχάρι). 

Καθηµερινή απαγγελία: Οι Σύντροφοι του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) απάγγελλαν το 

Κοράνιο καθηµερινά, και κανείς τους δεν συνήθιζε να απαγγέλει ολόκληρο το Κοράνιο σε 

λιγότερο από µία εβδοµάδα, ώστε να το απαγγείλει µε κατανόηση. Μάλιστα, απαγορευόταν να το 

απαγγέλουν εξ' ολοκλήρου σε λιγότερο από τρεις ηµέρες.  

Η απαγγελία από µνήµης: Αν ο αφηγητής, όταν διαβάζει από µνήµης, κατανοεί και 

συλλογίζεται καλύτερα από το να διαβάσει από το Μούσχαφ (το Βιβλίο του Κορανίου), 

τότε το να διαβάσει από µνήµης θεωρείται καλύτερο, αλλά αν η κατανόησή του είναι 

ισάξια µε το να διαβάσει από µνήµης ή από το Βιβλίο του Κορανίου, τότε θεωρείται 

καλύτερο το να διαβάσει από το Βιβλίο. 

Συµβουλή: Έτσι, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές µου, ξοδέψτε το χρόνο σας για την 

απαγγελία του Κορανίου. Ορίστε για σας µία καθορισµένη ποσότητα για να απαγγέλετε 

καθηµερινά, και µην το παραλείψετε ό,τι κι αν συµβεί, καθώς η απαγγελία µιας µικρής 

ποσότητας τακτικά, είναι καλύτερη από την απαγγελία µιας µεγάλης ποσότητας περιστασιακά. Αν 

το ξεχάσετε ή αποκοιµηθείτε, αναπληρώστε αυτήν την απαγγελία την επόµενη µέρα, καθώς ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όποιος αποκοιµιέται και δεν απαγγείλει τη µερίδα του από το Κοράνιο, ή 

κάποιο µέρος αυτής, και στη συνέχεια το απαγγείλει ανάµεσα στις προσευχές Αλ-Φάτζρ και Αλ-

∆ούχρ της επόµενης ηµέρας, θα καταγραφεί γι’ αυτόν σαν να το διάβασε τη νύχτα.» (Μόσλεµ) 

Μη γίνετε από αυτούς που εγκαταλείπουν το Κοράνιο, ή το ξεχνούν µε οποιονδήποτε 

τρόπο, όπως την εγκατάλειψη του διαβάσµατός του ή της απαγγελίας του, τον µη 

αναλογισµό των νοηµάτων του, τη µη εφαρµογή των διδαγµάτων του, ή τη µη αναζήτηση 

µέσω αυτού της θεραπείας από τις ασθένειες. 
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Σούρα 1 Αλ-Φάτιχα  
[Το Εναρκτήριο

1
]

2
 

AAAA� Στ’ Όνοµα του Αλλάχ (του Μοναδικού, 

Αληθινού και Αδιαίρετου Θεού), του Αρ-

Ραχµάν (Παντελεήµονα, του Οποίου το 

Έλεος περικλείει όλα τα δηµιουργήµατά Του), 

του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) (Αυτά τα 

τελευταία δύο Ονόµατα του Αλλάχ δείχνουν 

και επιβεβαιώνουν το απέραντο Έλεός Του).� 

BBBB� Όλες οι ευχαριστίες (και οι δοξασίες 

και οι έπαινοι) ανήκουν στον Αλλάχ (και 

µόνο, αφού είναι ο Μόνος που µας παρέχει 

αγαθά και o Μόνος που δηµιούργησε όλο το 

σύµπαν, χωρίς κανέναν εταίρο), τον Κύριο 

όλων των κόσµων (της ανθρωπότητας, των 

τζινν και όλων όσων υπάρχουν). � 

CCCC� Τον Αρ-Ραχµάν (Παντελεήµονα), τον 

Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνο). � 

DDDD� Τον Ηγεµόνα και Ιδιοκτήτη της 

Ηµέρας της Κρίσεως (κατά την οποία, κάθε 

πλάσµα θα λάβει την αµοιβή ή την τιµωρία 

που αξίζει). � 

EEEE� Εσένα µόνο λατρεύουµε 

(απευθύνοντας προς Εσένα και µόνο, όλες τις 

λατρείες, προσευχές, θυσίες, επικλήσεις κτλ.) 

και από Εσένα µόνο ζητάµε να µας παρέχεις 

τη βοήθεια και την υποστήριξή Σου (αφού 

Εσύ και µόνο διευθετείς όλες τις υποθέσεις, 

και Εσύ και µόνο ξέρεις τα ορατά και τα 

αόρατα και οτιδήποτε συµβαίνει στον κόσµο).� 

                              
1
 Αυτή η Σούρα έχει το όνοµα «Αλ-Φάτιχα» που 

σηµαίνει ‘‘το Εναρκτήριο’’ επειδή το Ιερό 

Κοράνιο ξεκινά µε αυτήν τη Σούρα, αλλά δεν 

ήταν η πρώτη Σούρα που εµπνεύσθηκε στο 

Μωχάµµαντ. 
2
 Έχει διάφορα ονόµατα όπως (Φάτιχατ Αλ-

Κιττάµπ / Ούµ Αλ-Κιττάµπ / Ασ-Σάµπ‘ Αλ-

Μαθάνι / Σούρατ Αλ-Χάµντ / Σούρατ Ασ-

Σαλά / Αλ-Ουακεία). Πολλά Αχαντίθ (τα λόγια 

του Προφήτη) ανέφεραν κάποια από τα 

προνόµια της απαγγελίας της. 

FFFF� Καθοδήγησέ µας στον Ασ-Σιράτα Αλ-

Μουστακίµ (ορθό δρόµο, το Ισλάµ). � 

GGGG� Τον δρόµο εκείνων, που τους 

χάρισες την Εύνοιά Σου (όπως στους 

προφήτες, στους µάρτυρες, στους ευσεβείς 

και στους ενάρετους ανθρώπους), και όχι 

εκείνων που περιέπεσαν στην οργή Σου 

(Εβραίοι), ούτε εκείνων που παραστράτησαν 

(Χριστιανοί). � 
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Σούρα 58 Αλ-Μουτζάνταλα 
[Η Γυναίκα που Συζητά] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Πράγµατι, ο Αλλάχ έχει ακούσει τα 

λόγια εκείνης (της Χάουλα, κόρης του 
Θά'λαµπα), που συζητά µαζί σου, (ω, 
Μωχάµµαντ!) σχετικά µε το σύζυγό της (τον 
Άους, γιο του Ασ-Σάµιτ που της είπε: «Είσαι 
για µένα σαν την πλάτη της µητέρας µου». 
∆ηλαδή είναι απαγορευµένο για µένα να σε 
πλησιάσω. Αυτό ήταν ένα είδος διαζυγίου που 
λεγόταν Αδ-∆ιχάρ και επικρατούσε ανάµεσα 
στους Άραβες πριν να σταλεί ο Μωχάµµαντ 
ως Προφήτης. Οι γυναίκες όµως δεν ήταν 
ελεύθερες µετά από αυτό το «διαζύγιο», δεν 
µπορούσαν δηλαδή να παντρευτούν κάποιον 
άλλο.), και απευθύνει το πρόβληµά της 
(προσευχόµενη) στον Αλλάχ (για να τη 
βοηθήσει να επιλύσει το πρόβληµά της). Και 
ο Αλλάχ ακούει τη συζήτηση (και τα 
επιχειρήµατα και των δυο) σας. Πράγµατι, ο 

Αλλάχ είναι Σαµεί‘  (αυτός που Ακούει τα 
πάντα), Μπασείρ  (Βλέπει τα Πάντα).� 
BBBB� Εκείνοι ανάµεσά σας που χωρίζουν τις 
γυναίκες τους µε το Αδ-∆ιχάρ (καθιστούν τις 
γυναίκες τους απαγορευµένες γι’ αυτούς 
αποκαλώντας τις «µητέρες τους»), 
όµως αυτές (οι γυναίκες τους)  δεν είναι οι 
µητέρες τους. Στην πραγµατικότητα µητέρες 
τους δεν είναι παρά µόνο εκείνες που τους 
γέννησαν (και καµία άλλη δεν µπορεί να τις 
αντικαταστήσει). Και πράγµατι, ξεστοµίζουν 

άσχηµα και απαγορευµένα λόγια και ένα 

ψέµα. Και πράγµατι, ο Αλλάχ είναι ‘Αφόου 

(δίνει άφεση για τα πάντα) και Γαφούρ 

(συγχωρεί τα πάντα και πάντα) (ο Αλλάχ 
συγχωρεί όλα τα σφάλµατα και τις αµαρτίες 
κάποιου, εφ' όσον εκείνος µετανοήσει ειλικρινά).� 
CCCC� Και εκείνοι ανάµεσά σας που χωρίζουν 

τις γυναίκες τους µε το Αδ-∆ιχάρ (καθιστούν 
τις συζύγους τους απαγορευµένες γι’ αυτούς) 
και έπειτα θελήσουν να αναιρέσουν ό,τι 
είπαν (δηλ. να πλησιάσουν ξανά τις γυναίκες 
τους) τότε (η ποινή ‘‘Αραβικά: Καφφάρα’’ 
σε αυτήν την περίπτωση είναι) η ελευθέρωση 

ενός σκλάβου πριν να αγγίξουν ο ένας τον 

άλλο. Με αυτό (αυτή την ποινή) σας 
διατάζουµε (νουθετούµε) (έτσι ώστε να σας 

γίνει µάθηµα και να µην επαναλάβετε τόσο 
άσχηµη πράξη). Και ο Αλλάχ µε ό,τι κάνετε 

είναι Χαµπείρ (έχει απεριόριστη γνώση). � 
DDDD�Και όποιος δεν βρίσκει (σκλάβο για να 
τον ελευθερώσει ή χρήµατα για να 
ελευθερώσει έναν σκλάβο), τότε πρέπει να 

νηστέψει για δύο συνεχόµενους µήνες πριν 

να αγγίξουν ο ένας τον άλλο. Και εκείνος 
που δε µπορεί να το κάνει (να νηστέψει), 
τότε θα πρέπει να ταΐσει εξήντα Μισκίν 

(ενδεείς ανθρώπους). Αυτό για να πιστέψετε 
(τελειοποιήσετε την Πίστη σας) στον Αλλάχ 

και τον Αγγελιαφόρο Του (να κάνετε ό,τι 
έχει διατάξει ο Αλλάχ και να ακολουθήσετε τον 
Απόστολό Του και να µην ξανακάνετε αυτή την 
αµαρτία). Αυτά είναι τα όρια που τέθηκαν 

από τον Αλλάχ. Και για τους άπιστους (που 
αρνήθηκαν αυτά που έχει διατάξει ο Αλλάχ), 
θα υπάρξει ένα επώδυνο βασανιστήριο. � 
EEEE� (Στ’ αλήθεια), εκείνοι που αντιτίθενται 
στον Αλλάχ (παραβιάζουν τις εντολές και 
τους νόµους Του, ακολουθώντας άλλους 
νόµους, και δίχνουν εχθρότητα εναντίον Του) 
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και στον Αγγελιαφόρο Του, θα ατιµαστούν 

(και θα ταπεινωθούν), όπως εκείνοι πριν από 

αυτούς (από τα έθνη του παρελθόντος) 
ατιµάστηκαν (και ταπεινώθηκαν). Και 
έχουµε στείλει κάτω ξεκάθαρα Αγιάτ 
(αποδείξεις, ενδείξεις, εδάφια, µαθήµατα, 
Σηµεία, αποκαλύψεις κλπ. που αποδεικνύουν 
ότι ο νόµος του Αλλάχ είναι αλήθεια). Και 
για τους άπιστους (σε αυτά τα Αγιάτ) θα 

υπάρξει ένα εξευτελιστικό βασανιστήριο. � 
FFFF�Την Ηµέρα που ο Αλλάχ θα τους 
αναστήσει όλους µαζί (δηλ. την Ηµέρα της 
Ανάστασης) και θα τους πει για αυτά που 

έκαναν (τις καλές και τις κακές πράξεις). Ο 

Αλλάχ τα έχει καταγράψει (στα βιβλία των 
καλών και των κακών πράξεών τους), ενώ 

αυτοί τα έχουν ξεχάσει. Και ο Αλλάχ είναι 
Μάρτυρας για όλα τα πράγµατα (δεν 
υπάρχει κάτι κρυφό από Αυτόν). � 
GGGG� ∆εν έχεις δει ότι ο Αλλάχ γνωρίζει 
οτιδήποτε βρίσκεται στους ουρανούς και 
στη γη; ∆εν υπάρχει Νάτζουα (κρυφή, 
µυστική ή ιδιωτική συνοµιλία) των τριών 

(ατόµων), που Αυτός (ο Αλλάχ) να µην είναι 

ο Τέταρτός τους (µε τη Γνώση Του), ούτε 
(Νάτζουα) των πέντε, που Αυτός να µην 
είναι ο Έκτος τους (µε τη Γνώση Του), ούτε 
(Νατζουά) λιγότερων ή περισσότερων, που 

Αυτός να µην είναι µαζί τους (δηλ. να τους 
Ακούει), όπου κι αν βρίσκονται. Και έπειτα, 

την Ηµέρα της Ανάστασης Αυτός θα τους 
πει για αυτά που έκαναν (τις καλές και τις 
κακές πράξεις). Πράγµατι, ο Αλλάχ είναι για 

όλα τα πράγµατα Παντογνώστης. � 
HHHH� ∆εν έχεις δει (ω! Προφήτη) εκείνους 
(τους Εβραίους) στους οποίους απαγορεύτηκε  
η Αν-Νάτζουα (η κρυφή συνοµιλία, δηλ. µια 
πράξη που συνήθιζαν να κάνουν οι Εβραίοι: 
ενώ έβλεπαν κάποιον Μουσουλµάνο να περνά 
µπροστά τους, άρχιζαν να συνοµιλούν κρυφά 
και ταυτόχρονα να κοιτούν τον Μουσουλµάνο 
κλείνοντας το µάτι ο ένας στον άλλον, σαν να 
τον κακολογούσαν, κάτι που έκανε τον 
Μουσουλµάνο να αισθανθεί άσχηµα ή να 
νοµίζει ότι κάποιο κακό έπαθε κάποιος 
Μουσουλµάνος και δεν του το λένε. Οι 
Μουσουλµάνοι πήγαν και παραπονέθηκαν 
στον Προφήτη, ο οποίος προειδοποίησε τους 
Εβραίους και τους απαγόρευσε να το 
ξανακάνουν). και έπειτα επέστρεψαν σε 
εκείνο που τούς είχε απαγορευτεί (και έχουν 
προειδοποιηθεί), και συνοµιλούν κρυφά (Αν-
Νάτζουα) στην αµαρτία και την έχθρα και την 

ανυπακοή στον Αγγελιαφόρο (τον 
Μωχάµµαντ, αφού τους είχε προειδοποιήσει). 
Και όταν έρχονται σε σένα, σε χαιρετούν µε 
έναν χαιρετισµό µε τον οποίο ο Αλλάχ δεν σε 
χαιρετά (όταν οι Εβραίοι πήγαιναν στον 
Προφήτη για κάποιο θέµα, τον χαιρετούσαν 
λέγοντας Ασ-Σαµ ‘Αλάικοµ που σηµαίνει ‘‘ο 
θάνατος σε εσένα’’ αντί του ισλαµικού 
χαιρετισµού Ασ-Σαλάµ ‘Αλάικοµ που σηµαίνει 
‘‘ειρήνη σε εσένα’’), και λένε μεταξύ τους (ή 
στον εαυτό τους): ‘‘Γιατί δεν µας τιµωρεί ο 

Αλλάχ γι’ αυτό που λέµε (αν είναι ο 
Μωχάµµαντ αλήθεια Προφήτης);’’ (Αλλά ο 
Αλλάχ τους απάντησε:) Αρκεί γι’ αυτούς η 

Κόλαση, να καούν σ’ αυτήν. Και πράγµατι 
αυτό είναι ο χειρότερος προορισµός! � 
IIII� Ω, εσείς που πιστεύετε! Αν 

συνοµιλείτε ιδιωτικά, µη συνοµιλείτε 

ιδιωτικά στην αµαρτία και την έχθρα και την 

ανυπακοή στον Αγγελιαφόρο, και να 

συνοµιλείτε ιδιωτικά (µόνο) στο Αλ-Μπιρρ 

(την καλοσύνη και την υπακοή στον Αλλάχ) 
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και την Ατ-Τάκουα (το φόβο για Τον Αλλάχ 
µέσω της εκτέλεσης των εντολών Του και της 
αποφυγής των Απαγορεύσεών Του)· και να 

φοβάστε Τον Αλλάχ, στον Οποίο θα 

συγκεντρωθείτε (την Ηµέρα της Ανάστασης).� 

JJJJ� Στην πραγµατικότητα η Αν-Νάτζουα 

(η κρυφή συνοµιλία [µε την κακή έννοια, δηλ. 
στην αµαρτία κτλ.]) προέρχεται µόνο από το 

Σαϊτάν (Σατανά) (δηλ. από τους ψιθύρους 
του Σατανά), ώστε να προκαλέσει θλίψη στους 
πιστούς. Μα (αυτό) δεν θα τους βλάψει σε 
τίποτε, παρά µόνο µε την Άδεια του Αλλάχ. 

Και στον Αλλάχ ας βασίζονται οι πιστοί. � 
KKKK� Ω, εσείς που πιστεύετε! Όταν ειπωθεί 
σε σας να κάνετε χώρο στις καθιστικές 
συγκεντρώσεις, (ανοιχτείτε και) κάνετε 
χώρο. Ο Αλλάχ θα διευρύνει (το Έλεός Του, 
τον Παράδεισο ή οτιδήποτε καλό) για σας. 
Και όταν ειπωθεί σε σας «Σηκωθείτε» (για 
οποιοδήποτε θέµα καλό για σας), σηκωθείτε. 

Ο Αλλάχ θα εξυψώσει σε βαθµό αµοιβής 
και ευαρέστησης όσους από εσάς πιστεύουν, 

και εκείνους στους οποίους έχει δοθεί γνώση 

(επιστήµη). Και ο Αλλάχ για ό,τι κάνετε έχει 
απεριόριστη γνώση. � 
LLLL� Ω, εσείς που πιστεύετε! Όταν (θέλετε να) 
συνοµιλήσετε ιδιωτικά µε τον Αγγελιαφόρο 

(τον Μωχάµµαντ, για να τον συµβουλευτείτε για 
κάποιο θέµα), παρουσιάστε µια ελεηµοσύνη 

(στους φτωχούς) πριν από την ιδιαίτερη 

συνοµιλία (διαβούλευσή) σας. Αυτό θα είναι 
καλύτερο (έχει καλά και αµοιβή για σας) και 
πιο αγνό για σας (εξαγνίζει τις καρδιές σας 
από τις αµαρτίες). Μα αν δε βρείτε (τα µέσα 
για τη φιλανθρωπία), τότε στ’ αλήθεια ο 

Αλλάχ είναι Γαφούρ (Συγχωρεί τα πάντα για 
τους σκλάβους Του, τους πιστούς), Ραχείµ 

(Πολυεύσπλαχνου). � 

MMMM� Φοβάσθε (από τη φτώχεια) να 

παρουσιάσετε µια ελεηµοσύνη πριν από την 

ιδιαίτερη συνοµιλία (διαβούλευσή) σας (µε 
τον Προφήτη); Αν όµως δεν το κάνετε, και ο 

Αλλάχ σας συγχωρέσει, τότε (τουλάχιστον) 
εκτελέστε τη Σαλά (Προσευχή) και δώστε τη 

Ζακά (ετήσια υποχρεωτική ελεηµοσύνη) και 
υπακούστε τον Αλλάχ και τον Αγγελιαφόρο 

Του (δηλ. κάντε όλα όσα ο Αλλάχ και ο 
Αγγελιαφόρος Του σας διατάζουν). Και ο Αλλάχ 

έχει απεριόριστη γνώση για ό,τι κάνετε. � 
NNNN� ∆εν έχεις δει (ω! Μωχάµµαντ) αυτούς 
(τους υποκριτές) που παίρνουν ως Αουλιά’ 

(φίλους, κηδεµόνες κλπ.) ένα λαό (δηλ. τους 
Εβραίους) πάνω στον οποίο βρίσκεται η 

Οργή του Αλλάχ; (απευθύνεται σε µια οµάδα 
υποκριτών που ισχυρίζονταν ότι είναι 
Μουσουλµάνοι ενώ µετέφεραν τα µυστικά 
των πιστών στους Εβραίους). Αυτοί δεν είναι 
ούτε από εσάς (Μουσουλµάνοι), ούτε από 

αυτούς (Εβραίοι), και ορκίζονται πάνω στο 

ψέµα (ότι είναι Μουσουλµάνοι και πιστεύουν 
σε σένα ως Προφήτη), ενώ γνωρίζουν (ότι 
είναι ψεύτες σε αυτά που ορκίστηκαν). � 
OOOO� Ο Αλλάχ έχει ετοιµάσει γι’ αυτούς ένα 

σκληρό βασανιστήριο. Πράγµατι κακό είναι 
αυτό που έκαναν (η υποκρισία, η εξαπάτησή 
τους προς τους µουσουλµάνους, η βοήθεια και 
οι συµβουλές τους προς τους εβραίους κατά των 
µουσουλµάνων και οι ψεύτικοι όρκοι τους). �     
PPPP� Έκαναν τους (ψεύτικους) όρκους τους 
προπέτασµα (για τις κακές πράξεις τους). 
Έτσι εµπόδισαν (τους ανθρώπους) από το 

∆ρόµο του Αλλάχ (το Ισλάµ): έτσι, θα 

λάβουν ένα ταπεινωτικό βασανιστήριο. � 
QQQQ� Ο πλούτος τους και τα παιδιά τους δεν 

θα τους προστατέψουν από τον Αλλάχ (από 
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τη τιµωρία του Αλλάχ) καθόλου. Εκείνοι θα 

είναι οι κάτοικοι του Πυρός, θα κατοικούν 

εκεί µέσα για πάντα. � 
RRRR� Την Ηµέρα που ο Αλλάχ θα τους 
αναστήσει όλους µαζί (για να κριθούν)· τότε 
θα ορκιστούν σε Αυτόν (ότι ήταν πιστοί) 
όπως ορκίζονται σε σας (ω, Μουσουλµάνοι!). 
Και νοµίζουν ότι στέκονται σε κάτι (υποθέτουν 
ότι τα ψέµατά τους θα γίνουν πιστευτά και ότι θα 
καταφέρουν να αποκρύψουν τις αδικίες τους, 
όπως έκαναν στην εγκόσµια ζωή). Αλλά στ’ 
αλήθεια, αυτοί είναι οι ψεύτες! � 
SSSS� Ο Σαϊτάν (Σατανάς) τους έχει 
κυριεύσει. Έτσι τους έκανε να ξεχάσουν τη 

µνηµόνευση του Αλλάχ. Εκείνοι είναι το 

Κόµµα του Σαϊτάν (Σατανά). Στ’ αλήθεια το 

Κόµµα του Σαϊτάν (Σατανά) (αυτοί που 
ακολουθούν τον Σατανά) είναι οι ηττηµένοι!� 
TTTT� Αυτοί που αντιτίθενται στον Αλλάχ 

(παραβιάζουν τις εντολές και τους νόµους 
Του, ακολουθώντας άλλους νόµους, και 
δείχνουν εχθρότητα εναντίον Του) και στον 

Αγγελιαφόρο Του (τον Μωχάµµαντ) 

βρίσκονται ανάµεσα στους ευτελέστερους 
(τους πιο ταπεινωµένους) (και στην εγκόσµια 
και στη µέλλουσα ζωή). � 
UUUU� Ο Αλλάχ έγραψε (έχει θεσπίσει) (στο 
Αλ-Λάουχ Αλ-Μαχφούδ): ‘‘Στ’ αλήθεια, είµαι 
Εγώ και οι Αγγελιαφόροι Μου που θα 

νικήσουµε.’’ Πράγµατι ο Αλλάχ είναι Καουέι 
(Πανίσχυρος), ‘Αζείζ (Παντοδύναµος, Ανίκητος).� 
VVVV� ∆εν θα βρεις (ω, Μωχάµµαντ) κανένα 

λαό που να πιστεύει στον Αλλάχ και στην 

Έσχατη Ηµέρα, να αγαπά αυτούς που 

αντιτίθενται και δείχνουν εχθρότητα στον 

Αλλάχ και στον Αγγελιαφόρο Του (και 
παραβιάζουν τις εντολές και τους νόµους 
Του), ακόµα κι αν είναι πατέρες τους, ή γιοι 
τους, ή αδελφοί τους, ή συγγενείς τους (από 
το λαό τους). Γι’ αυτούς (ο Αλλάχ) έχει 
γράψει (σταθεροποιήσει) την Πίστη στις 
καρδιές τους, και τους έχει υποστηρίξει µε 
πνεύµα από τον Εαυτό Του (νίκη έναντι των 
αντιπάλων τους στην εγκόσµια ζωή), και (στη 
µέλλουσα ζωή ο Αλλάχ) θα τους εισάγει σε 
Κήπους (τον Παράδεισο), κάτω από τους 
οποίους ρέουν ποτάµια, και θα κατοικήσουν 

εκεί µέσα για πάντα. Ο Αλλάχ είναι 
ευχαριστηµένος (ικανοποιηµένος) µε αυτούς 
(δηλ. τους αγαπά, τους συγχωρεί και δέχεται 
τα καλά έργα τους, και ποτέ δε θα οργιστεί µε 
αυτούς), και εκείνοι ευχαριστηµένοι από 

Αυτόν (από όλα αυτά που τους έχει δώσει). 
Εκείνοι είναι το Κόµµα του Αλλάχ. Στ’ 
αλήθεια το Κόµµα του Αλλάχ είναι οι 
επιτυχηµένοι (οι κερδισµένοι µε την ευτυχία 
στη εγκόσµια ζωή και στη Μέλλουσα ζωή). � 

Σούρα 59 Αλ-Χασρ  
[Η Συγκέντρωση] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Οτιδήποτε βρίσκεται στους ουρανούς 
και οτιδήποτε βρίσκεται στη γη δοξάζει τον 

Αλλάχ (εξυµνούν το όνοµα του Αλλάχ µε λόγια 
που αρνούνται κάθε ατέλεια σ’ Αυτόν). Και Αυτός 
είναι ο Αλ-‘Αζείζ (Παντοδύναµος, Ανίκητος), ο 

Αλ-Χακείµ (Πάνσοφος στη κρίση Του, στο 
νόµο Του, στη διαχείριση Του … κλπ.). � 

BBBB� Αυτός είναι που έδιωξε, εκείνους που 

απίστησαν από τους λαούς της Βίβλου, από τα 

σπίτια τους κατά την πρώτη συγκέντρωση 

(Αναφέρεται στους Εβραίους της φυλής των Μπάνι 
Αν-Ναντείρ, οι οποίοι έσπασαν τη συµφωνία 
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ειρήνης τους µε τον Προφήτη, προσπαθώντας να 
τον σκοτώσουν κάνοντας συµµαχία µε τους 
ειδωλολάτρες εναντίον των Μουσουλµάνων). ∆εν 

πιστεύατε (ω, Μουσουλµάνοι) ότι θα 

έβγαιναν έξω (από τα σπίτια τους λόγω της 
δύναµής τους). Και εκείνοι νόµιζαν ότι τα 

οχυρά τους θα τους προστάτευαν από τον 

Αλλάχ. Αλλά η Οργή του Αλλάχ έφτασε 
πάνω τους από εκεί που δεν την περίµεναν, 

και Αυτός σκόρπισε τον τρόµο στις καρδιές 
τους, και έτσι αυτοί κατέστρεψαν τις ίδιες 
τους τις κατοικίες µε τα ίδια τους τα χέρια 

(επειδή ο Προφήτης τούς επέτρεψε να πάρει ο 
καθένας ό,τι µπορεί να κουβαλήσει η καµήλα 
του) και τα χέρια των πιστών. Λάβετε λοιπόν 

µάθηµα (προειδοποίηση), ω, εσείς που έχετε 
µάτια (για να δείτε). � 
CCCC� Και αν δεν έγραφε (έκρινε) ο Αλλάχ 

την εξορία γι’ αυτούς, θα τους τιµωρούσε 
σίγουρα σε αυτόν τον κόσµο· και στη 

Μέλλουσα Ζωή θα είναι γι’ αυτούς τα 

βασανιστήρια του Πυρός. � 
DDDD� Αυτό γιατί αντιτέθηκαν (µε εχθρότητα) 
στον Αλλάχ και στον Αγγελιαφόρο Του 

(παραβίασαν τις εντολές και τους νόµους Του 
πολεµώντας τον Αλλάχ και τον Αγγελιαφόρο 
Του). Και όποιος αντιτίθεται στον Αλλάχ, 

τότε στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ είναι Αυστηρός 
στην τιµωρία Του. � 
EEEE� ∆εν κόψατε (ω, Μουσουλµάνοι) ένα 

φοινικόδεντρο (του εχθρού), ούτε το 

αφήσατε να στέκεται στις ρίζες του (επειδή 
οι Εβραίοι έριχναν βέλη και πέτρες από πάνω 
από τα οχυρά τους, και τα φοινικόδεντρα και 
οι κήποι τους τούς βοηθούσαν σε αυτό), παρά 

µόνο µε την Άδεια του Αλλάχ, και µε σκοπό 

Εκείνος να ατιµάσει τους Φασικείν (αυτούς 
που παρέκκλιναν από το δρόµο του Αλλάχ, τους 
παραβάτες, που εµµένουν στην αµαρτία τους). � 

FFFF� Και ό,τι ο Αλλάχ παραχώρησε ως λάφυρα 

(Αλ-Φάι’ που σηµαίνει λάφυρα χωρίς µάχη) 
στον Αγγελιαφόρο Του (τον Μωχάµµαντ) 
από αυτούς (δηλ. ό,τι άφησαν και δεν τα 
πήραν µαζί τους οι Εβραίοι των Μπάνι Αν-
Ναντείρ χωρίς µάχη µετά από την πολιορκία 
τους από τους µουσουλµάνους) – αυτά δεν τα 

αποκτήσατε καβαλώντας κανένα άλογο, 

ούτε καµία καµήλα (δεν κάνατε καµία 
εκστρατεία, δηλ. τα αποκτήσατε χωρίς µάχη). 
Μα ο Αλλάχ στέλνει τους Αγγελιαφόρους 
Του πάνω σε όποιον Αυτός θέλει (δίνοντάς 

τους δύναµη, ώστε να τον νικήσουν). Και ο 

Αλλάχ είναι Ικανός να κάνει τα πάντα. � 
GGGG� Αυτά που ο Αλλάχ παραχώρησε ως 
λάφυρα (Αλ-Φάι’) στον Αγγελιαφόρο Του 

από τους λαούς των κωµοπόλεων, αυτά είναι 
(προορίζονται) για τον Αλλάχ, τον Αγγελιαφόρο 

Του (δηλ. να ξοδεύονται προς το συµφέρον 
των Μουσουλµάνων), τους συγγενείς (του 
Αγγελιαφόρου, από τους Μπάνι Χάσιµ και τους 
Μπάνι Αλ-Μουττάλιµπ, στους οποίους ο 
Προφήτης είχε απαγορέψει να δέχονται τη 
Ζακά), τα ορφανά, τους Αλ-Μασακίν (τους 
ενδεείς), και τον οδοιπόρο (που είναι ξένος 
και τα χρήµατά του έχουν εξαντληθεί), έτσι 
ώστε να µη γίνουν περιουσία που θα 

κυκλοφορεί (αποκλειστικά) στα χέρια των 

πλουσίων ανάµεσα σας. Και ό,τι σας δίνει ο 

Αγγελιαφόρος (ό,τι σας διατάζει) να το 

λάβετε (να το κάνετε)· και οτιδήποτε σας 
απαγορεύει, να σταµατήσετε (να µην το κάνετε)· 
και να φοβάστε τον Αλλάχ· πράγµατι, ο 

Αλλάχ είναι Αυστηρός στην τιµωρία Του. � 
HHHH� (Και επίσης υπάρχει ένα µερίδιο σε 
αυτά τα λάφυρα) για τους φτωχούς 
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µετανάστες (που µετανάστευσαν από τη 
Μέκκα προς τη Μεντίνα), οι οποίοι 
εξορίστηκαν από τα σπίτια τους και την 

ιδιοκτησία τους (από τους άπιστους της 
Μέκκα), επιδιώκοντας Χάρη από τον Αλλάχ 

και την Ευαρέστησή (Του), και υποστηρίζουν 

για τη νίκη τον Αλλάχ (δηλ. υποστηρίζουν 
για τη νίκη της θρησκείας Του) και τον 

Αγγελιαφόρο Του. Αυτοί είναι, πράγµατι, οι 
ειλικρινείς (δηλ. κάνουν αυτά που λένε). � 
IIII� Και αυτοί (οι Αλ-Ανσάρ – οι 
Υποστηρικτές - οι κάτοικοι της Μεντίνα) που, 

πριν από αυτούς (τους Μετανάστες - 
Μουχατζιρίν), είχαν τα σπίτια τους (στη 
Μεντίνα) και είχαν δεχτεί την Πίστη (πριν 
από τη µετανάστευση των Μουχατζιρίν), 
αγαπούν εκείνους που µεταναστεύουν προς 
αυτούς και δεν έχουν καθόλου ανάγη (ή 
ζήλια) στα στήθη τους για ό,τι έχει δοθεί 
(στους Μουχατζιρίν από τα λάφυρα των 
Μπάνι Αν-Ναντείρ), και προτιµούν αυτούς 
(τους Μετανάστες) από τους εαυτούς τους 
ακόµα κι αν τα έχουν ανάγκη. Και όποιος 
σώζεται από τη δικιά του απληστία, αυτοί  

είναι που θα επιτύχουν. �     
JJJJ� Και αυτοί που ήρθαν (στο Ισλάµ) µετά 

από αυτούς (τους Ανσάρ και τους 
Μουχατζιρίν), λένε: «Κύριέ µας! Συγχώρεσε 
εµάς και τα αδέλφια µας που προηγήθηκαν 

από εµάς στην Πίστη και µη βάλεις στις 
καρδιές µας κανένα µίσος ενάντια στους 
πιστούς. Κύριέ µας! Είσαι πράγµατι Ρα’ούφ 

(Πολυεπιεικής), Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνος). � 
KKKK� Μα δεν είδες (ω, Μωχάµµαντ) αυτούς 
που υποκρίνονται (τους άπιστους της Μέκκα) 
που λένε στ’ αδέλφια τους (στην απιστία) 
εκείνους που απίστησαν απ’ το λαό της 
Βίβλου (δηλ. τους Εβραίους των Μπανί Αν-
Ναντίρ): «(Μα τον Αλλάχ) αν εξοριστείτε 
(από τους Μουσουλµάνους), (τότε και) εµείς 
πράγµατι θα φύγουµε µαζί σας και δεν θα 

υπακούσουµε ποτέ κανέναν (που θα µας πει 
να µη σας υποστηρίξουµε και να µη φύγουµε 
µαζί σας)· και αν σας πολεµήσουν, εµείς 
πράγµατι θα σας υποστηρίξουµε για τη νίκη.» 

Μα ο Αλλάχ µαρτυρεί ότι στ’ αλήθεια αυτοί 
είναι ψεύτες (σε αυτά που υποσχέθηκαν 
στους Εβραίους των Μπανί Αν-Ναντίρ). � 
LLLL� Αν εκείνοι (οι Εβραίοι των µπανί Αν-
Ναντίρ) εξοριστούν, (σίγουρα), ποτέ αυτοί 
(οι υποκριτές) δε θα φύγουν µαζί τους (όπως 
τους υποσχέθηκαν)· και αν πολεµηθούν, ποτέ 
δεν θα τους υποστηρίξουν για τη νίκη. Και 
(ακόµα και) αν τους υποστηρίξουν, (οι 
υποκριτές) θα τους γυρίσουν την πλάτη (θα 
τραπούν σε φυγή ηττηµένοι), και έπειτα αυτοί 
δεν θα νικήσουν. � 
MMMM� Πράγµατι, εσείς (ω, µουσουλµάνοι) 
εµπνέετε µεγαλύτερο φόβο στα στήθη τους 
(των υποκριτών) απ’ ό,τι ο Αλλάχ (από τη 
θεοφοβία τους). Αυτό γιατί είναι ένας λαός 
που δεν κατανοεί (τη Μεγαλειότητα και τη 
∆ύναµη του Αλλάχ, και δεν φοβούνται την 
τιµωρία Του). � 
NNNN� ∆εν (θα) σας πολεµούν ούτε καν όλοι 
µαζί (ενωµένοι), εκτός σε οχυρωµένες 
κωµοπόλεις, ή πίσω από τείχη. Η εχθρότητα 

ανάµεσά τους είναι πολύ µεγάλη. Τους 
νοµίζεις ενωµένους, αλλά (στ’ αλήθεια) οι 
καρδιές τους είναι διχασµένες. Αυτό γιατί 
είναι ένας λαός που δεν συλλογίζεται. � 
OOOO� (Οι Εβραίοι των µπανί Αν-Ναντίρ) 
Μοιάζουν (σε ό,τι έπαθαν από την τιµωρία 
του Αλλάχ) µ’ εκείνους που µόλις πριν λίγο 

προηγήθηκαν απ’ αυτούς (δηλ. τους 
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άπιστους της Μέκκα και τους Εβραίους των 
Μπανού Καϊνουκά‘)· γεύτηκαν τα κακά 

αποτελέσµατα της συµπεριφοράς τους (της 
εχθρότητάς τους εναντίον του Αλλάχ και του 
Προφήτη), και (στη Μέλλουσα ζωή) θα έχουν 

οδυνηρά βασανιστήρια. � 
PPPP� Το παράδειγµα (των υποκριτών, των 
απίστων της Μέκκας που δελέασαν τους 
Εβραίους των µπανί Αν-Ναντίρ ώστε να 
πολεµήσουν τον Προφήτη και τους υποσχέθηκαν 
ότι θα τους υποστηρίξουν) Μοιάζει µε τον 

Σαϊτάν (Σατανά), όταν λέει στον άνθρωπο 

(για να τον δελεάσει): «Απίστησε.» Μα όταν 

(ο άνθρωπος) απιστεί, τότε ο Σαϊτάν 

(Σατανάς) λέει: «Είµαι αθώος από τις 
πράξεις σου, στ’ αλήθεια φοβάµαι τον Αλλάχ, 

τον Κύριο των κόσµων (της ανθρωπότητας, 
των τζινν και όλων όσα υπάρχουν)! � 

QQQQ� Και έτσι, το τέλος και των δύο ότι θα 

βρεθούν στο Πυρ (θα κατοικήσουν µέσα του) 
για πάντα. Και αυτή είναι η ποινή για τους 
Αδ-∆αλιµείν (δηλ. τους άδικους, τους 
πολυθεϊστές, όσους δεν πιστεύουν στον Αλλάχ 
και στη Μοναδικότητά Του). �  

RRRR� Ω, εσείς που πιστεύετε! Να φοβάστε 
τον Αλλάχ (να τηρείτε τις εντολές Του και να 
απέχετε από τις απαγορεύσεις Του). Και ας 
βλέπει κάθε άνθρωπος τι έχει κάνει (στη 
εγκόσµια ζωή από καλές και κακές πράξεις) 
για το αύριο (όταν θα τις παρουσιάσει στη 
Μέλλουσα Ζωή), και να φοβάστε τον Αλλάχ. 

Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ έχει απεριόριστη 

γνώση για (όλα) όσα κάνετε. � 
SSSS� Και να µην είστε σαν εκείνους που 

ξέχασαν τον Αλλάχ (δηλ. δεν υπάκουσαν τον 
Αλλάχ), και Εκείνος (ο Αλλάχ) τους έκανε να 

ξεχάσουν τον εαυτό τους (τους έκανε να 
ξεχάσουν να κάνουν ενάρετες πράξεις που θα 
τους σώσουν από την τιµωρία του Πυρός). 
Εκείνοι είναι οι Αλ-Φασικούν (που παρέκκλιναν 
από το δρόµο του Αλλάχ, οι παραβάτες, που 
παραµένουν στην αµαρτία τους). � 
TTTT� ∆εν είναι ισάξιοι (σε ίση µοίρα) οι 
κάτοικοι του Πυρός (που θα τιµωρηθούν) 
και οι κάτοικοι του Παραδείσου (που θα 
λάβουν την ευδαιµονία). Οι κάτοικοι του 

Παραδείσου είναι οι κερδισµένοι. �     
UUUU� Αν είχαµε στείλει αυτό το Κοράνιο σε 
ένα βουνό (και κατανοούσε αυτά που είναι 
γραµµένα από την υπόσχεση για τον Παράδεισο 
και την προειδοποίηση για το Πυρ), σίγουρα 

θα το έβλεπες (παρά όλη τη δύναµή του, το 
µέγεθός του και τη σκληρότητά του) 
ταπεινωµένο και ραγισµένο από φόβο προς 
τον Αλλάχ. Τέτοιες παραβολές παραθέτουµε 
στους ανθρώπους, ώστε να αναλογιστούν. � 
VVVV� Αυτός είναι ο Αλλάχ, και εκτός από 

Αυτόν δεν υπάρχει άλλος θεός, ο 

Παντογνώστης των αοράτων και των ορατών. 

Είναι ο Αρ-Ραχµάν (Παντελεήµονας), ο Αρ-

Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνος). � 
WWWW� Αυτός είναι ο Αλλάχ, και εκτός από 

Αυτόν δεν υπάρχει άλλος θεός, ο Αλ-Μάλικ 

(Βασιλεύς των όλων), ο Αλ-Κουντούς (ο 
Ιερότατος και Ύψιστος), ο Αλ-Σαλάµ (Αυτός 
που δεν έχει καµία ατέλεια - Η Ειρήνη), ο 

Αλ-Μού’µεν (Αυτός που επιβεβαιώνει τους 
Προφήτες Του µε θαύµατα και σηµεία - και 
παρέχει ασφάλεια), ο Αλ-Μουχάιµεν (Αυτός 
που παρακολουθεί τα δηµιουργήµατά Του), ο 

Αλ-‘Αζείζ (ο Ανίκητος, ο Παντοδύναµος), ο 

Αλ-Τζαµπάρ (Αυτός που η Βούλησή Του 
πάντα υπερισχύει, και που όλα τα πλάσµατα 
είναι υποταγµένα σ' Αυτόν), ο Αλ-
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Μουτακάµπιρ (ο Υπερήφανος για τη 
Μεγαλοπρέπεια Του). ∆οξασµένος και 
Ανώτερος είναι ο Αλλάχ από όσα Του 

αποδίδουν ως εταίρους. � 
XXXX� Αυτός είναι ο Αλλάχ, ο Αλ-Χάλικ 

(∆ηµιουργός), ο Αλ-Μπάρι’ (Αυτός που 
δηµιούργησε τα δηµιουργήµατα στην 
κατάλληλη µορφή ανάλογα µε την αποστολή 
που θα λάβει το καθένα), ο Αλ-Μουσάωιρ 

(Αυτός που τούς έδωσε µορφή). Σε Αυτόν 

ανήκουν τα Αλ-Ασµά’ Αλ-Χούσνα (τα 
Οµορφότερα Ονόµατα). Και ό,τι βρίσκεται 
στη γη και στους Ουρανούς Τον δοξάζει 
(εξυµνούν το όνοµα του Αλλάχ µε λόγια που 
αρνούνται κάθε ατέλεια σ’ Αυτόν). Και 
Αυτός είναι ο Αλ-‘Αζείζ (ο Ανίκητος, ο 
Παντοδύναµος), ο Αλ-Χακείµ (Πάνσοφος). � 

Σούρα 60 Αλ-Μουµτάχανα  
[Η Εξεταζόµενη Γυναίκα] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Ω, εσείς που πιστεύετε! Μην παίρνετε 
τους εχθρούς Μου και τους εχθρούς σας 

(δηλ. τους άπιστους και τους πολυθεϊστές της 
Μέκκα) ως Αουλιά’ (φίλους, προστάτες), 
προσφέροντάς τους την εγκαρδιότητα (και 
τους λέτε τα νέα του Προφήτη και των 
Μουσουλµάνων), ενώ αυτοί αρνήθηκαν την 

Αλήθεια που έχει έρθει σε σας (δηλ. τον 
Ισλαµικό Μονοθεϊσµό, το Κοράνιο και τον 
Μωχάµµαντ), και έχουν εκδιώξει τον 

Αγγελιαφόρο (τον Μωχάµµαντ) και εσάς 
τους ίδιους (από τα σπίτια σας στη Μέκκα) 
επειδή πιστεύετε στον Αλλάχ, τον Κύριό 

σας. Αν έχετε βγει για να (µεταναστεύσετε 
και να) πολεµήσετε στο ∆ρόµο Μου 

επιδιώκοντας την Ευαρέστησή Μου, (τότε 
να µην τους παίρνετε ως Αουλιά’). 
∆ιατηρείτε µαζί τους µυστικές φιλικές 
σχέσεις, ενώ Εγώ γνωρίζω πολύ καλά όσα 

συγκαλύπτετε και όσα φανερώνετε! Και 
όποιος από εσάς το πράττει, τότε πράγµατι 
έχει παραστρατήσει από τον Ίσιο ∆ρόµο. � 

BBBB� Αν ήταν να σας νικήσουν, θα ήταν 

εχθροί εναντίον σας. Και θα άπλωναν τα 

χέρια τους και τις γλώσσες τους εναντίον 

σας µε το κακό (δηλ. µε το φόνο, την 
αιχµαλωσία και τις προσβολές), και 
επιθυµούν ν’ απιστήσετε. � 

CCCC� Ούτε οι συγγενείς σας, ούτε τα παιδιά σας 
θα σας ωφελήσουν (επειδή ένας µουσουλµάνος 
µετέφερε τα νέα των µουσουλµάνων στους 
άπιστους, µε αντάλλαγµα να µη βλάψουν οι 
τελευταίοι τους συγγενείς του στη Μέκκα), 
και την Ηµέρα της Ανάστασης (ο Αλλάχ) θα 

δικάσει ανάµεσά σας. Κι ο Αλλάχ Βλέπει 
ό,τι κάνετε. � 

DDDD� Πράγµατι, υπάρχει ένα εξαιρετικό 

παράδειγµα για σας στον Ιµπραχήµ (Αβραάµ) 
και σε εκείνους που ήταν µαζί του (τους 
πιστούς), όταν είπαν στο λαό τους: «Στ’ 
αλήθεια, είµαστε αθώοι από εσάς και από 

ό,τι λατρεύετε εκτός από τον Αλλάχ: σας 
έχουµε αρνηθεί, και µεταξύ ηµών και υµών 

έχει εµφανιστεί έχθρα και µίσος για πάντα 

µέχρι να πιστέψετε στον Αλλάχ και Μόνο» -

εκτός (από αυτό το παράδειγµα) τα λόγια του 

Ιµπραχήµ (Αβραάµ) στον (άπιστο) πατέρα 

του (επειδή του τα είπε πριν να επιβεβαιώσει 
ότι είναι εχθρός του Αλλάχ, και όταν το 
επιβεβαίωσε, τότε τον αρνήθηκε): «Στ’ 
αλήθεια, θα ζητήσω συγχώρεση (από τον 
Αλλάχ) για σένα, αλλά δεν κατέχω για σένα 

τίποτα από τον Αλλάχ (δηλ. δε µπορώ ούτε 
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να σε βοηθήσω, ούτε να σε προστατέψω σε 
τίποτα απέναντι στον Αλλάχ).» «Κύριέ µας! 
Σε Σένα (Μόνο) βασιζόµαστε (για όλες τις 
υποθέσεις µας), και σε Σένα (Μόνο) 
στρεφόµαστε µετανιωµένοι, και σε Σένα 

(Μόνο) βρίσκεται ο (τελικός) προορισµός 
(µας, την Ηµέρα της Ανάστασης). � 

EEEE� Κύριέ µας! Μη µας κάνεις Φίτνα 

(δοκιµασία) για τους απίστους (δηλ. µην τους 
κάνεις να µας νικήσουν και έτσι να πουν «Αν 
αυτοί βρίσκονταν στον Αληθινό ∆ρόµο, δεν 
θα τους νικούσαµε» και έτσι να αυξηθεί η 
απιστία τους), και συγχώρεσέ µας, Κύριέ 
µας! Στ’ αλήθεια, Εσύ, Μόνο Εσύ, είσαι ο 

Αλ-‘Αζείζ (ο Ανίκητος, ο Παντοδύναµος), ο 

Αλ-Χακείµ (Πάνσοφος). � 

FFFF� Πράγµατι, έχετε ένα εξαιρετικό 

παράδειγµα σε αυτούς (για να το 
ακολουθείτε στον Ιµπραχήµ και στους 
πιστούς που ήταν µαζί του), –για όποιον 

επιθυµεί τον Αλλάχ και την Έσχατη Ηµέρα. 

Και όποιος αποµακρυνθεί (δηλ. δεν 
ακολουθήσει το παράδειγµα του Ιµπραχήµ 
παίρνοντας τους άπιστους ως Αουλιά’), τότε 
στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ είναι ο Αλ-Γανέι 
(Πλούσιος, ελεύθερος από κάθε ανάγκη), ο 

Αλ-Χαµείντ (ο Υπερ–Αξιέπαινος). � 

GGGG� Ίσως ο Αλλάχ να κάνει φιλία µεταξύ 

εσάς και εκείνων που έχετε ως εχθρούς (δηλ. 
να ανοίξει τις καρδιές τους στο Ισλάµ). Και ο 

Αλλάχ είναι Καντείρ (Ικανός) (να επιτύχει 
αυτό και οτιδήποτε άλλο), και ο Αλλάχ είναι 
Γαφούρ (Συγχωρεί τα πάντα), Ραχείµ 

(Πολυεύσπλαχνος). � 

HHHH� Ο Αλλάχ δεν σας απαγορεύει να 

συµπεριφέρεστε µε καλοσύνη και δίκαια σε 
εκείνους (τους άπιστους) που δεν πολέµησαν 

εναντίον σας εξ' αιτίας της θρησκείας, ούτε 
σας εκδίωξαν από τα σπίτια σας. Στ’ 
αλήθεια ο Αλλάχ αγαπά τους δίκαιους 
(όσους συµπεριφέρονται µε δικαιοσύνη). � 

IIII� Σας απαγορεύει όµως ο Αλλάχ σχετικά µ’ 

αυτούς που σας πολέµησαν για τη θρησκεία, 

και σας έχουν εκδιώξει από τα σπίτια σας, και 
βοήθησαν στην εκδίωξή σας, να τους παίρνετε 
ως Αουλιά’ για σας (φίλους, προστάτες, 
κηδεµόνες και να στρέφεστε προς αυτούς µε 
αγάπη και βοήθεια, εναντίον των 
µουσουλµάνων). Και όποιος τους παίρνει ως 
Αουλιά’ (τους παίρνει ως αγαπητούς και 
βοηθούς εναντίον των µουσουλµάνων), αυτοί  

είναι οι άδικοι (ανυπάκουοι προς τον Αλλάχ).� 

JJJJ� Ω, εσείς που πιστεύετε! Όταν οι πιστές 
γυναίκες έρχονται σε σας ως Μετανάστες, 
να τις εξετάσετε (δοκιµάσετε για να µάθετε 
την αλήθεια της πίστης τους)· ο Αλλάχ 

γνωρίζει καλύτερα αναφορικά µε την Πίστη 

τους, κι έπειτα, αν βεβαιωθείτε ότι είναι 
πραγµατικά πιστές, να µην τις στείλετε πίσω 

στους απίστους (συζύγους). ∆εν είναι νόµιµες 
(σύζυγοι) για τους απίστους (συζύγους), ούτε 

είναι οι άπιστοι νόµιµοι (σύζυγοι) για αυτές. 
Και δώστε τους (στους απίστους συζύγους) 
αυτά (τις προίκες) που ξόδεψαν (τους 
έδωσαν). Και δεν θα υπάρχει καµία αµαρτία 

πάνω σας στο να τις παντρευτείτε, αν όµως 
τους έχετε δώσει τις προίκες τους. 
(Παροµοίως), να µην κρατήσετε τις άπιστες 
γυναίκες ως συζύγους, και να ζητήσετε (την 
επιστροφή) αυτών που ξοδέψατε (ως 
προίκα). Και αφήστε εκείνους (τους 
απίστους) να ζητήσουν πίσω ό,τι ξόδεψαν 

(ως προίκα για τις γυναίκες που ασπάστηκαν 
το Ισλάµ). Αυτή είναι η Κρίση του Αλλάχ, 
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που κρίνει µεταξύ σας (αναφορικά µε αυτό 
το θέµα). Και ο Αλλάχ είναι ‘Αλείµ 

(Παντογνώστης), Χακείµ (Πάνσοφος). � 

KKKK� Και αν κάποιες από τις συζύγους σας 
σάς έχει εγκαταλείψει (και έχει πάει) στους 
απίστους (δηλ. έχει αποστατήσει από το 
Ισλάµ και οι άπιστοι αρνήθηκαν να σας 
επιστρέψουν τις προίκες που είχατε δώσει σ’ 
αυτές), και έπειτα νικήσετε (τους άπιστους σε 
µάχη)· τότε δώστε (από τα λάφυρα που 
πήρατε από τους άπιστους) σε αυτούς οι 
γυναίκες των οποίων τους έχουν 

εγκαταλείψει, ένα ποσό ίσο µε (την προίκα) 
που είχαν ξοδέψει. Και να φοβάσθε τον 

Αλλάχ στον Οποίον πιστεύετε. � 

LLLL� Ω, Προφήτη! Όταν οι πιστές γυναίκες 
έρχονται σε σένα να σου δώσουν την 

Μπάι‘α (υπόσχεση, όρκο αφοσίωσης), ότι 
δεν θα προσεταιρίσουν τίποτα (στη λατρεία) 
µε τον Αλλάχ, και ούτε θα κλέβουν, ότι δε 
θα προβούν σε παράνοµη συνουσία, και 
ούτε θα σκοτώσουν τα παιδιά τους, ούτε θα 

αποδίδουν ψευδώς στους συζύγους τους 

παιδιά που δεν είναι δικά τους (είτε 
υιοθετηµένα, είτε προϊόντα µοιχείας), και 
ούτε θα σε παρακούουν σε ο,τιδήποτε Μα‘ρούφ 

(καλοσύνη τούς διατάζεις). Τότε δέξου την 

Μπάι‘α (υπόσχεση, όρκο αφοσίωσης) τους 
και ζήτα από τον Αλλάχ να τις συγχωρέσει. 
Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ είναι Γαφούρ (συγχωρεί 
τα πάντα), Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνος). � 

MMMM� Ω, εσείς που πιστεύετε, µην παίρνετε 
ως Αουλιά’ (φίλους, κηδεµόνες, βοηθούς) 
έναν λαό πάνω στον οποίο βρίσκεται η Οργή 

του Αλλάχ, οι οποίοι έχουν απελπιστεί από 

(το να λάβουν οτιδήποτε καλό κατά) τη 

Μέλλουσα Ζωή, όπως ακριβώς οι θαµµένοι 
άπιστοι που έχουν απελπιστεί (από το να 
λάβουν το Έλεος του Αλλάχ, και να γυρίσουν 
πίσω στην εγκόσµια ζωή για να έχουν την 
ευκαιρία να µετανοήσουν και να διορθώσουν 
την απιστία τους). � 

Σούρα 61 Ασ-Σαφφ  
[Η Σειρά/ Η Παράταξη] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Οτιδήποτε βρίσκεται στους ουρανούς 
και οτιδήποτε βρίσκεται στη γη έχει δοξάσει 
τον Αλλάχ (εξυµνούν το όνοµα του Αλλάχ µε 
λόγια που Του αρνούνται κάθε ατέλεια). Και 
Αυτός είναι ο Αλ-‘Αζείζ (Παντοδύναµος, 
Ανίκητος), ο Αλ-Χακείµ (Πάνσοφος). � 

BBBB� Ω, εσείς που πιστεύετε! Γιατί λέτε 
αυτά που δεν κάνετε; (εδώ είναι µια 
προειδοποίηση για όποιον λέει κάτι, και 
κάνει το αντίθετο όπως η συµβουλή ή δεν το 
κάνει όπως η υπόσχεση). � 

CCCC� Πολύ µισητό είναι –για τον Αλλάχ –να 

λέτε αυτά τα οποία δεν κάνετε. � 

DDDD�Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ αγαπά εκείνους που 

πολεµούν στο ∆ρόµο Του σε σειρά (παράταξη) 
σαν να είναι µια παρατεταγµένη δοµή (δηλ. 
οι στρατιώτες είναι ο ένας δίπλα στον άλλο, 
σχηµατίζοντας µια αδιάσπαστη δοµή). � 

EEEE� Και (θυµήσου), όταν ο Μούσα 

(Μωυσής) είπε στο λαό του: «Ω, λαέ µου! 

Γιατί µε βλάπτετε (µε λόγια και πράξεις) ενώ 

γνωρίζετε ότι εγώ είµαι ο Αγγελιαφόρος του 

Αλλάχ για σας;» Έτσι, όταν απέκλιναν (από 
την Αλήθεια ενώ την ξέρουν και επέµειναν σε 
αυτό), ο Αλλάχ απέκλινε τις καρδιές τους 
(από το να δέχονται την Καθοδήγηση, ως τιµωρία 
για την απόκλισή τους από την Αλήθεια). Και 
ο Αλλάχ δεν καθοδηγεί το λαό που είναι 
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Φασικείν (που αποκλίνουν από την υπακοή 
Του, που επιµένουν να διαπράττουν αµαρτίες). � 

FFFF� Και (θυµήσου), όταν ο ‘Είσα (Ιησούς), 
υιός της Μάριαµ (Μαρίας), είπε: «Ω, παιδιά 

του Ισραήλ! Είµαι ο Αγγελιαφόρος του 

Αλλάχ για σας, και επικυρώνω την Ταουρά 

(την Τορά που ήρθε στον Μωυσή) πριν από 

µένα, και (σας) αναγγέλλω τα καλά νέα (της 
έλευσης) ενός Αγγελιαφόρου που θα έλθει 
µετά από µένα, το όνοµα του οποίου θα 

είναι Άχµαντ (ένα ακόµα όνοµα του 
Προφήτη Μωχάµµαντ)». Μα όταν εκείνος (ο 
Άχµαντ, δηλ. ο Μωχάµµαντ) ήλθε σ’ αυτούς 
µε ξεκάθαρες αποδείξεις, είπαν: «Αυτό είναι 
ξεκάθαρη µαγεία.» � 

GGGG� Και ποιος είναι  πιο άδικος από αυτόν 

που µηχανεύεται ψεύδη για τον Αλλάχ 

(αποδίδοντας εταίρους µε τον Αλλάχ στη 
λατρεία), ενώ καλείται στο Ισλάµ; (δηλ. 
καλείται να αφοσιώσει τη λατρεία του προς 
τον Αλλάχ και µόνο). Και ο Αλλάχ δεν 

καθοδηγεί τον άδικο λαό (τους πολυθεϊστές 
και τους άπιστους). � 

HHHH� Θέλουν να σβήσουν το Φως του Αλλάχ 

(το Κοράνιο) µε τα στόµατά τους (µε τα 
ψέµατά τους). Μα ο Αλλάχ θα ολοκληρώσει 
το Φως Του (τη θρησκεία Του), ακόµα κι αν 

οι άπιστοι (το) µισούν. � 

IIII� Αυτός είναι που έχει στείλει τον 

Αγγελιαφόρο Του (τον Μωχάµµαντ) µε την 

καθοδήγηση (το Κοράνιο) και µε τη 

θρησκεία της Αλήθειας (το Ισλάµ) για να την 

καταστήσει νικήτρια πάνω από όλες τις 
άλλες θρησκείες, ακόµα κι αν οι 
ειδωλολάτρες (το) µισούν. � 

JJJJ� Ω, εσείς που πιστεύετε! Να σας 
οδηγήσω σε ένα εµπόριο που θα σας σώσει 
από ένα επίπονο βασανιστήριο; � 

KKKK� Να πιστέψετε στον Αλλάχ και στον 

Αγγελιαφόρο Του (τον Μωχάµµαντ) και να 

αγωνίζεστε στο ∆ρόµο του Αλλάχ µε τον 

πλούτο σας και µε τον εαυτό σας τον ίδιο: 

Αυτό είναι το καλύτερο για σας (από το 
κοσµικό εµπόριο), αν το γνωρίζατε! � 

LLLL� (Αν πράξετε έτσι) Θα σας συγχωρήσει 
τις αµαρτίες σας, και θα σας εισάγει σε 
κήπους (Παράδεισο) κάτω από τους οποίους 
ρέουν ποτάµια, και σε καλές κατοικίες στους 
κήπους (Παράδεισο) της ‘Αντν· αυτή είναι 
πράγµατι η σπουδαία νίκη.� 

MMMM� Επίσης και άλλη (εύνοια από τον Αλλάχ  

θα λάβετε),  την οποία αγαπάτε –τη νίκη από 

τον Αλλάχ (απέναντι στους εχθρούς σας) και 
µια επικείµενη επανάκτηση (της Μεκκά). 
Ανάγγειλε λοιπόν (ω Μωχάµµαντ) τα καλά 

νέα στους πιστούς (νίκη και βοήθεια στην 
εγκόσµια ζωή και στη µέλλουσα ζωή τον 
Παράδεισο). � 

NNNN�Ω, εσείς που πιστεύετε! Να είστε 

υποστηρικτές (στη Θρησκεία) του Αλλάχ 

όπως είπε ο ‘Είσα (Ιησούς), ο υιός της Μαριάµ 

(Μαρίας), στους µαθητές του: «Ποιοι είναι οι 
υποστηρικτές µου (στο ∆ρόµο) του Αλλάχ;» 

Οι µαθητές του είπαν: «Εµείς είµαστε οι 
υποστηρικτές (στη θρησκεία) Του Αλλάχ.» 

Έπειτα µία οµάδα από τα Παιδιά του Ισραήλ 

πίστεψαν και µία οµάδα (εξ’ αυτών) δεν 

πίστεψαν (λέγοντας αισχρά λόγια για τον Ιησού 
και για τη µητέρα του). Έτσι, υποστηρίξαµε 
(δηλ. ο Αλλάχ) αυτούς που πίστεψαν (στο ότι 
ο Ιησούς ήταν Απόστολος και σκλάβος του 
Αλλάχ, µε την αποστολή του Μωχάµµαντ) 
κατά των εχθρών τους (αφού επιβεβαίωσε 
την πίστη τους στην αποστολή του Ιησού), και 
έτσι εκείνοι έγιναν νικητές (ανώτεροι). � 
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Σούρα 62 Αλ-Τζούµου‘α  
[Η Παρασκευή] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Οτιδήποτε βρίσκεται στους ουρανούς 
και οτιδήποτε βρίσκεται στη γη δοξάζει τον 

Αλλάχ (εξυµνούν το Όνοµα του Αλλάχ µε 
λόγια που αρνούνται κάθε ατέλεια σ’ Αυτόν), 
τον Αλ-Μάλικ (Βασιλέα των πάντων), τον 

Αλ-Κουντούς (Ιερότατος, που δεν έχει καµία 
ατέλεια), τον Αλ-‘Αζείζ (Παντοδύναµο, 
Ανίκητο), τον Αλ-Χακείµ (Πάνσοφο). � 

BBBB� Είναι Αυτός που έστειλε ανάµεσα 

στους αγράµµατους (τους Άραβες που ούτε 
ήξεραν να διαβάζουν ούτε είχαν ένα ουράνιο 
βιβλίο από τον Αλλάχ) έναν Αγγελιαφόρο 

(τον Μωχάµµαντ) µέσα από τους ίδιους (και 
για όλους τους ανθρώπους), για να 

απαγγείλει σ’ αυτούς τα εδάφιά Του (δηλ. το 
Κοράνιο), να τους εξαγνίσει (από τη βρωµιά 
της απιστίας, και του πολυθεϊσµού, τις 
διεφθαρµένες πεποιθήσεις και την 

ανηθικότητα), και να τους διδάξει το Βιβλίο 

(το Κοράνιο, τους Ισλαµικούς νόµους και το 
Ισλαµικό ∆ίκαιο) και τη σοφία (δηλ. την Ασ-
Σούννα: την Προφητική Παράδοση του 
Προφήτη Μωχάµµαντ). Και στ’ αλήθεια, 

αυτοί πριν (από την αποστολή του 
Μωχάµµαντ) βρίσκονταν σε πρόδηλη πλάνη·� 

CCCC�Και (να δώσει επίσης τα παραπάνω 
οφέλη σε) άλλους από αυτούς (δηλ. τους 
Μουσουλµάνους, είτε Άραβες είτε µη), που 

δεν έχουν ακόµη έρθει (γεννηθεί). Και Αυτός 
(ο Αλλάχ) είναι ο Αλ-‘Αζείζ (Παντοδύναµος, 
Ανίκητος), ο Αλ-Χακείµ (Πάνσοφος). � 

DDDD� Τέτοια είναι η εύνοια του Αλλάχ (η 
αποστολή του Μωχάµµαντ), την οποία δίνει σε 
όποιον Αυτός επιθυµεί (από τους σκλάβους 
Του). Και ο Αλλάχ είναι ο Κύριος της Μεγάλης 
Εύνοιας (φιλανθρωπείας και γενναιοδωρίας). � 

EEEE� Η οµοιότητα αυτών που φορτώθηκαν 

την (υποχρέωση της) Ταουρά (Τορά) (δηλ. να 
υπακούν τις εντολές της και να εφαρµόζουν 
τους νόµους της), µα έπειτα δεν την 

κουβάλησαν (δηλ. δεν εφάρµοζαν τους 
νόµους της), είναι όπως ενός γαϊδάρου που 

κουβαλά βιβλία (και δεν καταλαβαίνει τι 
είναι γραµµένο µέσα τους). Πόσο άθλιο είναι 
το παράδειγµα του λαού που διαψεύδει τα 

Αγιάτ (εδάφια, αποδείξεις, ενδείξεις, σηµεία, 
αποκαλύψεις) του Αλλάχ (αντί να επωφεληθούν 
από αυτά). Και ο Αλλάχ δεν καθοδηγεί τον 

άδικο λαό (πολυθεϊστές, άπιστους). � 

FFFF� Πες (Ω, Μωχάµµαντ): «Ω, εσείς οι 
Εβραίοι! (που κρατάτε ακόµα στη θρησκεία 
σας την οποία έχετε διαστερβλώσει και ούτε 
πιστεύετε στον Ιησού, ούτε στον 
Μωχάµµαντ)! Αν ισχυρίζεστε (ψευδώς) ότι 
είστε Αουλιά’ (το εκλεκτό έθνος, οι 
αγαπητοί) του Αλλάχ, µόνοι σας, 
αποκλείοντας (όλη) την (υπόλοιπη) 
ανθρωπότητα, τότε λαχταρήστε το θάνατο, 

αν είστε ειλικρινείς (δηλ. επιθυµείστε τη 

συνάντηση µε τον Αλλάχ και τη Μέλλουσα 
ζωή για να λάβετε την καλή αµοιβή σας όπως 
ισχυρίζεστε, αντί αυτής της εγκόσµιας ζωής).� 

GGGG� Και δε θα τον επιθυµήσουν ποτέ (το 
θάνατο) (και θα προτιµούσαν την εγκόσµια 
ζωή παρά τη Μέλλουσα ζωή φοβούµενοι την 
τιµωρία του Αλλάχ) εξαιτίας αυτών (των 
πράξεων) που είχαν κάνει τα χέρια τους 
(απιστία και κακά έργα). Κι ο Αλλάχ γνωρίζει 
πολύ καλά τους άδικους (πολυθεϊστές, 
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άπιστους) (δηλ. δεν υπάρχει κάτι από την 
αδικία τους που κρύβεται από τον Αλλάχ). � 

HHHH� Πες (σ’ αυτούς): «Στ’ αλήθεια, ο 

θάνατος απ’ τον οποίο δραπετεύετε, - 

οπωσδήποτε - θα σας βρει (όταν έρθει η ώρα 
σας), και έπειτα θα επιστρέψετε (την Ηµέρα 
της Κρίσεως) στον (Αλλάχ, τον) Παντογνώστη 

των αοράτων και των ορατών και Αυτός θα 

σας πει για ό,τι κάνατε (στην εγκόσµια ζωή). � 

IIII�Ω, εσείς που πιστεύετε (Μουσουλµάνοι)! 
Όταν γίνεται η κλήση (Αδάν) για την 

προσευχή της Παρασκευής (Σαλάτ Αλ-
Τζούµ‘α), πηγαίνετε (γρήγορα) για το ∆ίκρ-
Ελλάχ (δηλ. για να ακούσετε το θρησκευτικό 
κήρυγµα της Παρασκευής και για να 
προσευχηθείτε). Και αφήστε τις εµπορικές 
ασχολίες (και οτιδήποτε άλλο κάνετε). Αυτό 

είναι καλύτερο για σας, αν το γνωρίζατε! � 

JJJJ� Κι όταν τελειώσει η προσευχή (της 
Παρασκευής), τότε σκορπιστείτε στη γη (όπου 
θέλετε) και επιδιώξτε την Χάρη του Αλλάχ 

(δουλεύοντας κλπ), και να µνηµονεύετε 
πολλές φορές τον Αλλάχ: ίσως να επιτύχετε. � 

KKKK� Κι όταν δουν (κάποιοι µουσουλµάνοι) 
κάποια εµπορική συναλλαγή ή κάποια 

διασκέδαση πηγαίνουν σ’ αυτά, και σε αφήνουν 
(ω, Μωχάµµαντ να στέκεσαι) όρθιος (ενώ 
παραδίδεις το θρησκευτικό κήρυγµα της 
Παρασκευής). Πες: «Αυτό που έχει ο Αλλάχ 

(αµοιβή και ευδαιµονία για σας) είναι 
καλύτερο από οποιαδήποτε διασκέδαση ή 

εµπορική συναλλαγή! Κι ο Αλλάχ είναι ο 

Καλύτερος αυτών που παρέχουν τα µέσα και 
τα αγαθά του βιοπορισµού. � 

Σούρα 63 Αλ-Μουναφικούν  
[Οι Υποκριτές] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Όταν οι υποκριτές έρχονται σε σένα 

(ω, Μωχάµµαντ), λένε (µόνο µε τις γλώσσες 
τους): «Μαρτυρούµε ότι πράγµατι είσαι ο 

Αγγελιαφόρος του Αλλάχ.». Ο Αλλάχ όµως 
γνωρίζει ότι είσαι (βέβαια) ο Αγγελιαφόρος 
Του και ο Αλλάχ µαρτυρά ότι οι υποκριτές είναι 
βέβαια ψεύτες (επειδή λένε µε τις γλώσσες 
τους κάτι ενώ στις καρδιές τους λένε κάτι άλλο).� 
BBBB� Έκαναν τους όρκους τους προπέτασµα 

(για την υποκρισία τους). Και έτσι εµπόδισαν 

(τους ανθρώπους) από το δρόµο του Αλλάχ. 

Στ’ αλήθεια, άθλιο είναι αυτό που έκαναν. � 
CCCC� Και αυτό γιατί πίστεψαν (µε τις  

γλώσσες τους µόνο) και έπειτα απίστησαν 

(αρνήθηκαν την πίστη µέσα τους)· εποµένως 
σφραγίστηκαν οι καρδιές τους (από τον 
Αλλάχ), κι έτσι δεν καταλαβαίνουν (ποιο 
είναι το όφελός τους). � 
DDDD� Κι όταν τους κοιτάζεις, σου αρέσουν 

(η εξωτερική εµφάνιση) των σωµάτων τους· 
και όταν µιλούν ακούς τα λόγια τους (λόγω 
της ευγλωττίας των γλωσσών τους, ενώ οι 
καρδιές τους είναι άδειες από την πίστη και 
τα µυαλά τους άδεια από κατανόηση και από 
την επωφελή γνώση, για αυτό αυτοί) είναι 
σαν κοµµάτια ξύλου στηριγµένα (σε έναν 
τοίχο επειδή δε µπορούν να σταθούν µόνα 
τους, χωρίς όµως αξία και κούφια από µέσα). 
Νοµίζουν πως κάθε κραυγή είναι εναντίον 

τους (λόγω της µεγάλης δειλίας τους). (Αυτοί 
στην πραγµατικότητα) Είναι οι εχθροί, γι’ 
αυτό πρόσεξέ τους. Ας τους καταραστεί ο 

Αλλάχ. Πώς είναι δυνατόν να αποκλίνουν 

από τον Ίσιο ∆ρόµο (και να πάνε στο δρόµο 
της υποκρισίας και της πλάνης); � 
EEEE� Κι όταν ειπωθεί σ’ αυτούς: «Ελάτε  



  

 @ @@ @

JIHGFEDCBAN N
MLKOQP]N N

\[ZYXWVUTSRbN N
a`_^cfedoN N

nmlkjihgqNxN N
wvutsryN N

`_~}|{zbN N
achgfedkN N

jilqponmzN N
yxwvutsr~N N

}|{�¤£¢¡¯N N
®¬«ª©¨§¦¥¶N N
µ´³²±°¸¹ÄN N
ÃÂÁÀ¿¾½¼»ºÅ‚Q Q
ò¹ ¹ Àº  ������� �

١٨� �
���	�
�� �
٦٤  

(µετανιωµένοι), ώστε ο Αγγελιαφόρος του 

Αλλάχ να ζητήσει συγχώρεση (από τον 
Αλλάχ) για σας», αυτοί στρέφουν τα κεφάλια 

τους και τους βλέπεις (ω, Προφήτη) να 

αποµακρύνονται από σένα αλαζονικά. � 
FFFF� Είναι το ίδιο γι’ αυτούς, είτε εσύ (ω, 
Μωχάµµαντ) ζητήσεις συγχώρεση γι’ αυτούς, 
είτε δε ζητήσεις συγχώρεση γι’ αυτούς, ο 

Αλλάχ δε θα τους συγχωρέσει ποτέ. Ο 

Αλλάχ δεν καθοδηγεί τον λαό που είναι 
Φασικείν (αποκλίνουν από την υπακοή του 
Αλλάχ και επιµένουν να διαπράττουν αµαρτίες). � 
GGGG� (Αυτοί οι υποκριτές) Είναι αυτοί που 

λένε (στους κατοίκους της Μεντίνα, τους Αλ-
Ανσάρ): «Μην ξοδεύετε γι’ αυτούς που είναι 
µαζί µε τον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ (δηλ. 
για τους Συντρόφους του Προφήτη που 
µετανάστευσαν από τη Μέκκα για τη 
Μεντίνα), µέχρι να τον εγκαταλείψουν.» Και 
στον Αλλάχ ανήκουν τα θησαυροφυλάκια 

των ουρανών και της γης, µα οι υποκριτές 
δεν (το) καταλαβαίνουν. � 
HHHH�(Οι υποκριτές) Λένε: «Αν επιστρέψουµε  

στη Μεντίνα, θα διώξει ο πιο έντιµος (ο 
‘Αµπντ Αλλάχ, υιός του Σαλούλ, ο αρχηγός 
των υποκριτών της Μεντίνα µε την οµάδα 
του) τον ταπεινότερο (κατώτερο) (τον 
Μωχάµµαντ µε την οµάδα του).» Μα η τιµή, 

(και η δύναµη και η δόξα) ανήκει στον Αλλάχ 

και στον Αγγελιαφόρο Του, και στους πιστούς, 
αλλά οι υποκριτές δεν (το) γνωρίζουν. � 
IIII� Ω, εσείς που πιστεύετε! Μην σας 
αποσπά ο πλούτος σας και ούτε τα παιδιά 

σας από το ∆ίκρ Ελλάχ (τη µνηµόνευση του 
Αλλάχ και τη λατρεία Του). Και όποιος το 

κάνει, τότε εκείνοι θα είναι οι χαµένοι. � 
JJJJ� Και να ξοδεύετε (σε φιλανθρωπία) από 

αυτά τα οποία σας έχουµε παραχωρήσει 
πριν να έρθει ο θάνατος σε κάποιον από σας 
και να πει: «Κύριέ µου! Αν µού ανέβαλλες 
(το θάνατο) για λίγο καιρό, τότε θα έδινα 

ελεηµοσύνη, και θα ήµουν ανάµεσα στους 
ενάρετους. � 
KKKK� Και ο Αλλάχ δε θα αναβάλλει καµία 

ψυχή όταν φτάσει ο ορισµένος καιρός 
(θάνατος) της. Και ο Αλλάχ είναι Χαµπείρ 

(έχει απεριόριστη γνώση) µε ό,τι κάνετε. � 

Σούρα 64 Ατ-Ταγάµπουν  
[Αµοιβαία Απώλεια και Κέρδος] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Οτιδήποτε βρίσκεται στους ουρανούς 
και οτιδήποτε βρίσκεται στη γη δοξάζει τον 

Αλλάχ (εξηµνούν το Όνοµα του Αλλάχ µε 
λόγια που Του αρνούνται κάθε ατέλεια). Σ’ 

Αυτόν ανήκει η κυριαρχία, και σ’ Αυτόν 

ανήκουν όλες οι ευχαριστίες (και οι έπαινοι), 
κι Αυτός είναι Ικανός να κάνει τα πάντα. � 
BBBB� Αυτός είναι που σας έπλασε, και από 

εσάς υπάρχουν άπιστοι και από σας 
υπάρχουν πιστοί. Κι ο Αλλάχ µε όσα κάνετε 
είναι Μπασείρ (Βλέπει τα πάντα). � 
CCCC� (Αυτός) έπλασε τους ουρανούς και τη 

γη µε την αλήθεια (µε µεγάλη σοφία), και σας 
έδωσε µορφή, και έκανε τέλεια τη µορφή σας. 
Και σε Αυτόν βρίσκεται ο (τελικός) Προορισµός 
(των πλασµάτων, για να ανταµείψει τους 
ευσεβείς και να τιµωρήσει τους άπιστους). � 
DDDD� (Αυτός) γνωρίζει τι βρίσκεται στους 
ουρανούς και στη γη, και γνωρίζει τι 
συγκαλύπτετε και τι κάνετε φανερά. Κι ο 

Αλλάχ είναι Παντογνώστης για ό,τι βρίσκεται 
στα στήθη (στις καρδιές των ανθρώπων). � 
EEEE� ∆εν έχει φτάσει σε σας η είδηση γι’  
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αυτούς που αρνήθηκαν την Πίστη παλαιότερα; 

Και έτσι γεύτηκαν το κακό αποτέλεσµα της 
απιστίας τους (στην εγκόσµια ζωή), και γι’ 
αυτούς (προορίζεται στη µέλλουσα ζωή) ένα 

επώδυνο βασανιστήριο. � 
FFFF� Αυτό (έπαθαν) επειδή ερχόντουσαν σε 
αυτούς οι Αγγελιαφόροι τους µε ξεκάθαρες 
αποδείξεις (Σηµεία), µα εκείνοι είπαν 

(αρνούµενοι): «(Μα είναι δυνατόν να) είναι 
(απλοί) άνθρωποι (όπως εµείς) (αυτοί που) 
θα µας καθοδηγήσουν; Έτσι αρνήθηκαν την 

πίστη, και στράφηκαν µακριά (από την 
αλήθεια). Μα ο Αλλάχ δεν χρειάζεται (τίποτε 
από αυτούς). Και ο Αλλάχ είναι Γανέι 
(Ελεύθερος από κάθε ανάγκη, Πλούσιος), 
Χαµείντ (Άξιος κάθε εξύµνησης).� 
GGGG� Εκείνοι που αρνήθηκαν την πίστη 

ισχυρίστηκαν (ψευδώς) ότι δεν θα αναστηθούν 

(ποτέ, για να λογοδοτήσουν). Πες (τους) (ω, 
Μωχάµµαντ): «Ναι! Μα τον Κύριό µου, 

(σίγουρα) θα αναστηθείτε, και έπειτα θα 

ενηµερωθείτε για ό,τι κάνατε (στην εγκόσµια 
ζωή)· και αυτό είναι εύκολο για τον Αλλάχ. � 

HHHH� Πιστέψτε (λοιπόν, ω, ειδωλολάτρες) 
στον Αλλάχ και τον Αγγελιαφόρο Του (τον 
Μωχάµµαντ) και στο Φως (στο Κοράνιο) 
που στείλαµε κάτω (στη γη). Και ο Αλλάχ 

είναι Χαµπείρ (έχει απεριόριστη γνώση) µε 
ό,τι κάνετε. � 
IIII� (Και θυµηθείτε) την Ηµέρα που θα σας 
συγκεντρώσει όλους, την Ηµέρα της 
Συγκέντρωσης –αυτή θα είναι η Ηµέρα της 
Ατ-Ταγάµπουν (δηλ. η Ηµέρα της απώλειας 
των απίστων και του κέρδους για τους 
πιστούς, καθώς οι άπιστοι θα διαχωριστούν 
από τους πιστούς, πηγαίνοντας στην Κόλαση, 
ενώ οι πιστοί θα πάνε στον Παράδεισο. Οι 
άπιστοι θα µετανοήσουν για το ότι έχασαν 
τον Παράδεισο, και οι πιστοί θα µετανοήσουν 
για το ότι δεν έκαναν περισσότερες καλές 
πράξεις.). Και όποιος πιστεύει στον Αλλάχ 

και κάνει ενάρετες πράξεις, (ο Αλλάχ) θα τον 

εξιλεώσει από τις Σαϊ’άτ (αµαρτίες) του, και 
θα τον εισάγει στους Κήπους (Παράδεισο) 
κάτω από τους οποίους ρέουν ποτάµια, και 
θα κατοικήσουν εκεί για πάντα· αυτή θα 

είναι η µεγάλη νίκη. � 
JJJJ� Μα αυτοί που αρνήθηκαν την πίστη 

και διέψευσαν τα Αγιάτ Μας (Αποδείξεις, 
Ενδείξεις, Εδάφια, Σηµεία, Αποκαλύψεις κλπ.), 
εκείνοι είναι οι κάτοικοι του Πυρός, θα 

κατοικήσουν εκεί για πάντα. Και ο χειρότερος 
είναι, πράγµατι, αυτός ο προορισµός. � 
KKKK� Καµία συµφορά δε συµβαίνει (σε 
κανέναν), παρά µόνο µε την Άδεια του Αλλάχ 

(δηλ. το Θείο Πεπρωµένο), και όποιος πιστεύει 
στον Αλλάχ, (ο Αλλάχ) θα καθοδηγεί την καρδιά 

του (στο να δεχτεί το Θείο Πεπρωµένο και 
ότι ό,τι του έχει συµβεί, έχει ήδη γραφτεί γι’ 
αυτόν από τον Αλλάχ). Και ο Αλλάχ είναι 
Παντογνώστης για όλα τα πράγµατα. � 
LLLL�Και υπακούστε (ω, άνθρωποι) τον Αλλάχ, 
και υπακούστε τον Αγγελιαφόρο· αν όµως 
στραφείτε µακριά (από το να υπακούσετε τον 
Αλλάχ και τον Αγγελιαφόρο Του), τότε το 

έργο του Αγγελιαφόρου Μας είναι µόνο να 

διαβιβάσει (το Μήνυµα) µε σαφήνεια. � 
MMMM� Ο Αλλάχ! ∆εν υπάρχει άλλος θεός 
παρά Αυτός. Και στον Αλλάχ ας βασίζονται 
οι πιστοί (γι’ όλες τις υποθέσεις τους). � 
NNNN� Ω, εσείς που πιστεύετε! Στ’ αλήθεια, 

ανάµεσα στις συζύγους σας και τα παιδιά 

σας υπάρχουν εχθροί για σας (που µπορεί να 
σας αποτρέψουν από την υπακοή προς τον 
Αλλάχ)· έτσι, προσέξτε τους (και µην τους 
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υπακούσετε)! Μα αν (τους) συγχωρείτε 
(χωρίς να τους τιµωρείτε για τα λάθη τους), 
και (τα) παραβλέπετε, και (τους) συγχωρείτε 
καλύπτοντάς (τα), τότε στ’ αλήθεια ο Αλλάχ 

είναι Γαφούρ (Συγχωρεί τα πάντα), Ραχείµ 

(Πολυεύσπλαχνος). � 

OOOO� Στ’ αλήθεια ο πλούτος σας και τα παιδιά 

σας δεν είναι παρά µόνο µια Φίτνα (δοκιµασία 
για σας). Και ο Αλλάχ έχει σπουδαία αµοιβή 

(τον Παράδεισο, για όποιον υπακούει στον 
Αλλάχ αντί σ’ οποιονδήποτε άλλον). � 
PPPP� Να φοβάστε, λοιπόν, τον Αλλάχ όσο  

µπορείτε (ο φόβος εδώ αναφέρεται στη 
θεοφοβία µε σεβασµό προς τον Αλλάχ, 
εκτελώντας τις Εντολές Του και ελπίζοντας 
στην αµοιβή Του, απέχοντας από τις αισχρές 
πράξεις φοβούµενος την τιµωρία Του)· και 
ακούστε (τον Προφήτη) και υπακούστε (τις 
εντολές του), και να ξοδεύετε (σε 
ελεηµοσύνη)· είναι καλύτερο για σας. Κι 
όποιος σώζεται από την απληστία της ψυχής 
του, αυτοί είναι οι επιτυχηµένοι. � 
QQQQ� Αν δανείσετε στον Αλλάχ ένα καλό  

δάνειο (δηλ. αν ξοδέψετε (σε ελεηµοσύνη) στο 
∆ρόµο του Αλλάχ µε καλοσύνη και αφοσίωση), 
(ο Αλλάχ) θα το διπλασιάσει για σας (δηλ. θα 
διπλασιάσει την αµοιβή), και θα σας 
συγχωρέσει (για τις αµαρτίες σας). Κι ο 

Αλλάχ είναι Σακούρ (Ευγνώµων για αυτούς 
που ξοδεύουν σε φιλανθρωπία και τους 
ανταµείβει µε την καλύτερη αµοιβή για αυτό που 
ξόδεψαν), και είναι Χαλείµ (Μακρόθυµος). � 
RRRR�(Ο Αλλάχ είναι) Παντογνώστης των αοράτων 
και των ορατών, ο Αλ-‘Αζείζ (Παντοδύναµος, 
Ανίκητος), ο Αλ-Χακείµ (Πάνσοφος). � 

Σούρα 65 Ατ-Ταλάκ  
[Το ∆ιαζύγιο] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Ω, Προφήτη: Αν (εσείς οι πιστοί) 
δώσετε διαζύγιο στις γυναίκες (σας), τότε 
δώστε τους το διαζύγιο στην (έναρξη της) 
‘Εΐντα τους (ορισµένη περίοδος αναµονής, 
που ξεκινάει από τη στιγµή που ο σύζυγος 
ανακοινώνει το διαζύγιο προφορικά, µε την 
προϋπόθεση η σύζυγος να µη βρίσκεται σε 
έµµηνο ρύση ή να είναι έγκυος την στιγµή της 
ανακοίνωσης και να µην έχει ο σύζυγος 
σεξουαλική επαφή µε τη σύζυγό του από την 
τελευταία έµµηνο ρύση της, ώστε να είναι 
σίγουροι αν είναι έγκυος ή όχι), και να 

µετράτε µε ακρίβεια την (περίοδο της)‘Εΐντα 

(επειδή κατά την περίοδο αυτή ο σύζυγος 
µπορεί να ακυρώσει το διαζύγιο και να φέρει 
πίσω τη γυναίκα του ως σύζυγο ξανά, επίσης 
η γυναίκα δεν µπορεί να παντρευτεί µε άλλον 
άντρα µέχρι να περάσει αυτή η περίοδος). 
Και να φοβάστε τον Αλλάχ, τον Κύριό σας 
(ω, Μουσουλµάνοι). Μην τις διώχνετε από 

τα σπίτια τους (κατά την ‘Εΐντα η σύζυγος 
έχει το δικαίωµα διαµονής στο σπίτι του 
συζύγου της, και ο οποίος δε µπορεί να τη 
διώξει), ούτε οι ίδιες να βγουν έξω (κατά την 
‘Εΐντα), εκτός όταν είναι ένοχες για µια 

φανερή αισχρή πράξη (παράνοµη συνουσία). 
Αυτά είναι τα όρια (νόµους) που τέθηκαν 

από τον Αλλάχ. και όποιος παραβεί τα όρια 

που τέθηκαν από τον Αλλάχ, τότε πράγµατι 
έχει αδικήσει τον εαυτό του. Εσύ (που 
παίρνεις διαζύγιο από τη γυναίκα σου) δε 

γνωρίζεις (τι µπορεί να συµβεί), ίσως ο 

Αλλάχ κάνει έπειτα από αυτό (το διαζύγιο) 
κάτι (που δεν το περιµένεις, όπως µεταµέλεια 
ή ανανεωµένη επιθυµία για τη σύζυγο). � 



  

@ @@ @

CBAQ Q
HGFEDCBAR R
QPONMLKJI\R R
[ZYXWVUTSiR R
hgfedcba`_^]nR R

mlkjosrqp{R R
zyxwvuteR R
dcba`_~}|oR R

nmlkjihgfpq�R R
~}|{zyxwvutsr©R R

¨§¦¥¤£¢¡ª¬«¶R R
µ´³²±°¯®¹R R

¸ÂÁÀ¿¾½¼»ºÊR R
ÉÈÇÆÅÄÃËÏÎÍÌÚR R

ÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÛ™Q Q

BBBB� Και όταν (πρόκειται σύντοµα να) 
συµπληρωθεί ο ορισµένος χρόνος, είτε να 

τις κρατήσετε (να επιστρέψετε στον έγγαµο 
βίο) µε το καλό (να τους συµπεριφέρεστε 
κάλλιστα και να ξοδεύετε για αυτές), είτε να 

χωρίσετε µαζί τους µε το καλό (να τους 
δώσετε όλα τα δικαιώµατά τους, χωρίς να τις 
βλάψετε σε τίποτε). Και πάρτε για µάρτυρες 
δύο δίκαια άτοµα από σας 
(Μουσουλµάνους), και (ω, µάρτυρες) να 

τηρήσετε τη µαρτυρία για τον Αλλάχ (να 
πείτε την αλήθεια σαν να είστε µπροστά Του). 
Με αυτό (που σας διατάζει ο Αλλάχ) ας 
νουθετηθεί εκείνος που πιστεύει στον Αλλάχ 

και στην Έσχατη Ηµέρα. Και όποιος 
φοβάται τον Αλλάχ (τηρώντας τις Εντολές 
Του και αποφεύγοντας τις απαγορεύσεις 
Του), (Ο Αλλάχ) θα του δώσει διέξοδο (λύση 
για κάθε δυσκολία). �  
CCCC� Και (ο Αλλάχ) θα παράσχει γι’ αυτόν 

(αγαθά) από όπου δεν το περιµένει. Κι 
όποιος βασίζεται στον Αλλάχ, τότε (ο 
Αλλάχ) είναι Επαρκής για αυτόν. Στ’ 
αλήθεια, ο Αλλάχ θα εκπληρώσει το θέληµά 

Του. Πράγµατι, ο Αλλάχ όρισε για κάθε 
πράγµα έναν ορισµένο χρόνο. � 
DDDD� Και όσο για τις γυναίκες σας που έχουν 

περάσει την ηλικία της µηνιαίας ροής (περιόδου), 
γι’ αυτές - αν αµφιβάλλετε - η ‘Εΐντα 

(καθορισµένη περίοδος) τους είναι τρεις 
µήνες· (το ίδιο) και γι’ αυτές που δεν έχουν 

ακόµη έµµηνο ρύση. Και όσο γι’ αυτές που 

είναι έγκυες, η ‘Εΐντα (ορισµένη περίοδος) 
τους είναι µέχρι να γεννήσουν· και όποιος 
φοβάται τον Αλλάχ (τηρώντας τις Εντολές 
Του και αποφεύγει τις απαγορεύσεις Του), (ο 
Αλλάχ) θα διευκολύνει την κατάσταση του 

(και στην εγκόσµια και στη Μέλλουσα Ζωή). � 
EEEE�Αυτή είναι η εντολή του Αλλάχ (σχετικά 
µε το διαζύγιο και την ‘Εΐντα), την οποία έχει 
στείλει κάτω (στη γη) σε σας· και όποιος 
φοβάται τον Αλλάχ (τηρώντας τις Εντολές 
Του και αποφεύγοντας τις απαγορεύσεις Του), 
(Ο Αλλάχ) θα τον εξιλεώσει από τις αµαρτίες 
του, και θα µεγαλώσει την αµοιβή του. � 
FFFF� Αφήστε τες (τις διαζευγµένες γυναίκες 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναµονής τους) 
να κατοικήσουν όπου κατοικείτε, ανάλογα µε 
τα µέσα σας (δηλ. είναι υποχρέωσή σας να 
ξοδεύετε για αυτές ανάλογα µε τη δυνατότητά 
σας), και να µην τις βλάπτετε (ενοχλείτε), 

ώστε να τις περιορίσετε (ώστε να 
υποχρεωθούν να φύγουν από το σπίτι σας). 
Κι αν είναι έγκυες, τότε ξοδέψτε για αυτές 
µέχρι να γεννήσουν. Και αν (αφού γέννησαν) 
θήλαζαν τα παιδιά (τους από) σας, δώστε 
τους την αµοιβή τους, και να συµβουλευτείτε 
ο ένας τον άλλον µε καλοσύνη. Μα αν 

δυσκολευτείτε µεταξύ σας (δηλ. δε 
συµφωνήσατε µεταξύ σας, επειδή η µητέρα 
αρνείται να θηλάσει το µωρό, ή ζητά 
παράλογο ποσό χρηµάτων για να θηλάσει το 
µωρό της και ο πατέρας δε συµφωνεί µε αυτό), 
τότε ας του (το) θηλάσει κάποια άλλη γυναίκα. � 
GGGG� Ας ξοδεύει ο ευκατάστατος άνδρας 
(για τη χωρισµένη γυναίκα του και για το 
παιδί του) ανάλογα µε τα µέσα που διαθέτει· 
και αυτός που τα µέσα του είναι 
περιορισµένα, ας ξοδεύει από ό,τι τού έχει 
δώσει ο Αλλάχ. Ο Αλλάχ δεν τοποθετεί 
βάρος σε κανέναν, περισσότερο απ’ ό,τι 
(αγαθά) τού έχει δώσει. Ο Αλλάχ θα φέρει 
µετά από τη δυσκολία διευκόλυνση. �   
HHHH� Και πόσες κωµοπόλεις (πληθυσµοί)  
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παράκουσαν (αλαζονικά) την Εντολή του 

Κυρίου τους και των Αγγελιαφόρων Του· γι’ 
αυτό τους λογαριάσαµε µε σκληρό λογαριασµό 

(γι’ ό,τι κάνανε στην εγκόσµια ζωή), και τους 
βασανίσαµε µε τροµερό µαρτύριο. � 
IIII� Και έτσι γεύτηκαν τα κακά αποτελέσµατα 

της διαγωγής (απιστίας) τους, και το 

αποτέλεσµα της διαγωγής (απιστίας) τους 
ήταν η απώλεια. � 
JJJJ� Ο Αλλάχ έχει προετοιµάσει γι’ αυτούς  
ένα αυστηρό βασανιστήριο. Έτσι, να 

φοβάστε τον Αλλάχ (τηρώντας τις εντολές 
Του και αποφεύγοντας τις απαγορεύσεις 
Του), ω, εσείς που έχετε νου, που έχετε 
πιστέψει! Πράγµατι, ο Αλλάχ έχει, στείλει 
κάτω (στη γη) σ’ εσάς µία Υπενθύµιση. � 
KKKK� (Και αυτή η προαναφερθείσα Υπενθύµιση 
είναι) έναν Αγγελιαφόρο (τον Μωχάµµαντ, που 
σας υπενθυµίζει για την πίστη στον Αλλάχ και για 
την υπακοή προς Αυτόν), που σας απαγγέλλει 
τα Εδάφια του Αλλάχ (το Κοράνιο), τα οποία 

διασαφηνίζουν (για σας την αλήθεια από το 
ψεύδος), ώστε (ο Αλλάχ) να βγάλει όσους 
πιστεύουν και κάνουν ενάρετες πράξεις από το 

σκοτάδι (του πολυθεϊσµού και της απιστίας), 
(και να τούς οδηγήσει) στο φως (του Ισλαµικού 
Μονοθεϊσµού). Και όποιος πιστεύει στον 
Αλλάχ και κάνει ενάρετες πράξεις, (ο Αλλάχ) θα 

τον εισάγει στους κήπους (Παράδεισο), κάτω 

από τους οποίους ρέουν ποτάµια, για να 

κατοικήσουν εκεί για πάντα. Πράγµατι, ο Αλλάχ 

έχει χορηγήσει γι’ αυτόν (τον πιστό) µια 

εξαιρετική χορηγεία (στον Παράδεισο). � 
LLLL� Ο Αλλάχ είναι που έπλασε επτά ουρανούς, 
και από τη γη έπλασε το ίδιο (δηλ. τον ίδιο 
αριθµό, επτά). Η Εντολή Του κατεβαίνει 
ανάµεσά τους (ανάµεσα στους ουρανούς και 
τη Γη), ώστε να µάθετε ότι ο Αλλάχ είναι 
Ικανός για όλα τα πράγµατα, και ότι ο Αλλάχ 

περιβάλλει τα πάντα µε τη Γνώση (Του). � 

Σούρα 66 Ατ-Ταχρίµ  
[Η Απαγόρευση] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Ω, Προφήτη! Γιατί απαγορεύεις (για 
τον εαυτό σου) αυτό που ο Αλλάχ σου έχει 
επιτρέψει; Επιζητώντας την ευαρέσταση των 

συζύγων σου. Και ο Αλλάχ είναι Γαφούρ 

(Συγχωρεί τα πάντα), Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνος). � 
BBBB� Ο Αλλάχ έχει θεσπίσει για σας την 

εξιλέωση για τους (ανεκπλήρωτους) όρκους 
σας (που είναι το να ταΐσει κανείς δέκα 
φτωχούς, ή το να τους δώσει ρούχα ή να 
απελευθερώσει έναν σκλάβο, αν όµως δεν 
έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι από όλα 
αυτά, τότε να νηστέψει για τρεις µέρες). Και ο 

Αλλάχ είναι ο Μάουλα (Κύριος, Προστάτης, 
ή ∆ιαχειριστής των υποθέσεων) σας, και 
Αυτός είναι ο Αλ-‘Αλείµ (Παντογνώστης), ο 

Αλ-Χακείµ (Πάνσοφος). � 
CCCC� Και όταν ο Προφήτης εκµυστηρεύτηκε 
ένα ζήτηµα σε µια από τις συζύγους του (τη 
Χάφσα), και όταν εκείνη το είπε (σε µία 
άλλη, δηλ. την Αΐσα)· και ο Αλλάχ το 

φανέρωσε σ’ αυτόν· (και τότε ο Προφήτης) 
είπε (στη Χάφσα) ένα µέρος (από τα λόγια 
που είπε αυτή στην Αΐσα) και απέφυγε (να 
της πει) ένα άλλο µέρος (από ευγένεια). Και 
όταν είπε σ’ αυτήν (τη Χαφσά) γι’ αυτό (που 
διέδωσε στην Αΐσα), εκείνη είπε: «Ποιος σου 

το είπε;» Εκείνος είπε: «Μου το είπε ο Αλ-

‘Αλείµ (Παντογνώστης), ο Αλ-Χαµπείρ (έχει 
απεριόριστη Γνώση).» � 

DDDD� Αν εσείς οι δύο (σύζυγοι του Προφήτη, 
Αΐσα και Χάφσα), µεταµεληθείτε στον Αλλάχ 
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(γι’ αυτό που κάνατε, αυτό θα είναι καλύτερο για 
σας), επειδή οι καρδιές σας έκλιναν (προς 
κάτι που δεν άρεσε στον Προφήτη)· και αν 

συνεργαστείτε εναντίον του (του 
Μωχάµµαντ), τότε, στ’ αλήθεια ο Αλλάχ 

είναι ο Μάουλα (Κύριος, Προστάτης) του, 

και ο Τζιµπρείλ (Γαβριήλ), και οι ενάρετοι 
από τους πιστούς· και, (επιπλέον), οι άγγελοι 
µετά από αυτό (δηλ. µετά από τη βοήθεια Του 
Αλλάχ) είναι (επίσης) βοηθοί (του Προφήτη).� 

EEEE� Ίσως, αν (ο Προφήτης) σας δώσει 
διαζύγιο (σε όλες), Ο Κύριός του θα του 

δώσει (αντί για σας) συζύγους καλύτερες 
από εσάς – Μουσουλµάνες (υποταγµένες 
στον Αλλάχ), πιστές (στον Αλλάχ και τον 
Προφήτη Του), ευλαβικά υπάκουες (προς τον 
Αλλάχ), που µετανοούν (ενώπιων του Αλλάχ, 
και επιστρέφουν πάντα προς την υπακοή 
Του), λάτρεις (που λατρεύουν τον Αλλάχ 
ειλικρινά), που νηστεύουν (για χάρη του 
Αλλάχ), που είτε θα έχουν παντρευτεί 
προηγουµένως, είτε θα είναι παρθένες. � 
FFFF� Ω, εσείς που πιστεύετε! 

Προστατεύσετε τον εαυτό σας και τις 
οικογένειές σας (µέσω της υπακοής προς τον 
Αλλάχ) από ένα Πυρ του οποίου το καύσιµο 

είναι άνθρωποι και πέτρες, πάνω από το 

οποίο θα βρίσκονται άγγελοι αυστηροί και 
ισχυροί (των οποίων δουλειά είναι να 
βασανίζουν τους κατοίκους του πυρός), που δε 

δείχνουν ανυπακοή προς τον Αλλάχ σε ό,τι 
τους διατάζει, και κάνουν ό,τι διαταζονται. � 
GGGG� (Θα ειπωθεί στους άπιστους στη 
Μέλλουσα Ζωή, όταν εισάγονται στο Πυρ) Ω, 

εσείς που αρνείστε την πίστη! Μη 

δικαιολογείστε αυτήν την Ηµέρα! Στ’ 
αλήθεια θα λάβετε µόνο (την αντίστοιχη 
τιµωρία για) ό,τι κάνατε. � 
HHHH� Ω, εσείς που πιστεύετε! Μετανοήστε 
στον Αλλάχ µε ειλικρινή µετάνοια! Ίσως ο 

Κύριός σας σας εξιλεώσει από τις αµαρτίες 
σας, και σας εισάγει σε Κήπους (Παράδεισο), 
κάτω από τους οποίους ρέουν ποτάµια. Την 

Ηµέρα που ο Αλλάχ δε θα ταπεινώσει τον 

Προφήτη και όσους πίστευαν µαζί του (αλλά 
το αντίθετο: ο Αλλάχ θα τιµήσει τον Προφήτη 
και όσους πίστευαν µαζί του). Το Φως τους 
θα προπορεύεται µπροστά τους και στα δεξιά 

τους, ενώ θα λένε: «Κύριέ µας: Κράτησε το 

Φως µας τέλειο για µας [και µην το σβήσεις 
µέχρι να περάσουµε τη Σιράτ (µια γέφυρα πάνω 

από το Πυρ της Κολάσεως) µε ασφάλεια, λένε 
έτσι επειδή βλέπουν ότι το φως των υποκριτών 
έσβησε] και συγχώρεσέ µας. Στ’ αλήθεια, 

είσαι Ικανός να κάνεις τα πάντα.». � 

IIII� Ω, Προφήτη: αγωνίσου ενάντια στους  
απίστους και τους υποκριτές, και να είσαι 
αυστηρός απέναντί τους. Και η κατοικία 

τους (στη Μέλλουσα Ζωή) θα είναι η 

Κόλαση, και χείριστος είναι, πράγµατι, 
αυτός ο προορισµός. �  
JJJJ� Ο Αλλάχ έχει προβάλει ένα 

παράδειγµα για εκείνους που αρνήθηκαν την 

πίστη (που αποδεικνύει ότι η συγγενική σχέση 
µε τους Προφήτες δεν ωφελεί κανέναν που 
διαπράττει κακές πράξεις): τη σύζυγο του 

Νώε και τη σύζυγο του Λωτ. Βρίσκονταν κάτω 

υπό (την αιγίδα) δύο από τους ενάρετους 
δούλους µας, µα και οι δυο τούς πρόδωσαν 

(στη θρησκεία, απορρίπτοντας το δόγµα 
τους). Μα, αυτοί (ο Νώε και ο Λωτ) δεν τις 
προστάτεψαν σε τίποτε από (την τιµωρία του) 
Αλλάχ, και ειπώθηκε (σ’ αυτές): «Εισαχθείτε 
στο Πυρ µαζί µε εκείνους που εισάγονται!». � 
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KKKK� Και ο Αλλάχ έχει προβάλει ένα 

παράδειγµα για εκείνους που πιστεύουν (που 
αποδεικνύει ότι η συγγενική σχέση µε τους 
άπιστους δεν θα τους βλάψει σε τίποτε): τη 

σύζυγο του Φαραώ, όταν είπε: «Κύριέ µου: 

Χτίσε για µένα ένα σπίτι στον Παράδεισό 

Σου, και σώσε µε από το Φαραώ και τα έργα 

του, και σώσε µε από τον άδικο λαό.» � 

LLLL� Και (επίσης προβάλλει ως καλό 
παράδειγµα για τους Μουσουλµάνους) τη 

Μαριάµ (Μαρία, τη µητέρα του Ιησού), την 

κόρη του ‘Ιµράν, η οποία φύλαξε την 

αγνότητά της. Κι έτσι Εµείς εµφυσήσαµε 
µέσα της (µέσα από το ένδυµά της), από το 

Ρουχ Μας (δηλ. τον Γαβριήλ) (ο Αλλάχ 
διέταξε τον Γαβριήλ να εµφυσήσει στο 
ένδυµα της, και έτσι συνέλαβε τον Ιησού), και 
εκείνη πίστεψε στα λόγια του Κυρίου της, 
και στις Γραφές Του, και ήταν από τους 
ευλαβικά υπάκουους. � 

Σούρα 67 Αλ-Μουλκ  
[Η Κυριαρχία] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν  

(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Ευλογηµένος είναι Αυτός στου Οποίου 

το Χέρι βρίσκεται η Κυριαρχία (δηλ. ανήκει σ’ 
Αυτόν η Βασιλεία, ∆ιαταγή, η Απαγόρευση και 
όλη η ∆ύναµη)· και είναι Ικανός για τα πάντα. � 

BBBB� Που δηµιούργησε το θάνατο και τη 

ζωή ώστε να σας δοκιµάσει, ποιος είναι ο 

καλύτερος ανάµεσά σας στις πράξεις. Κι 
Αυτός είναι ο Αλ-‘Αζείζ (ο Παντοδύναµος, ο 
Ανίκητος), ο Αλ-Γαφούρ (Συγχωρεί τα 
πάντα). � 
CCCC� Που δηµιούργησε επτά ουρανούς σε 
στρώµατα (δηλ. πανοµοιότυπους, τον ένα 
πάνω στον άλλον)· δε θα δεις στη 

δηµιουργία του Αρ-Ραχµάν (Παντελεήµονα) 
καµία ατέλεια. Έπειτα στρέψε το βλέµµα 

σου για άλλη µια φορά: «Μήπως βλέπεις 
κανένα σχίσιµο;» � 
DDDD� Έπειτα στρέψε ξανά το βλέµµα σου 

δύο φορές (τη µια µετά από την άλλη): η 

όρασή σου θα επιστρέψει σε σένα, 

ταπεινωµένη (ανίκανη να βρει καµία 
ατέλεια) και εξαντληµένη. � 
EEEE� Και πράγµατι, έχουµε στολίσει τον 

κοντινότερο ουρανό µε λαµπτήρες 
(αστέρια), και τους κάναµε (τους λαµπτήρες 
πυρακτωµένους µετεωρίτες) για λιθοβολισµό 

για τους Σαγιατίν (δαίµονες) (ώστε να τους 
εµποδίζουν απ’ το να κρυφακούν), και γι’ 
αυτούς έχουµε προετοιµάσει το µαρτύριο 

του φλογερού Πυρός. � 
FFFF� Και γι’ αυτούς που αρνήθηκαν τον 

Κύριό τους (δεν πίστεψαν σ’ Αυτόν) υπάρχει 
το µαρτύριο της Κόλασης, και άθλιος, 
πράγµατι, είναι αυτός ο προορισµός.� 
GGGG� Όταν θα ρίχνονται εκεί µέσα, θα ακούν 

από αυτή µια τροµερή ανάσα, ενώ βράζει 
(µαίνεται). � 
HHHH� Παρ’ ολίγο (η Φωτιά) να σχιστεί από 

την οργή (της για τους άπιστους). Κάθε φορά 

που µια οµάδα ρίχνεται µέσα της, οι 
φύλακές της τους ρωτούν: «∆εν ήλθε σε σας 
κανένας προειδοποιητής (για να σας 
προειδοποιήσει γι' αυτήν την τιµωρία);» � 

IIII� Είπαν (λένε): «Μάλιστα, πράγµατι 
ήλθε σε µας ένας προειδοποιητής, µα (τον) 
διαψεύσαµε και είπαµε: ‘‘Ο Αλλάχ δεν 

έστειλε (κάτω στη γη) τίποτα (καµία 
αποκάλυψη)· στ’ αλήθεια, βρίσκεστε σε 
µεγάλη πλάνη’’.» � 
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JJJJ� Και είπαν: «Αν ακούγαµε ή 

αντιλαµβανόµασταν (αυτά που µας είπε), δε 

θα ήµασταν ανάµεσα στους κατοίκους του 

φλογερού Πυρός.» � 

KKKK� Έπειτα οµολόγησαν την αµαρτία τους. 
Έτσι, ας αποµακρυνθούν οι κάτοικοι του 

φλογερού Πυρός (από τη Συγχώρεση του 
Αλλάχ). � 
LLLL� Στ’ αλήθεια, αυτοί που φοβούνται τον 

Κύριό τους αόρατο (δηλ. Τον λατρεύουν 
χωρίς να Τον έχουν δει, ούτε την τιµωρία που 
όρισε για τους παραβάτες, και 
αποµακρύνονται από τις απαγορέψεις Του σ’ 
όλες τις περιπτώσεις, ακόµα και αν δεν τους 
βλέπουν άλλοι άνθρωποι, δηλ. δεν Τον 
λατρεύουν για τη δική τους φήµη), θα λάβουν 

Συγχώρεση (από τον Αλλάχ) και µία µεγάλη 

αµοιβή (δηλ. τον Παράδεισο). � 
MMMM� Και (είτε) κρατάτε τα λόγια σας 
µυστικά, είτε τα φανερώνετε, στ’ αλήθεια, 

Αυτός είναι ο Παντογνώστης αυτών που 

υπάρχουν στα στήθη (των ανθρώπων). � 
NNNN� Μα είναι δυνατόν να µη γνωρίζει (τις 
υποθέσεις των πλασµάτων) Αυτός που (τα) 
έπλασε; Κι Αυτός είναι ο Αλ-Λατείφ (ο 
Ευγενής προς τους δούλους Του), ο Αλ-

Χαµπείρ (έχει απεριόριστη γνώση). � 
OOOO� Αυτός είναι που έκανε τη γη υποταγµένη 

(στρωµένη) για σας (να περπατάτε εύκολα, να 
ζείτε σ’ αυτήν και να την καλλιεργείτε κτλ.)· έτσι, 
περπατήστε στα µονοπάτια (τις περιοχές) της 
και φάτε από τα αγαθά που προµηθεύει (ο 
Αλλάχ για σας). Και σ’ Αυτόν θα είναι η 

Ανάσταση (σας από τους τάφους σας). � 
PPPP� Μα αισθάνεστε ασφαλείς (ω, άπιστοι 
της Μέκκας) ότι Αυτός, που βρίσκεται πάνω 

απ’ τον ουρανό (ο Αλλάχ), δε θα κάνει τη γη 

να σας καταπιεί και έτσι να σείεται; �  
QQQQ� Ή αισθάνεστε ασφαλείς ότι Αυτός που 

βρίσκεται πάνω από τον ουρανό δε θα 

στείλει πάνω σας έναν άνεµο µε µικρές 
πέτρες (που θα πεταχτούν πάνω σας); Τότε 
θα ξέρετε πώς είναι η Προειδοποίησή Μου 

(το αποτέλεσµά της). � 
RRRR� Και πράγµατι εκείνοι πριν από αυτούς 
διέψευσαν (την Προειδοποίησή Μου), και 
έπειτα πώς ήταν (τροµερή) η άρνησή 

(τιµωρία) Μου! � 
SSSS� Μα δε βλέπουν τα πουλιά από πάνω 

τους που ανοίγουν τα φτερά τους και µετά τα 

µαζεύουν; Κανείς δεν τα κρατά ψηλά παρά ο 

Αρ-Ραχµάν (Παντελεήµονας). Στ’ αλήθεια 

Αυτός είναι που βλέπει τα πάντα. � 
TTTT� Ποιος είναι αυτός, που µπορεί να είναι 
στρατός (υποστηρικτές και προστάτες) για 

σας, που θα σας βοηθήσει (όπως 
ισχυρίζεστε) εκτός απ’ τον Αρ-Ραχµάν 

(Παντελεήµονα, Αλλάχ) (αν ήθελε ο Αλλάχ να 
σας κάνει κακό); Μα στ’ αλήθεια οι άπιστοι 
δεν βρίσκονται παρά σε πλάνη. � 
UUUU� Ή ποιος είναι αυτός που µπορεί να 

παρέχει σε σας (µέσα επιβίωσης και αγαθά), 
αν Αυτός κρατήσει (εµποδίζοντας) την 

παροχή Του; Κι όµως επιµένουν (οι άπιστοι) 
σε ισχυρογνωµοσύνη και αλαζονεία, και 
αποχή (από την αλήθεια). � 
VVVV� Μήπως είναι αυτός που περπατά µε το 

πρόσωπό του στραµµένο προς τα κάτω (και 
χωρίς να βλέπει πού πάει), πιο ορθά 

καθοδηγηµένος, ή εκείνος που περπατά 

καµαρωτός ευθεία στον Ίσιο ∆ρόµο (δηλ. 
τον Ισλαµικό Μονοθεϊσµό); � 
WWWW� Πες: «Είναι Αυτός που σας έπλασε 
(από την ανυπαρξία) και σας έδωσε ακοή 
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(αυτιά για να ακούτε) και όραση (µάτια για 
να βλέπετε), και καρδιές (για να 
αντιλαµβάνεστε). Λίγο όµως (ω, άπιστοι) 
(Τον) ευχαριστείτε (για όσα σας έδωσε). � 
XXXX� Πες: «Αυτός είναι που (σας έπλασε και) 
σας σκόρπισε στη Γη, και σ’ Αυτόν θα  

συγκεντρωθείτε (στη Μέλλουσα Ζωή).» � 
YYYY� Και λένε (οι άπιστοι): «Πότε (θα 
υλοποιηθεί) αυτή η υπόσχεση (δηλ. η Ηµέρα 
της Ανάστασης), αν είστε (ω, µουσουλµάνοι) 
ειλικρινείς;» � 

ZZZZ� Πες (ω, Μωχάµµαντ): «Στ’ αλήθεια η 

γνώση (της ακριβούς στιγµής) βρίσκεται µε τον 
Αλλάχ (και Μόνο), εγώ όµως είµαι µόνο ένας 
προειδοποιητής που προειδοποιώ µε σαφήνεια.�  
aaaa� Μα όταν (οι άπιστοι) την είδαν (την 
τιµωρία από τον Αλλάχ κατά την Ηµέρα της 
Ανάστασης) να πλησιάζει, τότε σκοτείνιασαν 

(από λύπη και θλίψη) τα πρόσωπα εκείνων 

που αρνήθηκαν την πίστη και ειπώθηκε (σε 
αυτούς): «Αυτή είναι (η εκπλήρωση της 
υπόσχεσης) που ζητούσατε (όταν προκαλούσατε 
τους προφήτες σας, λέγοντας: «Ας δούµε την  

τιµωρία σας, αν είστε ειλικρινείς.»)!» �     
bbbb� Πες (ω, Μωχάµµαντ στους άπιστους): 
«Πείτε µου αν ο Αλλάχ κατέστρεφε 
(νέκρωνε) εµένα κι εκείνους που βρίσκονται 
µαζί µου (όπως ελπίζετε) ή αν µας ελεούσε – 

τότε ποιος µπορεί να σώσει τους απίστους 
από επώδυνο βασανιστήριο;»� 

cccc� Πες: «Αυτός είναι ο Αρ-Ραχµάν 

(Παντελεήµονας), σε Αυτόν πιστεύουµε και σ’ 

Αυτόν βασιζόµαστε (για όλες τις υποθέσεις 
µας). Και θα µάθετε (ω, άπιστοι, όταν θα 
δείτε την τιµωρία από τον Αλλάχ) ποιος είναι 
αυτός που βρίσκεται σε φανερή πλάνη.» � 
dddd� Πες (ω, Μωχάµµαντ στους άπιστους): 
«Πείτε µου αν (όλο) το νερό σας έµπαινε 
βαθιά (στη γη και δεν µπορούσατε να το 
φτάσατε), ποιος τότε θα σας εφοδίαζε µε 
τρεχούµενο (πηγής) νερό (φανερό για τα 
µάτια σας);» � 

Σούρα 68 Αλ-Κάλαµ  
[Η Πένα/Γραφίδα] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Νουν (Αραβικό γράµµα). Μα 

(ορκίζοµαι µε) την πένα και µα αυτά που 

γράφουν (οι άγγελοι στο Βιβλίο των 
Καταγραφών των πράξεων των ανθρώπων, 
και οι άνθρωποι στις κοσµικές επιστήµες ή  
γενικά οποιοσδήποτε έχει όφελος). � 
BBBB� ∆εν είσαι (ω, Μωχάµµαντ), µε τη Χάρη 

(Αποστολή, Μήνυµα) του Κυρίου σου, 

παράφρων (και εδώ είναι µια απάντηση από 
τον Αλλάχ στους άπιστους που είπαν για τον 
Προφήτη ότι είναι παράφρων αφού ξεκίνησε 
να µεταδίδει το Μήνυµα του Αλλάχ). � 
CCCC� Και στ’ αλήθεια, για σένα (ω, 
Μωχάµµαντ) θα υπάρχει µια αδιάκοπη αµοιβή.� 
DDDD� Και στ’ αλήθεια, είσαι (ω, 
Μωχάµµαντ) σπουδαίου ηθικού χαρακτήρα.� 

EEEE� Και θα δεις, και θα δουν. � 
FFFF� Ποιος από εσάς είναι ο παράφρων.� 
GGGG� Πράγµατι, ο Κύριός σου είναι ο Άριστος 
Γνώστης εκείνου που έχει παραστρατήσει από 

το ∆ρόµο Του, και Αυτός είναι ο Άριστος 
γνώστης των ορθά καθοδηγηµένων. 

HHHH�Έτσι, (ω, Μωχάµµαντ), να µην υπακούσεις 
αυτούς που διαψεύδουν (τα λόγια σου). � 
IIII� Επιθυµούν να ήσουν πιο µαλακός µαζί 
τους εγκρίνοντας κάποια από αυτά που 

κάνουν (στη θρησκεία τους): έτσι, κι εκείνοι 
θα ήταν µαλακοί µαζί σου. � 
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JJJJ� Και (ω, Μωχάµµαντ) να µην 

υπακούσεις κάθε άνθρωπο που ορκίζεται 
πολύ και είναι ποταπός (και ψεύτης). � 
KKKK� Που µιλάει για τα ελαττώµατα των 

ανθρώπων πίσω από την πλάτη τους, που 

κινείται συνέχεια µεταδίδοντας κουτσοµπολιά 

(κάποιων ανθρώπων σε κάποιους άλλους 
επιδιώκοντας να χαλάσει τη σχέση τους). � 
LLLL� Που εµποδίζει κάθε καλό (είναι πολύ 
φιλάργυρος για να χρησιµοποιήσει τα χρήµατά 
του για καλό), παραβάτη, αµαρτωλό. � 
MMMM� Ανήθικο, σκληρό στην άρνησή του για 

την αλήθεια (το Ισλάµ), και επιπλέον 

κουβαλάει επίθετο που δεν είναι του 

αληθινού πατέρα του. � 
NNNN� Επειδή είχε πλούτο και παιδιά (έγινε 
άδικος και αρνήθηκε την αλήθεια αλαζονικά).� 

OOOO� Όταν τα εδάφιά Μας (του Κορανίου) 
απαγγέλλονται σ’ αυτόν, λέει (διαψεύδοντάς 
τα): «Θρύλοι των αρχαίων!»� 

PPPP� Θα τον σηµαδέψουµε στη µύτη (µε ένα 
σηµάδι που θα µείνει για πάντα ώστε να 
αναγνωρίζεται µεταξύ των ανθρώπων για τα κακά 
έργα που έκανε) (τα παραπάνω εδάφια αναφέρονται 
στον Αλ-Ουαλείντ µπιν Αλ-Μουγείρα, ο οποίος 
ήταν πολύ σκληρός εχθρός του Προφήτη). � 
QQQQ� Στ’ αλήθεια, τους Έχουµε δοκιµάσει 
(τους πολυθεϊστές της Μέκκας), όπως 
δοκιµάσαµε τους ανθρώπους του κήπου, 

όταν ορκίστηκαν να κόψουν (µαζέψουν) 
τους καρπούς του (κήπου) το πρωί, (ώστε να 
κατέχουν αυτοί αποκλειστικά τους καρπούς 
και να εµποδίζουν τους φτωχούς από το να 
φάνε από αυτούς, ενώ ο πατέρας τους, πριν 
πεθάνει, όρισε ένα µέρος από τους καρπούς 
για τους φτωχούς). � 
RRRR� Χωρίς να κάνουν καµία εξαίρεση (στο 
µερίδιο των φτωχών που όρισε ο πατέρας 
τους και χωρίς να πουν: «ιν σαα’ Αλλάχ (Αν 
το θέλει ο Αλλάχ)»). � 
SSSS� Τότε ήλθε πάνω (στον κήπο), µια 

επίσκεψη (πυρ) από τον Κύριό σου, (τη 
νύχτα και τον έκαψε), ενώ κοιµόντουσαν. � 
TTTT� Έτσι, (ο κήπος) έγινε το πρωί (καµένος) 
µαύρος όπως η νύχτα. � 
UUUU�Έπειτα το πρωί φώναξαν ο ένας τον άλλο.� 
VVVV� (Λέγοντας): «Πηγαίνετε στις 
καλλιέργειές σας όσο είναι ακόµα πρωί, αν 

επιµένετε να κόψετε (τους καρπούς).» � 

WWWW� Έτσι, αναχώρησαν γρήγορα, 

συζητώντας ψιθυριστά: � 

XXXX� «Να µην αφήσετε κανέναν Μισκείν 

(ενδεή άνθρωπο) να µπει σήµερα µέσα σε 
σας (στον κήπο) ». � 

YYYY� Και πήγαν το πρωί µε ισχυρή (και  άδικη) 
πρόθεση (αποφασισµένοι, θυµωµένοι µε τους 
φτωχούς, να τους αποτρέψουν από το να πάρουν 
καρπούς από τον κήπο) νοµίζοντας ότι έχουν 

τη δύναµη (δηλ. είχαν απόλυτη αυτοπεποίθηση 
και εµπιστοσύνη στις ικανότητές τους). � 
ZZZZ� Μα, όταν τον είδαν (τον κήπο), είπαν: 

«Στ’ αλήθεια, είµαστε παραστρατηµένοι 
(χάσαµε το δρόµο µας και ήρθαµε σε άλλον 
κήπο, όχι το δικό µας)». � 
aaaa� (Έπειτα, αφού βεβαιώθηκαν ότι είναι ο 
κήπος τους, είπαν:) «Πράγµατι, είµαστε 
στερηµένοι (από τους καρπούς λόγω της κακής 
άδικης πρόθεσής µας)!» � 
bbbb� (Τότε) ο πιο δίκαιος ανάµεσά τους είπε: 
«Μα δεν σας είπα: «Αν δοξάζετε (τον Αλλάχ 
πέρα από την άδικη πρόθεσή σας, και Τον 
ευχαριστείτε για όσα σας έδωσε και επιδιώκετε 
την συγχώρεσή Του και λέτε: Ινσά’ Αλλάχ δηλ. 
‘αν το Θέλει ο Αλλάχ’ κάνοντας το θέληµά σας 
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σύµφωνα µε το Θέληµά Του, τότε δεν θα σας 
συµβούν όλα αυτά!).» � 
cccc� Είπαν (µετανιωµένοι): «∆όξα στον 

Κύριό µας (ό,τι µας συνέβη δεν ήταν άδικο)! 
Ήµασταν, στ’  αλήθεια, άδικοι.» � 

dddd� Έπειτα στράφηκαν ο ένας εναντίον του  

άλλου, κατηγορώντας. � 
eeee� Είπαν: «Αλίµονό µας: Στ’ αλήθεια, 

ήµασταν παραβάτες (που εµποδίζαµε τους 
φτωχούς και παρακούσαµε τον Αλλάχ). � 
ffff� Ελπίζουµε ο Κύριός µας να µας τον 

αντικαταστήσει µε έναν (κήπο) καλύτερο 

από αυτόν. Στ’ αλήθεια, στον Κύριό µας 
ευχόµαστε (για τη συγχώρεσή Του για τις 
αµαρτίες µας και για την αµοιβή Του στη 
Μέλλουσα Ζωή). � 
gggg� Τέτοια είναι η τιµωρία (σ’ αυτήν τη 
ζωή για όποιον παρακούει τον Αλλάχ και δεν 
δίνει το µερίδιο που όρισε ο Αλλάχ στους φτωχούς 
από τον πλούτο του), µα, πραγµατικά η τιµωρία 

της Μέλλουσας Ζωής είναι µεγαλύτερη (πιο 
τροµακτική), αν το γνώριζαν (θα 
αποµακρύνονταν από κάθε αιτία της)! � 
hhhh�Στ’ αλήθεια, για τους ευσεβείς υπάρχουν  

οι Κήποι της ευδαιµονίας (ο Παράδεισος) µε 

Τον Κύριό τους. � 
iiii� (Μα είναι δυνατόν) να µεταχειριστούµε 
τους Μουσουλµάνους (όσους πιστεύουν στον 
Ισλαµικό Μονοθεϊσµό και κάνουν ενάρετες 
πράξεις), όπως (θα µεταχειριστούµε) τους 
εγκληµατίες (πολυθεϊστές και απίστους κλπ.);� 
jjjj� Τι συµβαίνει µε σας; Πώς κρίνετε 
(τέτοια άδικη κρίση, εξισώνοντας τον 
ενάρετο µε τον ανυπάκουο); � 
kkkk� Ή µήπως έχετε ένα (Ουράνιο) Βιβλίο 

από το οποίο µαθαίνετε (αυτά που λέτε, ότι ο 
ευσεβής είναι ίσος µε τον ασεβή);� 
llll� Στο οποίο έχετε όλα όσα επιλέγετε (και 
επιθυµείτε); � 
mmmm� Ή µήπως έχετε όρκους από Μας, που 

ισχύουν µέχρι την Ηµέρα της Ανάστασης, ότι 
θα συµβεί για σας ό,τι κρίνετε (αποφασίσετε);� 
nnnn� Ρώτησέ τους (ω, Προφήτη) (τους 
ειδωλολάτρες), ποιος από αυτούς θα σταθεί 
εγγυητής γι’ αυτό! � 
oooo� Ή µήπως έχουν «εταίρους» (ψεύτικους 
θεούς, που θα σταθούν εγγυητές γι’ αυτά που 
λένε); Τότε ας φέρουν τους «εταίρους» τους, 
αν είναι ειλικρινείς! � 
pppp�(Θυµηθείτε) την Ηµέρα (της Ανάστασης) 
που (ο Αλλάχ) θα αποκαλύψει

 
την Κνήµη 

(Του) (µε την Οποία δεν υπάρχει κάτι παρόµοιο) 
και θα κληθούν να πέσουν πρηνείς (για τον 
Αλλάχ), µα (αυτοί) (οι υποκριτές, και όσοι 
προσεύχονται για να κάνουν επίδειξη ή για να 
αποκτήσουν καλή φήµη) δε θα µπορέσουν 

(επειδή η πλάτη τους θα γίνει ενιαία και αλύγιστη). � 
qqqq� Τα µάτια τους θα είναι χαµηλωµένα, 

και θα τους καλύψει η ταπείνωση· άλλοτε 
καλούνταν (στην εγκόσµια ζωή) να πέσουν 

πρηνείς (για να προσευχηθούν), ενώ ήταν 

υγιείς (και γεροί) (µα δεν το έκαναν). � 
rrrr� Γι’ αυτό (ω, Μωχάµµαντ) άφησέ Με 
(να ασχοληθώ) µε όποιον διαψεύσει αυτό το 

λόγο (το Κοράνιο). Θα τους (παρέχουµε 
αύξηση αγαθών, πλούτου και παιδιών, για να 
τους) φέρουµε σταδιακά προς την τιµωρία 

από κει όπου δεν γνωρίζουν (δηλ. ότι αυτά τα 
αγαθά είναι ο λόγος της καταστροφής τους). � 
ssss� Και θα τους παραχωρήσω χρόνο (θα 
τους αυξήσω το χρόνο ζωής, για να αυξάνουν 
τις αµαρτίες τους). Στ’ αλήθεια, το Σχέδιό 

Μου είναι ισχυρό. � 
tttt� Ή µήπως (ω, Μωχάµµαντ) τους ζητάς 
καµία (εγκόσµια) αµοιβή (επειδή τους 
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µεταδίδεις το Μήνυµα του Αλλάχ), και για 

αυτό είναι υπερφορτωµένοι µε χρέος; (δηλ. ή 
µήπως αρνούνται την αλήθεια φοβούµενοι να 
πληρώσουν κάποια αµοιβή σ’ σένα; Αφού δεν 
τους ζητάς καµία αµοιβή και περιµένεις την 
αµοιβή σου µόνο από τον Αλλάχ). � 
uuuu� Ή µήπως κατέχουν (τη γνώση για) τα 

Αόρατα, και έτσι γράφουν (σύµφωνα µ’ 
αυτά, ότι είναι καλύτεροι από τους ευσεβείς);�     
vvvv�Έτσι, περίµενε υποµονετικά την Απόφαση 

του Κυρίου σου (δηλ. ότι τους έδωσε 
περισσότερο χρόνο ζωής, αναβάλλοντας, για 
µικρό χρονικό διάστηµα, τη νίκη σου), και 
µην είσαι σαν τον άνθρωπο της Φάλαινας 
(τον Ιωνά, ο οποίος δεν ήταν υποµονετικός 
και χωρίς την Άδεια του Αλλάχ έφυγε από την 
πόλη του, απογοητευµένος και θυµωµένος 
που δεν είχαν αποδεχτεί το κήρυγµά του,) –

όταν φώναξε (δηλ. Μας επικαλέστηκε για την 
άµεση τιµωρία του λαού  
του) ενώ βρισκόταν σε µεγάλη θλίψη. � 
wwww� Αν δεν είχε φτάσει σ’ αυτόν η Εύνοια 

του Κυρίου του, θα πεταγόταν (από το στοµάχι 
του ψαριού) στη γυµνή ακτή κατηγορηµένος 
(για το ότι έφυγε χωρίς την Άδεια του Αλλάχ, µα, 
αντίθετα, ο Αλλάχ δέχτηκε τη µεταµέλειά του 
και παρείχε µέσα για την ανάρρωσή του ). � 
xxxx� Έτσι ο Κύριός του τον επέλεξε (σε υψηλή  
θέση, επιστρέφοντάς του την αποστολή του) και 
τον έκανε να βρίσκεται ανάµεσα στους ενάρετους.�     
yyyy� Και στ’ αλήθεια εκείνοι που αρνήθηκαν 

την πίστη παραλίγο να σε κάνουν να 

γλιστρήσεις µε τα µάτια τους (από το µίσος) 
όταν ακούν την Υπενθύµιση (το Κοράνιο), 
και λένε: «Στ’ αλήθεια, αυτός (ο 
Μωχάµµαντ) είναι παράφρων.» � 
zzzz� Και δεν είναι, παρά µόνο µια 

Υπενθύµιση σε όλους τους κόσµους. � 

Σούρα 69 Αλ-Χάκκα  
[Το Αναπόφευκτο] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Το Αναπόφευκτο (δηλ. η Ηµέρα της 
Ανάστασης, κατά την οποία θα 
πραγµατοποιηθεί η τιµωρία των απίστων, 
που στην εγκόσµια ζωή δεν το πίστευαν). �     
BBBB� Ποιο είναι το Αναπόφευκτο (Πώς είναι, 
αλήθεια, η Ηµέρα της Ανάστασης, όσον αφορά  
τις συνθήκες); � 
CCCC� Και πώς να ξέρεις (ω, Προφήτη) ποιο 

είναι το αναπόφευκτο (την τροµερή  

κατάσταση που θα επικρατήσει τότε); � 
DDDD� Οι (λαοί) Θαµούντ (ο λαός του 
Προφήτη Σάλιχ) και ‘Αντ (ο λαός του 
Προφήτη Χουντ) διέψευσαν την Αλ-Κάρι‘α 

(την Ηµέρα της Ανάστασης). � 
EEEE� Όσο για τους Θαµούντ, 
εξολοθρεύτηκαν από την τροµερή κραυγή! � 
FFFF� Και όσο για τους ‘Αντ, 
εξολοθρεύτηκαν από έναν κρύο, άγριο 

άνεµο µε δυνατό βουητό! � 
GGGG� Τον οποίο (ο Αλλάχ) επέβαλλε σ’ 

αυτούς για επτά διαδοχικές νύχτες και οχτώ 

διαδοχικές µέρες, ώστε θα µπορούσες να 

δεις το λαό νεκρό, σαν να ήταν κούφιες 
ρίζες από φοινικόδεντρα! � 
HHHH� Μήπως βλέπεις να έχει µείνει καµία 

ψυχή απ’ αυτούς (χωρίς να εξολοθρευθεί); � 
IIII� Κι ήρθε ο Φιρ‘άουν (Φαραώ), κι αυτοί 
που προηγούνταν αυτού, κι οι πόλεις (οι πόλεις 
του λαού του Προφήτη Λωτ) µε την αµαρτία. � 
JJJJ� Και παράκουσαν τον Αγγελιαφόρο του 

Κυρίου τους, κι έτσι Εκείνος τους άρπαξε 
δυνατά (τους επέβαλε µία σκληρή τιµωρία). � 
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KKKK� Στ’ αλήθεια, όταν το νερό σηκώθηκε πάνω 

απ’ τα όριά του (ο Κατακλυσµός του Νώε), Εµείς 
µεταφέραµε εσάς (τους πιστούς προγόνους 
σας) στην πλεούµενη (κιβωτό του Νώε). � 
LLLL� Ώστε να την κάνουµε (την κιβωτό του 
Νώε) µια νουθεσία για σας, και να κατανοηθεί 
και να διατηρηθεί από τα αυτιά που θα την 

κατανοήσουν και θα τη διατηρήσουν (για τις 
επόµενες γενιές, µέσα από ιστορίες). � 
MMMM� Κι όταν θα φυσήξει το Κέρας (Σάλπιγγα) 
(ο Άγγελος) µε ένα φύσηµα (το πρώτο, το 
οποίο θα σηµάνει την καταστροφή του κόσµου). � 
NNNN� Κι η γη και τα βουνά θα αφαιρεθούν 

από τα µέρη τους και θα συνθλιφθούν µε 
ένα µόνο χτύπηµα. � 
OOOO� Τότε, εκείνη τη µέρα θα γίνει το 

(Μεγάλο) Γεγονός. � 
PPPP� Κι ο ουρανός θα σχιστεί στα δύο, και 
εκείνη την Ηµέρα θα είναι εξασθενηµένος 
(δηλ. αδύναµος, ασταθής). � 
QQQQ� Κι οι άγγελοι θα βρίσκονται στις 
πλευρές του, και θα κρατούν το Θρόνο του 

Κυρίου σου από πάνω τους, εκείνη την 

Ηµέρα, οχτώ (άγγελοι). � 

RRRR�Εκείνη την Ηµέρα θα παρουσιαστείτε (ω, 
άνθρωποι, µπροστά από τον Κύριό σας, για την 
Κρίση), δε θα αποκρυφτεί κανένα µυστικό σας.� 
SSSS� Έπειτα, όσο γι’ αυτόν που θα του δοθεί 
το βιβλίο (των Καταγραφών των πράξεών) 
του στο δεξί του χέρι θα πει (ευτυχισµένος): 
«Ορίστε! ∆ιαβάστε το βιβλίο µου!». � 

TTTT� Στ’ αλήθεια, πίστευα (στην εγκόσµια ζωή) 
ότι θα συναντήσω (την Ηµέρα της Κρίσης) το 

Λογαριασµό µου (θα λάβω την αµοιβή µου). � 
UUUU�Έτσι αυτός θα βρεθεί σε µια ζωή ευχάριστη.� 
VVVV� Σ’ έναν υψηλό Παράδεισο. � 
WWWW� Απ’ όπου οι καρποί θα βρίσκονται 
χαµηλά και κοντά (εύκολο να τα φτάσεις). � 
XXXX� Φάτε και πιείτε µε άνεση (χωρίς 
ανησυχία µήπως σας βλάψει το φαγητό, και 
χωρίς να χρειαστεί να ουρήσετε ή να αφοδεύσετε) 
γι’ αυτά (τα καλά) που κάνατε τις 
προηγούµενες µέρες (στην εγκόσµια ζωή)! � 
YYYY� Μα όσο γι’ αυτόν που θα του δοθεί το 

βιβλίο του στο αριστερό του χέρι θα πει 
(µετανιωµένος): «Μακάρι να µη µου είχε  

δοθεί το βιβλίο µου!». � 

ZZZZ� Ούτε να µάθαινα ποτέ πώς είναι ο 

λογαριασµός µου. � 
aaaa� Μακάρι να ήταν το τέλος µου (δηλ. να 
εξαλειφόµουν στην εγκόσµια ζωή και να µην 
ανασταινόµουν µετά από το θάνατό µου). � 
bbbb� ∆ε µε ωφέλησε ο πλούτος µου (ούτε µε 
προστάτεψε σε τίποτε από την τιµωρία από  
τον Αλλάχ)· � 
cccc� Με εγκατέλειψε το επιχείρηµά µου (για 
να υπερασπιστώ τον εαυτό µου)!» � 
dddd� (Θα ειπωθεί στους αγγέλους - φύλακες 
της φωτιάς:) «Πάρτε τον και αλυσοδέστε 
τον (µε τα χέρια του στο λαιµό)·� 
eeee� Έπειτα πετάξτε τον στο Πυρ για να 

καεί µέσα του. � 
ffff� Έπειτα βάλτε τον µέσα σε µια αλυσίδα, 

το µήκος της οποίας είναι εβδοµήντα πήχεις!» � 
gggg� Στ’ αλήθεια, δεν πίστευε στον Αλλάχ, 

το Μέγα, �  
hhhh� Και δεν ενθάρρυνε (τους ανθρώπους κατά 
την εγκόσµια ζωή) για το τάισµα των φτωχών. � 
iiii� Έτσι, κανέναν φίλο δεν έχει εδώ, 

αυτήν την Ηµέρα, (για να τον προστατέψει 
από την Τιµωρία). �  
jjjj� Ούτε καµία τροφή, εκτός από το πύον 

(από τις πληγές του δέρµατος των κατοίκων 
του Πυρός)· � 
kkkk� Το οποίο δεν τρώνε παρά µόνο οι 
αµαρτωλοί (που επιµένουν στην απιστία τους). � 

BAFEDCGIHM M
LKJNUTSRQPOVM M

\[ZYXW]a`_^cM M
bdjihgfeknM M

mlotsrqpuM M
_~}|{zyxwv`M M
fedcbagjihpM M

onmlkqutsrvM M
w{zyx|�~}¡£M M

¢¤«ª©¨§¦¥¬M M
®¹¸¶µ´³²±°¯ºM M
¾½¼»¿ÂÁÀÃÅÄÈM M

ÇÆÉÌËÊÍÏÎÐÒÑÓM M
ÔÛÚÙØ×ÖÕÜÝâM M

áàßÞãèçæåäé§  



  

@ @@ @

llll� Και όχι (δεν είναι όπως τα λέτε, ω, 
άπιστοι), ορκίζοµαι σε ό,τι βλέπετε, � 
mmmm� Και σε ό,τι δεν βλέπετε (στα αόρατα), � 
nnnn� Στ’ αλήθεια αυτό είναι, ο λόγος ενός 
έντιµου Αγγελιαφόρου (δηλ. το Κοράνιο 
είναι τα λόγια του Αλλάχ, που σας απαγγέλλει 
ένας έντιµος Αγγελιαφόρος, ο Μωχάµµαντ). � 
oooo� Και δεν είναι τα λόγια ενός ποιητή: 

λίγα είναι αυτά που πιστεύετε! � 
pppp� Ούτε είναι ο λόγος ενός µάντη: λίγα 

είναι αυτά που θυµάστε (δηλ. σκεφτείτε και 
θυµηθείτε τη διαφορά των λόγων ενός µάντη 
µε τα λόγια του Προφήτη)! � 
qqqq� Είναι η αποκάλυψη που στάλθηκε 
κάτω (στη γη) από τον Κύριο των κόσµων 

(ανθρωπότητα, τζίνν και όλα όσα υπάρχουν).� 
rrrr� Κι αν αυτός (ο Μωχάµµαντ) έχει 
αποδώσει (ψευδώς, ακόµη και κάποια) λόγια 

σε Μας (τον Αλλάχ), � 
ssss�Θα τον αρπάζαµε (για εκδίκηση) µε δύναµη,� 
tttt� Κι έπειτα θα αποκόπταµε την αρτηρία 

της καρδιάς (αορτή) του (Προκαλώντας 
άµεσο θάνατο), � 
uuuu� Και κανείς από σας δε θα του 

εµποδίσει (την τιµωρία Μας). � 
vvvv�Και στ’ αλήθεια, αυτό (το Κοράνιο) είναι 
µια Υπενθύµιση (νουθεσία) για τους ευσεβείς. �     
wwww�Και στ’ αλήθεια, γνωρίζουµε ότι υπάρχουν  

από σας µερικοί που διαψεύδουν (το Κοράνιο, 
παρ' όλη τη σαφήνεια των Σηµείων του). � 
xxxx� Και πράγµατι αυτή (η διάψευση του 
Κορανίου) θα είναι µια θλίψη για τους 
απίστους (για την απώλεια του Παραδείσου 
την Ηµέρα της Ανάστασης). � 
yyyy� Και στ’ αλήθεια, αυτό (το Κοράνιο) 
είναι η απόλυτη αλήθεια. � 
zzzz� Έτσι, δόξασε (και εξύµνησε) το όνοµα 

του Κυρίου σου, του Αλ-‘Αδείµ (Μέγα). � 

Σούρα 70 Αλ-Μα‘άριτζ  
[Οι ∆ρόµοι της Ανόδου] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Κάποιος (άπιστος) επικαλέστηκε (τον 
Αλλάχ) για το µαρτύριο (να επέλθει σ' αυτόν 
και στο λαό του, ως πρόκληση στον Μωχάµµαντ, 
µαρτύριο που σίγουρα) επέρχεται. � 
BBBB� (Επέρχεται) για τους απίστους, το 

οποίο κανείς δε µπορεί να εµποδίσει. � 
CCCC� Από τον Αλλάχ, τον Κύριο των ∆ρόµων 

της Ανόδου. � 
DDDD�Οι άγγελοι και ο Γαβριήλ ανεβαίνουν σ’  

Αυτόν µια Ηµέρα, που η διάρκειά της είναι 
πενήντα χιλιάδες χρόνια.� 
EEEE�Έτσι, να είσαι υποµονετικός (ω, Μωχάµµαντ, 
µε τους χλευασµούς τους και τη βιασύνη τους 
για την Τιµωρία), µε υποµονή όµορφη (δηλ. 
χωρίς απογοήτευση, και χωρίς να απευθύνεις 
τα παράπονά σου σε άλλον εκτός του Αλλάχ).� 

FFFF� Στ’ αλήθεια, το βλέπουν (το µαρτύριο), 
µακριά (νοµίζουν ότι δε θα γίνει).� 
GGGG� Μα Εµείς το βλέπουµε κοντά (θα γίνει 
οπωσδήποτε). � 
HHHH� Την Ηµέρα που ο ουρανός θα είναι σαν 

βρασµένο λάδι. � 
IIII�Και τα βουνά θα είναι σαν φουσκωµένο 

µαλλί. � 
JJJJ�Και κανένας φίλος δε θα ρωτήσει κάποιον 

φίλο (για την κατάστασή του, επειδή θα είναι  
απασχοληµένος µε τη δική του υπόθεση). � 
KKKK� Τους βλέπουν (δηλ. ο καθένας βλέπει το 
φίλο, τον πατέρα, τον αδελφό, τα παιδιά και 
τους συγγενείς του, µα ούτε θα τους µιλήσει, 
ούτε θα τους ζητήσει βοήθεια, αφού κανείς 
από αυτούς δε θα µπορέσει να ωφελήσει τον 
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άλλον). Ο Μούτζριµ (εγκληµατίας, αµαρτωλός, 
άπιστος) θα επιθυµούσε να εξαγοράσει τον 

εαυτό του από την τιµωρία εκείνης της 
Ηµέρας µε (χαρίζοντας) τα παιδιά του. � 
LLLL�Και τη γυναίκα του, και τον αδελφό του, � 

MMMM� Και το σόι του, που του προσέφεραν 

καταφύγιο, � 
NNNN� Και όλους όσους βρίσκονται στη Γη, 

µήπως και σωθεί. � 
OOOO� Όχι (∆εν είναι τα πράγµατα όπως 
επιθυµείς, δηλαδή να σωθείς, ω, άπιστε)! Στ’ 
αλήθεια, (το Πυρ) θα πυρακτώνεται, � 
PPPP� Που αρπάζει (ξεκολλώντας) (θα κάψει 
ολοκληρωτικά) το δέρµα του κεφαλιού, του 

σώµατος και τα άκρα του σώµατος! � 
QQQQ� Καλώντας όποιον στράφηκε µακριά (από 
την Πίστη) και αποµακρύνθηκε (από την υπακοή 
προς Τον Αλλάχ και τον Αγγελιαφόρο Του). � 
RRRR�Και µάζευε πλούτο και τον έβαζε σε δοχείο 

(για να τα φυλάξει χωρίς να δώσει ελεηµοσύνη).�     
SSSS�Στ’ αλήθεια, ο άνθρωπος πλάστηκε πολύ 

ανυπόµονος (και ανήσυχος και φιλάργυρος)· � 

TTTT� Όταν το κακό (ή η φτώχεια) τον αγγίζει 
γίνεται αναστατωµένος (δυσαρεστηµένος,  

ανυπόµονος)· � 
UUUU� Και όταν το καλό τον αγγίζει γίνεται 
φειδωλός. � 
VVVV�Εκτός από εκείνους που προσεύχονται.� 
WWWW� Εκείνους που παραµένουν σταθεροί 
στην προσευχή τους (την τηρούν συνεχώς)· � 
XXXX�Και εκείνους που στον πλούτο τους υπάρχει 
αναγνωρισµένο δικαίωµα (δηλ. ένα ορισµένο 
µερίδιο, την υποχρεωτική ελεηµοσύνη (Ζακά)). � 

YYYY� Για τον επαίτη που ζητά, και για τον 

στερηµένο (που έχει χάσει τον πλούτο του ή 
είναι φτωχός και ντρέπεται να ζητήσει).�     
ZZZZ� Και κείνους που πιστεύουν στην 

Ηµέρα της Κρίσης (Λογοδοσίας, Τιµωρίας 
και Αποζηµίωσης). � 
aaaa� Και κείνους που φοβούνται το 

βασανιστήριο από τον Κύριό τους (και είναι 
επιφυλακτικοί απέναντι σ' αυτό). � 
bbbb� Στ’ αλήθεια, το µαρτύριο από τον Κύριό 

τους είναι τέτοιο που κανείς δε µπορεί να 

αισθάνεται ασφαλής ενώπιών του.� 
cccc� Και κείνους που φυλάσσουν τα 

γεννητικά όργανά τους (από παράνοµες 
σεξουαλικές πράξεις)· � 
dddd� Εκτός από τις συζύγους τους ή εκείνες 
που κατέχουν τα δεξιά χέρια τους (δηλ. 
σκλάβες) –οπότε δε θα κατηγορηθούν. � 
eeee� Μα όποιος επιδιώκει πέρα από αυτό, 

τότε εκείνοι είναι οι παραβάτες. � 
ffff� Και κείνους που φυλάσσουν τα 

καταπιστεύµατα (που τους έχουν 
εµπιστευθεί) και τηρούν τις συµφωνίες τους.� 

gggg� Και κείνους που µένουν σταθεροί στις 
µαρτυρίες τους (χωρίς να ψεύδονται, να 
αποκρύπτουν ή να διαστρεβλώνουν γεγονότα). � 

hhhh� Και κείνους που τηρούν την προσευχή 

τους (µε το σωστό τρόπο και στις 
καθορισµένες ώρες). � 
iiii� Τέτοιοι θα κατοικούν στους Κήπους 
(Παράδεισο), τιµηµένοι. � 
jjjj� Τι συµβαίνει, λοιπόν µ’ εκείνους που 

αρνήθηκαν την πίστη και σπεύδουν προς 
εσένα (ω, Μωχάµµαντ) (µε τους λαιµούς 
τους σταµµένους προς εσένα και τα µάτια 
τους πάνω σου για να σ’ ακούσουν, όχι για 
να ωφεληθούν, αλλά µε σκοπό να σε 
αρνηθούν και να χλευάσουν εσένα). � 
kkkk� (καθισµένοι) σε οµάδες από τα δεξιά 

και τ’ αριστερά (σου, ω, Μωχάµµαντ) 
(µιλώντας και αναρωτώµενοι); � 
llll� Ελπίζει ο καθένας απ’ αυτούς να µπει  



  

@ @@ @

στον Παράδεισο της Μακαριότητας;� 
mmmm� Όχι! Στ’ αλήθεια, τους έχουµε πλάσει 
απ’ αυτό που γνωρίζουν (δηλ. ένα ασήµαντο 
υγρό, εποµένως, πώς είναι δυνατόν να πιστεύουν 
ότι θα µπουν στον Παράδεισο µε άλλον τρόπο, 
παρά µε τη Βούληση του ∆ηµιουργού;!) � 
nnnn� Έτσι, ορκίζοµαι στον Κύριο όλων των 

Ανατολών και των ∆ύσεων, ότι, βέβαια, 

Είµαστε Ικανοί � 
oooo� (Είµαστε Ικανοί) να τους 
αντικαταστήσουµε µε (άλλους) καλύτερους 
απ’ αυτούς· και Εµείς δεν πρόκειται να 

νικηθούµε (ούτε Είµαστε ανίκανοι). � 
pppp� Και έτσι ασ' τους να βυθίζονται στο 

ψεύδος τους και να παιδιαρίζουν (στην 
εγκόσµια ζωή), µέχρι να συναντήσουν την 

Ηµέρα, την οποία τους είχαν υποσχεθεί. �  
qqqq� Την Ηµέρα που θα βγουν από τους τάφους 
τους βιαστικά, όπως (στην εγκόσµια ζωή) 
έσπευδαν συναγωνιζόµενοι προς ένα είδωλο 

(δηλ. όπως στο παρελθόν, που όποτε οριζόταν 
ένα νέο είδωλο, έσπευδαν να φτάσουν σ’ αυτό, 
για να είναι από τους πρώτους που το λατρεύουν).� 
rrrr� Με τα µάτια τους χαµηλωµένα και  
καλυµένοι µε την ταπείνωση! Αυτή είναι η 

Ηµέρα που τους έχουν υποσχεθεί! � 

Σούρα 71 Νουχ  
[Νώε] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�Στ’ αλήθεια, στείλαµε τον Νώε στο λαό 

του (λέγοντας): «Προειδοποίησε το λαό σου, 

πριν να φτάσει σ’ αυτούς ένα επώδυνο 

βασανιστήριο. � 
BBBB� Είπε: «Ω, λαέ µου! Στ’ αλήθεια είµαι 
για σας ένας προειδοποιητής (που 
προειδοποιώ) µε σαφήνεια, � 
CCCC� Να λατρεύετε τον Αλλάχ (Μόνο), να 

Τον φοβάστε (δηλ. την τιµωρία Του), και να 

µε υπακούτε, � 
DDDD� (Και τότε ο Αλλάχ) θα σας συγχωρέσει 
τις αµαρτίες σας και θα σας δώσει αναβολή 

(για το θάνατό σας) µέχρι έναν ορισµένο 

χρόνο. Στ’ αλήθεια, όταν έλθει ο ορισµένος 
χρόνος (δηλ. ο θάνατος) από τον Αλλάχ, δε 
θα αναβληθεί, αν µόνο το γνωρίζατε (θα 
σπεύδατε προς την πίστη και την υπακοή)». � 

EEEE� Είπε: «Ω, Κύριέ µου! Στ’ αλήθεια έχω 

καλέσει το λαό µου νύχτα και µέρα, � 
FFFF� Μα το κάλεσµά µου δεν τους αύξησε 
τίποτα, παρά τη φυγή (τους) (από την αλήθεια).� 

GGGG� Και στ’ αλήθεια κάθε φορά που τους 
καλούσα, για να τους συγχωρέσεις, έβαζαν 

τα δάχτυλά τους στ’ αυτιά τους, 
καλύπτονταν µε τα ενδύµατά τους και 
επέµεναν (στην άρνησή τους), και 
συµπεριφέρονταν πολύ αλαζονικά. � 
HHHH�Έπειτα στ’ αλήθεια τους κάλεσα φανερά.� 

IIII� Έπειτα στ’ αλήθεια τους κήρυξα 

(µερικές φορές) ανοιχτά (µεγαλόφωνα) και 
(άλλες φορές) µυστικά (ιδιαιτέρως). � 
JJJJ� Είπα (σ’ αυτούς): ‘‘Ζητήστε 
συγχώρεση απ’ τον Κύριό σας, στ’ αλήθεια, 

Αυτός συγχωρεί τα πάντα· � 
KKKK� Θα σας στείλει άφθονη βροχή, � 
LLLL� Και θα αυξήσει τον πλούτο και τα 

παιδιά σας, και θα κάνει για σας κήπους, και  
θα κάνει για σας ποτάµια.’’» � 

MMMM� Τι συµβαίνει µε σας; Πώς δε φοβάστε 
το µεγαλείο του Αλλάχ (και τη δύναµή Του)!� 
NNNN� Ενώ σας έπλασε σε (διαφορετικά) 
στάδια (δηλ. πρώτα το στάδιο της Νούτφα, 
έπειτα της ‘Άλακα, κι έπειτα της Μούντγα). � 
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OOOO� ∆εν βλέπετε πώς έπλασε ο Αλλάχ εφτά 

(πανοµοιότυπους) ουρανούς, τον ένα πάνω 

στον άλλο; � 
PPPP� Κι έκανε µέσα τους το φεγγάρι ένα 

φως, κι έκανε τον ήλιο έναν λαµπτήρα (πηγή 
φωτός και θερµότητας); � 
QQQQ� Κι ο Αλλάχ σας έκανε να ξεφυτρώσετε 
από τη Γη. � 
RRRR� Έπειτα θα σας επιστρέψει σ’ αυτή (τη 
γη), και θα σας κάνει να βγείτε (πάλι, κατά 
την Ηµέρα της Ανάστασης). � 
SSSS� Κι Ο Αλλάχ έκανε για σας τη Γη 

(στρωµένο) χαλί (µια ευρεία έκταση για να 
εγκατασταθείτε). �     
TTTT� Για να περιπλανιέστε εκεί, σε πλατείς 
δρόµους. (καθώς, αν ο Αλλάχ δεν έκανε τη γη 
στρωµένη έκταση, δε θα µπορούσατε ούτε να 
χτίσετε δρόµους, ούτε σταθερά σπίτια, ούτε να  
καλλιεργήσετε τη γη).� 
UUUU� Ο Νώε είπε: «Κύριέ µου! Στ’ αλήθεια 

(ο λαός µου) µε παράκουσαν, κι (οι 
αδύναµοι εξ' αυτών) ακολούθησαν αυτόν 

(τους επικεφαλής της πλάνης), στον οποίο ο 

πλούτος και τα παιδιά του δεν αύξησαν  

τίποτε, παρά µόνο απώλεια. � 
VVVV� Κι (οι επικεφαλής της πλάνης) έχουν 

µηχανευθεί (εναντίον των αδύναµων) µία 

ισχυρή µηχανορραφία. � 
WWWW� Και (τους) είπαν: ‘‘Να µην 

εγκαταλείψετε τους θεούς σας: να µην 

εγκαταλείψετε ούτε τον Ουάντ, ούτε τον Σουά‘, 
ούτε τον Γιαγούθ, ούτε τον Για‘ούκ, ούτε 
τον Νάσρ (Αυτά ήταν ονόµατα ειδώλων που 
λάτρευαν αντί του Αλλάχ, τα οποία προέρχονταν 
από ονόµατα ευσεβών ανθρώπων, τους οποίους 
όταν πέθαναν, οι λαοί τους τους έκαναν εικόνες 
και αγάλµατα, ώστε να τους ενθαρρύνουν προς 
την υπακοή στον Αλλάχ. Με το πέρασµα των 
χρόνων, οι άνθρωποι άρχισαν να λατρεύουν 
αυτά τα αγάλµατα και τις εικόνες).’’ � 
XXXX� Και πράγµατι έχουν παραπλανήσει 
πολλούς. Και (ω, Αλλάχ): Μην αυξήσεις 
τους αδίκους, παρά µόνο στην πλάνη.» � 
YYYY� Λόγω των αµαρτιών τους πνίγηκαν, 

και εισάχθηκαν στο Πυρ. Και δεν βρήκαν 

υποστηρικτές αντί του Αλλάχ. � 
ZZZZ� Και ο Νώε είπε: «Κύριέ µου! Μην 

αφήσεις στη Γη κανέναν άπιστο ζωντανό 

(να κυκλοφορεί)! � 
aaaa� Αν τους αφήσεις, θα παραπλανήσουν 

τους δούλους Σου, και δεν θα γεννήσουν 

κανέναν, παρά µόνο άπιστους κακοποιούς. � 
bbbb� Κύριέ µου! Συγχώρεσε εµένα, και τους 
γονείς µου, κι όποιον µπαίνει στο σπίτι µου 

ως πιστός, κι όλους τους πιστούς και τις 
πιστές. Και µην αυξήσεις τους άδικους, 
παρά µόνο στην καταστροφή!» � 

Σούρα 72 Αλ-Τζινν  
[Τα Τζινν] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Πες (ω, Μωχάµµαντ): «Μου έχει 
αποκαλυφθεί ότι µία οµάδα τζινν άκουσαν 

(το Κοράνιο). Και είπαν: ‘‘Στ’ αλήθεια, 

ακούσαµε ένα θαυµάσιο Κοράνιο! � 
BBBB� Καθοδηγεί στην Αλήθεια, και έχουµε 
πιστέψει σ’ αυτό, και δε θα 

προσεταιρίσουµε κανέναν (στη λατρεία) 
στον Κύριό µας (τον Αλλάχ) � 
CCCC�Και –ύψιστο είναι το Μεγαλείο του Κυρίου 

µας –δεν έχει πάρει ούτε σύζυγο ούτε γιο. � 
DDDD� Και ότι ο ανόητος ανάµεσά µας (δηλ. ο 
Σατανάς) ξεστόµιζε εναντίον του Αλλάχ 

κάτι που ήταν τεράστιο ψεύδος (ότι ο Αλλάχ 
έχει σύζυγο και υιό). � 
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EEEE� Και στ’ αλήθεια, νοµίζαµε ότι οι 
άνθρωποι και τα τζινν δε θα ξεστόµιζαν 

ψέµα εναντίον του Αλλάχ. � 
FFFF� Και στ’ αλήθεια, υπήρχαν άνδρες από 

τους ανθρώπους που κατέφυγαν σε µερικά 

αρσενικά από τα τζινν, µα αυτά τους 
αύξησαν στην παράβαση (και στην αµαρτία 
και την ανοησία). � 
GGGG� Και νόµιζαν (οι άπιστοι από τους 
ανθρώπους) αυτό που κι εσείς νοµίζατε (ω, 
τζινν), ότι ο Αλλάχ δε θα αναστήσει κανέναν. � 
HHHH� Και επιζητούσαµε να φτάσουµε στον 

ουρανό· µα τον βρήκαµε γεµάτο µε πολλούς 
αυστηρούς φρουρούς και µετεωρίτες. � 
IIII� Και στ’ αλήθεια, καθόµασταν (πριν την 
αποστολή του Μωχάµµαντ) σε σηµεία εκεί 
(στον ουρανό), για να ακούσουµε (κλεφτά 
τους αγγέλους, και έπειτα όσα άκουσουµε να 
τα µεταφέρουµε σε µάντεις), µα οποιοσδήποτε 
(προσπαθήσει να) κρυφακούσει τώρα θα 

βρει έναν µετεωρίτη να τον ακολουθεί (για  
να τον κάψει). � 
JJJJ� Και δε γνωρίζουµε αν είναι το κακό 

αυτό που προορίζεται για αυτούς που 

βρίσκονται στη Γη, ή αν ο Κύριός τους 
επιθυµεί γι' αυτούς την Καθοδήγηση (αφού 
το να αποτραπούν από το να κρυφακούσουν, 
µε µετεωρίτες και αγγέλους, δεν γίνεται παρά 
µόνο όταν υπάρχει µεγάλη τιµωρία για τους 
ανθρώπους ή όταν υπάρχει ένας Απόστολος 
που έρχεται µε καθοδήγηση και αποκάλυψη 
για τους ανθρώπους.). � 
KKKK� Υπάρχουν ανάµεσά µας κάποιοι που 

είναι ενάρετοι, και κάποιοι που δεν είναι· 
ήµασταν σε διαφορετικές αιρέσεις (δηλ. 
ήµασταν διαφορετικές οµάδες που ακολουθούσαµε 
διαφορετικές θρησκευτικές δοξασίες). � 
LLLL� Και πιστεύουµε ότι δε µπορούµε να 

εµποδίσουµε τη θέληση του Αλλάχ στη γη 

(αν θέλει να µας τιµωρήσει), ούτε µπορούµε 
να ξεφύγουµε από τη θέλησή Του (αν ήθελε 
να παρουσιαστούµε ή αν θέλει να µας τιµωρήσει 
δε µπορούµε να ξεφύγουµε από αυτό). � 
MMMM� Και πράγµατι, όταν ακούσαµε την 

Καθοδήγηση (το Κοράνιο), πιστέψαµε σ’ αυτό, 

και όποιος πιστεύει στον Κύριό του δεν θα 

πρέπει να φοβηθεί ούτε για µείωση στην αµοιβή 

των καλών του πράξεων, ούτε για αδικία 

(αύξηση της τιµωρίας για τις αµαρτίες του). � 
NNNN�Και από µας κάποιοι είναι Μουσουλµάνοι 
(υποταγµένοι στη βούληση του Αλλάχ), και 

κάποιοι είναι άδικοι (αποκλίνοντες απ’ τον 
Ίσιο ∆ρόµο)’’. Και όποιος έχει ασπαστεί το 

Ισλάµ, (δηλαδή έχει γίνει Μουσουλµάνος, µε 
την υποταγή του στον Αλλάχ), τέτοιοι είναι 
όσοι επιζήτησαν τον Ίσιο ∆ρόµο.» � 

OOOO� Κι όσο για τους άδικους, θα γίνουν 

καυσόξυλα για την Κόλαση, � 
PPPP� Και αν (οι άπιστοι από τους ανθρώπους 
και τα τζινν) είχαν ακολουθήσει τη µέθοδο 

(το Ισλάµ), Εµείς σίγουρα θα τους 
παραχωρούσαµε νερό (βροχή) σε αφθονία 
(δηλ. πολύ πλούτο και πολλά αγαθά). � 

QQQQ� Ώστε να τους δοκιµάσουµε µ’ αυτό 

(τον πλούτο, αν θα ευχαριστήσουν τον Αλλάχ 
για ό,τι τους Παρέχει). Και όποιος στρέφεται 
µακριά από την Υπενθύµιση του Κυρίου του 

(δηλ. το Ιερό Κοράνιο), Αυτός θα τον εισάγει  
σε ένα σκληρό µαρτύριο (δηλ. την Κόλαση).�  
TTTT� Και τα Τζαµιά είναι για τον Αλλάχ 

(Μόνο): έτσι, να µην επικαλείστε κανέναν, 

µαζί µε τον Αλλάχ. � 
SSSS� Κι όταν ο δούλος του Αλλάχ (ο 
Μωχάµµαντ) άρχισε να Τον επικαλείται (τον 
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Αλλάχ -στην προσευχή), αυτά (τα τζινν) 
µαζεύτηκαν (σε οµάδες πυκνού πλήθους, και 
σχεδόν έπεσαν) πάνω του (ώστε να ακούσουν 
την Απαγγελία του Προφήτη). � 
RRRR� Πες (ω, Μωχάµµαντ): «Στ’ αλήθεια, 

επικαλούµαι (Μόνο) τον Κύριό µου (τον Αλλάχ), 
και δεν αποδίδω κανέναν εταίρο σ’ Αυτόν.» � 
UUUU� Πες: «∆εν κατέχω για σας ούτε βλάβη 

(δεν είναι στο χέρι µου ούτε να σας βλάψω, 
ούτε να εµποδίσω καµία βλάβη αν ο Αλλάχ την 
όρισε για σας), ούτε κατέχω (για σας) όφελος 
(επειδή τα πάντα είναι στο Χέρι του Αλλάχ).» � 

VVVV� Πες: «Κανείς δε µπορεί να µε 
προστατέψει απ’ την τιµωρία του Αλλάχ (αν 
δεν Τον υπάκουγα), ούτε µπορώ να 

καταφύγω σε κανέναν, παρά µόνο σ’ Αυτόν.� 
WWWW� (Στ’ αλήθεια, δεν κατέχω  για σας)  
παρά µόνο τη Γνωστοποίηση από τον Αλλάχ 

(δηλ. να µεταφέρω σε σας ό,τι µε διέταξε ο Αλλάχ) 
και τα Μηνύµατά Του (Ισλαµικό Μονοθεϊσµό), 
και όποιος παρακούσει τον Αλλάχ και τον 

Αγγελιαφόρο Του, τότε στ’ αλήθεια, γι’ 
αυτόν προορίζεται το Πυρ της Κολάσεως,  

θα κατοικήσει εκεί µέσα για πάντα.» � 

XXXX� Μέχρι που, όταν δουν αυτό που τους 
είχαν υποσχεθεί, τότε θα µάθουν ποιος έχει 
τον πιο αδύναµο υποστηρικτή (οι άπιστοι, 
που δεν έχουν κανέναν υποστηρικτή, ή οι 
πιστοι, Υποστηρικτής των οποίων είναι ο 
Αλλάχ;) και ποιος κατέχει µικρότερο αριθµό 

(δηλ. οι άπιστοι, που είναι λίγοι, ή οι άγγελοι, 
οι στρατιώτες του Αλλάχ;). � 
YYYY� Πες (ω, Μωχάµµαντ): «∆εν γνωρίζω 

αν (η τιµωρία) που σας είχε υποσχεθεί 
βρίσκεται κοντά ή αν ο Κύριός µου θα την 

ορίσει στο µακρινό µέλλον. � 
ZZZZ� (Αυτός είναι) ο Παντογνώστης των 

Γάιµπ (Αοράτων), και δεν αποκαλύπτει σε 
κανέναν τα Γάιµπ Του.» � 
aaaa� Εκτός σε όποιον επέλεξε (ο Αλλάχ) (από 
την ανθρωπότητα) ως Αγγελιαφόρο (τον 
ενηµερώνει για τα Αόρατα στο βαθµό που 
επιθυµεί ο Αλλάχ), και στον οποίον έπειτα 

έρχονται (άγγελοι) από µπροστά του και από  

πίσω του ως φύλακες (για να τον προστατεύουν).� 
bbbb� Ώστε να ξέρει (ο Αγγελιαφόρος του 
Αλλάχ) ότι στ’ αλήθεια (οι Αγγελιαφόροι 
πριν από αυτόν) µετέδιδαν (όπως και αυτός) 
τα Μηνύµατα του Κυρίου τους (µε αλήθεια 
και ειλικρίνεια), και (ο Αλλάχ) περιβάλλει 
(µε τη Γνώση Του) ό,τι κατέχουν (είτε φανερό 
είτε κρυφό), και (ο Αλλάχ) καταµέτρησε 
(γνωρίζει) όλα τα πράγµατα µε τους 
ακριβείς αριθµούς τους (δηλ. δεν υπάρχει 
τίποτε που είναι κρυφό από τον Αλλάχ). � 

Σούρα 73 Αλ-Μουζζάµιλ  
[Ο Τυλιγµένος] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Ω, εσύ (Προφήτη), ο τυλιγµένος (µε τα 
ιµάτιά σου).� 
BBBB� Να σηκώνεσαι (για προσευχή) τη 

νύχτα, (όλη) εκτός από λίγο. � 
CCCC� Τη µισή (νύχτα) ή λίγο λιγότερο απ’ 

αυτό (ώστε να είναι το ένα τρίτο της νύχτας).� 

DDDD� Ή λίγο περισσότερο (από τη µισή, ώστε 
να είναι τα δύο τρίτα της νύχτας) (και ο Προφήτης 
έχει αυτές τις επιλογές). Και να απαγγέλεις 
το Κοράνιο (φωναχτά) µ’ έναν αργό, 

ευχάριστο, σαφή τρόπο και µε ρυθµικό τόνο.� 

EEEE� Στ’ αλήθεια, θα στείλουµε κάτω σε 
σένα ένα βαρύ Λόγο (το Ιερό Κοράνιο που 
περιέχει οδηγίες, υποχρεώσεις και απαγορεύσεις).� 
FFFF� Στ’ αλήθεια, το να σηκώνεται κανείς  
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τη νύχτα (από τον ύπνο του για την νυχτερινή 
προσευχή [Ταχάτζουντ]) έχει την πιο ισχυρή 

επιρροή στην καρδιά, και πιο κατάλληλη για 

την απαγγελία (του Ιερού Κορανίου µε τον 
πιο σαφή και πιο κατανοητό τρόπο, αφού η 
καρδιά τη νύχτα είναι άδεια από τα υλιστικά 
θέµατα της µέρας, όπως δουλειά κτλ.). � 
GGGG� Στ’ αλήθεια, υπάρχει για σένα, την 

ηµέρα, παρατεταµένη απασχόληση (µε τη 
µετάδοση του Μηνύµατος του Αλλάχ και µε 
τις ιδιωτικές υποθέσεις της ζωής σου, για 
αυτό τέλεσε τη νυχτερινή προσευχή αφοσιώνοντας 
την καρδιά σου προς τον Αλλάχ). � 
HHHH� Και να µνηµονεύεις το Όνοµα του 

Κυρίου σου, και να αφοσιώνεσαι στη 

λατρεία σου προς Αυτόν µε πλήρη 

αφοσίωση (ολόψυχα, αποκόπτοντας τις 
κοσµικές σκέψεις από την καρδιά και το 
µυαλό σου κατά τη λατρεία σου). � 
IIII� (Αυτός είναι) ο Κύριος της ανατολής  
και της δύσης· δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός 
από Αυτόν. Έτσι να παίρνεις µόνο Αυτόν ως 
Ουακείλ (∆ιαχειριστή των υποθέσεών σου, 
δηλ. εµπιστευθείτε τον Αλλάχ και βασιστείτε 
σ’ Αυτόν). � 
JJJJ� Και να είσαι υποµονετικός (ω, 
Μωχάµµαντ) µε ό,τι λένε (οι άπιστοι), και να 

αποµακρύνεσαι απ’ αυτούς µε καλό τρόπο 

(χωρίς να τους επιπλήξεις ή να τους εκδικηθείς).� 
KKKK� Και άφησε Εµένα Μόνο να ασχοληθώ 

µε αυτούς που διαψεύδουν (τα Εδάφιά Μου), 
που έχουν πολυτελή ζωή (στην εγκόσµια 
ζωή). Και δώσ’ τους αναβολή (στην 
τιµωρία) για λίγο (καιρό, µέχρι να έρθει η 
ορισµένη ώρα για την τιµωρία τους). � 
LLLL� Στ’ αλήθεια, Εµείς έχουµε (στην 
Έσχατη Ηµέρα) δεσµά (για να τους 
αλυσοδέσουµε), κι ένα µαινόµενο Πυρ. � 
MMMM� Και µια τροφή που πνίγει, κι ένα 

επώδυνο βασανιστήριο. � 
NNNN� Την Ηµέρα που η γη και τα βουνά θα 

σείονται βίαια, και τα βουνά θα γίνουν ένας 
σωρός άµµου σκορπισµένος. � 
OOOO�Στ’ αλήθεια, στείλαµε σε σας (ω, άνθρωποι) 
έναν Αγγελιαφόρο (τον Μωχάµµαντ) που θα 

είναι µάρτυρας σε σας, όπως στείλαµε έναν 

Αγγελιαφόρο (τον Μωυσή) στον Φαραώ. � 
PPPP� Μα ο Φαραώ παράκουσε τον 

Αγγελιαφόρο (τον Μωυσή)· έτσι τον 

αρπάξαµε µε µία αυστηρή τιµωρία.� 
QQQQ� Πώς, λοιπόν, αν αρνείστε την πίστη  

θα φυλάξετε τον εαυτό σας (από την 
τιµωρία), σε µία Ηµέρα (την Ηµέρα της 
Ανάστασης), που θα κάνει τα παιδιά 

γερασµένα (από τα τροµακτικά πράγµατα 
που θα δουν την Ηµέρα της Ανάστασης), � 
RRRR�Όπου ο ουρανός θα διασπαστεί; Βέβαια, η 

Υπόσχεσή Του οπωσδήποτε θα εκπληρωθεί.� 
SSSS� Στ’ αλήθεια αυτή (όλα τα 
προαναφερθέντα τροµακτικά πράγµατα) είναι 
µία νουθεσία: και όποιος θέλει (να τη λάβει 
υπόψη), ας ακολουθήσει ένα ∆ρόµο (υπακοής 
και ευσέβειας) προς τον Κύριό του! � 
TTTT� Στ’ αλήθεια, ο Κύριός σου γνωρίζει ότι 
προσεύχεσαι για λίγο λιγότερο από τα δύο 

τρίτα της νύχτας, άλλοτε τη µισή νύχτα, και 
άλλοτε το ένα τρίτο της νύχτας, κι επίσης µια 

οµάδα από αυτούς που βρίσκονται µαζί σου 

(τους οπαδούς σου). Κι ο Αλλάχ ορίζει τη νύχτα 

και τη µέρα. Γνωρίζει ότι δε θα µπορούσατε να 

προσευχηθείτε ολόκληρη τη νύχτα, γι’ αυτό 

σας ανακουφίζει. Και έτσι να απαγγέλλετε από 

το Κοράνιο όσο σας διευκολύνει (κατά τη 
νυχτερινή προσευχή). Γνωρίζει ότι θα υπάρχουν 
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µερικοί από σας που είναι ασθενείς, άλλοι που 

ταξιδεύουν στη γη, επιδιώκοντας τα αγαθά του 

Αλλάχ, κι άλλοι που πολεµούν στο ∆ρόµο του 

Αλλάχ. Έτσι απαγγείλετε από το Κοράνιο 

(κατά τις προσευχές σας) όσο σας διευκολύνει, 
και εκτελείτε τις προσευχές και να δίνετε τη 

Ζακά (υποχρεωτική ελεηµοσύνη) και να 

δανείζετε στον Αλλάχ ένα αξιόλογο δάνειο 

(δηλ. να ξοδεύετε τα χρήµατά σας σε καλό 
σκοπό, βοηθώντας τους ανθρώπους, 
επιδιώκοντας έτσι την ευχαρίστηση του Αλλάχ). 
Κι ό,τι καλό κάνετε (καλές πράξεις στην 
εγκόσµια ζωή), σίγουρα θα το βρείτε µε τον 

Αλλάχ, καλύτερο και µεγαλύτερο, ως αµοιβή. 

Και αναζητήστε Συγχώρεση απ’ τον Αλλάχ. 
Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ είναι Γαφούρ (Συγχωρεί 
τα πάντα), Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνος). � 

Σούρα 74 Αλ-Μουντάθθιρ  
[Ο Σκεπασµένος µε το Μανδύα] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Ω, εσύ (Προφήτη), ο σκεπασµένος 
(µε ένα µανδύα)! � 

BBBB� Σήκω και προειδοποίησε (τους 
ανθρώπους για την τιµωρία από τον Αλλάχ)!� 

CCCC� Και δόξασε τον Κύριό σου (Αλλάχ)! � 
DDDD� Και εξάγνισε τα ενδύµατά σου! � 
EEEE�Και αποµακρύνσου από το Αρ-Ρούτζζ (τα 
είδωλα και την ειδωλολατρία) (όπως ήδη κάνεις)!� 
FFFF�Και µη δίνεις, µε σκοπό να αποκτήσεις 
περισσότερα (Ή µην θεωρείς τις πράξεις 
υπακοής σου προς τον Αλλάχ, ως χάρη σ’ Αυτόν).� 
GGGG� Και να είσαι υποµονετικός για χάρη 

του Κυρίου σου (δηλ. να εκτελείς το καθήκον 
σου προς τον Αλλάχ)! � 
HHHH�Και όταν (ο Άγγελος Ισραφείλ) φυσήξει 
το Κέρας (Σάλπιγγα) (δηλ. το δεύτερο φύσηµα).� 
IIII� Στ’ αλήθεια, αυτή η Ηµέρα θα είναι 
µία πολύ ∆ύσκολη Ηµέρα – � 
JJJJ� Που για τους απίστους δεν θα είναι  
καθόλου εύκολη. � 
KKKK�Άφησε Εµένα Μόνο (ω, Προφήτη) (να 
ασχοληθώ) µε όποιον δηµιούργησα µονάχο 

(στη µήτρα της µητέρας του, χωρίς να έχει 
ούτε πλούτο ούτε παιδιά) (Αναφέρεται στον 
Αλ-Ουαλίντ, υιό του Αλ-Μουγείρα Αλ-Μαχζούµι).� 
LLLL�Κι έπειτα, του χορήγησα άφθονα πλούτη.� 

MMMM�Και παιδιά για να τον συντροφεύουν.� 
NNNN� Και του διευκόλυνα (τα µέσα 
βιοπορισµού) µε κάθε ευκολία. � 
OOOO� Κι έπειτα, (µετά απ’ όλα αυτά) 
εποφθαλµιούσε µε απληστία να του έδινα 

περισσότερα (παρ’ όλο που αρνήθηκε την πίστη)·� 
PPPP�Όχι! Στ’ αλήθεια, ήταν αντίθετος - 

πεισµατικά - µε τα Αγιάτ (εδάφια, 
αποδείξεις) Μας. � 
QQQQ� Θα τον εξαναγκάσω να αντιµετωπίσει 
ένα σκληρό µαρτύριο (χωρίς ανάπαυση)! � 

RRRR� Στ’ αλήθεια, σκέφτηκε και σχεδίασε 
(συνωµοτικά) (πώς θα δυσφηµούσε τον 
Προφήτη και το Κοράνιο). � 
SSSS� Και καταραµένος να ‘ναι: για το πώς 
σχεδίασε! � 
TTTT� Και πάλι καταραµένος να ‘ναι: για το 

πώς σχεδίασε! � 
UUUU� Έπειτα κοίταξε (σκέφτηκε ξανά µε  
την ησυχία του)· � 
VVVV� Έπειτα συνοφρυώθηκε και το 

πρόσωπό του σκοτείνιασε. � 
WWWW� Έπειτα έστρεψε την πλάτη του (στην 
αλήθεια) αλαζονικά. � 
XXXX� Έπειτα είπε: ‘Αυτό δεν είναι παρά 

µόνο µαγεία, από τους προγόνους· � 
YYYY�Αυτά δεν είναι παρά τα λόγια ενός ανθρώπου!� 
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ZZZZ�Θα τον εισάγω στη Σάκαρ (µία από τις 
ονοµασίες της Κολάσεως ) για να καεί µέσα. � 
aaaa� Και δεν ξέρεις (ω, Μωχάµµαντ) πώς 
είναι (τροµερή) η Σάκαρ! � 
bbbb� ∆εν αφήνει τίποτε (ούτε τη σάρκα 
ούτε τα οστά του απίστου) χωρίς να το κάψει!� 
cccc�Καίγοντας και µαυρίζοντας τα δέρµατα! � 
dddd�Πάνω της βρίσκονται δέκα εννέα (ισχυροί 
άγγελοι ως φύλακες και φρουροί της Κολάσεως). � 
eeee�Και δεν θέσαµε κανέναν, παρά αγγέλους 
ως φύλακες του Πυρός. Κι δεν έχουµε ορίσει 
τον αριθµό τους (των αγγέλων ως 19),  παρά 

µόνο για να είναι ως δοκιµασία για τους 
απίστους, ώστε αυτοί που έλαβαν το Βιβλίο (τις 
Γραφές) (Εβραίοι και Χριστιανοί που έλαβαν 
δύο Θεϊκά Βιβλία, Τορά και Ιν-τζείλ) να 

σιγουρευτούν [ότι το Κοράνιο είναι η αλήθεια, 
καθώς συµφωνεί µε τα Βιβλία τους αναφορικά 
µε τον αριθµό (19)] και ώστε να αυξηθούν οι 
πιστοί στην Πίστη (καθώς το Κοράνιο είναι η 
αλήθεια), και για να µην αµφισβητούν αυτοί 
που έλαβαν το Βιβλίο (Εβραίοι και Χριστιανοί), 
ούτε οι πιστοί, και για να πουν εκείνοι που στις 
καρδιές τους βρίσκεται µια ασθένεια (της 
υποκρισίας) και οι άπιστοι: «Τι ήθελε ο Αλλάχ 

µ’ αυτήν την παραβολή (αυτόν τον αριθµό);» 

Έτσι ο Αλλάχ οδηγεί όποιον θέλει στο να 

παραστρατήσει και καθοδηγεί όποιον θέλει. 
Και κανείς δε γνωρίζει τις στρατιές του Κυρίου 

σου, παρά Μόνο Αυτός. Και αυτή (η Κόλαση) 
δεν είναι, παρά µια (προειδοποιητική) 
υπενθύµιση για την ανθρωπότητα. � 
ffff� Όχι! Και (Ορκίζοµαι) µα το φεγγάρι. � 
gggg�Και (Ορκίζοµαι) µα τη νύχτα καθώς 
υποχωρεί. � 
hhhh�Και (Ορκίζοµαι)µα την αυγή καθώς φέγγει.� 
iiii� Στ’ αλήθεια, αυτή (η Κόλαση) είναι 
ένα από τα Φοβερά (Σηµεία). � 
jjjj�Μια προειδοποίηση για την  

ανθρωπότητα – � 
kkkk�Σε όποιον από σας επιθυµεί να προχωρήσει 
(προς τον Αλλάχ µέσω της υπακοής και των 
καλών πράξεων), ή να µείνει πίσω (µέσω της 
παρακοής και των αµαρτιών). � 
llll� Κάθε ψυχή θα είναι υποθηκευµένη 

(θα κρατηθεί σε οµηρεία) για ό,τι κέρδισε 
(δηλ. δεν θα προχωρήσει µέχρι να πληρώσει 
ό,τι χρωστάει από δικαιώµατα των άλλων και 
τις τιµωρίες για τις κακές πράξεις της), � 
mmmm�Εκτός αυτοί στα ∆εξιά (δηλ. οι ευσεβείς, 
ειλικρινείς πιστοί στον Ισλαµικό Μονοθεϊσµό, 

που λαµβάνουν τα Βιβλία µε την Καταγραφή 
των πράξεών τους στο δεξί τους χέρι). � 
nnnn� Σε Κήπους (Παράδεισο) θα ρωτούν ο 

ένας τον άλλον, � 
oooo� Σχετικά µε τους Αλ-Μουτζριµείν 
(πολυθεϊστές, εγκληµατίες, απίστους), (και θα 
τους λένε): � 
pppp�«Τι σας εισήγαγε στη Σάκαρ (Κόλαση);»� 

qqqq�Εκείνοι θα πουν: «∆εν ήµασταν από 

τους προσευχητές. � 
rrrr� Ούτε ταΐζαµε τους ενδεείς· � 
ssss� Και µιλούσαµε µε πλάνη (και µε 
ψεύδη, και για όλα όσα ο Αλλάχ µισούσε) µε 

τους ανθρώπους που µιλάνε και αυτοί µε  
πλάνη και ψεύδη. � 
tttt� Και διαψεύδαµε την Ηµέρα του 

Απολογισµού (την Έσχατη Ηµέρα), � 

uuuu� Μέχρι που ήρθε σε µας το βέβαιο (ο 
θάνατος).» � 

vvvv� Κι έτσι δεν θα τους ωφελήσει καµία 

µεσολάβηση από µεσολαβητές. � 
wwww�Τότε τι συµβαίνει µ’ αυτούς (δηλ. τους 
απίστους), (πώς) αποµακρύνονται από τη  
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νουθέτηση; � 
xxxx� (Αποµακρύνονται) σαν να ήταν 

(τροµαγµένα), άγρια γαϊδούρια. � 
yyyy�Που τρέχουν να ξεφύγουν από ένα λιοντάρι.� 
zzzz� Μα την αλήθεια, καθένας απ’ αυτούς 
επιθυµεί να του δοθούν ξεδιπλωµένες γραφές 
(δηλ. ξεκάθαρο βιβλίο που προέρχεται απ’ 
τον Αλλάχ και γράφει ότι το Ισλάµ είναι η 
σωστή θρησκεία και ότι ο Μωχάµµαντ έχει 
έρθει µε την Αλήθεια από τον Αλλάχ). � 
AAAA� Όχι! Μα δεν φοβούνται τη Μέλλουσα 

Ζωή (την τιµωρία του Αλλάχ σ’ αυτήν). � 
BBBB� Όχι! Στ’ αλήθεια, αυτό (το Κοράνιο) 
είναι µια νουθεσία, � 
CCCC� Κι όποιος θέλει ας νουθετηθεί 
(διαβάζοντάς το)! � 
DDDD� Και δεν θα νουθετηθούν, εκτός αν 

θέλει ο Αλλάχ· Αυτός είναι που Του αρµόζει 
η ευσέβεια και η υπακοή της ανθρωπότητας, 
κι Αυτός είναι ο Αρµόδιος να συγχωρεί (τις 
αµαρτίες των σκλάβων Του). � 

Σούρα 75 Αλ-Κιγιάµα  
[Η Ανάσταση] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�Ορκίζοµαι, στην Ηµέρα της Ανάστασης. � 
BBBB�Και ορκίζοµαι στην αυτο-κατηγορούµενη 

ψυχή (δηλ. την ψυχή του πιστού, που τον κατηγορεί 
όταν διαπράττει αµαρτία ή κάποιο σφάλµα). � 
CCCC�Νοµίζει ο άνθρωπος (άπιστος) ότι Εµείς 
δεν θα συλλέξουµε (ξαναδηµιουργήσουµε) 
τα οστά του (την Ηµέρα της Ανάστασης); � 
DDDD� Ναι, είµαστε Ικανοί να 

ανασχηµατίσουµε τέλεια τα ακροδάχτυλά 

του (δακτυλικά αποτυπώµατα). � 
EEEE� Αλλά! Ο άνθρωπος (αρνείται την 
Ανάσταση και την Απολογία, εποµένως) θέλει 
να συνεχίσει να διαπράττει αµαρτίες για την  

υπόλοιπη ζωή του. � 
FFFF� Ρωτά (διαψεύδοντας): «Πότε θα είναι 
αυτή η Ηµέρα της Ανάστασης;» � 

GGGG� Μα όταν η όραση θα είναι αµήχανη, 

φοβισµένη και κατάπληκτη (από όσα 
τροµακτικά πράγµατα θα βλέπει κατά την 
Ηµέρα της Ανάστασης). � 
HHHH� Και (όταν) το φεγγάρι συσκοτιστεί. � 
IIII�Και (όταν) ο ήλιος και το φεγγάρι ενωθούν 
(είτε µπαίνοντας το ένα στο άλλο, ή µε το να 
διπλωθούν, ή θα τους αφαιρεθεί το φως τους). � 
JJJJ� (Τότε) Εκείνην την Ηµέρα ο 

άνθρωπος θα πει: «Πού είναι το καταφύγιο 

(για να ξεφύγω από αυτήν την τιµωρία);» � 
KKKK� Όχι! ∆εν υπάρχει καταφύγιο! � 
LLLL�Στον Κύριό σου (Μόνο) θα βρίσκεται ο 

τόπος του τελικού περιορισµού εκείνην την 

Ηµέρα. � 
MMMM� Εκείνη την Ηµέρα ο άνθρωπος θα 

ενηµερωθεί για ό,τι παρουσίασε (από καλές 
ή κακές πράξεις κατά τη διάρκεια της ζωής 
του), και για ό,τι ανέβαλε (από καλές ή κακές 
πράξεις, τις οποίες οι άνθρωποι ακολούθησαν 
ως πρότυπο µετά από το θάνατό του). � 
NNNN�Και όµως! Ο άνθρωπος θα γίνει 
µάρτυρας (επιχείρηµα) εναντίον του εαυτού 

του (καθώς τα µέρη του σώµατός του (δέρµα, 
χέρια, πόδια, µάτια, αυτιά κλπ.) θα µιλήσουν 
για τις πράξεις του). � 
OOOO�Ακόµη κι αν θέσει τις δικαιολογίες του 

(για να καλύψει τις κακές πράξεις του δεν θα 
τον ωφελήσουν). � 
PPPP� (Ω, Μωχάµµαντ) Μην κουνάς τη 

γλώσσα σου (επαναλαµβάνοντας τα λόγια 
του Κορανίου που ακούς από τον άγγελο 
Γαβριήλ την ώρα που λαµβάνεις την Αποκάλυψη) 
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για να βιαστείς να το αποµνηµονεύσεις 
(φοβούµενος µην το ξεχάσεις). � 
QQQQ�Εµείς Είµαστε που θα το συλλέξουµε (στο 
στήθος σου) και (θα σου δώσουµε την ικανότητα 
της) απαγγελίας του (όποτε θες να διακηρύξεις).� 
RRRR�Κι όταν Εµείς το απαγγέλλουµε (δηλ. όταν 
ο άγγελος Γαβριήλ το απαγγέλλει σε σένα), 
τότε ακολούθα την απαγγελία του (και 
έπειτα να το διαβάσεις όπως το άκουσες). � 
SSSS�Έπειτα είναι δική Μας αρµοδιότητα να 

το κάνουµε σαφές (σε σένα, δηλ. να 
κατανοήσεις τις ερµηνείες και τις εντολές του). � 

TTTT� Όχι! (δεν είναι όπως ισχυρίζεστε ω, 
ειδωλολάτρες, ότι δε θα αναστηθείτε και δε 
θα λογοδοτήσετε για τις πράξεις σας), µα στ’ 
αλήθεια εσείς αγαπάτε την εγκόσµια ζωή 

(και τα στολίδια της). � 
UUUU� Και παραµελείτε τη Μέλλουσα Ζωή 

(και την ευδαιµονία της). � 
VVVV� Κάποια πρόσωπα εκείνη την Ηµέρα 

θα είναι λαµπερά και φωτεινά. � 
WWWW� Ατενίζοντας τον Κύριό τους. � 
XXXX�Και κάποια πρόσωπα εκείνη τη Ηµέρα 

θα είναι συνοφρυωµένα και σκοτεινιασµένα, � 
YYYY�Πιστεύοντας (και αναµένοντας) ότι κάποια 

συµφορά πρόκειται να πέσει πάνω τους, η 

οποία θα σπάσει τη σπονδυλική στήλη τους. � 

ZZZZ�Όχι, όταν (η ψυχή) φτάσει στις κλείδες 
(δηλ. στο λαιµό κατά την έξοδό της από το σώµα, 
όταν αυτός θα βρίσκεται στο χείλος του θανάτου). � 
aaaa� Και θα ειπωθεί (από τους 
παριστάµενους): «Ποιος µπορεί να του κάνει 
ξόρκι (ώστε να τον θεραπεύσει και να τον 
σώσει από το θάνατο);» � 
bbbb�Και αυτός (ο ετοιµοθάνατος) θα καταλάβει 
ότι έφτασε (η ώρα) του χωρισµού (ο θάνατος) 
(αφού βλέπει τους αγγέλους του θανάτου που 
έρχονται για να συνοδεύσουν τη ψυχή του)· � 
cccc�Και το ένα πόδι θα τυλιχθεί µε το άλλο.� 
dddd� Η πορεία θα ανήκει, εκείνη την 

Ηµέρα, στον Κύριό σου (τον Αλλάχ)! � 
eeee� Ούτε (αυτός ο άπιστος) πίστευε (στο  
Κοράνιο και στο Μήνυµα του Αγγελιαφόρου), 
ούτε προσευχόταν! � 
ffff� Μα, (αντιθέτως), διέψευδε (το 
Κοράνιο και το Μήνυµα του Αγγελιαφόρου) 
και αποµακρυνόταν! � 
gggg�Έπειτα πήγε στην οικογένειά του περπατώντας 
µε έπαρση (θαυµάζοντας τον εαυτό του)! � 
hhhh� Aλίµονο σε σένα (ω, άπιστε)! Και 
(πάλι) αλίµονο σε σένα! � 

iiii� Πάλι, αλίµονο σε σένα (ω, άπιστε)! 
Και (πάλι), αλίµονο σε σένα! � 
jjjj� Νοµίζει ο άνθρωπος ότι θα 

παραµεληθεί (χωρίς να λάβει διαταγές ούτε 
απαγορεύσεις, και ούτε να τιµωρηθεί ή να 
αµειφθεί για ό,τι έκανε); � 
kkkk� ∆εν ήταν µια Νούτφα 
(αναµεµειγµένες εκκρίσεις των δύο φύλων), 
από σπέρµα που χύνεται; � 
llll� Έπειτα έγινε ‘Άλακα (κρεµάµενος 
θρόµβος αίµατος)· έπειτα (ο Αλλάχ) (τον) 
έπλασε και έπειτα (τον) διαµόρφωσε (στην 
καλύτερη µορφή). � 
mmmm� Και έκανε από αυτόν τα δύο φύλα, 

αρσενικό και θηλυκό. � 
nnnn�∆εν είναι λοιπόν Αυτός (ο Αλλάχ, που κάνει 
όλα αυτά) Ικανός να δώσει ζωή στους νεκρούς; 
(Ναι! Είναι Ικανός να κάνει τα πάντα). � 

Σούρα 76 Αλ-Ινσάν  
[Ο Άνθρωπος] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου)    
AAAA�∆εν έχει περάσει µια (µεγάλη) χρονική  
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περίοδος πριν την ύπαρξη του ανθρώπου (πριν 
να φυσηχτεί µέσα του η ψυχή), κατά την οποία 

δεν ήταν τίποτε που να µπορεί να αναφερθεί; � 
BBBB� Στ’ αλήθεια, πλάσαµε τον άνθρωπο 

από αναµεµειγµένη Νούτφα (δηλ. σταγόνες 
αναµεµειγµένων εκκρίσεων των δύο φύλων, 
µέσα στη µήτρα), για να τον δοκιµάσουµε (µε 
τις διαταγές και τις απαγορεύσεις που του 
Θέσαµε): έτσι, τον κάναµε (ικανό) να ακούει 
(τα Εδάφιά Μας) και να βλέπει (τα Σηµεία 
και τις Αποδείξεις Μας). � 
CCCC�Στ’ αλήθεια, του δείξαµε (µε σαφήνεια)  
το δρόµο (της Αλήθειας και της πλάνης, του 
καλού και του κακού), και έτσι είτε θα είναι 
(πιστός και) ευγνώµων (αν διαλέξει το δρόµο 
του καλού), είτε (άπιστος και) αγνώµων (αν 
διαλέξει το δρόµο του κακού). � 
DDDD� Στ’ αλήθεια, έχουµε ετοιµάσει για 

τους άπιστους σιδερένιες αλυσίδες (για να 
δένονται τα πόδια τους µε αυτές), αλυσίδες 
µε τις οποίες θα δεθούν τα χέρια τους στο 

λαιµό τους κι ένα φλεγόµενο Πυρ.� 
EEEE�Στ’ αλήθεια, οι Αλ-Αµπράρ (οι ευσεβείς 
πιστοί) θα πιουν από ένα δισκοπότηρο (µε 

κρασί), αναµεµειγµένο µε Καφούρ (δηλ. νερό 
από µια πηγή µε γλυκιά οσµή στον Παράδεισο). � 
FFFF� Μια πηγή από την οποία θα πίνουν οι 
δούλοι του Αλλάχ, κάνοντάς τη να αναβλύσει 
σε αφθονία (όπου και να βρίσκονται). � 
GGGG�Αυτοί (είναι εκείνοι που) εκπληρώνουν 

τα τάµατά (τους), και φοβούνται µία Ηµέρα, 

της οποίας το κακό θα σκορπιστεί ευρέως. � 
HHHH�Και δίνουν φαγητό, παρά (την ανάγκη 
και) την αγάπη τους γι’ αυτό, στον Μισκίν (τον 
ενδεή), στο ορφανό και στον αιχµάλωτο. � 
IIII� (Λέγοντας): «Σας τρέφουµε µόνο για 

τη Χάρη του Αλλάχ. ∆εν θέλουµε από σας 
ούτε αµοιβή, ούτε ευχαριστίες. � 
JJJJ� Στ’ αλήθεια, φοβόµαστε από τον Κύριό 

µας µία Ηµέρα, κατά την οποία τα πρόσωπα 

θα σκοτεινιάσουν και θα συνοφρυωθούν» � 
KKKK� Έτσι ο Αλλάχ τους έσωσε από το 

κακό εκείνης της Ηµέρας, και τους έδωσε 
λαµπρότητα και οµορφιά (στα πρόσωπά 
τους) και ευχαρίστηση (στις καρδιές τους). � 
LLLL� Και τους αντάµειψε για ό,τι 
υπέµειναν καρτερικά (δηλ. την υποταγή τους 
στον Αλλάχ κατά την εγκόσµια ζωή), µε τον 

Παράδεισο και µε µετάξι. � 
MMMM� Πλαγιασµένοι εκεί, πάνω στα 

κρεβάτια (στολισµένα µε τα οµορφότερα 
καλύµµατα), χωρίς να βλέπουν ούτε ήλιο 

(δηλ. δε θα νιώθουν τη ζέστη του ήλιου), ούτε 
(να νιώθουν) το υπερβολικό κρύο. � 
NNNN�Και η σκιά (των δέντρων εκεί θα) πέφτει 
πάνω τους, και οι καρποί των (δέντρων) θα 

υποταχθούν (και θα τους πλησιάζουν, ώστε 
να φτάνουν τους καρπούς) µε κάθε ευκολία.� 
OOOO�Και θα περιφέρονται (οι υπηρέτες) ανάµεσά 

τους µε δίσκους από άργυρο (µε φαγητό) και 
ποτήρια από γυαλί (σαν κρύσταλλο) – � 
PPPP�Γυαλί που είναι φτιαγµένο από άργυρο 

(και θα έχει τη λευκότητα του αργύρου και τη 
διαφάνεια του γυαλιού), (Οι υπηρέτες) 
καθορίζουν την ποσότητα (του ποτού στα 
ποτήρια) ακριβώς (στην ποσότητα που 
επιθυµούν οι κάτοικοι του Παραδείσου).�     
QQQQ�Και θα τους δοθεί να πιουν ένα δισκοπότηρο 

(µε κρασί), αναµεµειγµένο µε πιπερόριζα, � 
RRRR� Μια πηγή εκεί, που ονοµάζεται 
Σαλσαµπίλ (δηλ. γάργαρο νερό). � 
SSSS� Και περιφέρονται ανάµεσά τους 
(τους υπηρετούν) έφηβοι µε αιώνια νεότητα. 

Αν τους δεις θα τους περάσεις για 

σκορπισµένα (φωτισµένα) µαργαριτάρια. � 
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TTTT�Κι όταν κοιτάξεις εκεί (στον Παράδεισο), 
θα δεις µια ευδαιµονία (που δεν µπορεί κανείς 
να φανταστεί) και ένα τεράστιο βασίλειο. � 
UUUU� Θα φορούν πράσινα ιµάτια από 

πρώτης ποιότητας λεπτό και παχύ µετάξι. 
Και θα είναι στολισµένοι µε βραχιόλια από 

άργυρο, κι ο Κύριός τους θα τους δώσει να 

πιουν ένα αγνό ποτό. � 
VVVV�(Και θα ειπωθεί σ’ αυτούς): «Στ’ αλήθεια, 

αυτή είναι µια αµοιβή για σας (για ό,τι 
κάνατε στην εγκόσµια ζωή) κι η προσπάθειά 

σας (τα καλά έργα σας) έγινε αποδεκτή.» � 

WWWW�Στ’ αλήθεια, Εµείς Είµαστε που στείλαµε το 

Κοράνιο σε σένα (ω, Μωχάµµαντ) σταδιακά. � 
XXXX� Έτσι να υποµένεις καρτερικά (ω, 
Μωχάµµαντ) στην Εντολή του Κυρίου σου 

(τηρώντας το καθήκον σου προς Αυτόν και 
µεταφέροντας το Μήνυµά Του στην ανθρωπότητα), 
και να µην υπακούς ούτε κανέναν αµαρτωλό, 

ούτε κανέναν άπιστο από αυτούς. � 
YYYY� Και να µνηµονεύεις το όνοµα του 

Κυρίου σου (πολύ) κάθε πρωί και απόγευµα.� 

ZZZZ� Και κατά ένα µέρος της νύχτας να 

εκτελείς Σιγκούντ (πρηνή στάση, δηλ. να 
προσεύχεσαι) προς Αυτόν, και να Τον 

δοξάζεις (εξυµνώντας το Όνοµα Του) για 

µεγάλη διάρκεια στη νύχτα (δηλ. κατά την 
προσευχή Ταχάτζουντ). � 
aaaa�Στ’ αλήθεια, αυτοί (οι άπιστοι) αγαπούν 

την (µικρή) εγκόσµια ζωή και αφήνουν πίσω 

τους (αµελούν) µια βαριά (δύσκολη) Ηµέρα  
(την Ηµέρα της Ανάστασης). � 
bbbb�Είµαστε Εµείς που τους δηµιουργήσαµε, 
και τους έχουµε πλάσει σε γερή τέλεια δοµή. 

Κι όταν θελήσουµε, µπορούµε να τους 
(καταστρέψουµε και να τους) αντικαταστήσουµε 
πλήρως µε άλλους σαν αυτούς (δηλ. 
ανθρώπους σαν αυτούς, αλλά υπάκουους και 
υποταγµένους στη Θέληση του Αλλάχ). � 
cccc� Στ’ αλήθεια αυτό (το Εδάφιο του 
Κορανίου) είναι µια νουθεσία, κι έτσι όποιος 
θέλει, ας πάρει ένα δρόµο (το δρόµο της 
πίστης και ευσέβειας) προς τον Κύριό του. � 
dddd� Και δε µπορείτε να θέλετε να κάνετε 
κάτι εκτός αν θέλει ο Αλλάχ (να το κάνετε, 
αλλιώς δεν θα το κάνετε = Θεία µοίρα). Στ’ 
αλήθεια ο Αλλάχ είναι ‘Αλείµ 

(Παντογνώστης), Χακείµ (Πάνσοφος). � 
eeee�Θα εισάγει στο Έλεός Του όποιον θέλει 
(ο Αλλάχ), και όσο για τους αδίκους, έχει ετοιµάσει 
γι’ αυτούς ένα επώδυνο βασανιστήριο. � 

Σούρα 77 Αλ-Μουρσαλάτ  
[Αυτοί που έχουν Σταλεί] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Μα τους σταλµένους (ανέµους) που 

έχουν σταλεί ο ένας µετά τον άλλον. � 
BBBB� Και µα τους δυνατούς ανέµους που  

φυσούν βίαια. � 
CCCC� Και µα αυτούς (τους ανέµους) που 

σκορπίζουν (τα σύννεφα και τη βροχή). � 
DDDD�Και µα αυτά (τα Εδάφια του Κορανίου) 
που διαχωρίζουν (το καλό από το κακό). � 
EEEE� Και µα αυτούς (τους αγγέλους) που 

φέρνουν (από τον Αλλάχ) τις αποκαλύψεις 
(στους αγγελιαφόρους του Αλλάχ), � 
FFFF� Για να είναι (το Κοράνιο) επιχείρηµα 

(για τον Αλλάχ αν θα βασανίσει τους 
ανθρώπους που δεν το ακολούθησαν, και για 
να µην έχουν καµία δικαιολογία αφού τους 
έστειλε το Κοράνιο και δεν το ακολούθησαν), 
ή προειδοποίηση (προς τους ανθρώπους). � 
GGGG� Ότι στ’ αλήθεια, αυτό που σας έχουν 

υποσχεθεί θα συµβεί. � 
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HHHH� Μα όταν τα άστρα σβήσουν. � 
IIII� Κι όταν ο ουρανός σχιστεί. � 
JJJJ� Κι όταν τα βουνά εκραγούν (και 
σκορπιστούν στους ανέµους). � 
KKKK� Κι όταν οι αγγελιαφόροι 
συγκεντρωθούν την προκαθορισµένη ώρα 

(για να µαρτυρήσουν κατά του λαού τους). � 
LLLL� Για ποια Ηµέρα αναβάλλονται; � 
MMMM� Για την Ηµέρα της Κρίσεως (µεταξύ 
των ανθρώπων). � 
NNNN�Και πώς να ξέρεις (ω, άνθρωπε) τι είναι 
(και πώς θα είναι) η Ηµέρα της Κρίσεως; � 
OOOO� Αλίµονο, εκείνη την Ηµέρα σε όσους 
διαψεύδουν (την Ηµέρα της Ανάστασης)! � 
PPPP� ∆εν καταστρέψαµε τους αρχαίους 
(από τα προηγούµενα έθνη, για το ότι 
διέψευδαν τους αγγελιαφόρους, όπως τον λαό 
του Νώε, του ‘Αντ και του Θαµούντ); � 
QQQQ� Έπειτα θα κάνουµε τις µετέπειτα 

γενιές (δηλ. τους άπιστους της Μέκκας) να 

τους ακολουθήσουν (στην καταστροφή για το 
ότι διέψευδαν τον Προφήτη). � 
RRRR� Έτσι κάνουµε στους εγκληµατίες 
(πολυθεϊστές, απίστους, αµαρτωλούς,). � 

SSSS� Αλίµονο εκείνη την Ηµέρα σε όσους 
διαψεύδουν (την Ηµέρα της Ανάστασης)! � 
TTTT� Μήπως (ω! άπιστοι) δεν σας Έχουµε 
πλάσει από ασήµαντο νερό (σπέρµα); � 

UUUU� Έπειτα το κάναµε να τοποθετηθεί σε 
έναν τόπο ασφαλή (τη µήτρα), � 
VVVV�Για µια ορισµένη περίοδο (της κυοφορίας);�     
WWWW� Και Εµείς µπορέσαµε (να το 
δηµιουργήσουµε, να του δώσουµε µορφή και 
να το βγάλουµε ζωντανό από τη µητέρα του), 
και Εµείς Είµαστε οι Ικανότεροι σε αυτό. � 
XXXX� Αλίµονο εκείνη την Ηµέρα σε όσους 
διαψεύδουν (τη ∆ύναµή Μας)! � 

YYYY�Μήπως δεν κάναµε τη Γη δοχείο (τόπο) 
υποδοχής. � 
ZZZZ�(Που να περικλείει) τους ζωντανούς (στα 
σπίτια τους) και τους νεκρούς (στους τάφους 
τους); � 
aaaa� Και (µήπως) δεν έχουµε τοποθετήσει 
εκεί, σταθερά και ψηλά βουνά, και δεν σας 
δώσαµε να πιείτε γλυκό νερό; � 
bbbb�Αλίµονο εκείνη την Ηµέρα σε όσους 
διαψεύδουν (όλα αυτά τα αγαθά και τις 
εύνοιες)! � 
cccc� (Θα ειπωθεί στους απίστους):  
«Αναχωρήστε προς (το Πυρ της Κολάσεως) 
εκείνο που διαψεύδατε (στην εγκόσµια ζωή)!� 
dddd�Αναχωρήστε προς µια σκιά (του καπνού 
από το Πυρ της Κολάσεως που ανεβαίνει και 
διαχωρίζεται) σε τρεις κλάδους (καπνού), � 
eeee�Ούτε είναι σκιερός (τόπος), ούτε 
προστατεύει από την άγρια φλόγα του Πυρός.»� 

ffff� Στ’ αλήθεια αυτή (η Κόλαση) πετά 

σπίθες (τεράστιες) σαν τα κάστρα, � 
gggg� Σαν να ήταν µαύρες καµήλες που το 

χρώµα τους τείνει προς το κίτρινο (οι 
Άραβες παλιά παροµοίαζαν τις καµήλες µε τα 
κάστρα στα ποιήµατά τους). � 
hhhh� Αλίµονο εκείνη την Ηµέρα σε όσους 
διαψεύδουν (την Ηµέρα της Ανάστασης)! � 
iiii� Αυτήν την Ηµέρα κατά την οποία δεν 

θα µιλούν (οι άπιστοι), � 
jjjj� Και ούτε θα τους επιτραπεί να 

δικαιολογηθούν. � 
kkkk� Αλίµονο εκείνη την Ηµέρα σε όσους 
διαψεύδουν (την Ηµέρα της Ανάστασης)! � 
llll� Αυτή θα είναι η Ηµέρα της Κρίσεως! 
Συγκεντρώσαµε εσάς και τους αρχαίους 
µαζί (κατά την Ηµέρα που θα δικάζει ο 
Αλλάχ µεταξύ όλων των ανθρώπων)! � 
mmmm� Έτσι λοιπόν, αν έχετε κανένα σχέδιο  
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(συνωµοσία, για να αποφύγετε την τιµωρία 
του Αλλάχ), τότε  χρησιµοποιήστε το 

εναντίον Μου (αν αλήθεια µπορείτε)! � 
nnnn� Αλίµονο εκείνη την Ηµέρα σε όσους 
διαψεύδουν (την Ηµέρα της Ανάστασης)! � 
oooo� Στ’ αλήθεια, οι ευσεβείς (που 
φοβόντουσαν τον Αλλάχ κατά την εγκόσµια 
ζωή εκτελώντας τις Εντολές Του και αποφεύγοντας 
τις απαγορεύσεις Του) θα βρίσκονται ανάµεσα 

σε σκιές (δέντρων) και πηγές (νερού). � 
pppp�Και φρούτα, από αυτά που επιθυµούν. � 
qqqq�(Και θα ειπωθεί σε αυτούς): «Φάτε και 
πιείτε µε άνεση γι’ αυτά που κάνατε (από 
ενάρετες πράξεις κατά την εγκόσµια ζωή).» � 

rrrr�Στ’ αλήθεια, έτσι (µε τέτοια γενναιόδωρη 
αµοιβή) Ανταµείβουµε τους ενάρετους. � 
ssss� Αλίµονο εκείνη την Ηµέρα σε όσους 
διαψεύδουν (την Ηµέρα της Ανάστασης)! � 
tttt� (Ω, άπιστοι)! Φάτε και απολαύστε (σ’ 
αυτήν την εγκόσµια ζωή) για λίγο. Στ’ 
αλήθεια είστε εγκληµατίες (αµαρτωλοί). � 
uuuu� Αλίµονο εκείνη την Ηµέρα σε όσους 
διαψεύδουν (την Ηµέρα της Ανάστασης)! � 
vvvv�Κι όταν ειπώθηκε σ’ αυτούς (κατά την 
εγκόσµια ζωή): «Υποκλιθείτε (για προσευχή)!» 

∆εν υποκλίθηκαν (αντιθέτως, επέµειναν στην 
αλαζονεία και το πείσµα τους). � 
wwww� Αλίµονο εκείνη την Ηµέρα σε όσους 
διαψεύδουν (τα Εδάφια και το Κοράνιο του 
Αλλάχ)! � 

xxxx� Έτσι, (αν δεν πίστεψαν σε αυτό το 
Κοράνιο,) σε ποια άλλα λόγια (βιβλίο) µετά 

από αυτό (το Κοράνιο) θα πιστέψουν; � 

Σούρα (78) Αν-Νάµπα’  
[Η Σπουδαία Είδηση] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Για ποιο πράγµα ρωτούν (οι άπιστοι, 
ο ένας τον άλλο); � 
BBBB�Για τη Σπουδαία Είδηση (δηλ. το Κοράνιο 
που αναφέρει την είδηση της Ανάστασης, την 
οποία διαψεύδουν οι άπιστοι). � 
CCCC�Για την οποία (οι άπιστοι) διαφωνούν. � 
DDDD� Όχι (δεν είναι όπως νοµίζουν οι 
άπιστοι)! Στ’ αλήθεια θα µάθουν (το 
αποτέλεσµα της διάψευσής τους για την  
Ηµέρα της Ανάστασης). � 
EEEE� Και πάλι όχι! Στ’ αλήθεια θα µάθουν 

(και θα επιβεβαιώσουν, αφού λάβουν τα 
βάσανά τους, ότι ο Μωχάµµαντ ήταν ελικρινής 
στην προεδοποίησή του προς αυτούς). � 

FFFF� Μήπως δεν κάναµε τη Γη έτοιµη 

(σαν ένα κρεβάτι) για να την κατοικήσετε; � 
GGGG� Και (µήπως δεν Κάναµε) τα βουνά 

πασσάλους (ώστε να σταθεροποιούν τη Γη 
και να µην τρέµει κάτω από τα πόδια σας από  
τη µεγάλη ταχύτητα της κίνησής της); � 
HHHH� Και (µήπως δε) σας δηµιουργήσαµε 
σε ζευγάρια (αρσενικά και θηλυκά); � 
IIII� Και (µήπως δεν) κάναµε τον ύπνο 

σας (για την) ξεκούραση (για τα σώµατά σας, 
µέσω της παύσης των εργασιών σας); � 
JJJJ� Και (µήπως δεν) κάναµε τη νύχτα 

ένα (σκέπασµα ή) φόρεµα (για να σας 
καλύπτει και να σας κρύβει µε το σκοτάδι της 
όπως καλύπτει το φόρεµα το σώµα); � 
KKKK�Και (µήπως δεν) κάναµε την ηµέρα (ένα 
µέσο) για να αποκτήσατε τα µέσα βιοπορισµού; � 
LLLL� Και (µήπως δεν) χτίσαµε πάνω σας  
επτά γερούς (ουρανούς); � 
MMMM� Και (µήπως δεν) κάναµε (τον ήλιο) 
φωτισµένο Σιράτζ (λαµπτήρα, πηγή φωτός 
και θερµότητας); � 
NNNN�Και (µήπως δεν) στείλαµε από τα σύννεφα  
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(που είναι έτοιµα να βρέξουν) άφθονο νερό, � 
OOOO�Για να παράγουµε µε αυτό σιτάρι και 
φυτά, � 
PPPP�Και κήπους που έχουν πολλά φυτά που 

διακλαδώνονται (δηλ. ανθηρούς κήπους); � 
QQQQ� Στ’ Αλήθεια, η Ηµέρα της Κρίσεως 
είναι προκαθορισµένη! � 
RRRR� Την Ηµέρα κατά την οποία θα 

φυσηχτεί το Κέρας και θα έρθετε 
εσπευσµένα κατά πλήθη (οµάδες, κάθε 
προφήτης µε τους οπαδούς του), � 
SSSS�Και ο ουρανός θα ανοίξει και θα γίνει µε 
πολλές πόρτες (για να κατέβουν οι άγγελοι), � 

TTTT� Και τα βουνά θα µετακινηθούν (θα 
ανατιναχτούν) και θα γίνουν (σαν) 
οφθαλµαπάτη. � 
UUUU� Στ’ Αλήθεια, η Κόλαση παραµονεύει 
(για τους άπιστους), � 
VVVV� Για τους παραβάτες θα είναι (η 
Κόλαση) ένας τόπος προορισµού, � 
WWWW�Στην οποία (στην Κόλαση) θα µείνουν 

για εποχές (τη µια µετά από την άλλη, δηλ. 
για πάντα), � 

XXXX� Εκεί δε θα γευτούν τίποτα δροσερό 

(για να ανακουφιστεί η ζέστη του Πυρός), 
ούτε ποτό (για να σβηστεί η δίψα τους), � 
YYYY�Παρά µόνο καυτό νερό και πύο (που θα 
βγαίνει από το δέρµα των κατοίκων του Πυρός).� 
ZZZZ� (Έτσι θα λάβουν) µια (δίκαιη, 
κατάλληλη και) ανάλογη αµοιβή (ανάλογη µε 
τα εγκλήµατά τους). � 
aaaa� (Γιατί) στ’ αλήθεια, δεν περίµεναν να 

απολογηθούν (για τις αµαρτίες τους). � 
bbbb�Και διέψευδαν τα Αγιάτ (Εδάφια, Σηµάδια, 
Αποδείξεις) Μας, µε κάθε δυνατό τρόπο. � 
cccc� Και Εµείς έχουµε καταγράψει το 

κάθε πράγµα (στο Αλ-λάουχ Αλ-Μαχφούδ 
που περιέχει τη µοίρα και τα αόρατα). � 
dddd� Γευτείτε, λοιπόν (τα αποτελέσµατα 
των κακών σας πράξεων)! Σε σας δεν θα 

αυξήσουµε τίποτα άλλο, παρά την τιµωρία.� 
eeee� Στ’ αλήθεια, θα υπάρξει για τους 
ευσεβείς (και ενάρετους) ένα µεγάλο κέρδος 
(ο Παράδεισος): �     
ffff�(Επίσης και µεγάλοι) κήποι και 
αµπελώνες (οι αµπελώνες αναφέρονται εδώ 
λόγω της τιµηµένης θέσης τους µεταξύ των 
φρούτων και λόγω της άφθονης ποσότητας 
που παράγουν), � 
gggg� Και (Σύζυγοι) µε ώριµα στήθη και 
συνοµήλικες, � 
hhhh�Και γεµάτο δισκοπότηρο (από 
θαυµάσιο κρασί που δεν µεθάει). � 
iiii�∆εν θα ακούσουν εκεί ούτε Λάγου (µάταια, 
κακά ή βρόµικα λόγια) ούτε ψέµατα, � 
jjjj� (Όλα αυτά είναι) Αµοιβή από τον  

Κύριό σου, επαρκής άφθονη χορήγηση, � 
kkkk�(Από) τον Κύριο των  ουρανών και της 
γης και ό,τι υπάρχει ανάµεσά τους, (από) τον 

Αρ-Ραχµάν (Παντελήµονα), (οι άνθρωποι) 
δεν θα έχουν την άδεια να Του απευθύνουν το 

λόγο (εκτός από αυτόν που του επιτρέπει ο Αλλάχ).� 
llll�Την ηµέρα που το Αρ-Ρουχ (ο άγγελος 
Γαβριήλ) και οι άγγελοι θα στέκονται σε 
σειρά, κανένας δε θα µιλήσει, εκτός από 

εκείνον στον οποίο ο Αρ-Ραχµάν (Παντελήµονας) 
θα το επιτρέψει, και θα πει αλήθειες. � 
mmmm�Εκείνη είναι η Αληθινή Ηµέρα (δηλ. που 
σίγουρα θα έρθει). Έτσι, όποιος θέλει ας βρει 
καταφύγιο στον Κύριό του (µέσω της επιστροφής 
στον Αλλάχ µε υπακοή και µεταµέλεια). � 
nnnn�Στ’ αλήθεια, σας προειδοποιήσαµε για 

µια επικείµενη τιµωρία, την Ηµέρα που ο 

άνθρωπος θα δει (το αποτέλεσµα για) ό,τι 
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έκανε και θα πει ο άπιστος: «Μακάρι να 

’µουνα σκόνη (και να µην είχα αναστηθεί για 
να µην συναντήσω αυτά τα βάσανα)!» � 

Σούρα (79) Αν-Ναζι‘άτ  
[Αυτοί που Αρπάζουν] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�Μα (ορκίζοµαι σε) εκείνους (τους αγγέλους) 
που αρπάζουν µε δύναµη και βία (τις ψυχές 
των άπιστων κατά τη στιγµή του θανάτου), � 
BBBB�Και µα εκείνους (τους αγγέλους) που 

µαλακά βγάζουν (τις ψυχές των ενάρετων 
πιστών τη στιγµή του θανάτου), � 
CCCC�Και µα εκείνους (τους αγγέλους) που 

κολυµπούν (κατεβαίνοντας από τους αιθέρες 
προς τη γη, και ανεβαίνοντας από τη γη προς 
τους αιθέρες), � 
DDDD�Και µα εκείνους (τους αγγέλους) που 

σπεύδουν (για να εκτελέσουν τις Εντολές του 
Αλλάχ), � 
EEEE�Και µα εκείνους (τους αγγέλους) που 

διευθετούν τις Εντολές του Κυρίου τους 
(σχετικά µε τις υποθέσεις του κόσµου)! � 

FFFF� (Ότι, θα αναστηθείτε όλοι σας και θα 
απολογηθείτε) Την Ηµέρα που η γη θα 

σείεται (µετά από το πρώτο φύσηµα του 
Κέρατος -το φύσηµα του θανάτου-, κατά το 
οποίο όλοι θα πεθάνουν), � 
GGGG�Θα το ακολουθήσει το δεύτερο φύσηµα 

(κατά το οποίο όλοι θα αναστηθούν), � 
HHHH� Εκείνη την Ηµέρα θα τρέµουν οι 
καρδιές (των άπιστων από πανικό), � 
IIII�Με ταπεινωµένα, χαµηλωµένα τα µάτια. � 
JJJJ� Λένε (οι άπιστοι κατά την εγκόσµια 
ζωή): «Μα είναι δυνατό να επανέλθουµε 
ξανά στην πρότερή µας κατάσταση πάνω 

στη γη (δηλ. ζωντανοί); � 
KKKK� Πώς! Αφού έχουµε γίνει (µετά από το 
θάνατό µας) αποσυντεθηµένα οστά (πώς λοιπόν 
είναι δυνατόν να επανέλθουµε στη ζωή); » � 
LLLL� Λένε: «(Αν αλήθεια επιστρέψουµε στη 
ζωή, τότε, σε αυτή την περίπτωση) Αυτή (η 
επιστροφή) θα ήταν µια χαµένη 

(καταστροφική) επιστροφή (αφού δε θα  
µπορέσουµε να αποφύγουµε την τιµωρία)!» � 

MMMM�Κι όµως -στ’ αλήθεια-, θα είναι µία µονάχα 

κραυγή (στο δεύτερο φύσηµα του Κέρατος), � 
NNNN� Και τότε - να τοι - βρίσκονται 
(ζωντανοί ξανά) πάνω στη γη (αφού ήταν 
στα σπλάχνα της), � 
OOOO�∆εν σου έφτασε (ω Μωχάµµαντ) η  

ιστορία του Μωυσή; � 
PPPP� Όταν του φώναξε ο Κύριός του στην 

Ιερή Κοιλάδα της Τούα: � 
QQQQ�(Ω, Μωυσή) «Πήγαινε στον Φαραώ, γιατί 
στ’ αλήθεια παραβίασε όλα τα όρια (εγκλήµατα, 
αµαρτίες, πολυθεϊσµό και απιστία)» � 

RRRR� Και πες του: «Μήπως θα ήθελες να 

εξαγνιστείς (από τις αµαρτίες, και να 
πιστεύεις στον Παντοδύναµο Αλλάχ); � 
SSSS�Και να σε οδηγήσω στον Κύριό σου για να 

(Τον) φοβάσαι (δηλ. να γίνεις ευσεβής και να 
σταµατήσεις τις αµαρτίες και την παράβασή σου, 
και η σκληρή καρδιά σου να γίνει µαλακή);» � 

TTTT� Και του έδειξε το µεγαλύτερο Σηµείο 

(το θαύµα της ράβδου του Μωυσή). � 
UUUU� Μα εκείνος (ο Φαραώ) το διέψευσε  
και παράκουσε. � 
VVVV� Μετά στράφηκε µακριά 

επιδιώκοντας να αντιταχθεί (στον Μωυσή). � 
WWWW� Έπειτα συγκέντρωσε (το λαό του) και 
φώναξε δυνατά: � 
XXXX� «Εγώ είµαι ο κύριός σας, ο ύψιστος».� 
YYYY�Και έτσι ο Αλλάχ τον άρπαξε µέσω της  
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τιµωρίας (στη Φωτιά) στην Έσχατη Ηµέρα, 

επίσης και στην εγκόσµια ζωή (µέσω του 
πνιγµού του στην Ερυθρά θάλασσα). � 

ZZZZ� Στ’ αλήθεια σε αυτό υπάρχει µάθηµα 

(παράδειγµα, νουθεσία, προειδοποίηση) για 

όποιον φοβάται (τον Αλλάχ). � 
aaaa� (Ω, άπιστοι που διαψεύδατε την 
Ανάσταση) Η δηµιουργία σας (µετά από το 
θάνατο) είναι πιο δύσκολη ή (η δηµιουργία) 
του ουρανού; Που (ο Αλλάχ) τον έκτισε (από 
πάνω σας χωρίς κολώνες), � 
bbbb� Ύψωσε τη στέγη του (ουρανού) και 
τον έστρωσε (µε τάξη και τελειότητα, χωρίς 
σχισµές ή ρωγµές), � 
cccc� Σκέπασε µε σκοτάδι τη νύχτα του 

(ουρανού) (δηλ. έκανε όλο το σύµπαν να 
βυθίζεται σε σκοτάδι) και έβγαλε (από αυτό 
το σκοτάδι) τη µέρα του (µέσω της 
Ατµόσφαιρας που εµφανίζει τις ακτίνες του 
ηλίου, οι οποίες είναι αόρατες µέχρι να 
φτάσουν στην ατµόσφαιρα, και γι’ αυτό έξω 
από την ατµόσφαιρα, ο ήλιος φαίνεται ως 
ένας σκοτεινός µπλέ δίσκος.). � 
dddd�Μετά από αυτά έστρωσε τη γη (και την  

έκανε στη µορφή σαν το αυγό στρουθοκαµήλου),� 
eeee�Έβγαλε από µέσα της (της γης) το νερό 

της (που βγήκε από τα αέρια του Ηφαιστείου, 
τα οποία σχηµάτιζαν τα σύννεφα λόγω της 
µείωσης της θερµότητας στα υψηλότερα στρώµατα 
της ατµόσφαιρας) και τα βοσκοτόπια της 
(δηλ. τη γεωργική καλλιέργεια που 
προέρχεται από το ηφαιστειακό έδαφος), � 
ffff� Και τα βουνά τα τοποθέτησε (στη γη 
ως σφήνες για να την σταθεροποιήσουν), � 
gggg�(Όλα αυτά τα έκανε ο Αλλάχ) για να είναι 
εφόδια και όφελος για σας και τα κοπάδια σας. � 
hhhh�Μετά, όταν θα ’ρθει η Μεγάλη 

Συµφορά (δηλ. το δεύτερο φύσηµα, και η 
Ηµέρα της Ανάστασης), � 
iiii�Την Ηµέρα που ο άνθρωπος θα θυµηθεί 
για τι πράγµατα µόχθησε (κατά την εγκόσµια 
ζωή), � 
jjjj�Και το Πυρ της Κολάσεως θα φανεί µε 
σαφήνεια σε όποιον βλέπει (δηλ. σε όλους), � 
kkkk� Μα, όσο για όποιον παραβίασε τα 

όρια (απιστία, αδικία και αµαρτίες), � 
llll� Και προτιµούσε την εγκόσµια ζωή 

(ακολουθώντας τους πόθους του και 
αδιαφορώντας για τη Μέλλουσα ζωή), � 
mmmm� Τότε το Πυρ της Κολάσεως θα είναι 
η κατοικία (του). � 
nnnn�Μα, όσο για όποιον φοβόταν το να σταθεί 
(ως κατηγορούµενος) ενώπιον του Κυρίου 

του και (γι’ αυτό) απέτρεψε τη ψυχή του από 

τους πόθους, � 
oooo�Τότε ο Παράδεισος θα είναι η κατοικία 

(του). �     
pppp� (Οι άπιστοι) σε ρωτούν (ω, 
Μωχάµµαντ) για την Ώρα (της Έσχατης 
Ηµέρας) (χλευάζοντας): «Πότε θα έρθει;» � 
qqqq�Για την οποία δεν έχεις καθόλου Γνώση, � 

rrrr�(Μόνο) Στον Κύριό σου ανήκει (η 
γνώση της). � 
ssss� Στ’ αλήθεια εσύ δεν είσαι παρά ένας 
προειδοποιητής για όποιον την φοβάται. � 
tttt� Την Ηµέρα που θα τη δουν (την Ώρα 
της Ανάστασης), θα είναι (γι’ αυτούς) σαν να 

µην είχαν µείνει (στην εγκόσµια ζωή) παρά 

µόνο ένα βράδυ ή ένα πρωί. � 

Σούρα (80) ‘Άµπασα  
[Συνοφρυώθηκε] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�Συνοφρυώθηκε (ο Μωχάµµαντ) και 
αποµακρύνθηκε, � 
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BBBB�Όταν ο τυφλός (ο ‘Αµπντ Αλλάχ ιµπν Ουµ 
Μακτούµ) ήρθε σε αυτόν (ζητώντας συµβουλή 
από τον Προφήτη, ενώ ο Προφήτης ήταν πολύ 
απασχοληµένος εκείνη τη στιγµή καλώντας τους 
ηγέτες των Κουράις στο Ισλάµ). � 
CCCC� Και πώς να ξέρεις, ίσως να 

εξαγνιστεί (µε τις συµβουλές σου), � 
DDDD� Ή να λάβει νουθεσία και να τον  

ωφελήσει η Νουθεσία. � 
EEEE�Όσο για εκείνον (τους ηγέτες των Κουράις) 
που αδιαφορεί (να λάβει καθοδήγηση από 
εσένα) νοµίζοντας ότι είναι αυτάρκης, � 
FFFF� Αυτόν τον προσέχεις περισσότερο 

(ακούγοντάς τον); � 
GGGG� Και δεν θα κατηγορηθείς αν δεν 

εξαγνιστεί (αφού δεν είσαι παρά µόνο ένας 
Αγγελιαφόρος που µεταφέρει το Μήνυµα του 
Αλλάχ, ενώ η καθοδήγηση των ανθρώπων 
ανήκει µόνο στον Αλλάχ). � 
HHHH� Όσο για εκείνον που ήρθε σε σένα 

τρέχοντας (µε αληθινό ζήλο), � 
IIII� Με θεοφοβία (στην καρδιά του) (δηλ. 
ελπίζοντας για το έλεος του Αλλάχ και 
φοβούµενος την τιµωρία του Αλλάχ), � 
JJJJ� Τον παραµελείς και στρέφεις την 

προσοχή σου (σε άλλον)! � 
KKKK�Όχι (ω, Προφήτη του Αλλάχ)! Στ’ αλήθεια 

αυτή (η Σούρα - Κεφάλαιο) είναι µια Νουθεσία 

(για σένα και για όποιον θέλει να νουθετηθεί), � 
LLLL�Και έτσι όποιος επιθυµεί ας το µνηµονεύει 
(δηλ. το Όνοµα του Αλλάχ, πράττοντας 
σύµφωνα µε αυτήν τη Νουθεσία που 
αναφέρεται σε αυτή τη Σούρα του Κορανίου).� 
MMMM� (Αυτή η Σούρα - επίσης όλο το 
Κοράνιο) βρίσκεται σε τιµηµένες Γραφές, � 
NNNN�Ύψιστες (δοξασµένες) και αγνές (πέρα 
από κάθε αλλοίωση και διαστρέβλωση), � 
OOOO�Στα χέρια (γραφέων αγγέλων) πρέσβεων 

(του Αλλάχ, που µεταφέρουν την Αποκάλυψή 
Του στην ανθρωπότητα, στη γη),� 
PPPP�Τιµηµένων (ευγενών) και ευσεβών 

(υπάκουων). � 
QQQQ�Καταραµένος να είναι ο (άπιστος) 
άνθρωπος! Πόσο άπιστος (και αγνώµων) είναι 
(πόσο άθλια είναι η απιστία του στον Αλλάχ, τον 
Κύριό του) (και τι τον έκανε να είναι άπιστος;). �     
RRRR� (Μα δεν είδε) από τι τον δηµιούργησε 
(ο Αλλάχ); � 
SSSS� Από µία Νούτφα (σταγόνα σπέρµατος) 
τον δηµιούργησε και τον όρισε (σε στάδια: 
από τη σταγόνα σπέρµατος σε ‘Άλακα, έπειτα 

σε Μούντγα, έπειτα σε κόκαλα, έπειτα έντυσε 
τα κόκαλα µε σάρκα, έπειτα σχηµάτισε ένα 
νέο πλάσµα, δηλ. του εµφύσησε το πνεύµα), � 
TTTT� Ύστερα, του διευκόλυνε το δρόµο 

(δηλ. ∆ιευκόλυνε τη διέξοδο από τη µήτρα της 
µητέρας του), � 
UUUU�Ύστερα τον νέκρωσε και τον έθαψε.� 
VVVV�Και όταν θα θελήσει (ο Αλλάχ) θα τον  

αναστήσει! � 
WWWW� Όχι (δεν είναι όπως ισχυρίζεται ο 
άπιστος, ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που του 
επιβλήθηκαν από τον Αλλάχ)! (Στ’ αλήθεια) 
δεν εκπλήρωσε ό,τι τον διέταξε (ο Αλλάχ, 
δηλ. το να πιστέψει στον Αλλάχ και να Τον 
υπακούει ακολουθώντας τη θρησκεία Του). �     
XXXX�Ας κοιτάξει λοιπόν ο άνθρωπος την τροφή 

του (ας συλλογιστεί πώς τη δηµιούργησε ο Αλλάχ):� 
YYYY�Εµείς χύναµε (πάνω στη γη) άφθονο νερό,� 
ZZZZ� Έπειτα σχίσαµε τη γη σε σχισµές 
(από τα φυτά που βγαίνουν από τα σπλάχνα 
της γης προς την επιφάνειά της), � 
aaaa�Έπειτα κάναµε να φυτρώσουν σε αυτή 

σιτηρά, � 
bbbb�Αµπελώνες και αλφάλφα (Ζωοτροφές 
για τα ζώα), � 
cccc� Ελιές και φοίνικες, � 
dddd�Ανθηρούς κήπους (µε πυκνά δέντρα),� 
eeee� Φρούτα και χορτάρια, � 
ffff�(Για να είναι) εφόδιο για σας και τα 

κοπάδια σας. � 
gggg�Αλλά όταν θα έρθει η εκκωφαντική κραυγή 

(το δεύτερο φύσηµα του Κέρατος, το φύσηµα της  
Ανάστασης),  � 
hhhh� Την ηµέρα που ο άνθρωπος θα 

ξεφύγει από τον αδελφό του, � 
iiii� Τη µητέρα και τον πατέρα του, � 
jjjj� Τη γυναίκα και τα παιδιά του, � 
kkkk� Ο καθένας τους, εκείνη την Ηµέρα, 

θα έχει αρκετά (για να φροντίσει για τον 
εαυτό του) που θα τον κάνουν να αδιαφορεί 
για τους άλλους. � 
llll� Μερικά πρόσωπα, εκείνη την Ηµέρα, 

θα είναι λαµπερά, � 
mmmm� Γελαστά και χαρούµενα για τις καλές 
ειδήσεις (τον Παράδεισο), � 
nnnn� Και µερικά (άλλα) πρόσωπα, εκείνη 

την Ηµέρα, θα είναι καλυµµένα µε σκόνη, � 
oooo� (Επίσης) τα καλύπτει το σκότος και η 

ταπείνωση (δηλ. σκοτεινιασµένα). � 
pppp�Εκείνοι θα είναι οι άπιστοι, οι κακοποιοί. � 
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Σούρα (81) Ατ-Τακουίρ  
[Το Τύλιγµα] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�Όταν ο ήλιος τυλιχτεί και πεταχτεί και  
το φως του σβηστεί. � 
BBBB�Και όταν τα αστέρια πέσουν 

διασκορπισµένα και το φως τους σβηστεί, � 
CCCC�Και όταν τα βουνά µετακινηθούν και 
εκραγούν, � 
DDDD�Και όταν οι έγκυες καµήλες (που είναι 
έτοιµες να γεννήσουν) παραµεληθούν (Αυτός 
ο στίχος αναφέρεται στην αδιαφορία που θα 
υπάρχει ακόµη και για τα πιο σηµαντικά 
πράγµατα, όπως ήταν µία έγκυος καµήλα για 
την αραβική κοινωνία της εποχής), � 
EEEE� Και όταν τα θηρία συγκεντρωθούν, � 
FFFF�Και όταν οι θάλασσες γίνουν φλογερό πυρ.� 
GGGG�Και όταν οι ψυχές ενωθούν σε οµάδες 
(οι καλές µαζί και οι κακές µαζί, οι πιστοί µαζί 
και οι άπιστοι µαζί, οι µουσουλµάνοι µαζί, οι 
εβραίοι µαζί, και οι χριστιανοί µαζί κτλ.) � 

HHHH�Και όταν το θηλυκό (µωρό) που θάφτηκε  

ζωντανό (όπως έκαναν οι ειδωλολάτρες 
Άραβες πριν το Ισλάµ) ρωτηθεί, � 
IIII� Για ποια αµαρτία δολοφονήθηκε (η 
ερώτηση εδώ είναι ως κατηγορία και 
επίπληξη γι’ αυτόν που την έθαψε), � 
JJJJ� Και όταν οι γραφές (των 
καταγεγραµµένων καλών και κακών πράξεων 
κάθε ατόµου) γνωστοποιηθούν (σε κάθε έναν),� 

KKKK� Και όταν ο ουρανός αφαιρεθεί από 

τη θέση του (και διπλωθεί), � 
LLLL� Και όταν το Πυρ της Κολάσεως 
αναζωπυρωθεί (για τους κατοίκους της 
Κολάσεως), �     
MMMM� Και όταν ο Παράδεισος πλησιάσει 
(στους κατοίκους του), � 
NNNN� Η (κάθε) ψυχή θα µάθει τι έφερε 
(µαζί της, από καλές και κακές πράξεις, και 
θα βρει την αµοιβή της αναλόγως). � 
OOOO� (Ορκίζοµαι) Μα τα αστέια που 

αποτραβιούνται (δηλ. εξαφανίζονται την 
ηµέρα και εµφανίζονται τη νύχτα), � 
PPPP�Που τρέχουν (στη κυκλική τους πορεία) και 
(έπειτα) κρύβονται στους αστερισµούς τους (όπως 
κρύβονται τα ελαφάκια στο καταφύγιό τους), � 

QQQQ� Και µα τη νύχτα όταν πλησιάζει µε 
το σκοτάδι της, � 
RRRR� Και µα την αυγή όταν λάµπει, � 
SSSS�(Ότι) στ’ αλήθεια, αυτό (δηλ. το Κοράνιο)  
είναι Λόγος ενός ευγενέστατου Αγγελιοφόρου 

(του Γαβριήλ, δηλ. ο λόγος του Αλλάχ που 
µεταφέρει στον Προφήτη Μωχάµµαντ), �     
TTTT�(Που) κατέχει µεγάλη δύναµη, και κατέχει 
υψηλή θέση (κοντά) στον Κύριο του Θρόνου,� 
UUUU�(Που) τον υπακούν (οι άγγελοι), και 
(επίσης) είναι αξιόπιστος (στην µεταφορά της 
αποκάλυψης από τον Αλλάχ στον Προφήτη 
Του, τον Μωχάµµαντ), � 
VVVV� Και (Ότι) ο σύντροφός σας (δηλ. ο 
Μωχάµµαντ, που τον ξέρετε) δεν είναι τρελός. � 

WWWW� Και, πράγµατι, (ο Μωχάµµαντ) τον 

είδε (τον Γαβριήλ) στον µεγάλο ορίζοντα. � 
XXXX�Και στ’ αλήθεια, (ο Μωχάµµαντ) δεν είναι 
φειδωλός µε τα αόρατα (την Αποκάλυψη από 
τον Αλλάχ, δηλ. δεν κρατά τη γνώση όπως 
κάνουν οι µάντεις που αποκαλύπτουν τη 
γνώση τους µόνο σε όποιον θέλουν και για να 
λάβουν χρήµατα για αυτό, αλλά αντιθέτως ο 
Μωχάµµαντ µετέφερε το Μήνυµα του Αλλάχ 
σε όλους, πλούσιους και άπορους, ευγενείς 
και φτωχούς, δυνατούς και αδύναµους, και 
δεν απαίτησε καµία αµοιβή για αυτό). � 
YYYY� Και στ’ αλήθεια, αυτό (το Κοράνιο)  
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δεν είναι ο λόγος ενός καταραµένου Σατανά 

(που εκδιώχθηκε από το έλεος Του Αλλάχ). � 
ZZZZ�Λοιπόν, πού πάτε (αντί για αυτό το Κοράνιο, 
που περιέχει για σας καθοδήγηση και έλεος); �     
aaaa� Στ’ αλήθεια, αυτό (το Κοράνιο) δεν 

είναι παρά µια Υπενθύµιση (και νουθεσία) 
για όλους τους κόσµους, � 
bbbb� Για οποιονδήποτε από σας θελήσει 
να καθοδηγηθεί στον ίσιο δρόµο. � 
cccc� Και δε µπορείτε να το θελήσετε (δηλ. 
την καθοδήγηση), παρά µόνο αν το θέλει ο 

Αλλάχ, ο Κύριος των Κόσµων. � 

Σούρα (82) Αλ-Ινφιτάρ  
[Το Σχίσιµο] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου)  
AAAA� Όταν ο ουρανός σχιστεί στα δύο, � 
BBBB� Και όταν τα αστέρια πέσουν, 

διασκορπισµένα, � 
CCCC� Και όταν οι θάλασσες εκραγούν, � 
DDDD� Και όταν οι τάφοι αναποδογυρίσουν 

(δηλ. οι νεκροί θα αναστηθούν), � 
EEEE� (Τότε) Κάθε ψυχή θα µάθει τι έχει 
παρουσιάσει (από καλές ή κακές πράξεις 
κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόµου), και 
τι άφησε πίσω (από καλές ή κακές πράξεις, 
τα αποτελέσµατα των οποίων ωφελούν ή 
βλάπτουν τους ανθρώπους ακόµα και µετά το 
θάνατό του, π.χ. γνώση, ελεηµοσύνη ή κάποια 
ανήθικη καινοτοµία). � 
FFFF� Ω, άνθρωπε! Τι σε αποπλάνησε από 

τον Γενναιόδωρο Κύριό σου (και σε έκανε 
να τολµήσεις να Τον παρακούσεις); � 
GGGG� Που σε ∆ηµιούργησε, έπειτα σε 
διαµόρφωσε τέλεια, έπειτα σε όρθωσε µε 
αρµονικές αναλογίες, � 
HHHH� Σε όποια µορφή (Αυτός) θέλει σε 
«συναρµολόγησε» (δηµιούργησε) (δηλ. σε 
ανθρώπινη µορφή ή σε µορφή ζώου), � 
IIII�Όχι (δεν είστε στον ορθό δρόµο και στην 
αληθινή θρησκεία όπως ισχυρίζεστε)! Και 
όµως διαψεύδετε την Ηµέρα του Απολογισµού,� 
JJJJ� Και στ’ αλήθεια υπάρχουν πάνω σας 
(άγγελοι) παρατηρητές, � 
KKKK�Ευγενείς γραφείς (που καταγράφουν τις 
καλές και τις κακές πράξεις των ανθρώπων), � 
LLLL�Που γνωρίζουν (πλήρως) ό,τι κάνετε. � 
MMMM� Στ’ αλήθεια, οι ευσεβείς θα είναι σε 
ευδαιµονία (Παράδεισο), � 
NNNN�Και οι κακοποιοί στο Πυρ της Κολάσεως,� 
OOOO�Όπου θα εισέλθουν, και θα γευτούν την  

καυτή φλόγα του την Ηµέρα του Απολογισµού,� 
PPPP�Και από αυτό (το Πυρ) δεν πρόκειται να 

απουσιάσουν (ούτε θα βγουν έξω, ούτε θα 
πεθάνουν). � 
QQQQ� Και πώς να ξέρεις πόσο µεγαλειώδης  
είναι η Ηµέρα του Απολογισµού; �     
RRRR�Και πάλι, πώς να ξέρεις πόσο µεγαλειώδης 
είναι η Ηµέρα του Απολογισµού; � 
SSSS� Η Ηµέρα που καµία ψυχή  δεν θα 

µπορέσει να ωφελήσει σε τίποτε µια άλλη 

ψυχή. Και η απόφαση, εκείνη την Ηµέρα θα 

ανήκει (αποκλειστικά) στον Αλλάχ. � 

Σούρα 83 Αλ-Μουταφφιφίν  
[Οι Απατεώνες] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�Αλίµονο στους απατεώνες (τους 
πωλητές που πουλούν µε πειραγµένες 
ζυγαριές ώστε να εξαπατούν τους πολίτες), � 
BBBB�Αυτούς που όταν αγοράζουν µε το κιλό 

από τους άλλους ανθρώπους θέλουν το 

ακριβές ποσό, � 
CCCC�Αλλά όταν αυτοί (πωλούν σε άλλους και)  
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µετρούν ή ζυγίζουν, τότε τους δίνουν 

λιγότερα από αυτό που δικαιούνται. � 
DDDD�Μα δε νοµίζουν αυτοί ότι θα αναστηθούν,� 
EEEE� Σε µια µεγάλη (τροµερή) Ηµέρα; � 
FFFF�Την Ηµέρα που οι άνθρωποι θα στέκονται  
όρθιοι απέναντι στον Κύριο των Κόσµων 

(και θα τους δικάζει). � 
GGGG� Όχι! Στ’ αλήθεια, το βιβλίο 

(καταγεγραµµένων πράξεων) των άπιστων 

θα είναι στη Σιττζίν (αιώνια φυλακή και 
αιώνιο µαρτύριο, που λέγεται ότι βρίσκεται 
στο κατώτερο µέρος στη φωτιά, ή κάτω από 
το έβδοµο στρώµα της γης). � 
HHHH� Και πώς να ξέρεις τι είναι η σιτζίν; � 
IIII� Είναι (το βιβλίο καταγεγραµµένων 
πράξεων των άπιστων) ένα βιβλίο Μαρκούµ 

(δηλ. αριθµηµένο, γραµµένο µε ξεκάθαρες 
γραµµές, γράµµατα και σηµάδια, στο οποίο 
δεν θα προστεθεί και δεν θα αφαιρεθεί κάτι).� 
JJJJ� Αλίµονο εκείνη την Ηµέρα στους 
διαψευστές, � 
KKKK� Εκείνους που διεψεύδουν την Ηµέρα 

του Απολογισµού. � 

LLLL� Και στ’ αλήθεια κανείς δεν την 

διαψεύδει (την Ηµέρα του Απολογισµού) 
παρά κάθε παραβάτης αµαρτωλός, � 
MMMM� Όταν τα Εδάφιά Μας απαγγέλλονται 
σε αυτόν, λέει: «Μύθοι αρχαίων λαών». � 
NNNN�Όχι! Στ’ αλήθεια σκέπασε τις καρδιές τους 
(από το να πιστέψουν στο Κοράνιο) αυτό που 

έκαναν (από αµαρτίες και αισχρές πράξεις). � 
OOOO� Όχι! Στ’ αλήθεια, εκείνη την Ηµέρα 

θα αποκλειστούν από τον Κύριό τους (δε θα 
µπορέσουν να Τον δουν). � 
PPPP� Και µετά θα εισέλθουν στο Πυρ της 
Κολάσεως για να καούν εκεί µέσα, � 
QQQQ� Έπειτα θα τους ειπωθεί: «Αυτό είναι 
που διαψεύδατε». � 

RRRR�Όχι! Στ’ αλήθεια, το βιβλίο (καταγεγραµµένων 
πράξεων) των ευσεβών θα είναι στην 

‘Ιλλιγύν (υψηλά στρώµατα του Παραδείσου).� 

SSSS�Και πώς να ξέρεις τι είναι η ‘Ιλλιγιούν; � 
TTTT� Είναι (το βιβλίο καταγεγραµµένων 
πράξεων των ευσεβών) ένα βιβλίο Μαρκούµ 

(δηλ. αριθµηµένο, γραµµένο µε ξεκάθαρες 
γραµµές, γράµµατα και σηµάδια, στο οποίο 
δεν θα προστεθεί και δεν θα αφαιρεθεί κάτι).� 
VVVV� Που το βλέπουν εκείνοι που είναι 
κοντά (στον Αλλάχ, δηλ οι άγγελοι). � 
UUUU� Στ’ αλήθεια οι ευσεβείς θα είναι σε  

ευδαιµονεία, � 
WWWW� (Πλαγιασµένοι) πάνω στα κρεβάτια 

(στολισµένα µε τα οµορφότερα καλύµµατα) 
κοιτάζοντας (ό,τι έχει ετοιµαστεί γι' αυτούς),� 
XXXX� (Και) θα αναγνωρίσεις στα πρόσωπά 

τους τη λάµψη της ευδαιµονίας. � 
YYYY� Θα τους δίνεται να πίνουν (καθαρό) 
σφραγισµένο κρασί, � 
ZZZZ� Στο τέλος του (κρασιού) θα είναι η 

µυρωδιά του µόσχου, και για όλες αυτές (τις 
εύνοιες) ας συναγωνίζονται οι αγωνιστές 
(δηλ. ας συναγωνίζονται οι άνθρωποι κατά 
την εγκόσµια ζωη στις καλές πράξεις και 
στην υπακοή προς τον Αλλάχ ώστε να λάβουν 
όλες αυτές τις εύνοιες στη Μέλλουσα ζωή), � 
aaaa� Ανακατεµένο µε Τασνίµ � 
bbbb� Μια (υψηλή) πηγή από την οποία θα 

πίνουν όσοι είναι κοντά (στον Αλλάχ). � 
cccc� Στ’ αλήθεια, (κατά την εγκόσµια ζωή) 
αυτοί που διέπρατταν εγκλήµατα (δηλ. οι 
άπιστοι) γελούσαν µε αυτούς που πίστευαν,� 
dddd�Και, όποτε περνούσαν δίπλα τους, έκλειναν 
το µάτι ο ένας στον άλλον (κοροϊδεύοντας)·� 
eeee� Και όταν επέστρεφαν στους δικούς 
τους, επέστρεφαν αστεϊζόµενοι (µαζί µε τους  
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δικούς τους, χλευάζοντας τους πιστούς)· � 
ffff�Και όταν τους έβλεπαν, έλεγαν: «Στ’ αλήθεια, 

αυτοί είναι πράγµατι παραστρατηµένοι!». � 
gggg� Μα εκείνοι (οι άπιστοι, οι 
αµαρτωλοί) δεν εστάλησαν ως επιτηρητές 
πάνω τους (στους πιστούς). � 
hhhh�Αλλά σήµερα (την Ηµέρα της Κρίσεως) 
οι πιστοί θα γελούν µε τους απίστους, � 
iiii� (Πλαγιασµένοι) πάνω στα κρεβάτια 

(στολισµένα µε τα οµορφότερα καλύµµατα) 
κοιτάζοντας (την κατάσταση των απίστων). � 
jjjj�Έλαβαν οι άπιστοι την αµοιβή (τιµωρία) 
τους για ό,τι έκαναν (στους πιστούς); � 

Σούρα (84) Αλ-Ινσικάκ 
[Το Σχίσιµο] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Όταν ο ουρανός σχιστεί. � 
BBBB� Και υπακούσει στον Κύριό του και 
πρέπει (να Τον υπακούσει). � 
CCCC�Και όταν η γη επεκταθεί (και ισοπεδωθεί),� 

DDDD� Και αποβάλει ό,τι υπάρχει µέσα της 
(τους νεκρούς) και αδειάσει. � 
EEEE� Και υπακούσει στον Κύριό της και 
πρέπει (να Τον υπακούσει). � 
FFFF�Ω, άνθρωπε! Στ’ αλήθεια εσύ δουλεύεις  
µε µόχθο (κάνοντας καλές και κακές 
πράξεις) και επιστρέφεις προς τον Κύριό 

σου (µε αυτά που έκανες) και θα Τον 

συναντήσεις (για να λάβεις την αµοιβή σου 
που προέρχεται από την Ελεηµοσύνη του 
Αλλάχ, ή να λάβεις την τιµωρία σου που 
προέρχεται από τη ∆ικαιοσύνη του Αλλάχ). � 
GGGG� Όσο για εκείνον που θα λάβει το 

βιβλίο (της καταγραφής των πράξεων) του 

στο δεξί του χέρι, � 
HHHH� Αυτός θα λογαριαστεί µε έναν 

εύκολο λογαριασµό � 
IIII� Και θα επιστρέψει στην οικογένειά 

του (στο Παράδεισο) ευχαριστηµένος. � 
JJJJ� Όσο δε για εκείνον που θα λάβει το 

βιβλίο (της καταγραφής των πράξεων) του 

πίσω από την πλάτη του, � 
KKKK�Αυτός θα φωνάξει για την καταστροφή 

(λέγοντας ω, αλίµονό µου, ω, καταστροφή µου),� 
LLLL� Και θα εισαχθεί στο φλογερό Πυρ 

για να καεί µέσα. � 
MMMM�Στ’ αλήθεια, ήταν ανάµεσα στην οικογένειά  

του (κατά την εγκόσµια ζωή), ευχαριστηµένος 
(µε αλαζονεία, και δε σκεφτόταν για τις 
συνέπειες των κακών πράξεών του), � 

NNNN�Νοµίζοντας ότι ποτέ δε θα επιστρέψει 
(στον Κύριό του για να λογαριαστεί). � 
OOOO�Και όµως, ναι (θα τον αναστήσει ο Αλλάχ 
για να τον δικάσει)! Στ’ αλήθεια ο Κύριός του 

πάντα τον έβλεπε (δηλ. ο Αλλάχ έβλεπε ό,τι έκανε  
αυτός ο άνθρωπος κατά την εγκόσµια ζωή). � 
PPPP� (Ορκίζοµαι) Μα το σούρουπο, � 
QQQQ� Και (ορκίζοµαι) µα τη νύχτα και ό,τι 
τυλίγει στο σκοτάδι της (από τα όντα που 
ήταν σκορπισµένα κατά τη µέρα, µα όταν έρχεται 
η νύχτα κάθε ένα πηγαίνει στη στέγη του), � 
RRRR� Και (ορκίζοµαι) µα το φεγγάρι όταν 

γεµίζει (και γίνεται πανσέληνος): � 
SSSS�Ότι θα περάσετε από διαδοχικές φάσεις 
(στάδια ή καταστάσεις, η µία µετά από την άλλη).� 
TTTT� Τι συµβαίνει, λοιπόν, µ’ αυτούς, και 
δεν πιστεύουν; � 
UUUU� Και όταν τους απαγγέλλεται το 

Κοράνιο δεν πέφτουν πρηνείς; � 
VVVV� Αλλά αντίθετα, αυτοί που απέρριψαν  

την πίστη διαψεύδουν (την Αλήθεια). � 
WWWW� Και ο Αλλάχ γνωρίζει καλά αυτά που 

κρύβουν (στις καρδιές τους). �     
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XXXX� Ανάγγειλέ τους ένα επώδυνο 

µαρτύριο (που τους περιµένει), � 
YYYY� Εκτός εκείνους που πιστεύουν και 
πράττουν ενάρετες πράξεις: αυτοί θα 

λαµβάνουν αδιάλειπτη αµοιβή. � 

Σούρα 85 Αλ-Μπουρούτζ  
[Οι Τροχιές των Αστεριών] 
Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 

(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� (Ορκίζοµαι) Μα τον ουρανό που 

κατέχει τις τροχίες των αστεριών! � 
BBBB� Και µα την Υποσχεµένη Ηµέρα (δηλ. 
της Ανάστασης)! � 
CCCC� Μα το µάρτυρα και αυτόν για τον 

οποίον θα είναι η µαρτυρία! � 
DDDD� Καταραµένοι οι άνθρωποι (που 
έφτιαξαν) το χαντάκι, � 
EEEE� (Που άναψαν) δυνατή φωτιά, που 

ταϊζεται µε καύσιµα, � 
FFFF� Και κάθισαν δίπλα της (της φωτιάς),� 
GGGG� Παρακολουθώντας αυτά που έκαναν 

στους πιστούς. � 

HHHH�Και δεν είχαν εναντίον τους κάτι, παρά 

µόνο και µόνο, ότι πίστευαν στον Αλλάχ τον 

Αλ-‘Αζείζ (τον Ανίκητο, τον Παντοδύναµο), 
τον Αλ-Χαµείντ (Αξιέπαινο),� 
IIII�Αυτόν στον Οποίον ανήκει η Κυριαρχία 

των ουρανών και της γης. Και (στ’ αλήθεια) 
ο Αλλάχ είναι Μάρτυρας των πάντων. � 
JJJJ� Στ’ αλήθεια, εκείνοι που έβαζαν σε 
δοκιµασία τους πιστούς και τις πιστές 
(βασανίζοντας και καίγοντάς τους, ώστε να 
τους αποµακρύνουν από τη θρησκεία του 
Αλλάχ) και έπειτα δεν µετάνιωσαν, θα 

λάβουν το µαρτύριο της Κόλασης, και θα 

λάβουν το µαρτύριο της πυρκαγιάς. � 
KKKK� Στ’ αλήθεια, αυτοί που πίστεψαν και 
έκαναν καλές, ενάρετες πράξεις θα έχουν 

κήπους (Παράδεισο) κάτω από τους οποίους 
ρέουν ποτάµια. Αυτή είναι η µεγάλη 

επιτυχία (και το µεγάλο κέρδος). � 
LLLL� Στ’ αλήθεια (ω, Μωχάµµαντ), η 

εκδίκηση του Κυρίου σου (για τους εχθρούς 
Του) είναι αυστηρή. � 
MMMM� Στ’ αλήθεια, Αυτός είναι που αρχίζει 
(τη δηµιουργία) και την επαναλαµβάνει. � 
NNNN�Και Αυτός είναι ο Αλ-Γαφούρ (Εκείνος 
που Συγχωρεί τα πάντα) (για όποιον µετανιώσει), 
ο Αλ-Ουαντούντ (Γεµάτος αγάπη και στοργή 
για τους ενάρετους δούλους Του), �     
OOOO� Ο Κύριος του Θρόνου, ο Ένδοξος. � 
PPPP�Αυτός που κάνει ό,τι θέλει (και δεν υπάρχει 
τίποτε που µπορεί να εµποδίσει τη θέλησή Του). � 
QQQQ�∆ε σου έφτασε η ιστορία των στρατιωτών,� 
RRRR� Του Φαραώ και των Θαµούντ (και τι 
τιµωρία έλαβαν); � 
SSSS� Μα οι άπιστοι στ’ αλήθεια 

εξακολουθούν να διαψεύδουν (το Θείο Μήνυµα, 
όπως ακριβώς οι προηγούµενες γενιές), � 
TTTT� Και ο Αλλάχ από πίσω τούς 
περικλείει (δηλ. τους περικλείει µε τη Γνώση 
και τη ∆ύναµή Του, και δεν υπάρχει τίποτε 
κρυφό σ’ Αυτόν από τις πράξεις τους, και θα 
τους τις ανταποδώσει). � 
UUUU� Όχι (δεν είναι το Κοράνιο όπως 
ισχυρίζεστε ω, ειδωλολάτρες της Μέκκας, ότι 
είναι µαγεία και ποίηση)! Στ’ αλήθεια είναι 
ένα δοξασµένο Κοράνιο, � 
VVVV� (Το οποίο είναι) διατηρηµένο στο 

Αλ-Λάουχ Αλ-Μαχφούδ (από την αλλοίωση 
και τη φθορά). � 
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Σούρα (86) Ατ-Τάρικ  
[Το Αστέρι που Έρχεται τη Νύχτα] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Μα τον ουρανό και το Ατ-Τάρικ (το 
αστέρι που έρχεται τη νύχτα ή που προκαλεί 
ήχο όπως όταν κάποιος χτυπά την πόρτα)! � 
BBBB�Και πώς να ήξερες τι είναι το Ατ-Τάρικ! � 

CCCC� Είναι το διαπεραστικό αστέρι. 
(Βλ.Αστέρας Νετρονίων). � 
DDDD�Ότι δεν υπάρχει ψυχή που να µην έχει 
πάνω της (άγγελο) παρατηρητή (που παρατηρεί 
τα έργα του ατόµου, και καταγράφει τις καλές 
και τις κακές πράξεις του). � 
EEEE�Ας δει λοιπόν ο άνθρωπος (που διαψεύδει 
την Ανάσταση) από τι δηµιουργήθηκε! (ώστε 
να καταλάβει ότι η Ανάσταση δεν είναι πιο 
δύσκολη από την πρώτη δηµιουργία). � 
FFFF� ∆ηµιουργήθηκε από νερό (σπέρµα) 
που σπεύδει (προς τη µήτρα). � 
GGGG�Που εκρέει από τη σπονδυλική στήλη 

(του άντρα) και τα πλευρά (της γυναίκας). � 
HHHH� Στ’ αλήθεια (ο Αλλάχ) Είναι Ικανός 
να τον γυρίσει πίσω (στη ζωή). � 
IIII� Την Ηµέρα που θα εξεταστούν τα 

µυστικά των καρδιών (και θα φανερωθούν, 
και οι άνθρωποι θα δικαστούν για αυτά).

 � 
JJJJ� Τότε (ο άνθρωπος) δε θα έχει ούτε 
δύναµη, ούτε υποστηρικτή (που θα τον 
προστατέψει από την τιµωρία Του Αλλάχ). � 
KKKK�Μα τον ουρανό που είναι από τις ιδιότητές 
του να επιστρέφει (δηλ. όπως η τροπόσφαιρα 
επιστρέφει τον ατµό ως βροχή, η οζονόσφαιρα 
επιστρέφει τις βλαβερές κοσµικές ακτίνες έτσι 
ώστε να µην φτάσουν στη γη, η ιονόσφαιρα 
επιστρέφει τα ραδιοφωνικά κύµατα ξανά στη γη). � 
LLLL� Και µα τη γη που έχει ρωγµές! � 
MMMM�Στ’ αλήθεια αυτός (το Κοράνιο) είναι ένας 
Λόγος που διαχωρίζει (την αλήθεια από το 
ψεύδος), �     
NNNN� Και δεν είναι κάτι φαιδρό. � 
OOOO�Στ’ αλήθεια, αυτοί σχεδιάζουν συνωµοτικά 

ένα σχέδιο (εναντίον σου, ω, Μωχάµµαντ), � 
PPPP� Αλλά κι Εγώ σχεδιάζω το σχέδιό 

(Μου, ώστε να φανεί η αλήθεια). � 
QQQQ� Γι’ αυτό, δώσε αναβολή στους 
απίστους, µια µικρή αναβολή. � 

Σούρα (87) Αλ-’Ά‘λα  
[Ο Ύψιστος] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 

AAAA�∆όξαζε το Όνοµα του Κυρίου σου, του 

Υψίστου, � 
BBBB� Αυτού που δηµιούργησε (τα πάντα) 
σε τέλεια µορφή, � 
CCCC�Αυτού που όρισε (τα πάντα) και έπειτα 

καθοδήγησε (κάθε δηµιούργηµα για το τι του 
ταιριάζει, καθοδήγησε τον άνθρωπο ώστε να 
ξεχωρίζει τον καλό από τον κακό δρόµο, 
καθοδήγησε τα ζώα στα βοσκοτόπια κτλ.), � 
DDDD� Αυτού που έκανε να βγουν οι 
(πράσινοι) βοσκότοποι, � 
EEEE� Και έπειτα το έκανε να είναι ξερό 

σκούρο άχυρο. � 
FFFF�(Ω, Προφήτη) θα σου διδάξουµε να 

απαγγέλλεις (το Κοράνιο) ώστε τίποτε να 

µην ξεχνάς. � 
GGGG�Εκτός ό,τι θέλει ο Αλλάχ. Στ’ αλήθεια 

Αυτός γνωρίζει τα φανερά και όσα είναι κρυφά.� 
HHHH� Και θα σε διευκολύνουµε προς τον 

εύκολο δρόµο (των καλών πράξεων). � 
IIII�Γι’ αυτό, νουθέτησε (ω, Μωχάµµαντ τους 
ανθρώπους), αν η νουθεσία θα είναι ωφέλιµη 

(δηλ. νουθέτησε αυτόν που θέλει και µην 
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κουράζεις τον εαυτό σου µε αυτόν που δεν 
του αυξάνει η νουθεσία, παρά µόνο την 
αλαζονεία και την απιστία)! � 
JJJJ�Θα νουθετηθεί αυτός που φοβάται (τον 
Αλλάχ). � 
KKKK�Και θα την αποφύγει (την νουθεσία σου) 
ο άθλιος, � 
LLLL�Αυτός που θα εισαχθεί και θα καεί στη 

Μεγαλύτερη Φωτιά, � 
MMMM� Έπειτα ούτε θα πεθάνει εκεί (για να 
αναπαυθεί) ούτε θα ζήσει. � 
NNNN�Στ’ αλήθεια, θα επιτύχει όποιος 
εξαγνίζεται (αποφεύγοντας τον πολυθεϊσµό 
και αποδεχόµενος τον Ισλαµικό µονοθεϊσµό).� 
OOOO� Και µνηµονεύει το όνοµα του Κυρίου 

του και προσεύχεται. � 
PPPP� Στ’ αλήθεια, προτιµάτε (ω, 
άνθρωποι) την εγκόσµια ζωή, � 
QQQQ� Ενώ η Μέλλουσα είναι καλύτερη και 
πιο διαρκής. � 
RRRR�Στ’ αλήθεια, αυτές (οι προεδοποίησεις) 
είναι (γραµµένες επίσης) στις πρώτες γραφές,� 
SSSS�Στις γραφές του Αβραάµ και του Μωυσή.� 

Σούρα 88 Αλ-Γάσιγια  
[Η Ηµέρας της Ανάστασης, που 
περικαλύπτει µε τα τροµερά της] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�Σου ήρθε η είδηση της Αλ-Γάσιγια (δηλ. 
της Ηµέρας της Ανάστασης, που περικαλύπτει 
τους ανθρώπους µε τα τροµερά της); � 
BBBB� Κάποια πρόσωπα, εκείνη την Ηµέρα, 

θα είναι ταπεινωµένα. � 
CCCC� ∆ουλεύοντας (σκληρά) εξαντληµένα 

(από τη δουλειά), � 
DDDD� Μπαίνοντας για να καούν σε 
πυρακτωµένη Φωτιά, � 
EEEE� Θα τους δοθεί να πιουν από µια πηγή 

που βράζει δυνατά. � 
FFFF� ∆ε θα έχουν τροφή παρά από Νταρεί‘ 
(αγκαθωτό πικρό φυτό, µε άσχηµη µυρωδιά 
και εµφάνιση), � 
GGGG�Που ούτε τρέφει, ούτε ικανοποιεί την πείνα. � 
HHHH�(Άλλα) πρόσωπα εκείνη την Ηµέρα θα 

είναι χαρούµενα (µε την ευδαιµονία που έλαβαν),� 
IIII� Για τις προσπάθειές τους (για τις 
καλές πράξεις που έκαναν στην εγκόσµια 
ζωή) θα είναι ικανοποιηµένα (στη Μέλλουσα 
Ζωή, µε την αµοιβή που έλαβαν), � 
JJJJ� Σε υψηλό Παράδεισο, � 
KKKK� Όπου δε θα ακούν Λάγου (κακά, 
µάταια, βλαβερά λόγια). � 
LLLL� Όπου υπάρχει µια τρεχούµενη πηγή.� 
MMMM� Και υπερυψωµένοι θρόνοι. � 
NNNN� Και ποτήρια τοποθετηµένα (δηλ. 
προετοιµασµένα για όποιον θέλει), � 
OOOO� Και µαξιλάρια τακτοποιηµένα σε 
σειρές (η µία δίπλα από την άλλη). � 
PPPP�Και πολυτελή χαλιά στρωµένα παντού.� 
QQQQ� Μα δεν κοιτούν (συλλογίζονται) 
λοιπόν (οι άπιστοι) τις καµήλες· πώς αυτές 
έχουν δηµιουργηθεί; � 
RRRR� Και τον ουρανό· πώς έχει ανυψωθεί;� 
SSSS� Και τα βουνά· πώς ανεγέρθηκαν (και 
φτιάχτηκαν σταθερά); � 
TTTT� Και τη γη· πώς έχει απλωθεί; � 
UUUU�Νουθέτησέ τους, λοιπόν (ω, Μωχάµµαντ), 
στ’ αλήθεια εσύ είσαι µόνο ένας νουθετητής, � 
VVVV� Και δεν είσαι κυρίαρχος πάνω τους.� 
WWWW� Μα όσο για εκείνον που 

αποµακρύνθηκε και αρνήθηκε την πίστη 

(επέµεινε στην απιστία του), � 
XXXX� Ο Αλλάχ θα τον τιµωρήσει µε το 

µέγιστο µαρτύριο. � 
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YYYY� Στ’ αλήθεια, σε Εµάς θα είναι η 

επιστροφή τους. � 
ZZZZ� Έπειτα, στ’ αλήθεια, σε Μας ανήκει 
ο απολογισµός τους. � 

Σούρα 89 Αλ-Φατζρ  
[Η Αυγή] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� (Ορκίζοµαι) Μα την αυγή! � 
BBBB�Και µα τις δέκα νύχτες (τις πρώτες δέκα 
νύχτες του σεληνιακού µήνα ∆η Ελ-Χίτζα), � 
CCCC�Και µα το Ασ-Σάφ‘ (ζυγό) και το Αλ-Ουάτρ 

(µονό) (δηλ. τις προσευχές που αποτελούνται 
από τέσσερις ή δύο Ράκ‘α - υποκλίσεις, και τις 
άλλες που αποτελούνται από τρεις ή µια) (µπορεί 
επίσης να σηµαίνει τη µέρα του ‘Άραφα, που 
είναι η ένατη µέρα του ∆η Ελ-Χίτζα, και τη µέρα 
του Αλ-Άντχα που είναι η δέκατη µέρα του ίδιου 
µήνα και είναι η µέρα της θυσίας), � 
DDDD� Και µα τη νύχτα όταν περνά. � 
EEEE�Είναι οι παραπάνω όρκοι επαρκείς γι' 
αυτόν που έχει µυαλό (έτσι ώστε να πειστεί);� 
FFFF� ∆εν είδες πώς ο Κύριός σου 

αντιµετώπισε (και κατέστρεψε) τους ‘Άαντ 
(τον λαό του Προφήτη Χουντ); � 
GGGG�(Οι οποίοι ήταν από τη Φυλή ή από τη 
πόλη) Ίραµ που είχαν τους (ψηλούς) 
πυλώνες (κτίρια, και ο Αλλάχ τους έκανε 
γίγαντες, που κατείχαν τεράστια δύναµη), � 
HHHH�Σαν την οποία (φυλή και ανθρώπους ή 
πόλη) δε δηµιουργήθηκε ποτέ τίποτε στη γη!� 

IIII� (Επίσης, δεν είδες πώς ο Κύριός σου 
αντιµετώπισε και κατέστρεψε) Και τους 
Θαµούντ (τον λαό του Προφήτη Σάλιχ) που 

έκοβαν και έσκαβαν τις πέτρες (τα βουνά) 
στην κοιλάδα (για να φτιάξουν κατοικίες 
µέσα στα βουνά)! � 

JJJJ�(Επίσης, δεν είδες πώς ο Κύριός σου 
αντιµετώπισε και κατέστρεψε) Και τον 

Φαραώ, αυτόν που είχε τους πασσάλους (πάνω 
στους οποίους βασάνιζε τους ανθρώπους); �     
KKKK�Εκείνους (δηλ. ‘Άαντ, Θαµούντ και 
Φαραώ) που τυραννούσαν στις χώρες (τους), � 
LLLL� Και αύξησαν µέσα τους (στις χώρες) 
τη διαφθορά (το κακό), � 
MMMM� Και έτσι, ο Κύριός σου έριξε πάνω 

τους πολύ αυστηρό και επώδυνο µαρτύριο. �  
NNNN� Στ’ αλήθεια, ο Κύριός σου τους  
παρακολουθεί (βλέποντας και ακούγοντας ό,τι 
κάνουν και αναβάλλοντας την τιµωρία τους, µα 
όταν τους αρπάξει τους τιµωρεί πολύ σκληρά).� 

OOOO�Όσο για τον άνθρωπο, όταν ο Κύριός 
του τον δοκιµάζει, δίνοντάς του τιµή και χάρες, 
τότε αυτός λέει: «Ο Κύριός µου µε τίµησε.» � 

PPPP� Όταν όµως τον δοκιµάζει, 
στενεύοντας τα βιοποριστικά µέσα του, τότε ο 

άνθρωπος λέει: «Ο Κύριός µου µε ταπείνωσε.» 

(δηλ. ο άνθρωπος είναι περισσότερο 
υπερφίαλος παρά ευγνώµων, θεωρώντας πως 
αυτός αξίζει την εύνοια του Θεού.) � 
QQQQ�Όχι (δεν είναι όπως φαντάζεστε)! Στ’ 
αλήθεια (η τιµή είναι µέσα στην υπακοή προς 
τον Αλλάχ, και η ταπείνωση είναι µέσα στην 
παρακοή προς Αυτόν, αλλά) εσείς δεν τιµάτε 
το ορφανό, � 
RRRR� Και ούτε ενθαρρύνετε ο ένας τον 

άλλο στο να τρέφετε τον φτωχό, � 
SSSS�Και καταβροχθίζετε την κληρονοµιά µε 
µεγάλη απληστία (αδιαφορώντας αν είναι 
νόµιµο ή όχι, δηλ. παίρνοντας το µερίδιό σας 
και το µερίδιο των άλλων, όπως των γυναικών, 
των αδύναµων και των µικρών παιδιών, στερώντας 
τους το δικαίωµά τους στην κληρονοµιά). �     
TTTT�Και αγαπάτε τα πλούτη µε υπερβολική 

αγάπη. � 
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UUUU� Όχι! Μα όταν η γη σπάσει (από τους 
σεισµούς) σε σπασίµατα το ένα µετά από το 

άλλο (και γίνει µε τα βουνά µια έκταση πλατιά), � 
VVVV� Και ο Κύριός σου έρθει (για να κρίνει 
µεταξύ των δηµιουργηµάτων), και οι άγγελοι 
κατά τάξεις, σειρά - σειρά, � 
WWWW� Και εκείνη την Ηµέρα η Κόλαση θα 

µεταφερθεί κοντά (παρουσιαστεί), εκείνη 

την Ηµέρα ο άνθρωπος θα θυµηθεί (ό,τι 
έκανε κατά την εγκόσµια ζωή), αλλά πώς θα 

τον ωφελήσει η θύµηση; � 
XXXX�Θα πει: «Οϊµέ! Αν είχα παρουσιάσει 
(κατά την εγκόσµια ζωή καλές πράξεις, ώστε 
να µε ωφελήσουν) για τη ζωή µου (στη 
Μέλλουσα Ζωή)». � 
YYYY� Εκείνη την Ηµέρα δε θα υπάρχει 
κανείς που µπορεί να τιµωρήσει, όπως θα 

τιµωρήσει (ο Αλλάχ) (τόσο αυστηρά). � 
ZZZZ� Και δε θα υπάρχει κανείς που µπορεί 
να αλυσοδέσει (τόσο δυνατά) όπως Αυτός 
αλυσοδένει (δηλ. οι άγγελοι θα αλυσοδέσουν 
τους άπιστους πολύ δυνατά). � 
aaaa�(Στους δίκαιους θα ειπωθεί:) «Ω,  

εφησυχασµένη ψυχή, � 
bbbb� Επίστρεψε στον Κύριό σου 

ικανοποιηµένη και λαµβάνοντας την 

ευαρέστηση (του Αλλάχ), � 
cccc� Είσελθε έπειτα ανάµεσα στους 
(ενάρετους) δούλους Μου, � 
dddd�Και είσελθε στον Παράδεισό Μου».� 

Σούρα 90 Αλ-Μπάλαντ  
[Η Χώρα] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�Ορκίζοµαι σε αυτήν την πόλη (δηλ. τη 
Μέκκα) – � 
BBBB�Όπου εσύ (ω, Μωχάµµαντ) διαµένεις, �  
CCCC�(Ορκίζοµαι) και στον πατέρα (τον 
Αδάµ) και σε ό,τι απέκτησε (από απογόνους).� 
DDDD�Στ’ αλήθεια δηµιουργήσαµε τον άνθρωπο 

σε µόχθο (δηλ. θα αντιµετωπίσει δυσκολίες στην 
εγκόσµια ζωή, από δουλειές και δοκιµασίες κτλ.).� 
EEEE� Μήπως νοµίζει πως κανείς δεν 

µπορεί να τον νικήσει (να τον ελέγχει και να 
έχει δύναµη πάνω του); � 
FFFF� Λέει (καυχώµενος): «Σπατάλησα 

άφθονα πλούτη». � 
GGGG�Μήπως νοµίζει πως κανείς δεν τον είδε;� 
HHHH�Μα δεν κάναµε γι’ αυτόν δύο µάτια,� 
IIII�Και µία γλώσσα και δύο χείλη; � 
JJJJ�Και δεν του δείξαµε τους δύο (φανερούς) 
δρόµους (του καλού και του κακού, ώστε να 
διαλέξει σε ποιον δρόµο θα πάει); � 
KKKK�Όµως αυτός δεν ξεπέρασε το εµπόδιο. � 
LLLL�Και πώς να ξέρεις τι είναι (αυτό) το εµπόδιο 

(αραβική έκφραση που χρησιµοποιείται για 
να τονίσει κάτι το πολύ σηµαντικό); � 
MMMM�Είναι η απελευθέρωση ενός σκλάβου, � 
NNNN�Ή το ταΐσµα, σε µέρα µεγάλης πείνας, � 
OOOO� Ενός ορφανού (και ειδικά αυτού) που 

είναι συγγενής, � 
PPPP� Ή ενός φτωχού που βρίσκεται στο 

χώµα (δηλ. σε πολύ µεγάλη ανάγκη), � 
QQQQ� Έπειτα έγινε (αυτός που κάνει τα 
παραπάνω) ένας από εκείνους που 

πιστεύουν και συστήνουν ο ένας στον άλλο 

να είναι υποµονετικοί, και συστήνουν ο ένας 
στον άλλον να δείχνουν έλεος και συµπόνοια. �     
RRRR� Αυτοί είναι οι σύντροφοι της δεξιάς 
(δηλ. είναι οι κάτοικοι του Παραδείσου), � 
SSSS�Ενώ εκείνοι που απέρριψαν το να πιστεύουν 
στα Αγιάτ (Εδάφια, Σηµάδια, Ενδείξεις) 
Μας είναι οι σύντροφοι της αριστεράς (δηλ. 
είναι οι κάτοικοι της Κολάσεως). � 
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TTTT� Πάνω τους θα υπάρχει Φωτιά που θα 

είναι κλειδωµένη (δηλ. θα τους περικλύει η 
Φωτιά ολόγυρα, και δε θα έχει ούτε φως, 
ούτε δροσερό ποτό, ούτε παράθυρο, και θα 
µείνουν εκεί για πάντα χωρίς καµία 
ανάπαυση, ούτε θα βγουν έξω από αυτή). � 

Σούρα 91 Ασ-Σαµς  
[Ο Ήλιος] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� (Ορκίζοµαι) Μα τον ήλιο και τη 

λαµπρότητά του, � 
BBBB� Και µα το φεγγάρι καθώς τον 

ακολουθεί (τον ήλιο), � 
CCCC� Και µα τη µέρα καθώς εµφανίζει τη 

λαµπρότητά του (ήλιου) (δηλ. το φως που 
υπάρχει στη Γη, µπορούµε να το βλέπουµε 
µόνο για διακόσια χιλιόµετρα· πέραν αυτού 
του ορίου ο Ήλιος φαίνεται σαν ένας 
γαλάζιος δίσκος, και έτσι όταν οι ακτίνες του 
ηλίου έρθουν σε επαφή µε την ατµόσφαιρα 
τότε η ατµόσφαιρα µετατρέπει τις ακτίνες σε 
φως που διασκορπίζεται όπως το βλέπουµε).� 
DDDD�Και µα τη νύχτα όταν τον σκεπάζει (αφού  
φεύγει ο ήλιος για το άλλο µέρος της γης, τότε 
η νύχτα σκεπάσει µε το σκοτάδι της το µέρος 
της γης από το οποίο έφυγε ο ήλιος).�     
EEEE� Και µα τον ουρανό και Αυτόν που 

τον οικοδόµησε, � 
FFFF�Και µα τη γη και Αυτόν που την έστρωσε,� 
GGGG� Και µα την ψυχή (άνθρωπο) και 
Αυτόν που την έπλασε και την τελειοποίησε 
σε αναλογίες, � 
HHHH�Και ενέπνευσε σε αυτήν τι είναι ασέβεια  

για αυτήν, και τι είναι ευσέβεια για αυτήν (ώστε 
να ξεχωρίζει τον κακό δρόµο από τον καλό 
δρόµο και να διαλέξει ποιον δρόµο θα πάρει). � 

IIII� Πράγµατι, πετυχηµένος είναι αυτός 
που την εξαγνίζει (την ψυχή του, τον εαυτό 
του µέσω του καλού), � 
JJJJ�Και αποτυχηµένος είναι αυτός που την  

διαφθείρει. �     
KKKK� Οι Θαµούντ διέψευσαν (τον Προφήτη 
τους, τον Σάλιχ) µέσω της παραβίασής 
(αδικίας, παρακοής και αλαζονείας) τους, � 
LLLL�Όταν ο πιο άθλιος από αυτούς έσπευσε 
(για να σκοτώσει την καµήλα, την οποία ο Αλλάχ 
έβγαλε από την πέτρα ως θαύµα γι’ αυτούς, 
αφού ζήτησαν από τον Προφήτη Σάλιχ απόδειξη 
ότι είναι απεσταλµένος από τον Αλλάχ, µα ο 
Αλλάχ όρισε για αυτή µια µέρα να πιει, ενώ ο 

λαός να µην πιει εκείνη την µέρα, και άλλη µέρα 
να πιουν ενώ εκείνη όχι, και αυτό τους ενόχλησε 
και ήθελαν να την σκοτώσουν). � 
MMMM�Μα ο Απεσταλµένος του Αλλάχ (ο Σάλιχ) 
τούς είπε: «(Προσέξετε µην σκοτώσετε) την 

καµήλα του Αλλάχ, και (ούτε να την 
αποτρέψετε από) το µερίδιό της από το νερό 

(στην ηµέρα της)». � 

NNNN�Αλλά αυτοί τον διέψευσαν και τη 

σκότωσαν. Έτσι, εξαιτίας της αµαρτίας τους, ο 

Κύριός τους οργίστηκε µαζί τους και έφερε 
την καταστροφή πάνω τους, πάνω σε όλους τους.�     
OOOO� Και δε φοβάται (ο Αλλάχ) τη 

συνέπεια αυτού που έκανε (δηλ. δεν µπορούν 
να βλάψουν τον Αλλάχ σε τίποτε, µα η κακή 
τους πράξη τους κατέστρεψε). � 

Σούρα 92 Αλ-Λάιλ  
[Η Νύχτα] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�(Ορκίζοµαι) Μα τη νύχτα καθώς 
καλύπτει (την ηµέρα µε το σκοτάδι της), � 
BBBB�Και µα την ηµέρα καθώς εµφανίζεται (µε 
το φως της), � 
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CCCC� Και µα Εκείνον που δηµιούργησε το 

αρσενικό  και το θηλυκό. � 
DDDD� Πράγµατι, οι επιδιώξεις σας και οι 
πράξεις σας διαφέρουν (στους στόχους τους, 
κάποιοι από σας επιδιώκουν την αµοιβή της 
Μέλλουσας Ζωής, και πράττουν καλές 
πράξεις σύµφωνα µε αυτό, και άλλοι 
επιδιώκουν την εγκόσµια ζωή αδιαφορώντας 
για την αµοιβή της Μέλλουσας Ζωής, και 
πράττουν σύµφωνα µε αυτό). �     
EEEE�Μα, όσον αφορά αυτόν που δίνει (από 
τον πλούτο του σε φιλανθρωπία) και φοβάται 
τον Αλλάχ (εφαρµόζοντας τις Εντολές Του, 
και απέχοντας από τις απαγορεύσεις Του), � 
FFFF�Και πιστεύει στην Αλ-Χούσνα (δηλ. 
πιστεύει στη Μοναδικότητα του Αλλάχ, και στο 
ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που αξίζει να 
λατρεύεται παρά µόνο ο Αλλάχ, και πιστεύει 
επίσης ότι ο Αλλάχ θα τον αποζηµιώσει για ό,τι 
ξόδεψε σε φιλανθρωπία, θα τον ανταµοίψει για 
τα καλά έργα του όπως υποσχέθηκε ότι θα 
ανταµοίψει τους ενάρετους), � 
GGGG�Θα του διευκολύνουµε (το δρόµο) προς  

το καλό (δηλ. θα τον καθοδηγήσουµε προς 
τον καλό δρόµο και τις καλές πράξεις).� 
HHHH� Αλλά, όσον αφορά εκείνον που είναι 
φιλάργυρος και νοµίζει ότι είναι αυτάρκης 
(και δεν έχει ανάγκη τον Αλλάχ, ούτε την αµοιβή 
Του, και έτσι άφησε τη λατρεία προς Αυτόν), �     
IIII� Και διέψευδε την Αλ-Χούσνα (δηλ. 
διέψευδε τη Μοναδικότητα του Αλλάχ, και το 
ότι ο Αλλάχ θα τον αποζηµιώσει αν ξοδέψει 
από τον πλούτο του σε φιλανθρωπία), � 
JJJJ� Θα του διευκολύνουµε (το δρόµο) 
προς τη δυσκολία (δηλ. θα του 
διευκολύνουµε τον δρόµο του κακού για τον 
άθλιο ώστε να αξίζει την τιµωρία από τον 
Αλλάχ κατά την Μέλλουσα ζωή, και ο Αλλάχ 
ποτέ δεν καθοδηγεί τους άδικους). � 
KKKK� Και δε θα τον ωφελήσουν τα πλούτη  

του όταν θα πέσει (στην Κόλαση). � 
LLLL�Στ’ αλήθεια, σε Μας ανήκει η αρµοδιότητα 

της καθοδήγησης (δηλ. διασαφηνίζουµε για 
τον άνθρωπο τον καλό από τον κακό δρόµο). � 

MMMM� Και στ’ αλήθεια, σε Μας ανήκουν η 

τελευταία (Μέλλουσα Ζωή) και η πρώτη (η 
ζωή αυτού του κόσµου). � 
NNNN� Γι’ αυτό σας προειδοποίησα για µια 

πυρακτωµένη φωτιά, � 
OOOO� Στην οποία δεν θα πέσει για να καεί, 
παρά µόνο ο πιο άθλιος, � 
PPPP�Που διέψευσε (τον Προφήτη Μωχάµµαντ) 
και αποµακρύνθηκε (από την πίστη). � 
QQQQ�Και θα την αποφύγει (τη Φωτιά) ο πιο 

ευσεβής, � 
RRRR� Που δίνει από τα πλούτη του (στους 
φτωχούς) για να εξαγνίζει τον εαυτό του 

(και τα πλούτη του), � 
SSSS� Και δεν οφείλει σε κανέναν καµία 

χάρη που θα πρέπει να την ανταποδώσει 
(δηλ. ξοδεύει από τον πλούτο του για την 
Χάρη του Αλλάχ, και όχι για να ανταποδώσει 
µια χάρη που οφείλει σε κάποιον άνθρωπο),� 
TTTT� Παρά µόνο για να αναζητήσει την 

ευαρέστηση του Κυρίου του, του Υψίστου. � 
UUUU� Και σίγουρα θα ευχαριστηθεί (µόλις 
µπει στον Παράδεισο). � 

Σούρα 93 Αντ-Ντούχα  
[Η Προµεσηµβρία] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�(Ορκίζοµαι) Μα το Αντ-Ντούχα (δηλ. 
την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να φαίνεται 
ψηλά και το φως του να διαχέεται),� 
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BBBB�Μα τη νύχτα όταν το σκοτάδι της πυκνώνει! �  
CCCC�Στ’ αλήθεια, ο Κύριός σου ούτε σε 
εγκατέλειψε (ω, Μωχάµµαντ) ούτε σε µισεί 
(όπως είπαν οι άπιστοι της Μέκκας, όταν ο 
άγγελος Γαβριήλ δεν ήρθε µε την αποκάλυψη 
από τον Αλλάχ στον Προφήτη για κάποιες 
µέρες, και τότε οι άπιστοι είπαν: «Ω, 
Μωχάµµαντ ο Κύριός σου σε εγκατέλειψε.»).� 

DDDD�Και πράγµατι η Μέλλουσα ζωή θα είναι 
καλύτερη για σένα από την εγκόσµια ζωή. � 
EEEE�Και ο Κύριός σου θα σου δώσει (µε 
αφθονία, κατά τη Μέλλουσα ζωή) µέχρι να 

ευχαριστηθείς. � 
FFFF�Μα δε σε βρήκε (ο Αλλάχ) (ω, 
Μωχάµµαντ) ορφανό και σου έδωσε 
καταφύγιο (και φροντίδα); � 
GGGG�Και δε σε βρήκε περιπλανώµενο (δηλ. 
δεν ήξερες ούτε τι είναι η πίστη, ούτε γραφή 
και ανάγνωση) και σε καθοδήγησε (και σου 
δίδαξε ό,τι δεν ήξερες πριν, και σε 
καθοδήγησε στην πιο υψηλή ηθική και στις 
πιο ενάρετες πράξεις); � 
HHHH�Και δε σε βρήκε φτωχό και σε έκανε 
πλούσιο (αυτάρκη και ικανοποιηµένο µε τον 
εαυτό σου); �     
IIII�Γι’ αυτό, λοιπόν, τον ορφανό µην τον 

καταπιέζεις (µην τον µεταχειρίζεσαι µε 
τραχύτητα), � 
JJJJ�Και τον επαίτη µην τον απωθείς (αλλά 
φρόντησε την ανάγκη του, και δώσε του φαγητό), � 
KKKK� Και για τις Χάρες (την Προφητική  
Αποστολή και τις άλλες Χάρες) του Κυρίου 

σου (που σου έδωσε) µίλα. � 

Σούρα 94 Ασ-Σαρχ  
[Το Άνοιγµα] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�Μήπως δε σου ανοίξαµε (ω 
Μωχάµµαντ) το στήθος (φωτίζοντας και 
δυναµώνοντας την καρδιά σου µε τη Θεία 
Καθοδήγηση, την πίστη και τη σοφία); � 
BBBB�Και δε σου αφαιρέσαµε το φορτίο σου,� 
CCCC�Που βάραινε την πλάτη σου, � 
DDDD�Και δεν ανυψώσαµε την υπόληψή σου;� 
EEEE� Πράγµατι, µαζί µε κάθε δυσκολία 

έρχεται ανακούφιση (γι’ αυτό µην αφήνεις τη 
βλάβη που λαµβάνεις από τους άπιστους να 
σε σταµατήσει από το κάλεσµα προς τον 
Αλλάχ και τη θρησκεία Του). � 
FFFF� Ναι! Μαζί µε κάθε δυσκολία έρχεται 
ανακούφιση. � 

GGGG� Και όταν λοιπόν τελειώσεις (από τις 
καθηµερινές ασχολίες σου), αφοσιώσου στη  

λατρεία προς τον Αλλάχ σθεναρά, � 
HHHH� Και στον Κύριό σου απεύθυνε όλες 
τις προθέσεις και τις ελπίδες σου! � 

Σούρα 95 Ατ-Τιν  
[Το Σύκο] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�(Ορκίζοµαι) Μα το σύκο και την ελιά 

(εδώ µια αναφορά στον τόπο όπου ξεκίνησε η 
αποστολή του Ιησού, αυτός ο τόπος είναι γνωστός 
για την παραγωγή αυτών των δύο δέντρων), � 
BBBB� Και µα το Όρος Σινά (εδώ µια 
αναφορά στον τόπο όπου ξεκίνησε η 
αποστολή του Μωυσή), � 
CCCC�Και µα αυτήν την ασφαλή Πόλη (δηλ. 
τη Μέκκα) (εδώ µια αναφορά στον τόπο όπου 
ξεκίνησε η αποστολή του Μωχάµµαντ)!� 

DDDD�Πράγµατι, δηµιουργήσαµε τον άνθρωπο 

στην καλύτερη µορφή (όρθιο, ίσιο και 
ισορροπηµένο στη µορφή και στη φύση του), �     
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EEEE�Και µετά τον Στρέψαµε στο κατώτερο των 

κατωτέρων (δηλ. στο κατώτερο βάθος της 
Κόλασης, αν δεν πιστεύει στον Αλλάχ και δεν 
Τον ευγνωµονεί για το ότι τον δηµιούργησε στην 
καλύτερη µορφή και για όλες τις Χάρες Του).

 � 

FFFF�Εκτός από εκείνους που πιστεύουν και 
κάνουν ενάρετες πράξεις. Αυτοί θα έχουν ατέλειωτη  

και αδιάκοπη αµοιβή (τον Παράδεισο). � 
GGGG�Τι λοιπόν, σε κάνει (ω, άπιστε) να 

διαψεύσεις την Ηµέρα του Απολογισµού (αφού 
είδες από τα Σηµάδια του Αλλάχ, που δείχνουν 
τη ∆ύναµη του Αλλάχ σε όλο το σύµπαν); � 
HHHH�Μα δεν είναι ο Αλλάχ ο ∆ικαιότερος (ο 
Σοφότερος) των δικαστών; (βεβαίως, Είναι!). � 

Σούρα 96 Αλ-‘Άλακ  
[Κρεµάµενος Θρόµβος Αίµατος] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� ∆ιάβασε! Στο όνοµα του Κυρίου 

σου, που δηµιούργησε. � 
BBBB� Έπλασε τον άνθρωπο από ‘Άλακ 

(κρεµάµενο θρόµβο αίµατος). � 

CCCC� ∆ιάβασε! Και ο Κύριός σου είναι ο 

πλέον Γενναιόδωρος. � 
DDDD�Αυτός που δίδαξε την Πένα (τη χρήση της). � 

EEEE� ∆ίδαξε τον άνθρωπο (ένα µέρος από) 
ό,τι δε γνώριζε (ο άνθρωπος). � 
FFFF�Όχι! Στ’ αλήθεια, ο άνθρωπος παραβιάζει 
(τα όρια σε απιστία και κακές πράξεις), � 
GGGG�Αφού βλέπει τον εαυτό του πλούσιο (νοµίζει 
ότι έτσι είναι αυτάρκης, και αρχίζει να παραβιάζει 
όπως προαναφέραµε στο προηγούµενο εδάφιο).� 
HHHH�Στ’ αλήθεια, στον Κύριό σου θα είναι η 

επιστροφή (όλων των ανθρώπων, µα ξέχασε 
ο άνθρωπος ότι στον Αλλάχ θα επιστρέψει 
κατά τη Μέλλουσα Ζωή και έτσιδε φοβάται 
αν θα τον Τιµωρήσει;). � 
IIII�Είδες εσύ (ω, Μωχάµµαντ) εκείνον (τον 
Άµπου Τζαχλ) που αποτρέπει, � 
JJJJ�Τον δούλο (τον Μωχάµµαντ) από το να 

προσεύχεται; (δηλ. δεν αποµακρύνεται µόνο 
ο ίδιος από την καθοδήγηση, αλλά θέλει να 
αποτρέψει και έσενα και τους άλλους από την 
καθοδήγηση!). � 
KKKK�Βλέπεις (ω, Μωχάµµαντ) αν (ο δούλος 
που προσεύχεται, δηλ. ο ίδιος ο Μωχάµµαντ) 
ήταν στην καθοδήγηση (του Αλλάχ); �     
LLLL� Και αν διατάζει την ευσέβεια; (τότε, 
πώς λοιπόν να τον αποτρέψει ο Άµπου Τζαχλ 
από το να προσεύχεται;) � 
MMMM�Βλέπεις (ω, Μωχάµµαντ) αν (ο άδικος ο 
Άµπου Τζαχλ) διέψευσε (το Κοράνιο) και 
αποµακρύνθηκε (από τη πίστη); � 
NNNN�Μα δε ξέρει (αυτός ο άδικος), ότι ο 

Αλλάχ βλέπει (ό,τι κάνει); � 
OOOO�Όχι! Αν δεν πάψει, θα τον αρπάξουµε 
και θα τον σύρουµε  από το µέτωπο, � 
PPPP�Αυτό το µέτωπο που είναι ψεύτη και 
αµαρτωλό (εδώ χαρακτηρίζεται το µέτωπο ότι 
είναι ψεύτη και αµαρτωλό επειδή ο Μετωπιαίος 
Λόβος ελέγχει τη συνείδηση που έχουµε για τις 
πράξεις µας, την κρίση µας για ό,τι συµβαίνει 
στις καθηµερινές µας δραστηριότητες, τις 
συναισθηµατικές µας αντιδράσεις, τη γλώσσα που 
χρησιµοποιούµε, καθώς και τη γνώση του 
νοήµατος των λέξεων που επιλέγουµε, επίσης 
διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
επεξεργασία των πληροφοριών, άρα και στη νόηση. 
βλ.el.wikipedia.org: ‘Μετωπιαίος Λοβός’). � 

QQQQ�Ας φωνάξει τους υποστηρικτές του από 

το λαό του (όπως είπε σε σένα, ω, 
Μωχάµµαντ: «Έχω τους περισσότερους 
υποστηρικτές στη φυλή»). � 
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RRRR�Εµείς, όµως, θα φωνάξουµε τους 
αγγέλους φύλακες της Κόλασης (για να τον 
σύρουν στη Φωτιά, κατά τη Μέλλουσα ζωή).� 
SSSS�Όχι! Μην τον υπακούς (σε αυτό που σε 
αποτρέπει), αλλά εκτέλεσε Σιτζούντ (πρηνής 
στάση προς τον Κύριό σου) και πλησίασε 
(τον Κύριό σου µέσω της υπακοής προς τις 
Εντολές Του). � 

Σούρα 97 Αλ-Καντρ  
[Η Νύχτα του Θείου Πεπρωµένου] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�Στ’ αλήθεια, Εµείς το στείλαµε (το 
Κοράνιο) τη Νύχτα του Αλ-Κάντρ (που είναι 
από τις δέκα τελευταίες νύχτες του µήνα του 
Ραµαζανιού, η οποία είναι η νύχτα της Τιµής 
και του Πεπρωµένου, κατά την οποία ο 
Αλλάχ ορίζει το Πεπρωµένο των σκλάβων 
Του για τον επόµενο χρόνο) � 
BBBB� Και πώς να ξέρεις (ω, Προφήτη) τι 
είναι η Νύχτα του Αλ-Κάντρ; (είναι έκραση 
που δείχνει πόσο σηµαντική νύχτα είναι), � 
CCCC� Η Νύχτα του Αλ-Κάντρ είναι 
καλύτερη από χίλιους µήνες (δηλ. η λατρεία 
προς τον Αλλάχ εκείνη τη νύχτα είναι 
καλύτερη από χίλιους µήνες λατρείας προς 
Αυτόν, δηλαδή 83 χρόνια και 4 µήνες). � 
DDDD�Οι άγγελοι και το Αρ-Ρούχ (το Πνεύµα, 
δηλ. ο Γαβριήλ) κατεβαίνουν αυτήν τη νύχτα µε 
την άδεια του Κυρίου τους µε όλα τα διατάγµατα 

(για όλες τις υποθέσεις αυτής της χρονιάς). � 
EEEE� Και ειρήνη είναι (ολόκληρη αυτήν τη 
νύχτα) µέχρι την έναρξη της αυγής. � 

Σούρα 98 Αλ-Μπαϊγένα  
[Η Σαφής Ένδειξη] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�Εκείνοι που απίστησαν από το λαό της 
Βίβλου (που βγήκαν από την ορθή πίστη στον 
Αλλάχ µέσω των καινοτοµιών τους) επίσης και 
οι πολυθεϊστές, ποτέ δε θα σταµατούσαν (την 
απιστία τους), αν δεν ερχόταν σε αυτούς η 

Σαφής Απόδειξη (δηλ. µε το πέρασµα του χρόνου 
δεν θα αυξανόντουσαν, παρά µόνο στην απιστία 
τους και στις καινοτοµίες τους, αν δεν τους 
έστειλε ο Αλλάχ τον Προφήτη Μωχάµµαντ). � 

BBBB�(Αυτή η Σαφής Απόδειξη είναι) ένας 
Απεσταλµένος από τον Αλλάχ που απαγγέλλει 
αγνότατες γραφές (το Ιερό Κοράνιο), � 
CCCC�Που µέσα τους υπάρχουν αξιόλογα Βιβλία 

(ορθά Βιβλία που περιέχουν αµερόληπτους  

Νόµους). � 
DDDD�Και στ’ αλήθεια, εκείνοι στους οποίους 
δόθηκαν οι Γραφές (Εβραίους και Χριστιανούς) 
δεν διέφεραν µεταξύ τους

 
(συµφωνούσαν όλοι 

για τον ερχοµό ενός Προφήτη) µέχρι που 

ήρθε σε αυτούς η Σαφής Απόδειξη (δηλ. ο 
Προφήτης Μωχάµµαντ) (πριν από τον ερχοµό 
του Μωχάµµαντ, περίµεναν τον ερχοµό ενός 
Προφήτη, όπως αναφερόταν στις Γραφές τους, 
αλλά όταν ήρθε ο Μωχάµµαντ σε αυτούς µε τις 
ξεκάθαρες αποδείξεις, διαφώνησαν µεταξύ τους 
και διασπάστηκαν, κάποιοι τον αρνήθηκαν και 
άλλοι τον πίστεψαν και τον ακολούθησαν). � 
EEEE�Και στην πραγµατικότητα, δεν διατάχθηκαν, 
παρά να λατρεύουν (µόνο) τον Αλλάχ, και να 

είναι αφοσιωµένοι προς Αυτόν στη θρησκεία 

και να είναι Χουναφά’ (να απέχουν από τον 
πολυθεϊσµό και να κλίνουν προς το 
Μονοθεϊσµό), και να εκτελούν τις προσευχές 
και να δίνουν τη Ζακά (ελεηµοσύνη): και 
αυτή είναι η ορθή θρησκεία. � 
FFFF�Στ’ αλήθεια, οι άπιστοι από το λαό της 
Βίβλου (από τους Χριστιανούς και τους Εβραϊους 



  

 @ @@ @

DCBAEJIHGFK¹ ¹

ò
CBAQ Q

LMONPTSRQU U
ZYXWV[_U U

^]\`adU U
cbeihgfjU U

nmlkoqprU U
vutswyxz|P P

ò
CBAQ Q

{}`_~acbdU U
eihgfjmlkoU U
nprqsutwU U
vx}|{zy~_P P

äº  ������� �
����٨� �

���	�
�� �
١٠٢  

èº  ������� �
��١١� �

���	�
�� �
١٠١  

που δεν ακολούθησαν τις πρωτότυπες 
διδασκαλίες του Μωυσή και του Ιησού, ούτε 
αυτές του Μωχάµµαντ) και οι πολυθεϊστές 
θα κατοικήσουν στο Πυρ της Κολάσεως, 
όπου θα µείνουν εκεί µέσα για πάντα. Αυτοί 
είναι οι χειρότεροι των πλασµάτων. � 
GGGG� Στ’ αλήθεια, αυτοί που πιστεύουν και 
κάνουν ενάρετες πράξεις, είναι οι καλύτεροι 
των πλασµάτων. � 
HHHH�Η αµοιβή τους θα είναι από τον Κύριό 

τους οι κήποι του ‘Αντν, κάτω από τους 
οποίους ρέουν ποτάµια, όπου θα µείνουν εκεί 
µέσα για πάντα. Ο Αλλάχ θα είναι 
Ευχαριστηµένος απ’ αυτούς, κι αυτοί θα είναι 
ευχαριστηµένοι απ’ Αυτόν. Αυτό θα είναι (η 
αµοιβή) για όποιον φοβάται τον Κύριό του 

(απέχοντας από τις απαγορεύσεις Του). � 

Σούρα 99 Αζ-Ζάλζαλα  
[Ο Σεισµός] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Όταν η γη σειστεί από τον (τελικό) 
σεισµό της, � 

BBBB� Και όταν η γη αποβάλει τα βάρη της 
(τους νεκρούς), � 
CCCC� Και ο άνθρωπος (τροµαγµένος και 
έκπληκτος) θα πει «Τι συµβαίνει µ’ αυτή;». � 

DDDD�Εκείνη την Ηµέρα (η γη) θα πει τις ιστορίες 
της (τι καλό και τι κακό έγινε πάνω της), � 
EEEE�Επειδή ο Κύριός σου θα την εµπνεύσει.� 
FFFF�Εκείνη την ηµέρα οι άνθρωποι θα 

προχωρήσουν χωρισµένοι (σε οµάδες) (από 
τον τόπο της Κρίσης προς τον τελικό 
προορισµό τους), για να τους δειχθούν οι 
πράξεις τους (δηλ. την αµοιβή τους). � 
GGGG�Όποιος έχει κάνει καλό (έστω και) ίσο µε 
το βάρος ενός ατόµου θα δει (την αµοιβή του),� 

HHHH�Και όποιος έχει κάνει κακό (έστω και) 
ίσο µε το βάρος ενός ατόµου θα δει (την 
τιµωρία του). � 

Σούρα 100 Αλ-‘Αντιγιάτ  
[Τα Άλογα που Τρέχουν ∆υνατά] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Μα τα (άλογα) που τρέχουν δυνατά 

(στο δρόµο του Αλλάχ) λαχανιασµένα, � 
BBBB� Και (από τις οπλές τους) βγάζουν 

σπίθες (από το τρέξιµό τους, όταν οι οπλές 
τους χτυπούν τις πέτρες), � 
CCCC�Και επιτίθενται (στους εχθρούς) το πρωί,�     
DDDD�Και σηκώνουν από το τρέξιµό τους σκόνη,� 
EEEE� Kαι διεισδύουν αµέσως ως ένα στη 

µέση της παράταξης (του εχθρού). � 
FFFF� Στ’ αλήθεια, ο (άπιστος) άνθρωπος 
είναι αγνώµων προς τον Κύριό του. � 
GGGG� Και ο ίδιος είναι ο µάρτυρας σε αυτό 

(στην αχαριστία του προς τον Κύριό του). � 
HHHH� Και στ’ αλήθεια, διακατέχεται από 

υπερβολική αγάπη για τα πλούτη. � 
IIII� Μα δεν ξέρει (ο άνθρωπος τι τον 
περιµένει) όταν βγουν και σκορπιστούν αυτά 

που βρίσκονται στους τάφους (όταν οι 
άνθρωποι αναστηθούν), � 
JJJJ�Και θα φανερωθούν αυτά που βρίσκονται 
µέσα στα στήθη (των ανθρώπων); � 
KKKK�Στ’ αλήθεια, ο Κύριός τους, εκείνη την 

Ηµέρα, είναι Χαµπείρ (Γνωρίζει πλήρως) γι’ 
αυτούς (όλες τις πράξεις και τις υποθέσεις 
τους). � 

Σούρα 101 Αλ-Κάρι‘α  
[Η Ηµέρα της Κρίσεως, που Χτυπά τις 

Καρδιές] 
Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 

(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
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AAAA� Η Αλ-Κάρι‘α (δηλ. η Ηµέρα της 
Κρίσεως που κτυπά τις καρδίες των 
ανθρώπων µε τα τροµακτικά γεγονότα που θα 
γίνουν εκείνη την Ηµέρα). � 
BBBB� Τι είναι λοιπόν η Αλ-Κάρι‘α; � 
CCCC�Και πώς να ξέρεις τι είναι η Αλ-Κάρι‘α 

(έκφραση που δείχνει πόσο σηµαντική είναι);�     
DDDD� Είναι η Ηµέρα κατά την οποία οι 
άνθρωποι θα είναι σαν τις σκορπισµένες 
πεταλούδες, � 
EEEE� Και τα βουνά θα είναι σαν το 

ξασµένο µαλλί. � 
FFFF� Όσο γι’ αυτόν που η ζυγαριά (µε τις 
καλές και τις κακές πράξεις) του θα είναι πιο 

βαριά (από τη µεριά των καλών πράξεων), � 
GGGG�Θα έχει µια ευχάριστη ζωή (στον 
Παράδεισο), � 
HHHH�Μα όσο γι’ αυτόν που η ζυγαριά (µε τις 
καλές και τις κακές πράξεις) του θα είναι πιο 

ελαφριά (από τη µεριά των καλών πράξεων), � 
IIII�Θα έχει ως κατοικία του την Αλ-
Χάουιγια. � 
JJJJ�Και πώς να ξέρεις τι είναι (η Αλ-
Χάουιγια); (έκφραση που δείχνει πόσο 
σηµαντική είναι), � 
KKKK�Είναι µία πυρακτωµένη Φωτιά. � 

Σούρα 102 Ατ-Τακάθουρ  
[Ο Πόθος για την Αύξηση] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Σας απασχόλησε (από τη λατρεία του 
Αλλάχ) ο πόθος για την αύξηση (των 
παιδιών, του πλούτου, της εξουσίας κτλ.), � 
BBBB� Μέχρι που θα επισκεφτείτε τους 
τάφους (δηλ. µέχρι που θα πεθάνετε). � 
CCCC�Όχι! Στ’ αλήθεια θα µάθετε (την 
πραγµατικότητα, και ότι η Μέλλουσα ζωή θα 
ήταν καλύτερη για σας αν λατρεύατε τον 
Αλλάχ, όπως έπρεπε, κατά την εγκόσµια ζωή). � 

DDDD� Και πάλι όχι! Στ’ αλήθεια θα µάθετε 
(την κατάληξή σας, λόγω του πόθου σας για 
τα υλιστικά πράγµατα, που σας 
απασχολούσαν από την λατρεία προς τον 
Αλλάχ κατά την εγκόσµια ζωή). � 
EEEE� Όχι! Αν γνωρίζατε µε βεβαιότητα 

(την κατάληξή σας, δε θα απασχολούσασταν 
µε τα εγκόσµια) � 
FFFF� Στ’ αλήθεια, θα δείτε το Πυρ της 
Κολάσεως. � 
GGGG� Έπειτα, θα το δείτε µε βεβαιότητα 

(χωρίς καµία αµφιβολία), � 

HHHH� Και έπειτα, εκείνη την Ηµέρα θα 

ρωτηθείτε για τις απολαύσεις (στις οποίες 
επιδιδόσασταν κατά την εγκόσµια ζωή). � 

Σούρα 103 Αλ-‘Ασρ  
[Ο Χρόνος]

 
 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�(Ορκίζοµαι) Μα το Αλ-‘Άσρ (το Χρόνο, 
ή την τρίτη ηµερήσια προσευχή που λέγεται 
Αλ-‘Άσρ)! � 
BBBB�Ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε απώλεια,� 
CCCC� Εκτός από εκείνους που πιστεύουν, 

και κάνουν ενάρετες πράξεις, συνιστούν ο 

ένας στον άλλο την αλήθεια (την αληθινή 
πίστη και το να πράττουν καλές πράξεις) και 
συνιστούν ο ένας στον άλλο την υποµονή. � 

Σούρα 104 Αλ-Χούµαζα  
[Η Συκοφαντία πίσω από την Πλάτη] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Αλίµονο σε αυτόν που κακολογεί 
τους άλλους, που µιλά για τα ελαττώµατά  
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τους πίσω από την πλάτη τους, � 
BBBB�Που µάζευε πλούτη και τα µετρούσε. � 
CCCC� Νοµίζοντας ότι τα πλούτη του θα τον 

κάνουν να ζήσει αιώνια. � 
DDDD� Όχι! Σίγουρα θα ριχτεί στην Αλ-

Χούταµα (Σπαστήρα, η Φωτιά που σπάει ό,τι 
ριχτεί µέσα της). � 
EEEE� Και πώς να ξέρεις τι είναι η Αλ-

Χούταµα (Σπαστήρας); (έκφραση που δείχνει 
πόσο σηµαντική είναι), � 
FFFF� (Είναι) Η Φωτιά του Αλλάχ που είναι 
(αιώνια) φουντωµένη. � 
GGGG� Που διεισδύει (µέσα στα σώµατα και 
φτάνει) έως τις καρδιές. � 
HHHH� Είναι κλειδωµένη περικλύοντάς τους 
(άπιστους) µέσα της. � 
IIII� Με µακριές µπάρες (ώστε να µην 
µπορέσουν να βγούν από αυτή).

 � 

Σούρα 105 Αλ-Φιλ  
[Ο Ελέφαντας] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 

AAAA�∆εν είδες (ω Μωχάµµαντ) τι έκανε ο 

Κύριός σου µε τους ανθρώπους που 

κατείχαν τον ελέφαντα; (Αναφέρεται στο 
στρατό του Αµπράχα Αλ-’Άσραµ, ο οποίος 
προσπάθησε να καταλάβει τη Μέκκα και να 
καταστρέψει τον Αλ-Κά‘µπα και στον οποίο 
υπήρχε και ένας τεράστιος ελέφαντας), � 
BBBB� Και δεν οδήγησε (ο Αλλάχ) το σχέδιό 

τους σε αποτυχία; � 
CCCC� Και Έστειλε καταπάνω τους σµήνη 

από πουλιά. � 
DDDD� Χτυπώντας τους µε πέτρες από 

ψηµένο πηλό. � 
EEEE� Και τους έκανε (ο Αλλάχ) σαν 

φαγωµένο σανό (που το έφαγαν τα ζώα και 
έπειτα το αφόδευσαν). � 

Σούρα 106 Κουράις  
[Η Φυλή των Κουράις] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�(Πόσες εύνοιες παραχώρησε ο Αλλάχ 
στους Κουράις, πώς τους προστάτευσε από 
τον στρατό µε τον ελέφαντα, και µια από 
αυτές τις εύνοιές Του είναι) Η συνήθεια των 

Κουράις (να ταξιδεύουν µε ασφάλεια). � 
BBBB�Η συνήθειά τους να ταξιδεύουν (τα 
εµπορικά καραβάνια) το χειµώνα (προς την 
Υεµένη) και το καλοκαίρι (προς την παλιά 
Συρία). � 
CCCC�Ας λατρεύουν λοιπόν τον Κύριο αυτού 

του Οίκου (του Ιερού Οίκου στη Μέκκα), � 
DDDD�Αυτόν που τους τάιζε (σώζοντάς τους) 
από την πείνα και τους έκανε να 

αισθάνονται ασφαλείς από το φόβο. � 

Σούρα 107 Αλ-Μα‘ούν  
[Οι Ανάγκες των Γειτονικών Σχέσεων] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Είδες εκείνον που διαψεύδει το Αντ-
Ντείν (την Ανάσταση, Απολογισµό, Αµοιβή 
και Τιµωρία από τον Αλλάχ για τους 
σκλάβους Του αναλόγως µε τα έργα τους, και 
έτσι δεν υπακούει τον Αλλάχ στις Εντολές 
Του και στις Απαγορεύσεις Του); � 
BBBB� Είναι ο ίδιος που διώχνει τον ορφανό 

(από τα δικαιώµατά του) µε σκληράδα, � 
CCCC� Και δεν προτρέπει στο τάισµα του 

ενδεή (δηλ. ούτε αυτός ταΐζει τους φτωχούς, 
ούτε προτρέπει τους άλλους να το κάνουν). � 



  

@ @@ @

ò¹ ¹
CBAQ Q

CBADHGFEIN N
MLKJOTSRQPUZN N
YXWV[_^]\`eH H

ò¹ ¹
CBAQ Q

dcbafhgmN N
lkjinqporN N
svutw|H H

ò¹ ¹
CBAP P

{zyx}ba`_~cN N
dhgfeijlN N

kmrqponsT  

íº  
������ 
٥ 

���	�
�� �
١١١  

ìº  
������� �
٣� �

���	�
�� �
١١٠  

ñº  
������� �
٦� �

���	�
�� �
١٠٩  

DDDD� Αλίµονο σε εκείνους που 

προσεύχονται (τους υποκριτές), � 
EEEE� Που καθυστερούν τις προσευχές τους 
(από τις ώρες που πρέπει να γίνουν από 
αδιαφορία ή αµέλεια). � 
FFFF� Που κάνουν (καλές πράξεις µόνο και 
µόνο) για επίδειξη, � 
GGGG� Και εµποδίζουν το Αλ-Μα‘ούν (δηλ. 
αρνούνται να δανείζουν τα οικιακά σκεύη 
που µπορεί να τους ζητήσει ο γείτονας). � 

Σούρα 108 Αλ-Κάουθαρ  
[Ένα Ποτάµι στον Παράδεισο] 
Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 

(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Στ’ αλήθεια, Εµείς σου δώσαµε (ω, 
Μωχάµµαντ) το Αλ-Κάουθαρ (ένα ποτάµι 
στον Παράδεισο). � 
BBBB� Γι’ αυτό προσευχήσου στον Κύριό 

σου (αφοσιωµένος προς Αυτόν και µόνο) και 
πρόσφερε θυσία (για τους φτωχούς, για Χάρη 
του Αλλάχ και µόνο). � 
CCCC�Πράγµατι, εκείνος που σε µισεί είναι ο 

αποκοµµένος (από την ευηµερία και από κάθε 
καλό, σ’ αυτόν τον κόσµο και στη Μέλλουσα 
Ζωή) (αναφέρεται σε έναν άντρα που µίλησε για 
τον Προφήτη χλευάζοντας ότι ο Προφήτης είναι 
άκληρος από γιους, και το όνοµά του δε θα 
συνεχιστεί µετά από το θάνατό του, αλλά ο 
Αλλάχ του απάντησε ότι αυτός είναι ο 
αποκοµµένος και όχι ο Προφήτης). � 

Σούρα 109 Αλ-Κάφιρουν  
[Οι Άπιστοι] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Πες (ω, Μωχάµµαντ): «Ω, άπιστοι! � 
BBBB�Εγώ δεν λατρεύω αυτά που εσείς λατρεύετε,� 
CCCC�Ούτε εσείς λατρεύετε Όποιον εγώ λατρεύω.� 
DDDD� Και ούτε εγώ θα λατρεύω αυτά που 

εσείς λατρεύετε, � 
EEEE�Και ούτε εσείς θα λατρεύετε Όποιον 

εγώ λατρεύω. � 
FFFF� Εσείς έχετε τη θρησκεία σας και εγώ 

έχω τη θρησκεία µου. � 

Σούρα 110 Αν-Νασρ  
[Η Νίκη] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Όταν έρθει η Νίκη από τον Αλλάχ 

και η κατάκτηση (της Μέκκας), � 

BBBB�Και βλέπεις τους άνθρωπους να 

εισέρχονται στη θρησκεία του Αλλάχ σε πλήθη,� 
CCCC�Τότε δόξαζε τον Κύριό σου 

ευγνωµονώντας Τον, και να ζητάς τη 

Συγχώρεσή Του. Στ’ αλήθεια, Είναι Εκείνος 
που πάντα αποδέχεται τη µεταµέλεια και 
συγχωρεί. � 

Σούρα 111 Αλ-Μάσαντ  
[Οι Ίνες από Φοινικόδεντρο] 
Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 

(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA� Ας χάσουν τα χέρια του Αµπού 

Λάχαµπ (αραβική έκφραση που σηµαίνει ''ας 
χαθεί και ταλαιπωρηθεί ο ίδιος ο Αµπού 
Λάχαµπ!''), και (στ’ αλήθεια) ο ίδιος έχασε 
και ταλαιπωρήθηκε. (Ο Αµπού Λάχαµπ, ένας 
από τους θείους του Προφήτη και άσπονδος 
εχθρός του) (στο Κοράνιο πολλές φορές 
χρησιµοποιείται παρελθοντικός χρόνος για 
κάτι που θα γίνει στο µέλλον, για να δείξει ότι 
αυτό θα γίνει οπωσδήποτε και τίποτα δε 
µπορεί να το αλλάξει)! � 
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BBBB�∆εν τον προστάτεψαν (από την τιµώρια, 
ούτε τον ωφέλησαν απέναντι στον Αλλάχ) τα 

πλούτη του ούτε ό,τι απέκτησε (από παιδιά).�  
CCCC� Θα εισαχθεί στη Φωτιά που έχει 
(άγριες) φλόγες για να καεί µέσα της, � 
DDDD� Επίσης και η γυναίκα του, αυτή που 

κουβαλάει καυσόξυλα (δηλ. τα αγκάθια που 
κουβαλούσε για να τα βάλει στο δρόµο του 
Μωχάµµαντ ώστε να τον βλάψει), � 
EEEE� Θα έχει γύρω από το λαιµό της ένα 

σχοινί από Μάσαντ (πλεγµένες πολύ σκληρές 
ίνες από φοινικόδεντρο, µε το οποίο θα 
υψωθεί στην Κόλαση και έπειτα θα πεταχτεί 
προς τα κάτω). � 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σούρα 112 Αλ-Ιχλάς  
[Η Αφοσίωση – Η Ειλικρίνεια] 
Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 

(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�Πες (ω, Μωχάµµαντ): Αυτός είναι ο Αλλάχ, 
ο Άχαντ (Ένας, Μοναδικός και Αδιαίρετος) � 
BBBB� Ο Αλλάχ Ασ-Σάµαντ (ο Αυτάρκης, 
που δεν έχει ανάγκη τίποτα από τα πλάσµατά 
του, αλλά αυτά έχουν ανάγκη από Αυτόν, και 
Αυτός ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε πεθαίνει) � 
CCCC� ∆ε γέννησε, ούτε γεννήθηκε � 
DDDD� Και κανένας δεν είναι ίσος ή 

συγκρίσιµος µε Αυτόν. � 

Σούρα 113 Αλ-Φάλακ  
[Η Χαραυγή] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�Πες (ω, Μωχάµµαντ): «Αναζητώ 

καταφύγιο στον Κύριο της Χαραυγής, � 
BBBB�Από το κακό (που προέρχεται από) τα 

δηµιουργήµατα που έπλασε, �  
CCCC�Και το κακό της νύχτας µε το βαθύ 

σκοτάδι της όταν διαχέεται (και καλύπτει τα 
πάντα και ό,τι κακό περιέχει η νύχτα), � 
DDDD�Και το κακό εκείνων (των µαγισσών 
όταν) φυσούν στους κόµπους, � 
EEEE�Και το κακό του ζηλόφθονου όταν 

µατιάζει». � 

Σούρα 114 Αν-Νας  
[Οι Άνθρωποι] 

Στο Όνοµα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχµάν 
(Παντελεήµονα), του Αρ-Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνου) 
AAAA�Πες (ω, Μωχάµµαντ): «Αναζητώ 

καταφύγιο στον Κύριο των ανθρώπων, � 
BBBB�Τον Βασιλιά των ανθρώπων, �  
CCCC�Το Θεό των ανθρώπων, � 
DDDD�Από το κακό του ύπουλου ψιθυριστή 

(του διαβόλου, που ψιθυρίζει το κακό στις 
καρδιές των ανθρώπων), που αποσύρεται 
(από τον ψίθυρό του, µόλις κάποιος 
µνηµονεύσει τον Αλλάχ), � 
EEEE�Που ψιθυρίζει (το κακό) στα στήθη 

(στις καρδιές) των ανθρώπων, � 
FFFF�Και από (το κακό) των τζινν και των 

ανθρώπων. � 
 



  

@ @
Κρίσιµα Ερωτήµατα στη 

Ζωή ενός Μουσουλµάνου 

1. Από πού αντλεί ένας Μουσουλµάνος την πίστη και το δόγµα του; Ο 

Μουσουλµάνος αντλεί την πίστη και το δόγµα του απ’ το Βιβλίο του Αλλάχ (το 

Ιερό Κοράνιο) και την αυθεντική Σούννα του Προφήτη Του (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), ο 

οποίος δεν µιλά αυθαίρετα και µε δική του επιθυµία, αλλά (όπως λέει ο Αλλάχ): 
«Στ’ αλήθεια πρόκειται µόνο για µία αποκάλυψη που αποκαλύφθηκε.» [53:4]. 

Αυτές οι δύο πηγές πρέπει να γίνουν κατανοητές σύµφωνα µε την τότε αντίληψη 

των συντρόφων του, και των ενάρετων προγόνων (Ασ-Σάλαφ Ασ-Σάλιχ).  
2. Πού θα πρέπει να προστρέχουν οι Μουσουλµάνοι σε περίπτωση που 

διαφωνούν; Οι Μουσουλµάνοι πρέπει να προστρέχουν στον Ισλαµικό Νόµο, 

καθώς αυτό είναι που αναφέρθηκε στο Βιβλίο του Αλλάχ και τη Σούννα του 

Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) του. Ο Αλλάχ είπε: «κι αν διαφωνείτε σε κάτι, στρέψτε 
αυτό στον Αλλάχ  και τον Αγγελιαφόρο (δηλ. αναζητήστε τη λύση της διαφωνίας 

σας στο βιβλίο του Αλλάχ και τη Σούννα του Προφήτη Του).» [4:59] 

 Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Άφησα ανάµεσά σας δύο πράγµατα, τα 

οποία αν τα ακολουθήσετε, δεν θα παραστρατήσετε ποτέ: το Βιβλίο του Αλλάχ 

και τη Σούννα του Προφήτη Του.» (Αλ-Μουάτα’) 

3. Ποια από τις αιρέσεις θα είναι αυτή που θα σωθεί την Ηµέρα της 
Ανάστασης; Ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Η Ούµµα (οι οπαδοί) µου θα 

διαιρεθεί σε εβδοµήντα τρεις αιρέσεις, όλες εκ των οποίων θα καταλήξουν στο 

Πυρ της Κολάσεως, εκτός από µία.’’. Οι σύντροφοί του ρώτησαν: ‘‘Ποια είναι 
αυτή, ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ;’’. Αυτός απάντησε: ‘‘Αυτή που ακολουθεί το 

δρόµο µου και το δρόµο των συντρόφων µου.» (Άχµαντ) 

Και έτσι όποιος θέλει να σωθεί και τα έργα του να γίνουν αποδεκτά από τον 

Αλλάχ, θα πρέπει να ακολουθεί το δρόµο του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) και των 

συντρόφων του, αποφεύγοντας να επινοήσει ο ίδιος κάποια καινοτοµία ή να 

ακολουθήσει κάποια καινοτοµία που την επινόησε κάποιος άλλος στο Ισλάµ. 

4. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνουν αποδεκτές οι ενάρετες πράξεις; 
Οι προϋποθέσεις για να γίνουν αποδεκτές οι ενάρετες πράξεις είναι οι ακόλουθες:  
1) Ορθή πίστη στον Αλλάχ και στη Μοναδικότητά Του, καθώς ο Αλλάχ δεν αποδέχεται 
καµία πράξη από κάποιον που διαπράττει Σιρκ (πολυθεϊσµό)· 2) Αγνότητα 

προθέσεων: πράττοντας καλές πράξεις για χάρη του Αλλάχ και µόνο· 3) Το να 

ακολουθεί κανείς το παράδειγµα του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): το άτοµο θα πρέπει 
να κάνει την πράξη µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εξηγείται απ’ τον Προφήτη       

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), και να µην επινοεί καινούριο τρόπο λατρείας, τον οποίο δεν το 

έκανε ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). 

Εάν κάποια απ’ τις τρεις αυτές προϋποθέσεις δεν πληρείται, τότε η πράξη δεν γίνεται 
αποδεκτή.  Ο Αλλάχ είπε: «Και θα Στραφούµε σε όσες πράξεις έκαναν αυτοί (σε 
αυτή τη ζωή), και θα τις Κάνουµε σκορπισµένους κόκκους σκόνης.» [25:23] 

5. Πόσα στάδια υπάρχουν στη θρησκεία του Ισλάµ; Υπάρχουν τρία στάδια στη 

θρησκεία του Ισλάµ. Το Ισλάµ, το Ιµάν και το Ιχσάν. 

6. Τι σηµαίνει ‘Ισλάµ’, και πόσους πυλώνες διαθέτει; ‘Ισλάµ’ σηµαίνει: Υποταγή 

στον Αλλάχ, µε πίστη στον Ταουχίντ (Μονοθεϊσµό), συµµόρφωση στις εντολές Του, 

µε υπακοή προς Αυτόν, µε αποφυγή και απαλλαγή από κάθε µορφή πολυθεϊσµού 

και ειδωλολατρίας, καθώς επίσης και αποφυγή αυτών που τα διαπράττουν. 
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 Οι πυλώνες του Ισλάµ είναι πέντε, όπως αναφέρθηκε στο χαντίθ του Προφήτη  

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): «Το Ισλάµ είναι χτισµένο πάνω σε πέντε [πυλώνες]: Η µαρτυρία 

του ότι δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον Αλλάχ και ότι ο Μωχάµµαντ είναι 
ο Αγγελιαφόρος Του (Ασχάντο αλά ιλάχα ίλα Αλλάχ, ουά ασχάντο άνα 

Μωχάµµανταν ρασούλο Αλλάχ), η εκτέλεση της Σαλά (προσευχής), η προσφορά 

της Ζακά (υποχρεωτική ετήσια ελεηµοσύνη), η εκτέλεση του Χατζ (προσκύνηµα 

στη Μέκκα) και η νηστεία κατά το µήνα του Ραµαζανιού.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ). 

7. Τι σηµαίνει ‘Ιµάν’ και πόσους πυλώνες διαθέτει; ‘Ιµάν’ σηµαίνει: Πίστη και 

πεποίθηση στην καρδιά, οµιλία της γλώσσας και πράξεις των άκρων του σώµατος. 

 Το Ιµάν αυξάνεται όταν κανείς πράττει καλές πράξεις και µειώνεται όταν 

κανείς διαπράττει αµαρτίες.  
 Ο Αλλάχ (

ΣΟUµπΧαVάΧΟU 

ΟUά Τα‘άλα) είπε: «Στ’ αλήθεια, σε Στείλαµε (ω, Μωχάµµαντ) ως 

µάρτυρα, ως αγγελιαφόρο χαρµόσυνων ειδήσεων, και ως προειδοποιητή». [48:8], 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Το Ιµάν έχει εβδοµήντα και κάτι κλαδιά: Το 

ψηλότερο είναι να λέει κανείς ότι δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός απ’ τον Αλλάχ, το 

χαµηλότερο είναι να αφαιρέσει κανείς οτιδήποτε βλαβερό ή εµπόδιο απ’ το 

µονοπάτι· και το να ντρέπεται (σεµνότητα) κανείς είναι ένα κλαδί του Ιµάν.» (Μόσλεµ).  

 Η αύξηση του Ιµάν µπορεί να παρατηρηθεί, όταν ο άνθρωπος βλέπει την αύξηση 

του ενθουσιασµού που νιώθει όταν πράττει καλές πράξεις, και το αντίστροφο.  

Το Ιµάν έχει έξι πυλώνες, όπως αναφέρθηκε στο χαντίθ του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): 

«Το Ιµάν είναι το να πιστεύει κανείς στον Αλλάχ, τους αγγέλους Του, τα Βιβλία Του, τους 
Αγγελιαφόρους Του, την Ηµέρα της Κρίσης, και το Αλ-Κάνταρ (Θείο Πεπρωµένο) και 
στις συνέπειες που επιφέρει (το Αλ-Κάνταρ) τόσο τις καλές, όσο και τις κακές.» (Αλ-Μπουχάρι) 

8. Τι σηµαίνει ‘Λα ιλάχα ίλα Αλλάχ’; Αυτή η φράση σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 

άλλος θεός εκτός απ’ τον Αλλάχ, και ότι ο Αλλάχ και µόνο αξίζει να λατρεύεται. 

9. Είναι ο Αλλάχ µαζί µας; Ναι, ο Αλλάχ είναι µαζί µας µε την τέλεια γνώση Του, 

την ακοή Του, την όρασή Του, την προστασία Του, την παντοδυναµία Του και τη 

Θεία Βούλησή Του. Ωστόσο, ο Ίδιος ο Αλλάχ, δεν αποτελεί µέρος της δηµιουργίας 

Του, και τίποτα από αυτή δεν µπορεί να Τον περικλείσει.  

10. Μπορεί ο Αλλάχ να γίνει αντιληπτός από την όραση του µατιού; Κανείς 

δεν µπορεί να δει τον Αλλάχ κατά την εγκόσµια ζωή, αλλά οι πιστοί θα Τον δουν 

την Ηµέρα της Ανάστασης, καθώς επίσης και στον Παράδεισο. Ο Αλλάχ              

(
ΣΟUµπΧαVάΧΟU 

ΟUά Τα‘άλα) είπε: «Κάποια πρόσωπα εκείνη την Ηµέρα θα είναι λαµπερά και 
φωτεινά ���� Ατενίζοντας Τον Κύριό τους.» [75:22-23] 

11. Ποιο είναι το όφελος της γνώσης των Ονοµάτων και των Ιδιοτήτων του 

Αλλάχ; Η πρώτη υποχρέωση που επέβαλε ο Αλλάχ στα δηµιουργήµατά Του, ήταν 

το να γνωρίζουν τον Αλλάχ (
ΣΟUµπΧαVάΧΟU 

ΟUά Τα‘άλα). Αν πραγµατικά γνωρίσουν τον Αλλάχ, θα 

Τον λατρέψουν όπως Του αρµόζει. Ο Αλλάχ (
ΣΟUµπΧαVάΧΟU 

ΟUά Τα‘άλα) είπε: «Και µάθε ότι δεν 

υπάρχει άλλος θεός, εκτός απ’ τον Αλλάχ.» [47:190] 

 Η λατρεία του Αλλάχ µέσω των Ονοµάτων και των Ιδιοτήτων Του, σηµαίνει ουσιαστικά 

ότι κάποιος τα µαθαίνει όπως πρέπει, κατανοεί τη σηµασία τους, και πράττει ανάλογα. 

 Υπάρχουν µερικά Ονόµατα και Ιδιότητες του Αλλάχ που θεωρούνται 
αξιέπαινα, αν βρεθούν σε έναν άνθρωπο, όπως η γνώση, το έλεος, και η 
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δικαιοσύνη, ενώ υπάρχουν άλλα που είναι επιλήψιµα, όπως η απόδοση θείας 

φύσης σε κάποιον. Υπάρχουν επίσης κι άλλα αξιέπαινα χαρακτηριστικά, τα οποία 

έχει ζητηθεί από τους ανθρώπους να τα αναζητήσουν και να τα αποκτήσουν, αλλά 

δεν αποδίδονται σε καµία περίπτωση στον Αλλάχ (
ΣΟUµπΧαVάΧΟU 

ΟUα Τα‘άλα), όπως η υποτέλεια 

προς τον Αλλάχ, το να βρίσκεται κανείς σε κατάσταση ανάγκης, ταπεινότητας, 
παράκλησης προς τον Αλλάχ και άλλα παρόµοια. Ο πιο αγαπητός άνθρωπος για 

τον Αλλάχ, είναι αυτός που έχει χαρακτηριστικά που Αυτός αγαπά, και ο πιο 

µισητός σ’ Αυτόν, είναι αυτός που έχει χαρακτηριστικά που Αυτός µισεί.   
12. Ποια είναι τα πιο Όµορφα Ονόµατα του Αλλάχ; Ο Αλλάχ λέει: «Και σ’ Αυτόν 
ανήκουν τα πιο Όµορφα Ονόµατα, και έτσι µε Αυτά κάνε επίκληση προς Αυτόν.» [7:180] 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Ο Αλλάχ έχει 99 Ονόµατα, εκατό µείον ένα, 

και όποιος τα απαριθµήσει θα πάει στον Παράδεισο». (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ) 

Η έννοια της απαρίθµησής τους σηµαίνει: 1) Το να γνωρίζει κανείς τα 

Ονόµατα και το πλήθος τους. 2) Το να κατανοεί τη σηµασία τους και τι 
υποδεικνύουν. Για παράδειγµα, το ότι κάποιος Μουσουλµάνος γνωρίζει ότι ο 

Αλλάχ είναι Αλ-Χακείµ (ο Πάνσοφος), συνεπάγεται ότι καταλαβαίνει πως όλα 

γίνονται σύµφωνα µε τη Σοφία Του. Παροµοίως, το ότι κάποιος Μουσουλµάνος 
γνωρίζει ότι ο Αλλάχ είναι Αλ-Κουντούς (ο Ιερός), συνεπάγεται ότι πιστεύει πως ο 

Αλλάχ είναι απαλλαγµένος από κάθε ατέλεια. 3) Το να κάνει επίκληση προς τον 

Αλλάχ µε αυτά, και η επίκληση είναι δύο ειδών: α) Το να δοξάζει και να λατρεύει 
τον Αλλάχ µ’ αυτά τα Ονόµατα. β) Το να προσεύχεται στον Αλλάχ, ζητώντας από 

τον Αλλάχ ό,τι επιθυµεί µε αυτά. 

Τα Ονόµατα του Αλλάχ είναι τα εξής: 

Όνοµα Σηµασία του Ονόµατος 
Αλλάχ Ο Θεός: Είναι Εκείνος στον Οποίον ανήκει όλη η θειότητα και η Κυριαρχία, 

και Αυτός είναι ο Μόνος που Αξίζει να λατρεύεται από όλη τη δηµιουργία 

Του. Προς Αυτόν και µόνο θα πρέπει όλη η δηµιουργία να υποτάσσεται µε 
υπακοή, να υποκλίνονται και να πέφτουν πρηνείς. Και προς Αυτόν και µόνο 

θα πρέπει όλα τα είδη λατρείας να απευθύνονται. 
Αρ-Ραχµάν Ο Παντελεήµων: Ένα όνοµα που υποδεικνύει την τεράστια έκταση του 

Ελέους Του, που περικλείει ολόκληρη τη δηµιουργία Του. Πρόκειται για ένα 

όνοµα που απευθύνεται συγκεκριµένα σ’ Αυτόν, και απαγορεύεται να 

χρησιµοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλον.  

Αρ-Ραχείµ Ο Πολυεύσπλαχνος: Ο Ελεήµων, που Ελεεί τους πιστούς σε αυτήν τη ζωή 

µέσω της Καθοδήγησής Του, και τους Ελεεί και στη Μέλλουσα Ζωή µέσω 

του ότι θα τους Τιµήσει µε τον Παράδεισο. 

Αλ-‘Αφόου Αυτός που σβήνει τις αµαρτίες των δούλων Του: Συγχωρεί τους δούλους 
Του και δεν τους Τιµωρεί, ενώ αξίζουν την τιµωρία.  

Αλ-Γαφούρ Αυτός που Συγχωρεί τα πάντα: Αυτός που Κρύβει τις αµαρτίες των δούλων 
Του, χωρίς να τις Εκθέτει, ούτε Τιµωρεί τους δούλους Του γι’ αυτές.  

Αλ-
Γαφφάρ 

Αυτός που Συγχωρεί συνεχώς στο µέγιστο βαθµό: Ένα Όνοµα που 

υποδεικνύει τη συνεχόµενη Συγχώρεση του Αλλάχ για τους δούλους Του, 

που ζητούν συγχώρεση. 

Αρ-Ρα’ούφ Ο Πολυεπιεικής: Το όνοµα αυτό προέρχεται από την Αραβική λέξη Αρ-Ρά’φα 

που αποτελεί τον ύψιστο βαθµό ελέους. Απευθύνεται σε όλη τη δηµιουργία 

σε αυτήν τη ζωή, και µόνο στους πιστούς στη Μέλλουσα. 
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Αλ-Χαλείµ Ο Μακρόθυµος: Αυτός που δεν σπεύδει να τιµωρήσει τους δούλους Του, 

παρόλο που είναι Ικανός να το κάνει. Τους ∆ίνει χάρη και τους Συγχωρεί για 

τις αµαρτίες τους αν ζητήσουν συγχώρεση. 

Ατ-
Ταουάµπ 

Αυτός που ∆έχεται τη µεταµέλεια αυτών που µετανοούν: Αυτός που Καθοδηγεί 
όσους από τους δούλους Του Θέλει στη µετάνοια και την ∆έχεται από αυτούς. 

Ασ-Σιττείρ Αυτός που Καλύπτει τα σφάλµατα των δούλων Του: Αυτός που Καλύπτει τις 
αµαρτίες των δούλων Του και δεν τους Εκθέτει µπροστά στη δηµιουργία Του. 

Αγαπά το να κρύβουν οι δούλοι Του τα σφάλµατά τους και τα σφάλµατα των 
άλλων. Του αρέσει επίσης να κρύβουν τα απόκρυφα µέρη του σώµατός τους. 

Αλ-Γανέι Ο Πάµπλουτος, ο Εντελώς Ανεξάρτητος, ο Αυτάρκης: Αυτός που δεν έχει 
ανάγκη ΑΠΌ καµία από τις δηµιουργίες Του. Και αυτό γιατί οι Ιδιότητές Του είναι 
τέλειες. Όλη η δηµιουργία Του έχει ανάγκη Αυτόν, τις Χάρες και τη βοήθειά Του. 

Αλ-Καρείµ Ο Γενναιόδωρος: Αυτός που Παρέχει τα αγαθά µε γενναιοδωρία. Παρέχει σε 
όποιον Θέλει και ό,τι Θέλει και όπως Θέλει είτε αυτός το ζητήσει, είτε όχι. 
Συγχωρεί τους ανθρώπους και Καλύπτει τα σφάλµατά τους. 

Αλ-Άκραµ Ο πιο Γενναιόδωρος: Αυτού του Οποίου η Γενναιοδωρία είναι στο µέγιστο 

βαθµό, που δεν υπάρχει αντάξιός Του σ’ αυτό και όλα τα αγαθά προέρχονται 
από Αυτόν. Ανταµείβει τους πιστούς µε την Εύνοιά Του. ∆ε Σπεύδει να 

Τιµωρήσει αυτούς που αποµακρύνονται και τους Κρίνει µε τη ∆ικαιοσύνη Του. 

Αλ-
Ουαχάαµπ 

Αυτός που Χαρίζει: Αυτός που Χαρίζει µε γενναιοδωρία χωρίς κανένα 

αντάλλαγµα. Και παρέχει χωρίς να Του ζητηθεί. 

Αλ-
Τζαουάντ 

Αυτός που Παραχωρεί αγαθά και χάρες µε γενναιοδωρία στα δηµιουργήµατά 

Του: Οι πιστοί σε Αυτόν θα λάβουν το µεγαλύτερο µερίδιο από τις χάρες και 
τη γενναιοδωρία Του. 

Αλ-
Ουαντούντ 

Ο Στοργικός που πλησιάζει τους δούλους Του µε αγάπη: Αυτός που αγαπά 

τους Αουλιά’ (ευσεβείς δούλους) Του και Έρχεται πιο κοντά σ’ αυτούς µέσω 

της Συγχώρεσης και της Χάρης Του. Είναι Ευχαριστηµένος µαζί τους, 
∆έχεται τις πράξεις τους και Σκορπίζει στις καρδιές όλων των ανθρώπων την 
αγάπη προς τους ευσεβείς δούλους Του. 

Αλ-Μού‘τι Αυτός που ∆ίνει, που Παραχωρεί: Αυτός που ∆ίνει ό,τι Επιθυµεί από τους 
θησαυρούς Του σε όποιον Αυτός Επιθυµεί. Οι Αουλιά’ (ευσεβείς δούλοι) Του 

θα λάβουν το καλύτερο µερίδιο από τη Γενναιοδωρία Του. Και είναι Αυτός 
που Έδωσε στα πάντα τη µορφή και την εικόνα τους. 

Αλ-Ουάσει‘ Ο Απέραντος: Αυτός που είναι Απέραντος αναφορικά µε τις Ιδιότητές Του, 

όπως το Μεγαλείο, το Κύρος, το Έλεος και τη Συγχώρεσή Του και είναι 
επίσης Απέραντος στην καλοσύνη και τις χάρες Του. 

Αλ-
Μούχσιν 

Ο Αγαθοεργός: Αυτός στον Οποίον ανήκει η τελειότητα αναφορικά µε την 
Ουσία, τα Ονόµατα, τις Ιδιότητες και τις Πράξεις Του. Έπλασε τα πάντα στην 
καλύτερη µορφή και είναι Αγαθοεργός απέναντι στη δηµιουργία Του. 

Αρ-Ράζικ Αυτός που Παρέχει, που Συντηρεί: Αυτός που Παρέχει για όλα τα δηµιουργήµατά 

Του. Θέσπισε το βιοπορισµό τους προτού ∆ηµιουργήσει τον κόσµο.  

Αρ-Ραζάκ Αυτός που Παρέχει, που Συντηρεί: Ένα Όνοµα που υποδεικνύει την αφθονία 

της παροχής του Αλλάχ για τους δούλους Του. Τους Παρέχει πριν Του 

ζητήσουν και τους Παρέχει ακόµη και αν Τον παρακούν. 
Αλ-Λατείφ Ο Ευγενής: Αυτός που γνωρίζει ακόµη και τα πιο ασήµαντα και τα πιο ισχνά 

θέµατα. Τίποτα δεν είναι κρυφό απ’ Αυτόν. Προσφέρει στους δούλους Του 

αγαθά και ωφέλιµα πράγµατα από όπου δεν τα περιµένουν.  
Αλ-

Χαµπείρ 

Αυτός που έχει απεριόριστη Γνώση: Αυτός, οι γνώσεις του Οποίου 

περικλείουν τα κρυφά και ενδόµυχα πράγµατα, όπως βέβαια και τα φανερά. 
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Αλ-Φαττάχ Αυτός που Ανοίγει ό,τι Επιθυµεί από τους θησαυρούς της κυριαρχίας, του 

ελέους και της πρόνοιάς Του, και τα Παραχωρεί σύµφωνα µε ότι Έκρινε η 

Σοφία και η Γνώση Του.  

Αλ-‘Αλείµ Ο Παντογνώστης: Αυτός του Οποίου οι γνώσεις περιλαµβάνουν τα έκδηλα 

και τα κρυφά θέµατα, τα φανερά και τα µυστικά, το παρελθόν, το παρόν και 
το µέλλον. Τίποτε δεν είναι κρυφό από Αυτόν. 

Αλ-Μπαρρ Αυτός που είναι Απέραντος στην αγαθοεργία Του προς τη δηµιουργία Του: 

Αυτός ∆ίνει, κανείς δεν µπορεί να απαριθµήσει τις χάρες Του. Εκπληρώνει 
τις υποσχέσεις Του, Συγχωρεί τους δούλους Του, τους Προστατεύει και τους 
Υποστηρίζει. ∆έχεται από αυτούς το λίγο και το Μεγαλώνει. 

Αλ-Χακείµ Ο Σοφός: Αυτός που Βάζει τα πράγµατα στη σωστή θέση. ∆εν υπάρχουν 
λάθη ή ατέλειες στον τρόπο µε τον οποίο ∆ιευθετεί τις υποθέσεις. 

Αλ-Χάκαµ Ο Κριτής: Αυτός που Κρίνει ανάµεσα στη δηµιουργία Του µε δικαιοσύνη και δεν 
Αδικεί κανέναν. Έστειλε στη γη το βιβλίο Του ως κριτή µεταξύ των ανθρώπων. 

Ασ-Σάκιρ 

(Ash-

Shakir) 

Αυτός που Ευχαριστεί τους δούλους Του για τις καλές πράξεις τους 
Ανταµείβοντάς τους: Αυτός που Επαινεί αυτούς που Τον υπακούν. Τους 
Ανταµείβει όταν κάνουν καλές πράξεις, ακόµα κι αν ήταν λίγες. Ανταµείβει 
τους ευγνώµονες για τις χάρες Του ∆ίνοντάς τους περισσότερες σε αυτή τη 

ζωή και Ανταµείβοντάς τους και στη Μέλλουσα. 

Ασ-Σακούρ Αυτός που συνεχώς Ευχαριστεί τους δούλους Του για τις καλές πράξεις τους 
Ανταµείβοντάς τους: Αυτός που Κάνει τις λίγες καλές πράξεις να 

αυξάνονται, και Πολλαπλασιάζει την ανταµοιβή των δούλων Του. Όταν ο 

Αλλάχ Θέλει να ευχαριστήσει τον δούλο Του για τις καλές πράξεις του, τότε 
τον Ανταµείβει, Αποδεχόµενος τις καλές του πράξεις. 

Αλ-Τζαµείλ Ο Όµορφος: Αυτός που είναι Όµορφος ο Ίδιος, τα Ονόµατα, οι Ιδιότητες και 
οι πράξεις Του. Και κάθε οµορφιά στη δηµιουργία Του προέρχεται από Αυτόν. 

Αλ-
Ματζείντ 

Ο Ένδοξος· ο Μεγαλοπρεπής: Σε Αυτόν ανήκει η Περηφάνια, η Τιµή, η 

∆ύναµη, η ∆όξα και η Ύψιστη θέση στους ουρανούς και τη γη. 

Αλ-Ουαλέι Ο Προστατευτικός· Προστάτης, και Βοηθός: Αυτός που είναι Αρµόδιος να 

∆ιευθετεί όλα τα θέµατα της δηµιουργίας Του και του βασίλειού Του. Είναι ο 

Βοηθός και ο Υποστηρικτής όλων των ενάρετων δούλων Του. 

Αλ-
Χαµείντ 

Ο Υπερ–Αξιέπαινος: Αυτός που επαινείται για τα Ονόµατα, τις Ιδιότητες και 
τις πράξεις Του. Είναι Αυτός στον Οποίον είµαστε ευγνώµονες σε περιόδους 
ευκολίας, αλλά και δυσκολίας. Είναι Αυτός που πάντα Αξίζει να Τον 
ευχαριστούµε εξαιτίας των τέλειων Ιδιοτήτων Του. 

Αλ-
Μάουλα 

Ο Κύριος, Προστάτης, Βοηθός: Αυτός που είναι Κύριος, Βασιλεύς, Αφέντης, 
Υποστηρικτής και Βοηθός των ενάρετων δούλων Του. 

Αν-Νασείρ Αυτός που Υποστηρίζει µε Νίκη,  όποιον ο Ίδιος επιθυµεί. Κανείς δεν µπορεί 
να νικήσει αυτόν τον οποίο Βοηθά, και κανείς δεν µπορεί να βοηθήσει αυτόν 
τον οποίο Εγκαταλείπει. 

Ασ-Σαµεί‘ Αυτός που Ακούει τα πάντα: Αυτός, Του Οποίου η ακοή Περικλείει όλα όσα 

είναι µυστικά και φανερά, και όλους τους ήχους ανεξάρτητα απ’ το πόσο χαµηλοί 
ή δυνατοί είναι. Και είναι Αυτός που Αποκρίνεται σε όσους Τον καλούν. 

Αλ-
Μπασείρ 

Αυτός που Βλέπει τα πάντα: Αυτός, του Οποίου η όραση Περικλείει τα πάντα 

στον ορατό και τον αόρατο κόσµο, είτε είναι κρυµµένα, είτε φανερά, και είτε 
είναι µεγάλα είτε είναι µικρά. 

Ασ-Σαχείντ 
(Ash-

Shaheed) 

Ο Μάρτυρας: Αυτός που επιβλέπει τη δηµιουργία Του. Μαρτύρησε για τον 
Εαυτό Του, ότι κανείς δεν έχει το δικαίωµα να λατρεύεται εκτός από τον Ίδιο 

και ότι Αυτός Συντηρεί (τη δηµιουργία Του) µε δικαιοσύνη. Μαρτυρά για 
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τους πιστούς, τους αγγέλους Του και τους αγγελιαφόρους ότι είναι 
Ειλικρινείς αναφορικά µε την πίστη τους.  

Αρ-

Ρακείµπ 

Ο Επιβλέπων: Αυτός που Επιβλέπει τους δούλους Του, Απαριθµεί τις πράξεις 
τους. Ούτε µια µατιά ή σκέψη δεν περνά χωρίς να το γνωρίζει Εκείνος. 

Αρ-Ραφείκ Ο Επιεικής: Ο Φιλεύσπλαχνος σχετικά µε τις πράξεις Του. Αυτός, ο Ύψιστος, 
είναι υποµονετικός µε τους δούλους Του και τους ∆ιατάζει σταδιακά. 

Συµπεριφέρεται στους δούλους Του µε Ευγένεια και Επιείκεια, καθώς δεν τους 
Επιβαρύνει µε βάρος που δεν µπορούν να αντέξουν. Αυτός, ο Ύψιστος, αγαπά 

τους ευγενείς δούλους Του που συµπεριφέρονται στους άλλους µε επιείκεια. 

Αλ-
Καρείµπ 

Αυτός που Βρίσκεται Κοντά: Αυτός που βρίσκεται κοντά σε όλους 
αναφορικά µε τη Γνώση και τη ∆ύναµή Του. Βρίσκεται κοντά στους πιστούς 
δούλους Του αναφορικά µε την Καλοσύνη, την Υποστήριξη και το Έλεός 
Του. Με όλα αυτά Βρίσκεται ακόµη πάνω στο Θρόνο Του και δεν 
αναµειγνύεται µε τη δηµιουργία Του. 

Αλ-
Μουτζείµπ 

Αυτός που Απαντά: Αυτός που Απαντά στις επικλήσεις αυτών που Τον 
καλούν, σύµφωνα µε τη Γνώση και τη Σοφία Του. 

Αλ-
Μουκείτ 

Ο Αρµόδιος να Παραχωρεί την Τροφή: Αυτός που ∆ηµιούργησε τα τρόφιµα 

και Ανέλαβε την ευθύνη της παράδοσής τους στη δηµιουργία Του.  

Αλ-
Χασείµπ 

Ο Επαρκής για τους δούλους Του, για ό,τι τους απασχολεί, από τα ζητήµατα 

αυτού του κόσµου ή της Μέλλουσας Ζωής. Οι πιστοί θα λάβουν στο έπακρο 

την υποστήριξή Του. Και Αυτός είναι που θα Καλέσει όλους τους δούλους 
Του για να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους σε αυτόν τον κόσµο. 

Αλ-
Μού’µιν 

Αυτός που Επιβεβαιώνει τους Προφήτες Του µε θαύµατα και σηµάδια - και 
Παρέχει ασφάλεια: Είναι Αυτός που Επιβεβαίωσε την ειλικρίνεια των 
αγγελιαφόρων Του και των ακολούθων τους, µέσω της µαρτυρίας Του για την 
ειλικρίνειά τους, ∆ίνοντας αποδείξεις γι’ αυτή. Κάθε ασφάλεια σε αυτήν και τη 

Μέλλουσα Ζωή προέρχεται από Αυτόν. Θα Προστατεύσει τους πιστούς από το 

να καταπιεστούν, να τιµωρηθούν ή να τροµοκρατηθούν την Ηµέρα της Κρίσης. 
Αλ-Μαννάν Ο Πολύ Γενναιόδωρος· ο Αγαθοεργός: Αυτός που ∆ίνει και Παρέχει πολλά. 

∆ίνει τόσα πολλά αγαθά και χάρες από την Αγαθοεργία Του στη δηµιουργία Του.  

Ατ-Τάγιµπ Ο Καλός· ο Αγνός: Αυτός που είναι Αγνός και Ελεύθερος από όλες τις ατέλειες. 
Είναι Τέλειος από κάθε άποψη και Προσφέρει τόσο µεγάλο καλό στη 

δηµιουργία Του. ∆έχεται από τις καλές πράξεις και τις φιλανθρωπίες των δούλων 
Του µόνο ό,τι είναι καλό, επιτρεπτό που το έκαναν για τη Χάρη Αυτού και µόνο. 

Ασ-Σάφει 
(Ash-Shafi) 

Ο Θεραπευτής: Αυτός που Θεραπεύει τις καρδιές και τα σώµατα από τις 
ασθένειες. ∆εν υπάρχουν φάρµακα στα χέρια των δούλων Του, εκτός από 

όσα έχει Καταστήσει δυνατά γι’ αυτούς. Όσο για τη θεραπεία, αυτή 

βρίσκεται µόνο στα δικά Του Χέρια. 

Αλ-Χαφείζ Ο Προστάτης· ο Σωτήρας· ο Φύλακας: Αυτός που Προστατεύει και 
∆ιαφυλάσσει τους πιστούς και τις πράξεις τους χάρη στην καλοσύνη Του. 

Προστατεύει και Φροντίζει τα πλάσµατά Του µε τη ∆ύναµή Του. 

Αλ-
Ουακείλ 

Ο Εµπιστεύσιµος· ο Αρµόδιος για τη διαχείριση των υποθέσεων των κόσµων: 
Είναι Υπεύθυνος να  φέρει στο φως τη δηµιουργία Του και να µεριµνήσει γι’ 
αυτή. Οι πιστοί βασίζονται σ’ Αυτόν πριν κάνουν το οτιδήποτε. Ζητούν τη 

βοήθειά Του όταν χρειάζονται κάτι, και Τον ευχαριστούν όταν επιτύχουν. 
Και είναι ικανοποιηµένοι µε αυτά που τους ∆ίνει, αφού τους ∆οκιµάσει. 

Αλ-Χαλλάκ Αυτός που ∆ηµιουργεί: Ένα Όνοµα που υποδεικνύει πως ο Αλλάχ συνεχώς 
δηµιουργεί σε αφθονία. Αυτός, ο Ύψιστος, Συνεχίζει να ∆ηµιουργεί και 
∆ιατηρεί ακόµα αυτόν το σηµαντικό χαρακτηρισµό. 
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Αλ-Χάλικ Ο ∆ηµιουργός: Αυτός που ∆ηµιούργησε όλη τη δηµιουργία µε τρόπο που δεν 
έχει προηγούµενο. 

Αλ-Μπάρι’ Ο ∆ηµιουργός· ο Πλάστης: Αυτός που Έφερε στο φως, αυτά που Θέσπισε και 
Αποφάσισε να δηµιουργήσει. 

Αλ-
Μουσάουιρ 

Αυτός που ∆ίνει Μορφή σε όλα: Αυτός που δίνει σε κάθε δηµιούργηµά Του 

τη µορφή που Επέλεξε σύµφωνα µε τη Γνώση, τη Σοφία και το Έλεός Του. 

Αρ-Ραµπ Ο Κύριος: Αυτός που ανατρέφει τα πλάσµατά Του σιγά-σιγά µε τις Χάρες 
Του. Ανατρέφει τους ευσεβείς δούλους Του µε ό,τι διορθώνει τις καρδιές 
τους. Αυτός είναι ο ∆ηµιουργός, ο Ιδιοκτήτης και ο Κύριος. 

Αλ-‘Αδείµ Ο Μέγας: Ο Μέγας στην Ουσία, τα Ονόµατα και τις Ιδιότητες Του. Γι’ αυτό 

όλη η δηµιουργία έχει την υποχρέωση να Τον εξυψώνει και να Τον δοξάζει. 
Πρέπει να δοξάζουν τις Εντολές και τις Απαγορεύσεις Του.  

Αλ- Κάχιρ Αυτός που Υποτάσσει· ο Ακαταµάχητος: Ο Ακαταµάχητος, στον Οποίον όλοι 
οι άνθρωποι υποτάσσονται, όλα τα πρόσωπα στρέφονται µε ταπείνωση 

ενώπιών Του και βρίσκεται Υπεράνω όλων. 
Αλ-Καχάρ Αυτός που Υποτάσσει· ο Πιο Επιτακτικός Όλων: έχει παρόµοια, αλλά πιο 

ισχυρή σηµασία από το Αλ-Κάχιρ. 

Αλ-
Μουχάιµιν 

Αυτός που Παρακολουθεί, Ελέγχει και ∆ιατηρεί τα πάντα. 

Αλ-‘Αζείζ Ο Ανίκητος· ο Παντοδύναµος: Κάθε είδος ∆όξας ανήκει σ’ Αυτόν. ∆όξα στη 

∆ύναµη, κανείς δεν µπορεί να Τον ξεπεράσει. ∆όξα στην Αυτάρκεια, δεν Χρειάζεται 
κανέναν. ∆όξα στην κυριαρχία, τίποτα δεν κινείται χωρίς την άδειά Του. 

Αλ-
Τζαµπάρ 

Ο Επιβλητικός: Αυτός Του οποίου η Βούληση εφαρµόζεται πάντα. Όλη η 

δηµιουργία βρίσκεται υπό την εξουσία Του, υποταγµένη στο Μεγαλείο Του και 
ακολουθεί τους Νόµους Του. Θεραπεύει τις ραγισµένες καρδιές, Κάνει τους 
φτωχούς πλούσιους, Καθιστά τις δυσκολίες εύκολες και Θεραπεύει την αρρώστια. 

Αλ-
Μουτακάµ

πιρ 

Ο Υπερήφανος: Ο Μέγας, Αυτός που είναι Υπεράνω κάθε ατέλειας και 
αδικίας για τους δούλους Του. Επιβάλλεται στους περήφανους και αλαζόνες 
δούλους Του. Περιγράφεται ως Υπέρτατος, και όποιος ισχυριστεί ότι είναι κι 
αυτός, θα τιµωρηθεί και θα καταστραφεί. 

Αλ-
Καµπείρ 

Ο Μέγας: Αυτός που είναι Μέγας στην Ουσία, τις Ιδιότητες και τις Πράξεις 
Του. Τίποτα δεν είναι µεγαλύτερο από Αυτόν και οτιδήποτε εκτός από Αυτόν 
είναι µικρό απέναντι στο µεγαλείο και τη µεγαλοπρέπειά Του. 

Αλ-Χαϊέι Ο Σεµνός: Η σεµνότητά Του ταιριάζει µε τη Μεγαλοπρέπειά Του και την 
Κυριαρχία Του. Η σεµνότητά Του φαίνεται από τη γενναιοδωρία, την 
αγαθοεργία και την καλοσύνη Του. 

Αλ-Χάι Αυτός που Ζει Αιώνια: Αυτός που έχει συνεχή ζωή, η οποία δεν έχει ούτε 
αρχή ούτε τέλος. Κάθε µορφή ζωής προέρχεται από Αυτόν. 

Αλ-
Καγιούµ 

Ο Αυτοσυντηρούµενος· Αυτός που Συντηρεί τα Πάντα: Αυτός που 

Αυτοσυντηρείται και δεν έχει καµία ανάγκη από τη δηµιουργία Του. Συντηρεί 
όλα όσα βρίσκονται στους ουρανούς και τη γη, και όλα αυτά Τον έχουν ανάγκη. 

Αλ-Ουάριθ Ο Κληρονόµος των Πάντων: Αυτός που Παραµένει µετά τον αφανισµό των 
πλασµάτων. Όλα επιστρέφουν σ’ Αυτόν µετά τον αφανισµό των ιδιοκτητών 
τους. Όλα όσα βρίσκονται στα χέρια µας αποτελούν καταπίστευµα που θα 

επιστρέψει µια µέρα στον Αλλάχ, τον Αληθινό Ιδιοκτήτη τους. 
Αντ-

Νταϊγιάν 
Αυτός που κρίνει, καταδικάζει και ανταµοίβει τους δούλους Του: Αυτός στον 
Οποίον η δηµιουργία έχει παραδοθεί και υποταχθεί. Ανταµοίβει τους δούλους 
Του για τις πράξεις τους. Αν είναι καλές, Πολλαπλασιάζει την αµοιβή τους, 
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αν είναι κακές, τους Τιµωρεί ή τους Συγχωρεί. 

Αλ-Μάλικ Ο Βασιλεύς: Σ' Αυτόν ανήκει η Εντολή, η Απαγόρευση και η Κυριαρχία. 

∆ιευθετεί τις υποθέσεις της δηµιουργίας Του µέσω των εντολών και των 
πράξεών Του.  

Αλ-Μάαλικ Ο Ιδιοκτήτης· Ο Άρχων: Σ' Αυτόν ανήκει δικαιωµατικά όλη η ιδιοκτησία εξ’ 
αρχής, γιατί δεν υπήρχε κανείς άλλος εκτός απ’ Αυτόν όταν ∆ηµιούργησε τα πάντα. 

Και όλη η ιδιοκτησία στο τέλος θα ανήκει σ’ Αυτόν, καθώς όλα θα αφανιστούν. 
Αλ-Μαλείκ Ο Ιδιοκτήτης· Ο Άρχων: Ένα Όνοµα που υποδεικνύει την απεριόριστη 

ιδιοκτησία Του. Η σηµασία Του είναι ισχυρότερη από το Αλ-Μάαλικ. 

Ασ-

Σουµπούχ 
Ο Ένδοξος, πέρα από κάθε ατέλεια: Αυτός που απέχει από κάθε ατέλεια, 

αφού σε Αυτόν ανήκουν όλες οι Ιδιότητες της τελειότητας και της οµορφιάς. 
Αλ-

Κουντούς 
Ο Ιερότατος και Ύψιστος: Αυτός που είναι Απαλλαγµένος και Αγνός από 

κάθε ατέλεια και ελάττωµα, από κάθε άποψη, καθώς είναι ο Μόνος στον 
Οποίον αποδίδονται οι τελειότερες περιγραφές. Τίποτα δεν µπορεί να 

παροµοιαστεί µ' Αυτόν. 
Ασ-Σαλάµ Η Ειρήνη· ο Απελευθερωµένος από κάθε ατέλεια: Αυτός που είναι 

απαλλαγµένος από κάθε ελάττωµα αναφορικά µε την Ουσία, τα Ονόµατα, τις 
Ιδιότητες και τις Πράξεις Του. Κάθε ειρήνη σε αυτήν και τη Μέλλουσα Ζωή 

προέρχεται απ’ Αυτόν. 

Αλ-Χακκ Η Αλήθεια: Αυτός για τον Οποίο δεν υπάρχει καµία αµφιβολία, ούτε για τα 

Ονόµατα και τις Ιδιότητες, ούτε για τη Θειότητα και τη Μοναδικότητά Του. 

Είναι ο Αληθινός Θεός, και δεν υπάρχει κανείς που να αξίζει να λατρεύεται, 
εκτός από Αυτόν. 

Αλ-
Μουµπείν 

Ο Σαφής: Αυτός, του Οποίου η Μοναδικότητα, η Σοφία και το Έλεος είναι 
σαφή και ολοφάνερα και δεν υπάρχει καµία αµφιβολία γι’ αυτά. Κατέστησε το 

δρόµο της καθοδήγησης φανερό, ώστε να τον ακολουθήσουν οι δούλοι Του, 

και το ίδιο έκανε και µε τα σκοτεινά µονοπάτια, ώστε να τα αποφεύγουν. 
Αλ-Καουέι Ο Πιο Ισχυρός· Ο ∆υνατός: Αυτός που έχει τη µεγαλύτερη δύναµη µε 

απόλυτη βούληση. 

Αλ-Ματείν Ο Πανίσχυρος στη ∆ύναµη και τις Ικανότητες: Κάνει ότι επιθυµεί χωρίς 
κανένα αίσθηµα κόπωσης ή δυσκολίας να τον αγγίζει.  

Αλ-Κάντιρ Ο Ικανός για τα Πάντα: Αυτός που είναι Ικανός να κάνει τα πάντα. Τίποτα στον 
ουρανό ή τη γη δεν είναι δύσκολο γι' Αυτόν, και Αυτός θέσπισε τα πάντα. 

Αλ-
Καντείρ: 

Ο Ικανός για τα Πάντα: Έχει σηµασία παρόµοια µε το ‘Αλ-Κάντιρ’, αλλά 

είναι πιο επαινετικό για τον Αλλάχ. 

Αλ-
Μουκτάντιρ 

Ο Ικανότατος: Ένα Όνοµα που υποδηλώνει την υπέρτατη Ικανότητα του Αλλάχ 
για την εκτέλεση όλων όσων όρισε σε συµφωνία µε την προηγούµενη Γνώση Του. 

Αλ-‘Αλέι Ο Ύψιστος: Αυτός στον Οποίον ανήκει η υψηλότητα στο Κύρος, τη ∆ύναµη 

και την Ουσία. Όλα βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την εξουσία Του, και 
τίποτα ποτέ δεν τίθεται Υπεράνω Αυτού. 

Αλ-’Ά‘λα 

Αλ-
Μουτα‘άλ 

Αυτός στου Οποίου την Υψηλότητα και την Υπεροχή υποτάσσονται όλοι: 
Τίποτα απολύτως δεν βρίσκεται Υπεράνω Αυτού. Αντίθετα, όλα βρίσκονται 
κάτω από τη ∆ύναµη και την Κυριαρχία Του. 

Αλ-
Μουκάντιµ 

Αυτός που Επισπεύδει: Αυτός που επισπεύδει τα πράγµατα και τα Τοποθετεί 
στη σωστή θέση σύµφωνα µε τη Βούληση και τη Σοφία Του. Κάνει κάποια 

δηµιουργήµατά Του να προηγούνται άλλων, Προτιµώντας τα σύµφωνα µε τη 

Γνώση Του και λόγω της χάρης Του. 

Αλ- Αυτός Που Καθυστερεί: Αυτός που Τοποθετεί τα πράγµατα στη σωστή θέση. 
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Μου’άχιρ Καθυστερεί ό,τι Επιθυµεί σύµφωνα µε τη Σοφία Του. Καθυστερεί την 
τιµωρία των δούλων Του που ίσως επιστρέψουν σ’ Αυτόν και µετανοήσουν. 

Αλ-
Μουσά‘ιρ 

Αυτός που Καθορίζει τις Αξίες: Αυτός που Αυξάνει την αξία των πραγµάτων, 
το κύρος και τις συνέπειες τους, ή τη µειώνει. Η αξία των πραγµάτων µπορεί 
να αυξηθεί ή να µειωθεί σύµφωνα µε τη Σοφία και τη Γνώση Του. 

Αλ-
Κάµπιντ 

Αυτός που Εµποδίζει, Περιορίζει τα αγαθά Του και Παίρνει τις ψυχές των δούλων 
Του: Αυτός που Παίρνει τις ψυχές και Περιορίζει για κάποιο διάστηµα την 
πρόνοια Του από όσους Επιθυµεί ως δοκιµασία σε συµφωνία µε τη Σοφία Του. 

Αλ-Μπάσιτ Ο Απλόχερος: Αυτός που Επεκτείνει τα αγαθά για τους δούλους Του, από τη 

Γενναιοδωρία και το Έλεός Του. Απλώνει τα χέρια Του στους δούλους Του, 

ώστε να µετανοήσουν. 
Αλ-’Άουαλ Ο Πρώτος: Αυτός πριν από τον Οποίο δεν υπήρχε τίποτα. Όλη η δηµιουργία ήρθε 

στο φως όταν Εκείνος την έπλασε. ∆εν υπάρχει αφετηρία στην ύπαρξή Του. 

Αλ-’Άχιρ Ο Τελευταίος· ο Έσχατος: Αυτός µετά απ’ τον Οποίο δεν υπάρχει τίποτα. 

Αυτός θα Παραµείνει και όλα στη γη θα αφανιστούν κι έπειτα θα επιστέψουν 
σ’ Αυτόν. ∆εν υπάρχει τέλος στην ύπαρξή Του.  

Αδ-∆άχιρ Ο Ολοφάνερος· ο Ολοφάνερος Νικητής: Αυτός που Βρίσκεται Ψηλά, πάνω 

απ’ όλα. Τίποτα δε βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από Αυτόν. Υποτάσσει και 
Περιστοιχίζει τα πάντα. 

Αλ-Μπάτιν Αυτός που Γνωρίζει τα ενδόµυχα µυστικά· Αυτός που Βρίσκεται κοντά, Περικλείει 
τα πάντα, ενώ είναι Αόρατος από τη δηµιουργία Του σ’ αυτόν τον κόσµο.  

Αλ-Ουίτρ Ο Ένας: Ο Ένας που δεν Έχει κανέναν εταίρο και είναι ο Μοναδικός, δεν 
υπάρχει παρόµοιος µ' Αυτόν. 

Ασ-Σάγιντ Ο Άρχοντας: Αυτός που Κατέχει την πλήρη Κυριαρχία για τα πλάσµατά Του. 

Αυτός είναι ο Κύριος και Ιδιοκτήτης τους, και αυτοί τα δηµιουργήµατα και οι 
δούλοι Του. 

Ασ-Σάµαντ Ο Αυτάρκης, που δεν έχει ανάγκη τίποτα από τα πλάσµατά Του, αλλά αυτά 

έχουν ανάγκη από Αυτόν. Ο Τελειότατος σε όλες τις πτυχές Του που ούτε 
τρώει, ούτε πίνει, ούτε πεθαίνει. 

Αλ-
Ουάχιντ 

Ο Ένας· ο Μοναδικός· ο Αδιαίρετος: Αυτός που Ξεχωρίζει σε κάθε µορφή 

τελειότητας, καθώς τίποτα άλλο δεν µετέχει σ’ αυτή µαζί µε Αυτόν, και 
κανείς δεν είναι όµοιός Του. Αυτό καθιστά αναγκαίο το να λατρεύεται 
Μόνος, χωρίς κανέναν εταίρο.  

Αλ-’Άχαντ 

Αλ-Ιλάχ Ο Θεός: Αυτός, ο Οποίος πραγµατικά πρέπει να λατρεύεται Μόνος, χωρίς 
κανέναν εταίρο. 

13. Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στα Ονόµατα και τις Ιδιότητες του Αλλάχ; 

Τα Ονόµατα του Αλλάχ και οι Ιδιότητές Του µοιράζονται το χαρακτηριστικό του ότι 

επιτρέπεται να αναζητά κανείς καταφύγιο σ’ Αυτά, καθώς επίσης και να παίρνει όρκους 

επικαλούµενός Αυτά, αλλά υπάρχουν ανάµεσά τους αρκετές σηµαντικές διαφορές,  

 µερικές εκ των οποίων είναι οι εξής: Α. Επιτρέπεται να επικαλείται κανείς 

τον Αλλάχ, χρησιµοποιώντας ένα από τα Ονόµατά Του, ή να αυτοαποκαλείται ‘ο 

δούλος Του… (ενός απ’ τα Ονόµατά Του)’, αλλά αυτό δεν επιτρέπεται µε τις 

Ιδιότητές Του. Εποµένως, µπορεί κάποιος να αποκαλέσει τον εαυτό του ‘Αµπντ Αλ-

Καρείµ (ο δούλος Του πιο Γενναιόδωρου), αλλά όχι ‘Αµπντ Αλ-Κάραµ (δούλος της 

Γενναιοδωρίας), και µπορεί κάποιος να κάνει επίκληση λέγοντας, ‘‘Ω, Πιο 

Γενναιόδωρε (Καρείµ)!’’, αλλά όχι ‘‘Ω, Κάραµ (Γενναιοδωρία) Του Αλλάχ!’’       

Β. Μπορεί κάποιος να παράγει Ιδιότητες απ’ τα Ονόµατα του Αλλάχ, αλλά όχι 
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Ονόµατα απ’ τις Ιδιότητές Του. Εποµένως, µπορεί κάποιος να παράγει την 

Ιδιότητα του ‘Ράχµα’ (ελέους) από το Όνοµά Του, ‘Αρ-Ραχµάν’ (Ο Παντελεήµων), 

αλλά όχι το Όνοµα ‘Αλ-Μουστάουι’ (Αυτός Που Εγκαταστάθηκε πάνω από τον 

Θρόνο Του), από την Ιδιότητά Του ‘Αλ-Ιστιουά’ (Η Εγκατάστασή Του πάνω από 

τον Θρόνο Του). Γ. ∆εν µπορεί κάποιος να παράγει Ονόµατα απ’ τις ενέργειες του 

Αλλάχ. Έτσι, δεν µπορεί κάποιος να πει ότι ένα απ’ τα Ονόµατα του Αλλάχ είναι 

Αλ-Γάντιµπ (Ο Οργισµένος), βασιζόµενος στο γεγονός ότι ο Αλλάχ οργίζεται. 

Μπορεί, όµως, κανείς να παράγει Ιδιότητες από τις ενέργειές Του, και έτσι να 

επιβεβαιώσει ότι µία απ’ τις Ιδιότητές του Αλλάχ είναι το Αλ-Γάνταµπ (οργή), 

εξαιτίας του ότι Οργίζεται. 

14. Τι είναι η πίστη στους Αγγέλους; Πίστη στους αγγέλους σηµαίνει να 

πιστεύεις µε σταθερή πεποίθηση ότι υπάρχουν, κι ότι ο Αλλάχ (
ΣΟUµπΧαVάΧΟU 

ΟUα Τα‘άλα) τους 

έπλασε προκειµένου να Τον λατρεύουν και να εκτελούν τις εντολές Του, όπως 

είπε: «…δεν είναι παρά τιµηµένοι δούλοι [Του]. *∆εν µιλούν ποτέ πριν Εκείνος 
µιλήσει, και ενεργούν µόνο έπειτα από διαταγή Του.». [21:26-27] 

Η πίστη στους αγγέλους περιλαµβάνει: 1) πίστη στην ύπαρξή τους· 2) πίστη 

σε όλους αυτούς των οποίων τα ονόµατα µας έχουν αποκαλυφθεί, όπως στον 

Τζιµπρείλ (Γαβριήλ)· 3) πίστη σε όλα όσα µας έχουν ειπωθεί σχετικά µε τις 

ιδιότητές τους, όπως η δύναµή τους· 4) πίστη σε όλα όσα µας έχουν ειπωθεί 

σχετικά µε τα ιδιαίτερα καθήκοντα και τις δραστηριότητές τους (όπως σχετικά µε 

τον Άγγελο του θανάτου).  

15. Τι είναι το Κοράνιο; Το Κοράνιο είναι ο Λόγος του Αλλάχ (
ΣΟUµπΧαVάΧΟU 

ΟUα Τα‘άλα), η απαγγελία 

του οποίου είναι πράξη λατρείας. Στην πραγµατικότητα ο Αλλάχ το απήγγειλε όπως 

είναι, µε τα γράµµατα και τον ήχο Του, που ο Τζιµπρείλ (Γαβριήλ) (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

άκουσε απ’ Αυτόν και ύστερα µετέφερε στον Προφήτη Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). 

Παροµοίως, όλα τα θεϊκά αποκαλυµµένα βιβλία, αποτελούν τα Λόγια του Αλλάχ.
1
 

16. Μπορούµε να αρκεστούµε στο Κοράνιο, χωρίς να έχουµε ανάγκη τη Σούννα 

του Προφήτη Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ); Αυτό δεν επιτρέπεται, καθώς στο Κοράνιο 

έχουµε διαταχθεί να ακολουθούµε τη Σούννα του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). Ο Αλλάχ 

είπε: «Και ό,τι σας δίνει ο Αγγελιαφόρος (ό,τι σας διατάζει) να το λάβετε (να το 

κάνετε)· και οτιδήποτε σας απαγορεύει, να σταµατήσετε (να µην το κάνετε)·» [59:7].  

 Η Σούννα αποκαλύφθηκε στον Αγγελιαφόρο ως επεξήγηση του Κορανίου, και κανείς 

δεν µπορεί να ξέρει τις λεπτοµέρειες της θρησκείας, όπως τη µέθοδο της προσευχής 

και της νηστείας, χωρίς τη Σούννα. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: ‘‘Πράγµατι, µου 

δόθηκε το Κοράνιο και µαζί του κάτι παρόµοιο (η Σούννα). Παραλίγο ένας χορτασµένος 
άνδρας, ενώ αναπαύεται στον καναπέ του, να πει: ‘Πάρτε αυτό το Κοράνιο µόνο. 

Κάντε νόµιµο ό,τι βρίσκετε νόµιµο µέσα σ’ αυτό, και απαγορέψτε ό,τι βρίσκετε 
απαγορευµένο σ’ αυτό (εννοεί να παραµελήσουν τη Σούννα).’’ (Άχµαντ και Άµπου Νταούουντ) 

                              
1
 Με αυτό εννοούµε φυσικά τα πραγµατικά Βιβλία που αποκαλύφθηκαν απ’ τον Αλλάχ, όπως η 

αυθεντική Τορά, οι Ζαµπούρ (Ψαλµοί), το Ινζείλ (Ευαγγέλιο) και όχι οι διεφθαρµένες γραφές που 

υπάρχουν σήµερα. Το Κοράνιο έχει προστατευθεί από κάθε διαφθορά, και παραµένει στην αρχική, 

αγνή µορφή του, όπως αποκαλύφθηκε από τον Άγγελο Τζιµπρείλ (Γαβριήλ) (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), ο 

οποίος το µετέδωσε στον Προφήτη Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 
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17. Τι είναι η πίστη στους Αγγελιαφόρους; Πίστη στους Αγγελιαφόρους είναι 
να έχεις τη σθεναρή πεποίθηση ότι ο Αλλάχ έστειλε Αγγελιαφόρους σε όλους τους 
ανθρώπους του είδους τους [φυλή, έθνος, κλπ…], καλώντας τους να λατρέψουν 
τον Αλλάχ Μόνο, χωρίς να Του αποδίδουν εταίρους στη λατρεία, και να αρνηθούν 
την ειδωλολατρία και τη λατρεία άλλων. 

Είναι, επίσης, η πίστη ότι όλοι τους είναι ειλικρινείς, αξιόπιστοι, σωστά 

καθοδηγηµένοι, ευγενείς, ενάρετοι, ευσυνείδητοι, ευσεβείς, τίµιοι και ότι 
καθοδηγούν τους άλλους στον ίσιο δρόµο. 

Πρέπει, ακόµη, κανείς να πιστεύει ότι όλοι οι Αγγελιαφόροι του Αλλάχ 
εκπλήρωσαν την αποστολή της µετάδοσης του µηνύµατός τους, ότι είναι οι 
καλύτεροι της δηµιουργίας, και ότι ποτέ δεν διέπραξαν Σιρκ (πολυθεϊσµό), από την 

ηµέρα της γέννησης τους µέχρι και το θάνατό τους. 
18. Ποια είναι τα είδη διαµεσολάβησης που θα λάβουν χώρα την Ηµέρα της 
Ανάστασης; Υπάρχουν πολλά είδη διαµεσολάβησης την Ηµέρα της Ανάστασης, 
µε σπουδαιότερο αυτό της Μεγάλης ∆ιαµεσολάβησης, οπότε όλοι οι άνθρωποι θα 

σταθούν για πενήντα χιλιάδες χρόνια, περιµένοντας την κρίση. 

Σε αυτό το είδος διαµεσολάβησης, ο Προφήτης Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) θα 

µεσολαβήσει γι’ αυτούς και θα ζητήσει από τον Αλλάχ να ξεκινήσει την κρίση. 

Αυτή η διαµεσολάβηση είναι ένα προνόµιο που χορηγείται αποκλειστικά στον 

ηγέτη µας, τον Προφήτη Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), και αυτό σηµαίνει την 
τιµηµένη θέση ‘(Αλ-Μάκαµ Αλ-Μαχµούντ)’, που του έχει Υποσχεθεί.  

Ένα δεύτερο είδος διαµεσολάβησης είναι το άνοιγµα της πύλης του 

Παραδείσου. Το πρώτο άτοµο στο οποίο θα ζητηθεί να την ανοίξει, είναι ο 

Προφήτης Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) [ο οποίος θα εισέλθει πρώτος], και το πρώτο 

έθνος που θα εισέλθει, θα είναι το δικό του. 

Ένα τρίτο είδος είναι η διαµεσολάβηση για λογαριασµό ορισµένων οµάδων 
ανθρώπων, οι οποίοι διατάχθηκαν να οδηγηθούν στο Πυρ της Κολάσεως, ώστε να 

µην εισαχθούν εκεί. 
Ένα τέταρτο είδος είναι η διαµεσολάβηση για λογαριασµό των ανυπάκουων 

µονοθεϊστών (Μουγουαχιντείν), οι οποίοι εισήλθαν στο Πυρ της Κολάσεως, για να  

αποµακρυνθούν απ’ αυτό. 

Ένα πέµπτο είδος είναι η διαµεσολάβηση για την άνοδο ορισµένων ανθρώπων 
σε κατάταξη στον Παράδεισο. 

Το τρίτο, το τέταρτο και το πέµπτο είδος δεν ανήκουν αποκλειστικά στον 
Προφήτη µας (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), µα αυτός είναι ο πρώτος στον οποίο θα δοθεί το 

δικαίωµα. Έπειτα απ’ αυτόν θα δοθεί σε άλλους Προφήτες, Αγγέλους, ενάρετους 
και ευσεβείς πιστούς και µάρτυρες. 

Ένα έκτο είδος είναι η διαµεσολάβηση για ορισµένες οµάδες ανθρώπων να 

εισαχθούν στον Παράδεισο χωρίς να δικαστούν. 
Ένα έβδοµο είδος θα είναι η διαµεσολάβηση για τη µείωση της τιµωρίας [στην 

Κόλαση] για ορισµένους άπιστους. Συγκεκριµένα, πρόκειται για τη 

διαµεσολάβηση του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) για το θείο του, Άµπου Τάλιµπ. 

Έπειτα, µε τη Χάρη και το Έλεος Του Αλλάχ και χωρίς καµία διαµεσολάβηση, 

αναρίθµητοι άνθρωποι, ο αριθµός των οποίων είναι γνωστός µόνο στον Αλλάχ, και 
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οι οποίοι πέθαναν πιστεύοντας στο µονοθεϊσµό (Ταουχίντ) θα διαταχθούν να βγουν 
από την Κόλαση και θα τοποθετηθούν στον Παράδεισο. 

19. Επιτρέπεται να ζητήσει κανείς τη βοήθεια και τη διαµεσολάβηση εκείνων 

που είναι ακόµα ζωντανοί; Ναι, επιτρέπεται, κι το Ισλάµ ενθαρρύνει τους 

Μουσουλµάνους να βοηθούν τους άλλους, όπως είπε ο Αλλάχ (
ΣΟUµπΧαVάΧΟU 

ΟUα Τα‘άλα): ‘‘Και 
να συνεργάζεστε στην αρετή και στη ευσέβεια’’ [6:2] 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: ‘‘Ο Αλλάχ βοηθά τον Μουσουλµάνο, όσο 

εκείνος βοηθά τους αδελφούς του.’’ (Μόσλεµ). 

Όσο για τη διαµεσολάβηση, η αµοιβή γι’ αυτήν είναι σπουδαία. Με τον όρο 

αυτόν, εννοείται το να δρα κανείς ως µεσάζων. Ο Αλλάχ είπε: ‘‘Όποιος µεσολαβεί 
για καλό σκοπό θα λάβει µερίδιο ως αµοιβή απ’ αυτήν…’’ [4:85] 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: ‘‘Μεσολαβήσετε και θα λάβετε αµοιβή.’’ (Αλ-Μπουχάρι) 
 Ωστόσο, πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις για να επιτραπεί αυτό το 

είδος διαµεσολάβησης: 1) Το άτοµο από το οποίο ζητείται η διαµεσολάβηση 

πρέπει να είναι ζωντανό, καθώς η αναζήτησή της από τους νεκρούς συνεπάγεται 

επίκληση προς αυτούς, και εκείνοι δεν µπορούν να ακούσουν την επίκληση 

κάποιου. Ο Αλλάχ (
ΣΟUµπΧαVάΧΟU 

ΟUα Τα‘άλα) είπε: «Και εκείνοι τους οποίους επικαλείστε αντ’ 
Αυτού, δεν έχουν στη κατοχή τους ούτε ένα Κιτµίρ (η λεπτή φλούδα που 

καλύπτει το κουκούτσι ενός χουρµά). ���� Αν τους επικαλείστε, δεν ακούνε την 

επίκλησή σας, και αν (σε περίπτωση που) άκουγαν, δε θα µπορούσαν να σας 

εκπληρώσουν (την επιθυµία).» [35:13-14]. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να επικαλείται 

τους νεκρούς, όταν οι νεκροί είναι αυτοί που έχουν ανάγκη τις επικλήσεις των 

ζωντανών; Οι νεκροί δεν έχουν πλέον την ευκαιρία να κάνουν πράξεις, ούτε να 

αµειφθούν, εκτός από την αµοιβή που συνεχίζει να φτάνει σ’ αυτούς λόγω της 

επίκλησης των ζωντανών προς τον Αλλάχ αναζητώντας το Έλεός Του γι’ αυτούς.  

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όταν κάποιος πεθαίνει οι πράξεις του 

αποκόπτονται, εκτός από τρεις: συνεχιζόµενη ελεηµοσύνη, γνώση που συνεχίζει 
να ωφελεί, και ένα ενάρετο τέκνο που προσεύχεται γι’ αυτόν» (Μόσλεµ). 2) Η 

γλώσσα που χρησιµοποιείται στην επίκληση πρέπει να είναι κατανοητή. 3) Το 

άτοµο του οποίου η διαµεσολάβηση αναζητείται πρέπει να είναι παρών. 4) Αυτό 

που ζητείται πρέπει να είναι στα όρια των δυνατοτήτων του µεσάζοντα. 5) Πρέπει 

να περιορίζεται στα εγκόσµια ζητήµατα. 6) Πρέπει να περιορίζεται στα επιτρεπτά 

όρια, ώστε να µην προκαλεί βλάβη. 

20. Πόσα είδη ‘‘Ταουάσσουλ’’ (αναζήτηση προσέγγισης του Αλλάχ) υπάρχουν; 

Υπάρχουν δύο είδη Ταουάσσουλ, το επιτρεπτό και το µη επιτρεπτό. Το επιτρεπτό είδος  

 Ταουάσσουλ αποτελείται από τρεις µορφές: 1) Επίκληση στον Αλλάχ µε 

αναφορά στα Ονόµατα και τις Ιδιότητές Του. 2) Επίκληση στον Αλλάχ µε αναφορά 

στις καλές πράξεις κάποιου, όπως έκαναν οι τρεις άνθρωποι που παγιδεύτηκαν στο 

σπήλαιο. 3) Το να ζητήσει κάποιος από έναν ευσεβή Μουσουλµάνο που είναι 

ζωντανός και παρών, να κάνει επίκληση προς τον Αλλάχ για λογαριασµό του, από 

τον οποίο υπάρχει ελπίδα να γίνει αποδεκτή η επίκληση του. 

Το µη επιτρεπτό είδος Ταουάσσουλ διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 1) Να 

ζητά κανείς από Τον Αλλάχ επικαλούµενος το βαθµό και το κύρος του Προφήτη        
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(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), ή από κάποιον Ουαλέι (ευσεβές άτοµο), όπως όταν λέγεται: ‘‘Ω, 

Αλλάχ, σου ζητώ, για χάρη του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), ή για χάρη του Χουσσέιν      

(
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτού )’’, και άλλες παρόµοιες επικλήσεις. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η θέση του 

Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) µε τον Αλλάχ είναι πράγµατι σπουδαία, όπως είναι και αυτή 

των ευσεβών. Παρ’ όλα αυτά, οι σύντροφοι του Προφήτη, δεν έκαναν Ταουάσσουλ 

κατά την προσευχή τους στον Αλλάχ, µε µέσο την χάρη του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

όταν υπέφεραν από ξηρασία, παρόλο που ο τάφος του βρισκόταν κοντά τους. 

Αντίθετα, έκαναν Ταουάσσουλ αναζητώντας την προσευχή του Αλ-‘Αµπάς                   

(
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτού ) [ενώ ήταν ζωντανός]. 2) Να ζητά κανείς από τον Αλλάχ να ικανοποιήσει 

τις ανάγκες του, παίρνοντας όρκο στο όνοµα του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ή ενός 

Ουαλέι (ευσεβούς ατόµου), όπως για παράδειγµα να πει: ‘‘Ω, Αλλάχ! Σου ζητώ στο 

όνοµα του (τάδε)’’, ή ‘‘στο όνοµα του Προφήτη Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ).’’ Αυτό 

δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται ακόµα περισσότερο, εάν ο όρκος γίνεται στο όνοµα 

µιας δηµιουργίας προς ικεσία στον Αλλάχ, όπως για παράδειγµα όταν λέει κανείς: 

‘‘Στο όνοµα της µητέρα µου!’’. Επιπλέον, η υπακοή των ανθρώπων στον Αλλάχ, δεν 

παραχωρεί σ’ αυτούς κανένα δικαίωµα πάνω στον Αλλάχ. 

21. Τι είναι η πίστη στην Τελική Ηµέρα; Πίστη στην Τελική Ηµέρα είναι να έχει 

κανείς την αυστηρή πεποίθηση ότι η τελική ηµέρα θα έρθει σίγουρα, καθώς επίσης και 

το να έχει πίστη στο θάνατο και σε όλα όσα συµβαίνουν µετά από αυτόν, όπως: η 

δοκιµασία στον τάφο, η ευδαιµονία και η τιµωρία σ’ αυτόν· το φύσηµα της σάλπιγγας· 

η ανάσταση ολόκληρης της ανθρωπότητας, που θα σταθεί µπροστά στον Κύριο, η 

διανοµή των βιβλίων που είναι καταγεγραµµένες οι καλές και οι κακές πράξεις των 

ανθρώπων· η τοποθέτηση της ζυγαριάς [που µετράει τις πράξεις]· η γέφυρα [πάνω απ’ 

το Πυρ της Κολάσεως, που όλοι πρέπει να διασχίσουν]· η πηγή [από την οποία όλοι οι 

οπαδοί του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) θα πιουν από τα χέρια του]· η διαµεσολάβηση 

[του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) για τη δηµιουργία και το έθνος του] · και στη 

συνέχεια η είσοδος είτε στον Παράδεισο, είτε στην Κόλαση. 

22. Ποια είναι τα καίρια Σηµεία της Μεγάλης Ώρας (ακριβώς πριν την Ηµέρα 

της Ανάστασης); Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «∆εν θα έρθει µέχρι να δείτε 
δέκα Σηµεία, και έπειτα ανέφερε: 1) τον καπνό, 2) τον Ντατζάλ (Αντίχριστο), 3) 

το Κτήνος, 4) την ανατολή του ηλίου από τη δύση, 5) τη ∆ευτέρα Παρουσία του 

Ιησού (����), υιού της Μαρίας, 6) τους Γωγ και Μαγώγ, 7) την υποχώρηση της γης 
σε τρία µέρη: ένα στην ανατολή, ένα στη δύση και ένα στην Αραβική 

Χερσόνησο, 8) και το τελευταίο θα είναι µια φωτιά που θα ξεκινά απ’ την 

Υεµένη, και θα οδηγεί τους ανθρώπους στον τόπο συγκέντρωσής τους.» (Μόσλεµ). 

23. Ποια είναι η µεγαλύτερη δοκιµασία για την ανθρωπότητα; Ο Προφήτης (����) 

είπε: «Από την εποχή της δηµιουργίας του Αδάµ, µέχρι να έλθει η Ώρα, δεν θα 

υπάρξει ποτέ µεγαλύτερη δοκιµασία από αυτή του Αντ-Ντατζάλ (Αντίχριστου).» (Μόσλεµ) 

Είναι ένας θνητός που θα εµφανιστεί στο τέλος του χρόνου. Η λέξη ‘‘Κάφιρ’’ 

(άπιστος) είναι γραµµένη ανάµεσα στα µάτια του και θα είναι ευανάγνωστη σε κάθε 

πιστό. Είναι µονόφθαλµος και το δεξί του µάτι µοιάζει µε πλωτό σταφύλι. Πρώτα θα 

ισχυριστεί ότι διαθέτει ηθική, στη συνέχεια προφητική ιδιότητα και τέλος θειότητα. 

Θα παρουσιαστεί σε ορισµένους ανθρώπους και θα τους καλέσει να πιστέψουν σε 
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αυτόν, και αυτοί θα τον αρνηθούν και θα απορρίψουν τους ισχυρισµούς του. Ο 

πλούτος τους θα τον ακολουθήσει, και το πρωί θα ξυπνήσουν και δεν θα βρουν 

τίποτα γύρω τους. Θα καλέσει κι άλλους, οι οποίοι θα ανταποκριθούν στο κάλεσµά 

του και θα πουν ότι είναι ειλικρινής. Θα προστάξει τον ουρανό να βρέξει και το 

έδαφος να παράγει βλάστηση, και έτσι θα γίνει. Θα έρθει στους ανθρώπους µε νερό 

και φωτιά: το νερό του είναι φωτιά και η φωτιά του νερό.  

Ο πιστός πρέπει να αναζητά καταφύγιο στον Αλλάχ από αυτή τη δοκιµασία 

στο τέλος κάθε προσευχής, και να διαβάσει σε αυτόν τα αρχικά Εδάφια της Σούρας 

Αλ-Καχφ, εάν είναι ζωντανός για να δει αυτή τη δοκιµασία. Πρέπει να προσπαθεί 

να αποφεύγει τη συνάντηση µαζί του, έτσι ώστε να αποφύγει αυτή τη δοκιµασία. Ο 

Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όποιος ακούει για τον Αντ-Ντατζάλ, ας αποφύγει 
τη συνάντηση µαζί του. Μα τον Αλλάχ, ένας άνδρας θα έρθει σ’ αυτόν, 
θεωρώντας τον εαυτό του πιστό, αλλά θα καταλήξει να τον ακολουθεί λόγω των 

µεγάλων αµφιβολιών που θα του δηµιουργήσει.» (Άµπου Νταούντ) 

Ο Ντατζάλ θα παραµείνει στη γη για σαράντα ηµέρες: µια ηµέρα που θα είναι 

σαν ένα έτος, µια ηµέρα που θα είναι σαν ένας µήνας, µια ηµέρα που θα είναι σαν 

µια εβδοµάδα, και οι υπόλοιπες ηµέρες θα είναι σαν κανονικές ηµέρες. Θα 

περιπλανηθεί επίσης σε κάθε µέρος της γης, εκτός από τη Μέκκα και τη Μεντίνα, 

τότε ο Ιησούς (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), θα κατέλθει και θα τον σκοτώσει. 

24. Υπάρχουν επί του παρόντος ο Παράδεισος και το Πυρ της Κολάσεως; Ναι 

υπάρχουν. Ο Παράδεισος και η Κόλαση δηµιουργήθηκαν και τα δύο από Τον 

Αλλάχ πριν την ανθρωπότητα. Ο Παράδεισος και η Κόλαση υπάρχουν αιώνια και 

δεν θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν.  

25. Τι σηµαίνει να έχει κανείς πίστη στο Αλ-Κάνταρ (Θεία Μοίρα); Το να πιστεύει 

κανείς ότι όλο το καλό και το κακό υπάρχει σύµφωνα µε την Κρίση του Αλλάχ και 

µε τη Θεία Μοίρα, και ότι ο Αλλάχ κάνει ό,τι επιθυµεί. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

είπε: «Εάν ο Αλλάχ ήταν να Τιµωρήσει τους κατοίκους των ουρανών και της γης, 
θα το Έκανε και δεν θα Ήταν άδικος απέναντί τους, και αν Ήταν να ∆είξει σ’ 

αυτούς έλεος, το έλεός Του θα ήταν γι’ αυτούς καλύτερο από τις πράξεις τους. 
Εάν ξοδέψεις για χάρη του Αλλάχ το µέγεθος του όρους Ούχουντ σε χρυσό, δεν θα 

το ∆εχτεί ο Αλλάχ από σένα, εκτός κι αν πιστεύεις στο Αλ-Κάνταρ, και πιστεύεις 

πως ό,τι σου τυχαίνει δεν θα µπορούσε ποτέ να σε προσπεράσει, και ότι σε 
προσπερνά δεν θα µπορούσε ποτέ να σου τύχει. Αν ήταν να πεθάνεις πιστεύοντας 

κάτι διαφορετικό από αυτό, θα εισερχόσουν στο Πυρ της Κολάσεως.» (Άχµαντ) 

Η πίστη στο Κάνταρ περιλαµβάνει πίστη σε τέσσερα πράγµατα:  

1) Να πιστεύει κανείς ότι ο Αλλάχ Γνωρίζει τα πάντα, την παραµικρή λεπτοµέρεια· 

2) Να πιστεύει ότι ο Αλλάχ έγραψε όλα αυτά στο Βιβλίο των Αποφάσεων (Αλ-

Λάουχ Αλ-Μαχφούδ), όπως είπε ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): «Ο Αλλάχ έγραψε τη 

µοίρα όλων των δηµιουργηµάτων πενήντα χιλιάδες έτη προτού δηµιουργήσει 
τους ουρανούς και τη γη.» (Μόσλεµ) 

3) Να πιστεύει ότι η Βούληση του Αλλάχ έρχεται για να περάσει και τίποτα δεν 

µπορεί να την εµποδίσει, και να πιστεύει στην Απόλυτη Ικανότητά Του. Ό,τι 

επιθυµεί ο Αλλάχ θα γίνει, και ό,τι δεν επιθυµεί, δεν θα γίνει. 
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4) Να πιστεύει ότι ο Αλλάχ είναι ο ∆ηµιουργός των πάντων, και ότι όλα εκτός απ’ 

τον Αλλάχ είναι δηµιουργία Του. 

26. Έχουν στ’ αλήθεια οι άνθρωποι ελεύθερη ικανότητα, επιθυµία και βούληση; 

Ναι, οι άνθρωποι έχουν πράγµατι βούληση, επιθυµία και επιλογή, ωστόσο αυτά 

δεν υπερβαίνουν τη Βούληση του Αλλάχ, όπως είπε ο Αλλάχ: «Και δεν επιθυµείτε, 
παρά ό,τι επιθυµεί ο Αλλάχ.» [81:29] 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Κάντε καλές πράξεις, γιατί όλοι 
διευκολύνονται για αυτό για το οποίο δηµιουργήθηκαν.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ) 

Ο Αλλάχ µας παραχώρησε ευφυΐα, καθώς επίσης και την ικανότητα της ακοής 

και της όρασης, ώστε να διακρίνουµε µεταξύ καλού και κακού. Θα έκλεβε ποτέ 

ένα ευφυές άτοµο και στη συνέχεια να πει ότι έκλεψε µόνο και µόνο επειδή ο 

Αλλάχ όρισε κάτι τέτοιο γι’ αυτόν; Εάν ισχυριζόταν αυτό, κανείς δεν θα τον 

δικαιολογούσε. Αντίθετα, θα τον τιµωρούσαν και θα έλεγαν: «Ο Αλλάχ όρισε 

επίσης για σένα και αυτήν την τιµωρία.». ∆εν επιτρέπεται να βασίζεται κανείς στο 

Αλ-Κάνταρ ως δικαιολογία, αφού κάτι τέτοιο αποτελεί διάψευση του Αλ-Κάνταρ. 

Ο Αλλάχ είπε: «Αυτοί που αποδίδουν εταίρους στον Αλλάχ, θα πουν ‘Αν ο Αλλάχ το 

ήθελε, δεν θα αποδίδαµε τίποτα (στον Αλλάχ) και το ίδιο και οι πατέρες µας, ούτε 
θα απαγορεύαµε τίποτα.’ Παροµοίως αρνήθηκαν αυτά πριν από αυτούς…» [6:48] 

27. Τι είναι το Αλ-Ιχσάν; Όταν ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ρωτήθηκε για το Αλ-

Ιχσάν, είπε: «Είναι το να λατρεύεις Τον Αλλάχ σαν να Τον βλέπεις, και αν δεν 

µπορείς να Τον δεις, τότε να ξέρεις σίγουρα ότι Εκείνος βλέπει εσένα.». (Μόσλεµ) 

Το Ιχσάν είναι το υψηλότερο από τα τρία επίπεδα της θρησκείας. 

28. Πόσα είδη Ταουχείντ υπάρχουν; Υπάρχουν τρία είδη Ταουχείντ: 1)Ταουχείντ 

Αρ-Ρουµπουµπίγια: Αυτό το είδος είναι η επιβεβαίωση ότι ο Αλλάχ είναι Ένας 

και Μοναδικός στις πράξεις Του, όπως τη δηµιουργία, την πρόνοια, το να ∆ίνει 

ζωή και θάνατο, και άλλα. Οι άπιστοι κατά την περίοδο του Προφήτη (����), 

επιβεβαίωσαν αυτή την πλευρά του Ταουχείντ, ακόµα και πριν αναλάβει την 

αποστολή του ως προφήτης. 2) Ταουχείντ Αλ-’Ουλουχίγια: Αυτό το είδος είναι 

να ξεχωρίζει κανείς Τον Αλλάχ σε όλα τα είδη λατρείας, όπως τις προσευχές, τη 

λήψη όρκων, τη φιλανθρωπία, και άλλα. Χάρη στην καθιέρωση αυτού του 

Ταουχείντ, ο Αλλάχ Έστειλε προφήτες και Αποκάλυψε βιβλία. 3) Ταουχείντ Αλ-

Ασµά’ ουα Ασ-Σιφάατ: Αυτό το είδος είναι η επιβεβαίωση όσων ανέφερε ο 

Αλλάχ και ο Προφήτης Του, σχετικά µε τα Όµορφα Ονόµατα Του Αλλάχ και τις 

Ύψιστες Ιδιότητές Του, χωρίς να διαστρεβλώνει τη σηµασία τους ή να τα καθιστά 

µη έγκυρα στη σηµασία, και χωρίς να αναζητά το «πώς» προέκυψαν αυτά τα 

Ονόµατα και οι Ιδιότητες ή να τον παροµοιάζει µε κάποια από τις δηµιουργίες Του. 

29. Ποιος είναι ‘Αλ-Ουαλέι’; Ο Αλ-Ουαλέι είναι ο ενάρετος και ευσεβής πιστός. Ο 

Αλλάχ είπε: «Ιδού! Πράγµατι για τους Αουλιά’ (πληθ. του Ουαλέι) του Αλλάχ δεν 

υπάρχει φόβος, ούτε θα θλίβονται· ���� Αυτοί που πιστεύουν και φοβούνται τον 

Αλλάχ (απέχουν από τις απαγορεύσεις Του)». [10:62-63] 

Επίσης Ουαλέι µπορεί να σηµαίνει προστάτης, κηδεµόνας, φίλος, κυρίαρχος 

κτλ. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Πράγµατι, ο ουαλέι’ µου είναι ο Αλλάχ και 
οι ενάρετοι πιστοί.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ) 
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30.  Ποια είναι η υποχρέωσή µας απέναντι στους Συντρόφους του Προφήτη       

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ); Η υποχρέωσή µας απέναντι στους Συντρόφους του Προφήτη είναι 

να τους αγαπάµε, να ζητάµε την ευαρέστηση Του Αλλάχ γι’ αυτούς, να έχουµε 

αγνή καρδιά απέναντί τους και να µιλάµε ευγενικά γι’ αυτούς. Πρέπει να 

προβάλλουµε τις χάρες και τις αρετές τους, και δεν πρέπει να αναφερόµαστε στις 

διαµάχες που προέκυψαν ανάµεσά τους. 

Οι Σύντροφοι δεν ήταν αλάνθαστοι· ωστόσο, όποιος από αυτούς αποφάσισε 

και µόχθησε στο µέγιστο των δυνατοτήτων του για να καταλήξει στην ορθή κρίση, 

και ήταν σωστός, θα έχει δύο αµοιβές, και αν αποφάσισε και µόχθησε στο µέγιστο 

των δυνατοτήτων του για να καταλήξει στην ορθή κρίση, αλλά δεν ήταν σωστός, 

θα έχει µία αµοιβή. Κατέβαλλαν προσπάθεια για να κρίνουν ορθά, και εποµένως τα 

σφάλµατά τους έχουν συγχωρεθεί. 

Οι πολλές αρετές τους αναιρούν κάθε σφάλµα που τυχόν διέπραξαν. Οι καλύτεροι 

από αυτούς είναι δέκα (στους οποίους δόθηκαν οι χαρµόσυνες ειδήσεις του 

Παραδείσου): ο Άµπου Μπακρ, µετά ο ‘Ουµάρ, έπειτα ο ‘Ουθµάν και µετά ο ‘Άλι. 

Αυτούς ακολουθούν ο Τάλχα, ο Αζ-Ζουµπάιρ µπιν Αλ-‘Αουάµ, ο ‘Αµπντ Αρ-Ραχµάν 

µπιν ‘Αουφ, ο Σα‘ντ µπιν Άµπι Ουακκάς, ο Σα‘είντ µπιν Ζάιντ και ο Άµπου ‘Ουµπάιντα 

µπιν Αλ-Τζαρράχ. Στη συνέχεια οι υπόλοιποι Μετανάστες (Μουχατζιρείν) και στη 

συνέχεια αυτοί που πολέµησαν στο Μπαντρ από τους Μετανάστες (Μουχατζιρείν) και 

οι Βοηθοί (Αλ-Ανσάρ). Έπειτα οι υπόλοιποι Αλ-Ανσάρ και µετά οι υπόλοιποι από τους 

συντρόφους. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Μην προσβάλλετε τους συντρόφους 
µου γιατί, µα Τον Ένα, στου Οποίου τα Χέρια βρίσκεται η ψυχή µου, εάν κάποιος 
από σας ξόδευε τόσο χρυσάφι, όσο το Ούχουντ, αυτό δεν θα ισοδυναµούσε µε µία 

χούφτα από αυτούς, ή µάλλον ούτε καν µε µισή.’’ (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ) 

Και επίσης είπε: ‘‘Όποιος προσβάλλει τους συντρόφους µου, ας είναι η 

κατάρα Του Αλλάχ, των αγγέλων και όλων των ανθρώπων πάνω του.» [Ατ-Ταµπαράνι] 

31. Μπορούµε να θέσουµε τον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) σε µία θέση, πάνω από 

τη θέση που ο Αλλάχ όρισε γι’ αυτόν; Ο Προφήτης Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

είναι αναµφίβολα το τελειότερο και το πιο ευγενές από όλα τα πλάσµατα. Ωστόσο, 

δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουµε τα όρια επαίνου του, όπως έκαναν οι Χριστιανοί 

µε τον Ιησού (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), τον υιό της Μαρίας, καθώς ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

µας το απαγόρεψε. Είπε: «Μην υπερβάλλετε όταν µε επαινείτε, όπως έκαναν οι 
Χριστιανοί µε [τον Ιησού], τον υιό της Μαρίας, γιατί είµαι µόνο δούλος Του 

Αλλάχ, οπότε να λέτε: ‘Ο δούλος Του Αλλάχ και Αγγελιαφόρος Του.’» (Αλ-Μπουχάρι) 

32.  Επιτρέπεται να αδικούµε κάποιον µη-Μουσουλµάνο; Η αδικία 

απαγορεύεται. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) αφηγήθηκε σε κάποιο Χαντίθ Κούντσι, 

ότι ο Αλλάχ είπε: «Πράγµατι, έχω καταστήσει την αδικία απαγορευµένη για τον 

Εαυτό Μου, και την έχω Απαγορέψει επίσης ανάµεσα σας, οπότε ας µην 
αδικήσετε ο ένας τον άλλον.» (Μόσλεµ) 

 Ο Προφήτης επίσης είπε: «‘Ξέρετε ποιος είναι ο χρεωκοπηµένος;’. Και αυτοί 
είπαν: ‘ο χρεωκοπηµένος είναι αυτός που δεν έχει ούτε ντίρχαµ (χρήµατα), ούτε 
περιουσία’. Τότε τους είπε: ‘Πράγµατι, ο χρεωκοπηµένος από τους οπαδούς µου, 

είναι αυτός που θα έρθει κατά την Ηµέρα της Κρίσεως µε (πολλές καλές πράξεις, 
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όπως) πολλή προσευχή, πολλή νηστεία και πολλή ζακά, αλλά έχει κακολογήσει, 
συκοφαντήσει, κλέψει, σκοτώσει και χτυπήσει κάποιους. Και έτσι θα δώσει σε έναν 
(από αυτούς που τους αδίκησε) από τα Χασσανάτ (πόντους καλών πράξεων) του, 

και σε συνέχεια σε άλλον (δηλ. σε όλους όσους αδίκησε). Μα αν τα Χασσανάτ του 

εξαντληθούν πριν να ξεπληρώσει όλους όσους τους αδίκησε, τότε θα πάρει από τα 

Σαϊ’άτ (πόντους κακών πράξεων) τους, και έτσι θα ριχτεί στο Πύρ της Κολάσεως.’» (Μόσλεµ) 

33. Τι είναι Μπίντ‘α (καινοτοµία); Ο Ιµπν Ράτζαµπ είπε: «Μπίντ‘α (µε την κακή 

έννοια) είναι κάθε τι που δηµιουργήθηκε και δεν έχει καµία ρίζα στον Ισλαµικό 

Νόµο που να αποδεικνύει την εγκυρότητά του. Κάθε τι που έχει ρίζα στον 

Ισλαµικό Νόµο που αποδεικνύει την εγκυρότητά του, δεν αποτελεί Μπίντ‘α 

(καινοτοµία) στη θρησκεία (µε την κακή έννοια της λέξης), παρόλο που 

γλωσσολογικά ονοµάζεται µπίντ‘α (καλή καινοτοµία).» 

34. Υπάρχει στη θρησκεία αυτό που λέµε καλό Μπίντ‘α και κακό Μπίντ‘α; Το 

Κοράνιο και η Σούννα έχουν απορρίψει τη θρησκευτική καινοτοµία (Μπίντ‘α), που 

είναι όλα όσα έχουν ξεκινήσει στη θρησκεία και δεν έχουν κανένα έγκυρο 

αποδεικτικό στοιχείο στον Ισλαµικό Νόµο. 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όποιος προβαίνει σε πράξη λατρείας, που δεν 

υπάρχει στη θρησκεία µας, η πράξη του αυτή θα απορριφθεί. « (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ) 

∆ήλωσε επίσης: «Κάθε καινοτοµία στο Ισλάµ αποτελεί µπίντ‘α, κάθε µπίντ‘α 

αποτελεί πλάνη.» (Άµπου Νταούντ) 

Ο Ιµάµ Μάλικ (
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτού ) είπε για τη σηµασία της θρησκευτικής 

καινοτοµίας: ‘‘Το άτοµο που ξεκινά µια θρησκευτική καινοτοµία, την οποία 

θεωρεί σωστή, ξεκάθαρα ισχυρίζεται ότι ο Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) πρόδωσε το 

Μήνυµα (του Ισλάµ), αφού Ο Αλλάχ είπε: «Σήµερα, τελειοποίησα τη θρησκεία 

σας για εσάς και ολοκλήρωσα σε σας τις ευλογίες µου…» [5:3] 

Υπάρχουν ορισµένα χαντίθ που εξυµνούν την καινοτοµία στη γλωσσολογική 

σηµασία της λέξης Μπίντ‘α. Η καινοτοµία σ’ αυτές τις αφηγήσεις, αναφέρεται σε 

µια πράξη λατρείας που αρχικά αποτελούσε Ισλαµική πρακτική, αλλά αργότερα 

εγκαταλείφθηκε από τους Μουσουλµάνους. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) µας 

ενθάρρυνε να υπενθυµίζουµε ο ένας τον άλλον τέτοιες έγκυρες πράξεις λατρείας, 

όπως αναφέρεται στο χαντίθ: «Αυτός, που αναβιώνει στο Ισλάµ µια καλή 

παράδοση, θα λάβει την αµοιβή του και την αµοιβή αυτών που τον ακολούθησαν σε 
αυτή την πρακτική, χωρίς να µειώσει στο ελάχιστο τη δική τους αµοιβή.» (Μόσλεµ) 

Αυτό είναι το νόηµα της ρήσης του ‘Ουµάρ (
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτού ) «Πόσο καλή είναι 

αυτή η καινοτοµία!» 

Η καινοτοµία που ο ‘Ουµάρ εννοούσε σ’ αυτή την περίπτωση, ήταν οι προσευχές 

Ταραουείχ (δηλ. οι νυχτερινές προσευχές κατά το µήνα Ραµαζάνι, οι οποίες 

γίνονται σε πλήθη αντί να προσεύχεται κάθε ένας µόνος του). Είχαν νοµοθετηθεί 

από πριν, καθώς ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ενθάρρυνε τους ανθρώπους να 

προσεύχονται, όπως και ο ίδιος τις προσευχόταν για τρεις ηµέρες, σε πλήθη. Στη 

συνέχεια, ωστόσο, απέφευγε να το κάνει, καθώς φοβήθηκε ότι µπορεί κανείς να 

εκλάβει ως υποχρέωση το να τις προσεύχεται σε πλήθη. Αργότερα, στην εποχή του 

‘Ούµαρ, εκείνος συγκέντρωσε το λαό ώστε να προσεύχονται σε πλήθη. 
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35. Πόσα είδη Nιφάακ (υποκρισίας) υπάρχουν; Υπάρχουν δύο είδη υποκρισίας: 
1) Υποκρισία στην πίστη (µεγάλη υποκρισία): Πρόκειται για µια επιφανειακή 

επίδειξη πίστης, ενώ το άτοµο στην πραγµατικότητα δεν πιστεύει και προσπαθεί να 

συγκαλύψει την απιστία του. Αν κάποιος πεθάνει εµµένοντας σε αυτή την υποκρισία, 

πεθαίνει σε κατάσταση απιστίας. Ο Αλλάχ είπε: «Στ’ αλήθεια, οι υποκριτές θα 

βρίσκονται στο χαµηλότερο βάθος (βαθµίδα) του πυρός της Κολάσεως.» [4:145]. 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας των υποκριτών είναι: ότι 
προσπαθούν να εξαπατήσουν Τον Αλλάχ και τους πιστούς· τους χλευάζουν και 
τους περιγελούν· βοηθούν τον εχθρό να νικήσει τους πιστούς· και αναζητούν µε τις 
καλές πράξεις τους και την επίδειξη, τις αµοιβές αυτού του κόσµου, και όχι αυτές 
της Μέλλουσας Ζωής. 
2) Υποκρισία στις πράξεις (µικρότερη υποκρισία): δεν είναι µορφή απιστίας, µα 

είναι και αυτή επικίνδυνη, εφ’ όσον µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλη υποκρισία αν 
κάποιος δεν καταφέρει να µετανοήσει. 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας των υποκριτών είναι: ότι 
όταν µιλούν ψεύδονται· όταν υπόσχονται αθετούν τις υποσχέσεις τους· όταν 

διαφωνούν είναι σε έντονο τόνο πέρα από τα αποδεκτά όρια· όταν κάνουν 

συµφωνίες τις προδίδουν· και όταν κάποιος τους εµπιστευθεί κάτι, το προδίδουν. 
Γι’ αυτούς τους λόγους οι Σύντροφοι του Προφήτη (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) φοβούνταν 
την µικρή υποκρισία. Έχει αναφερθεί από τον Ιµπν Άµπι Μολάικα: «Έχω 

συναντήσει τριάντα από τους Συντρόφους του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), και όλοι 
τους φοβούνταν από την υποκρισία για τον εαυτό τους.» 

Ο Ιµπραχείµ Ατ-Τάιµι είπε: «Ποτέ δεν έβαλα τα λόγια µου πάνω από τα έργα µου, 

χωρίς να φοβάµαι να είµαι ψεύτης (δηλ. το να διατάξω τους άλλους µε τα λόγια µου 

να κάνουν το καλό χωρίς να το κάνω εγώ, και έτσι τα έργα µου να διαψεύσουν τα 

λόγια µου.)». Ο Αλ-Χάσσαν Αλ-Μπάσρι είπε: «Κανείς δε φοβάται την υποκρισία 

παρά ένας πιστός, και κανείς δεν αισθάνεται ασφαλής απ’ αυτήν, παρά ένας 
υποκριτής.» Ο ‘Ούµαρ είπε στον Χουδάιφα

1
 : «Σε ικετεύω, µα τον Αλλάχ, µε ανέφερε 

ανάµεσα σ’ αυτούς ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ;» -εννοώντας τους υποκριτές. Ο 

Χουδάιφα είπε: «Όχι, και δεν θα ενηµερώσω ξανά κανέναν γι’ αυτό µετά από σένα.» 

36. Ποια είναι η µεγαλύτερη και πιο σοβαρή αµαρτία στα µάτια του Αλλάχ; 
Είναι το Σιρκ: η απόδοση εταίρων στον Αλλάχ στη λατρεία. Ο Αλλάχ (

ΣΟUµπΧαVάΧΟU 

ΟUα Τα‘άλα) 

είπε: «Πράγµατι, το Σιρκ (η ειδωλολατρία) είναι µεγάλη αδικία.» [31:11] 

Όταν ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ρωτήθηκε ποια είναι η µεγαλύτερη αµαρτία, 

απάντησε: «Το να αποδίδεις εταίρους στον Αλλάχ, ενώ Αυτός είναι που σε 
δηµιούργησε.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ)  

37. Πόσα είδη Σιρκ υπάρχουν; Υπάρχουν δύο µορφές Σιρκ, το µεγάλο Σιρκ και 
το µικρότερο Σιρκ: 

1) Το µεγαλύτερο Σιρκ. Η διάπραξη αυτής της µορφής Σιρκ οδηγεί κάποιον έξω 

από το πέπλο του Ισλάµ, και ο Αλλάχ δεν θα το συγχωρήσει ποτέ
2
, όπως είπε ο 

                              
1
 Ο Χουδάιφα ήταν εκείνος που κατείχε τα µυστικά του Προφήτη (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). Ήταν επίσης ο µόνος 
άνθρωπος που είχε ενηµερωθεί απ’ τον Προφήτη (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ποιοι ήταν οι υποκριτές στη Μεδίνα. 
2
 Εννοείται, αν πεθάνει σε αυτήν τη κατάσταση. Αν µετανοήσει στ’ αλήθεια, ωστόσο ο Αλλάχ θα  
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Αλλάχ: «Πράγµατι, ο Αλλάχ δε συγχωρεί κάποιον που Του αποδίδει εταίρους, 

και συγχωρεί εκτός αυτού, όποιον Θέλει.» [4:48] 

Αυτός ο τύπος Σιρκ διακρίνεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: α. Σιρκ στην 
επίκληση: Με το να απευθύνει κανείς τις επικλήσεις του σε άλλον εκτός από τον 
Αλλάχ. β. Σιρκ στις προθέσεις, στις επιθυµίες και στους στόχους: Με το να 

πράττει καλές πράξεις για χάρη άλλου εκτός από τον Αλλάχ. γ. Σιρκ στην 
υπακοή: Με το να υπακούει άλλους εκτός από τον Αλλάχ, σε θέµατα που τα 

κατέστησαν επιτρεπτά ενώ ο Αλλάχ τα κατέστησε απαγορευµένα, και το αντίθετο. 

δ. Σιρκ στην αγάπη: δηλαδή το να αγαπά κανείς κάποιον όσο αγαπά τον Αλλάχ. 
2) Το µικρότερο Σιρκ. Το να διαπράττει κανείς αυτήν τη µορφή Σιρκ δεν τον 
οδηγεί έξω από το πέπλο του Ισλάµ. Το µικρότερο Σιρκ διακρίνεται σε δύο 

υποκατηγορίες: α. το φανερό Σιρκ, που µπορεί να σχετίζεται µε λεγόµενα, όπως 
ένας όρκος στο όνοµα κάποιου ανθρώπου ή πράγµατος εκτός του Αλλάχ, ή µε 
πράξεις, όπως το να φοράει κανείς φυλαχτά για να διώξει το κακό µάτι, ή να 

πιστεύει σε οιωνούς. Οιωνός σηµαίνει να πιστεύει κανείς ότι κάποια συµφορά θα 

επέλθει, βασιζόµενος στην παρακολούθηση κάποιων πουλιών [ή άλλων 
πραγµάτων], ή στην ακοή κάποιων συγκεκριµένων λέξεων ή ονοµάτων, τόπων και 
άλλων αντικειµένων. β. κρυφό Σιρκ, που είναι στις προθέσεις, όπως όταν κάποιος 
επιδεικνύει

1
 τη λατρεία του, ώστε να αποκτήσει φήµη µεταξύ των ανθρώπων. 

38. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ µεγάλου και µικρότερου Σιρκ; Υπάρχουν 
αρκετές διαφορές µεταξύ του µεγάλου και του µικρότερου Σιρκ. Ανάµεσα στις 
διαφορές είναι ότι όποιος διαπράττει µεγάλο Σιρκ κρίνεται ως άπιστος και θα 

κατοικήσει στο Πυρ της Κολάσεως για πάντα, ενώ όποιος διαπράττει µικρότερο 

Σιρκ δεν κρίνεται ως άπιστος και δεν θα κατοικήσει στο Πυρ της Κολάσεως για πάντα. 

Μια ακόµη διαφορά είναι ότι το µεγάλο Σιρκ καταργεί όλες τις καλές πράξεις, 
ενώ το µικρότερο Σιρκ καταργεί µόνο την συγκεκριµένη καλή πράξη µε την οποία 

συνδέεται. 
Υπάρχει διχογνωµία για το αν η (µεγάλη) µεταµέλεια αποτελεί προϋπόθεση 

για τη συγχώρεση του µικρότερου Σιρκ όπως στο µεγαλύτερο Σιρκ, ή αν είναι 
παρόµοιο µε άλλες σοβαρές αµαρτίες, τις οποίες ο Αλλάχ ίσως συγχωρήσει, αν το 

επιθυµεί, χωρίς (τη µεγάλη) µεταµέλεια. Όποιο από τα δύο και αν είναι σωστό, το 

µικρότερο Σιρκ δεν παύει να αποτελεί σοβαρό γεγονός και αµαρτία. 

39. Υπάρχει κάποιος τρόπος να προστατευθεί κάποιος από το µικρότερο Σιρκ 

πριν το διαπράξει, και υπάρχει κάποιος τρόπος να εξιλεωθεί από αυτήν την αµαρτία, 

αν τη διαπράξει; Ναι, το να προστατεύει τον εαυτό του από το να επιδεικνύει τις 
καλές πράξεις του· θα πρέπει να τις κάνει µόνο και µόνο για χάρη του Αλλάχ. 

Για να προστατευθεί έστω και λίγο από το να επιδεικνύεται, πρέπει κανείς να 

επικαλείται τον Αλλάχ, όπως είπε ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). «Ω, άνθρωποι, 
αποφύγετε αυτό το Σιρκ, γιατί είναι στ’ αλήθεια ακόµα πιο κρυφό    από τα 

βήµατα των µυρµηγκιών!». Οι Σύντροφοι ρώτησαν, «Πώς είναι δυνατό να το 

                                                                                 
   τον συγχωρέσει. 
1
 Αν κάποιος εκτελεί όλες τις πράξεις λατρείας µόνο και µόνο για τους άλλους, αυτό θεωρείται 
µεγάλο Σιρκ. 
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αποφύγουµε, όταν είναι ακόµα πιο κρυφό από τα βήµατα των µυρµηγκιών;». 

Εκείνος απάντησε: «Πείτε: ‘‘Ω, Αλλάχ, αναζητούµε καταφύγιο σε Σένα από το 

να αποδίδουµε σε Σένα (ως εταίρο) κάτι που το ξέρουµε, και ζητάµε συγχώρεση 

από Σένα για κάτι το οποίο δεν ξέρουµε.’’» (Άχµαντ) 
Η εξιλέωση της αµαρτίας του όρκου στο όνοµα κάποιου ανθρώπου ή 

πράγµατος έχει αναφερθεί από τον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) στο χαντίθ του: 

«Όποιος ορκίζεται (κατά λάθος) στο όνοµα του Αλ-Λάατ και του Αλ-‘Ούζζα1
, ας 

πει Λα ιλλάχα ίλλα Αλλάχ» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ) 

Η εξιλέωση της αµαρτίας τού να πιστεύει κανείς σε οιωνούς έχει αναφερθεί 

από τον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) στο χαντίθ του: «Όποιος αποστρέφεται από την 
ανάγκη του λόγω ενός οιωνού (προκατάληψη) έχει διαπράξει Σιρκ.». Οι 
Σύντροφοι ρώτησαν: «Ποια είναι η εξιλέωση απ’ αυτό;». Εκείνος απάντησε: 
«Να λες: ‘‘Ω, Αλλάχ, δεν υπάρχει καλό παρά αυτό που προέρχεται από Σένα, δεν 

υπάρχει κακό παρά αυτό που προκύπτει απ’ τη Βούλησή Σου (δηλ. καµία βλάβη 

δεν µπορεί να προέλθει από προκατάληψη), και δεν υπάρχει κανείς που να έχει 
το δικαίωµα να λατρεύεται, παρά µόνο Εσύ.’’». (Άχµαντ) 

40. Πόσες µορφές απιστίας (Κουφρ) υπάρχουν; Η απιστία είναι δύο ειδών: Το 

µεγαλύτερο Κουφρ και το µικρότερο Κουφρ: 

Α. Το µεγαλύτερο Κουφρ οδηγεί εκείνον που το διαπράττει έξω από το πέπλο του 

Ισλάµ, και διακρίνεται σε πέντε κατηγορίες: 1) Το Κουφρ της διάψευσης· 2) Το 

Κουφρ της αλαζονείας (µετά την επιβεβαίωση της αλήθειας)· 3) το Κουφρ της 

αµφιβολίας· 4) το Κουφρ της αποστροφής· 5) το Κουφρ της υποκρισίας 

Β. Το µικρότερο Κουφρ, που θεωρείται αµαρτία, µα δεν οδηγεί εκείνον που το 

διαπράττει έξω από το πέπλο του Ισλάµ. Ένα παράδειγµα είναι το να σκοτώσει 

κανείς έναν Μουσουλµάνο. 

41. Ποια είναι η αρχή σχετικά µε το τάµα; Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) µισούσε 

το τάµα, και έλεγε: «Πράγµατι δεν επιφέρει κανένα καλό». (Αλ-Μπουχάρι) 

Ο Προφήτης ανέφερε ότι το τάµα δεν επιφέρει καλό ακόµα και αν γίνεται καθαρά 

στο Όνοµα του Αλλάχ. Αν, ωστόσο το τάµα γίνει στο όνοµα κάποιου άλλου, εκτός 

από τον Αλλάχ, όπως ενός νεκρού ατόµου ή ενός Ουαλέι, τότε θεωρείται 

απαγορευµένο, και δεν πρέπει να πραγµατοποιείται. 

42. Ποια είναι η αρχή σχετικά µε την επίσκεψη σε κάποιον µάντη; 

Απαγορεύεται να πηγαίνει κανείς σε µάντεις, ακόµη και αν το κάνει, ζητώντας να 

τον ωφελήσουν, παρόλο που πιστεύει ότι δεν βλέπουν τα αόρατα, τότε η προσευχή 

του δεν θα γίνει αποδεκτή για σαράντα ηµέρες, όπως έχει πει ο Προφήτης               

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): «Όποιος πήγε σε µάντη και τον ρώτησε σχετικά µε κάτι, η 

προσευχή του δεν θα γίνει αποδεκτή για σαράντα ηµέρες.» (Μόσλεµ) 

Εάν κάποιος πηγαίνει σε κάποιο µάντη, πιστεύοντας στον ισχυρισµό του ότι 

γνωρίζει τα αόρατα, τότε θεωρείται άπιστος, καθώς ο Προφήτης είχε πει: «Όποιος 

πήγε σε µάντη και πίστεψε αυτά που τού είπε, τότε απίστησε σε ό,τι έχει 

αποκαλυφθεί στον Μωχάµµαντ.» (Άµπου Νταούντ) 

                              
1
 Πρόκειται για τα ονόµατα δύο ειδώλων που λατρεύονταν πριν τον ερχοµό του Ισλάµ. 
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43. Ποια είναι η αρχή του να αναζητάει κανείς τη βροχή απ’ τα αστέρια; 

Όποιος πιστεύει ότι τα άστρα έχουν επιρροή στη βροχή, χωρίς τη Βούληση του 

Αλλάχ και αποδίδει τη µοναδική αιτία για βροχή σ’ αυτά, έχει διαπράξει µεγάλο 

Σιρκ. Εάν κάποιος πιστεύει ότι τα άστρα έχουν επιρροή υπό τη Βούληση του 

Αλλάχ στο να φέρουν βροχή, και ότι ο Αλλάχ τους έκανε αιτία για τον ερχοµό της 

βροχής, καθώς επίσης και πως ο Αλλάχ καθιέρωσε τον ερχοµό αυτό κάθε φορά 

που εµφανίζεται ένα συγκεκριµένο άστρο, έχει διαπράξει µικρότερο Σιρκ. Και 

αυτό, εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτό το άτοµο θεωρεί τα άστρα αιτία για βροχή, 

χωρίς κάποια απόδειξη, βάση θρησκείας ή λογικής. (Αστρολογία) 

Ωστόσο, επιτρέπεται να µελετά κανείς τα άστρα για να καθορίσει τις εποχές και 

συνεπώς τις περιόδους του έτους που ενδέχεται να βρέξει. (Αστρονοµία) 

44. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που οφείλουν οι Μουσουλµάνοι στους ηγέτες τους; 

Οι Μουσουλµάνοι πρέπει να υπακούν τους ηγέτες τους, είτε είναι ευχαριστηµένοι 

µαζί τους, είτε όχι. Είναι απαγορευµένο να επαναστατούν εναντίον τους έτσι ώστε 

να τους βγάλουν µε δύναµη από την κυριαρχία τους, ακόµη κι αν αυτοί είναι 

άδικοι. ∆εν είναι επίσης αποδεκτό το να κάνουν επίκληση προς τον Αλλάχ 

εναντίον τους ώστε να τους συµβεί κάποιο κακό.  

Αντίθετα, οι µουσουλµάνοι πρέπει να κάνουν επικλήσεις προς τον Αλλάχ 

ζητώντας για τους ηγέτες τους την καθοδήγησή τους στον ορθό δρόµο. Πρέπει 

επίσης να τους υπακούν αρκεί να µην διατάξουν κάτι που αποτελεί αµαρτία. Αν 

όµως διατάξουν κάτι τέτοιο, τότε δεν πρέπει να τους υπακούει κανείς σ’ αυτό το 

θέµα. Πρέπει, ωστόσο, να τους υπακούν σε ό,τι καλό διατάζουν. Ο λόγος όµως της 

απαγόρευσης του να επαναστατούν οι µουσουλµάνοι εναντίον των ηγετών τους, 

ακόµα και αν είναι άδικοι, είναι ότι µπορεί µε αυτόν τον τρόπο να αφαιρεθεί 

κάποια µικρή αδικία, αλλά από την άλλη πλευρά µπορεί να φέρει τέτοια συµφορά 

που να καταστρέψει ολόκληρη την κοινωνία.  

45. Επιτρέπεται να ρωτάµε σχετικά µε τη σοφία των αρχών του Αλλάχ στις 

προσταγές και τις απαγορεύσεις Του; Ναι, µε τον όρο ότι κάποιος δεν βασίζει 

την πίστη και την υπακοή του στη γνώση της σοφίας και της ικανοποίησης από 

αυτή, δηλαδή να µην αναβάλει την υπακοή του στις Εντολές του Αλλάχ, µέχρι να 

κατανοήσει τη Σοφία πίσω από αυτές. Αλλά η γνώση της σοφίας που κρύβεται 

πίσω από τις εντολές και τις απαγορεύσεις, σταθεροποιεί την πίστη του ατόµου 

στην αλήθεια, αλλά η απόλυτη υποταγή, χωρίς καµιά αµφισβήτηση, αποτελεί 

απόδειξη ότι κάποιος έχει απόλυτη πίστη και αφοσίωση στον Αλλάχ και την τέλεια 

Σοφία Του, και αυτό εφάρµοζαν οι Σύντροφοι. 

46.  Ποια είναι η σηµασία αυτού που είπε ο Αλλάχ (
ΣΟUµπΧαVάΧΟU 

ΟUα Τα‘άλα): «Οτιδήποτε 
επέρχεται από καλό είναι από τον Αλλάχ, και οτιδήποτε επέρχεται σε σας από 

κακό είναι από τον εαυτό σας.»; Το καλό στο παραπάνω εδάφιο σηµαίνει Χάρη, 

και το κακό σηµαίνει ∆οκιµασία, και προέρχονται και τα δύο από το Κάνταρ του 

Αλλάχ. Ωστόσο, το καλό αποδίδεται στον Αλλάχ, καθώς Αυτός είναι που το 

παραχώρησε στους ανθρώπους. 

Όσο για το κακό, κι αυτό δηµιουργήθηκε από τον Αλλάχ, όχι µάταια, µα για 

ένα σοφό σκοπό. Λαµβάνοντας υπ’ όψη αυτόν τον σοφό σκοπό, το κακό θεωρείται 
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ότι και αυτό προέρχεται από τις Χάρες που ο Αλλάχ έχει παραχωρήσει στους 

ανθρώπους, καθώς όλες Του οι πράξεις είναι καλές. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

είπε (σε µια επίκληση): «Όλο το καλό είναι στα Χέρια Σου και το κακό δεν 

αποδίδεται σε Σένα.» (Μόσλεµ) 

Ο Αλλάχ (
ΣΟUµπΧαVάΧΟU 

ΟUα Τα‘άλα) είπε: «Μα, όσον αφορά αυτόν που δίνει (από τον πλούτο 

του σε φιλανθρωπία) και φοβάται τον Αλλάχ (εφαρµόζοντας τις Εντολές Του, 

και απέχοντας από τις απαγορεύσεις Του), ���� Και πιστεύει στην Αλ-Χούσνα 

(δηλ. πιστεύει στη Μοναδικότητα Του Αλλάχ, και στο ότι δεν υπάρχει άλλος 

θεός που αξίζει να λατρεύεται παρά µόνο ο Αλλάχ, και πιστεύει επίσης ότι ο 

Αλλάχ θα τον Αποζηµιώσει για ό,τι ξόδεψε σε φιλανθρωπία, θα τον Ανταµοίψει 
για τα καλά έργα του όπως Υποσχέθηκε ότι θα Ανταµοίψει τους ενάρετους), ���� 

Θα του διευκολύνουµε (το δρόµο προς) το καλό (δηλ. θα τον καθοδηγήσουµε 
προς τον καλό δρόµο και τις καλές πράξεις). ���� Αλλά, όσον αφορά εκείνον που 

είναι φιλάργυρος και νοµίζει ότι είναι αυτάρκης (και δεν έχει ανάγκη Τον Αλλάχ, 

ούτε την αµοιβή Του, και έτσι άφησε τη λατρεία προς Αυτόν), ~ Και διέψευδε 
την Αλ-Χούσνα (δηλ. διέψευζε τη Μοναδικότητα Του Αλλάχ, και το ότι ο Αλλάχ 

θα τον αποζηµιώσει αν ξοδέψει από τον πλούτο του σε φιλανθρωπία), ���� Θα του 

διευκολύνουµε (το δρόµο) της δυσκολίας (δηλ. διευκολύνουµε τον δρόµο του 

κακού για τον άθλιο ώστε να αξίζει την τιµωρία από Τον Αλλάχ κατά την 

Μέλλουσα ζωή, και ο Αλλάχ ποτέ δεν καθοδηγεί τους άδικους).» [92:5-10] 

47. Επιτρέπεται να λέµε ότι κάποιος είναι µάρτυρας (Σαχείντ); Το να 

περιγράφουµε κάποιο άτοµο ως µάρτυρα είναι ακριβώς το ίδιο µε το να λέµε ότι 

είναι στον Παράδεισο. ∆εν πρέπει να λέµε για έναν συγκεκριµένο άνθρωπο ότι 

είναι ένας από τους κατοίκους του Παραδείσου ή της Κολάσεως, παρά µόνο 

αυτούς για τους οποίους ο Προφήτης µάς έχει ενηµερώσει. 

Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι η πρόθεση κάθε ατόµου είναι κάτι κρυφό µέσα του, 

που δεν το γνωρίζει κανείς παρά µόνο ο Αλλάχ. Ωστόσο, αναµένουµε οι καλοί 

άνθρωποι να λάβουν καλές αµοιβές και φοβόµαστε πως εκείνοι που διαπράττουν 

το κακό θα τιµωρηθούν. 

48. Επιτρέπεται να κρίνουµε ότι κάποιος συγκεκριµένος Μουσουλµάνος είναι 

άπιστος; ∆εν επιτρέπεται να κρίνουµε ότι κάποιος Μουσουλµάνος είναι άπιστος, 

υποκριτής ή πολυθεϊστής αν δεν έχει κάνει κάτι που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο. 

Μα όσο αφορά τις προθέσεις του, τις αφήνουµε µόνο για τον Αλλάχ. 

49. Επιτρέπεται να εκτελείται Ταουάφ (περιφορά) σε άλλα µέρη, εκτός του 

Αλ-Κά‘µπα; Το µόνο µέρος στο οποίο επιτρέπεται να εκτελούµε Ταουάφ είναι ο 

Ιερός Οίκος, και δεν επιτρέπεται να εξοµοιώνουµε τον Ιερό Οίκο µε κανένα άλλο 

µέρος στον κόσµο, όσο ιερό κι αν είναι. 

Όποιος εκτελεί Ταουάφ σε άλλα µέρη, µε την πρόθεση να τιµήσει, έχει σταθεί 

ανυπάκουος προς τον Αλλάχ. 

 



  

@ @
Πράξεις της καρδιάς  

 

Ο Αλλάχ δηµιούργησε την καρδιά και την έκανε βασιλιά, και έκανε το σώµα τα 

στρατεύµατά της. Αν ο βασιλιάς είναι καλός, τότε και οι στρατιώτες του θα είναι καλοί. 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Πράγµατι, υπάρχει ένα κοµµάτι σάρκας στο σώµα, 

αν αυτό είναι καλό, ολόκληρο το σώµα είναι καλό, κι αν είναι διεφθαρµένο, ολόκληρο 

το σώµα είναι διεφθαρµένο. Στ’ αλήθεια είναι η καρδιά.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ) 

Η καρδιά είναι ο τόπος της πίστης και της ευσέβειας, ή της απιστίας, της 

υποκρισίας και του πολυθεϊσµού. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Η ευσέβεια 

βρίσκεται ακριβώς εδώ –και έδειξε µε το δαχτυλό του το στήθος του (από τη 

µεριά της καρδιάς) τρεις φορές.» (Μόσλεµ) 

Το Ιµάν (η Πίστη) αποτελείται από Πεποίθηση, Λόγο και Πράξεις. Η 

πεποίθηση της καρδιάς, ο Λόγος της γλώσσας, και οι Πράξεις της καρδιάς και του 

σώµατος. Η καρδιά πιστεύει και εγκρίνει, κάτι που παράγει το λόγο της Σαχάντα 

(µαρτυρία της πίστεως) στη γλώσσα. Έπειτα η καρδιά πράττει τα έργα της, που 

είναι αγάπη, φόβος και ελπίδα. Έπειτα η γλώσσα κινείται µε το να µνηµονεύει τον 

Αλλάχ και να απαγγέλλει το Κοράνιο, και το σώµα υποκλίνεται και κάνει ενάρετες 

πράξεις που φέρνουν το άτοµο πιο κοντά στον Αλλάχ. Εποµένως το σώµα 

ακολουθεί την καρδιά· και άρα τίποτα δεν µπαίνει στην καρδιά, χωρίς να 

εµφανίζεται στο σώµα µε κάποιον τρόπο. 

Ποιες είναι οι πράξεις της Καρδιάς; Είναι οι πράξεις, που προέρχονται απ’ την 

καρδιά και συνδέονται µ’ αυτή. Η σπουδαιότερη από αυτές είναι η πίστη στον Αλλάχ. 

Από αυτές τις πράξεις προέρχεται το να έχει κανείς πίστη µε υποταγή και βεβαιότητα, 

σε συνδυασµό µε ό,τι βρίσκεται στην καρδιά από φόβο, ελπίδα, µεταµέλεια, 

εµπιστοσύνη, υποµονή, βεβαιότητα, ταπεινότητα και αγάπη προς τον Αλλάχ κ.ο.κ. 

Για κάθε πράξη της καρδιάς, υπάρχει µια ασθένεια που αντιτίθεται σ’ 

αυτήν. Το να επιδεικνύεται κανείς όταν κάνει καλές πράξεις αντιτίθεται στο να τις 

κάνει για Χάρη του Αλλάχ, η αµφιβολία αντιτίθεται στη βεβαιότητα, το µίσος 

αντιτίθεται στην αγάπη κ.ο.κ. Αν αποφύγουµε το να εξαγνίσουµε την καρδιά µας, 

τότε οι αµαρτίες µας θα συσσωρεύονται µέσα σ’ αυτήν και θα την καταστρέψουν. 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όταν κάποιος δούλος διαπράττει αµαρτία, ένα 

σηµάδι αποτυπώνεται στην καρδιά του. Αν πάψει και ζητήσει συγχώρεση (από 

τον Αλλάχ) και µετανιώσει, τότε αυτό (το σηµάδι) καθαρίζεται και αφαιρείται. 
Αν τη διαπράξει ξανά, τότε εκείνο το σηµάδι θα αποτυπωθεί ξανά και θα 

διογκωθεί, κι αν την διαπράξει ξανά, θα διογκωθεί περισσότερο, µέχρι να 

καλύψει την καρδιά του. Αυτό είναι το Ραν (κάλυµα) που ανέφερε ο Αλλάχ: 

‘‘Όχι! Στ’ αλήθεια σκέπασε τις καρδιές τους (από το να πιστέψουν στο Κοράνιο) 

αυτό που έκαναν (από αµαρτίες και αισχρές πράξεις).’’ [83:14] » (Ατ-Τίρµιδι). Ο 

Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε επίσης: «Η καρδιά θα εκτεθεί σε πειρασµούς, όπως 
ένα χαλάκι που φτιάχτηκε από ψάθα κοµµάτι-κοµµάτι (ψάθας), και όποια 

καρδιά τους αποδέχεται, θα αποτυπωθεί µέσα της ένα µαύρο σηµάδι, µα όποια 

καρδιά τους απορρίπτει, θα αποτυπωθεί µέσα της ένα λευκό σηµάδι. Μέχρι που 

θα υπάρχουν δύο είδη καρδιών: µία λευκή, σαν µία λευκή λίθο που δεν θα 

φθαρεί από κανέναν πειρασµό, για όσο διαρκούν οι ουρανοί και η γη· και η άλλη 

µαύρη, στο χρώµα του χώµατος, σαν ένα αναποδογυρισµένο δοχείο, που δεν θα 
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αναγνωρίζει ποιο είναι το καλό, ούτε θα απορρίπτει αυτό που είναι κακό, εκτός 

αυτού που συµφωνεί µε τους πόθους της.» (Μόσλεµ) 

Το να γνωρίζει κανείς τις πράξεις της καρδιάς είναι πιο σηµαντικό και 

αποτελεί µεγαλύτερη υποχρέωση για το δούλο, από το να γνωρίζει τις πράξεις 

του σώµατος. Επειδή αυτή αποτελεί τον κορµό, ενώ οι πράξεις του σώµατος 

αποτελούν τα κλαδιά και τους καρπούς της, που την ολοκληρώνουν. Ο Προφήτης 

(����) είπε: «Ο Αλλάχ δεν κοιτάζει την µορφή σας και τον πλούτο σας, αλλά 

κοιτάζει τις καρδιές και τις πράξεις σας.» (Μόσλεµ). Η καρδιά είναι ο τόπος της 

γνώσης, του συλλογισµού, του προβληµατισµού και του στοχασµού. Γι’ αυτό η 

διαφοροποίηση ανάµεσα στους ανθρώπους για τον Αλλάχ εξαρτάται από το ό,τι 

βρίσκεται στις καρδιές τους από πίστη, βεβαιότητα, ειλικρίνεια κ.ο.κ. Ο Αλ-Χάσαν 

Αλ-Μπάσρι είπε: «Μα τον Αλλάχ, ο Άµπου Μπακρ δεν τους ξεπέρασε µε 

προσευχή ή νηστεία, αλλά µε ό,τι βρίσκεται στην καρδιά του από πίστη.» 

Οι πράξεις της καρδιάς είναι πιο σηµαντικές από τις πράξεις του σώµατος 

µε πολλούς τρόπους: 1) Κάθε ελάττωµα στη λατρεία της καρδιάς θα µπορούσε να 

καταστρέψει την πράξη λατρείας του σώµατος, όπως η επίδειξη στη λατρεία. 2) Οι 

πράξεις της καρδιάς είναι η βάση, κι έτσι κανείς δεν κατηγορείται για καµία 

αθέλητη δήλωση ή κίνηση, που δεν εκτελείται σκόπιµα από την καρδιά. 3) Είναι ο 

λόγος για την κατάκτηση των υψηλότερων στρωµάτων του Παραδείσου. 4) Είναι 

πιο σκληρές και δύσκολες από τις πράξεις του σώµατος. Ο Ιµπν Αλ-Μουνκάντιρ 

είπε: «Πάλεψα µε τον εαυτό µου για σαράντα χρόνια, µέχρι που υπέκυψε σε µένα.» 

5) Έχουν ένα πολύ πιο όµορφο αποτέλεσµα, όπως την αγάπη µεταξύ δύο 

ανθρώπων για χάρη του Αλλάχ και όχι για κάποια υλιστικά συµφέροντα. 6) Θα 

λάβουν µεγαλύτερη αµοιβή. Ο Άµπου Αντ-Νταρντά’ (
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτού ) είπε: «Το να 

διαλογίζεσαι (σχετικά µε τα Σηµάδια του Αλλάχ στο σύµπαν) για µια ώρα είναι 

καλύτερο απ’ το να προσεύχεσαι όλη τη νύχτα.» 7) Παρακινούν το σώµα. 8) Είναι ο 

λόγος που κάνει την αµοιβή για τις πράξεις του σώµατος µεγαλύτερη ή µικρότερη, ή 

τελείως ανάξια, όπως η Χουσού‘ (υποταγή και ταπεινότητα) στην προσευχή. 9) Θα 

µπορούσαν να αντικαταστήσουν τις πράξεις του σώµατος, όπως για παράδειγµα το 

να έχει κανείς την πρόθεση για να δώσει ελεηµοσύνη, αλλά να µην έχει τα 

χρήµατα για να το κάνει. 10) Η αµοιβή τους δεν έχει όριο, όπως η υποµονή. 11) Η 

αµοιβή τους συνεχίζεται ακόµα κι αν το σώµα πάψει ή καταστεί ανίκανο να 

πράξει. 12) Προηγούνται και συµβαδίζουν µε τις πράξεις του σώµατος, όπως η 

πρόθεση για προσευχή προηγείται της πράξης της προσευχής, και επίσης την ώρα 

της προσευχής η πρόθεση συµβαδίζει µε την πράξη. 

Η καρδιά περνά από στάδια πριν το σώµα εκτελέσει µία πράξη: 1) Αλ-

Χάγκες: Όταν µία σκέψη έρχεται πρώτα στην καρδιά. 2) Αλ-Xάτερα: Όταν η 

σκέψη παραµένει σ’ αυτήν. 3) Χαντίθ Αν-Ναφς: Το να είναι κανείς αναποφάσιστος 

για το να κάνει ή να µην κάνει κάτι. 4) Αλ-Χαµµ: Όταν η σκέψη του να κάνει κάτι 

υπερισχύει από το να µην το κάνει. 5) Αλ-‘Αζµ: Το να έχει κανείς ισχυρή θέληση, 

και να αποφασίσει να κάνει κάτι. 

∆εν υπάρχει ούτε αµοιβή, ούτε αµαρτία για τα τρία πρώτα στάδια. Όσο για το 

Αλ-Χαµµ (δηλ. το να σκέφτεται κανείς να κάνει κάτι) αν σκέφτεται να κάνει µια 



  

@ @

καλή πράξη τότε καταγράφεται, µα αν σκέφτεται να κάνει µια κακή πράξη, τότε 

δεν καταγράφεται. Όσο για το Αλ-‘Αζµ (δηλ. το Αλ-Χαµµ µετατράπηκε σε Αλ-

‘Αζµ, δηλ. ο άνθρωπος αποφάσισε να κάνει κάτι). Αν κάποιος αποφασίζει να 

πράξει µε βάση τη σκέψη του, τότε αν είναι καλή καταγράφεται ως καλή πράξη, κι 

αν είναι κακή καταγράφεται ως κακή πράξη, ακόµα κι αν δεν το κάνει. Ο λόγος γι’ 

αυτό είναι ότι όταν συνδυάζεται η ισχυρή θέληση µε την ικανότητα τότε θεωρείται 

σαν να το έχει κάνει. Ο Αλλάχ λέει: «Στ’ αλήθεια, αυτοί που αγαπούν το να 

εξαπλωθεί η Αλ-Φάχισα (η ανηθικότητα και οι αισχρές πράξεις) µεταξύ των 

πιστών, θα λάβουν ένα επώδυνο µαρτύριο.». Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: 

«Όταν δυο Μουσουλµάνοι πολεµούν ο ένας τον άλλο µε τα σπαθιά τους, τότε και 
ο δολοφόνος και αυτός που σκοτώνεται ρίχνονται στο Πυρ.». Του είπα, «Ω, 

Αγγελιαφόρε Του Αλλάχ! Εντάξει µε το δολοφόνο, αλλά γιατί ο δολοφονηµένος 

θα ριχτεί στο Πυρ;». Εκείνος (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) απάντησε, «Επειδή είχε την πρόθεση 

να σκοτώσει τον σύντροφό του.». (Αλ-Μπουχάρι) 
Αν δεν διαπράξει την αµαρτία, αφού πήρε την απόφαση να την κάνει, τότε 

είναι κάτι από τα ακόλουθα: 1) Κάποιος που δεν την έκανε από φόβο προς τον 

Αλλάχ. Αυτός ο άνθρωπος ανταµείβεται. 2) Κάποιος που δεν την έκανε από φόβο 

προς τους ανθρώπους. Αυτός ο άνθρωπος αµάρτησε, καθώς το να µην κάνει µία 

αµαρτία είναι πράξη λατρείας, που πρέπει να γίνεται µόνο για Χάρη του Αλλάχ. 

3)Κάποιος που δεν την διαπράττει, επειδή είναι ανίκανος να την κάνει. Και δεν 

αναζητά τα µέσα που οδηγούν σε αυτή. Αυτός ο άνθρωπος αµάρτησε, λόγω της 

κακής και αποφασιστικής πρόθεσής του. 4) Κάποιος που δεν την διαπράττει επειδή 

είναι ανίκανος να την κάνει, παρόλα αυτά αναζητά τα µέσα που οδηγούν σε αυτή, 

µα αποτυγχάνει. Μια πλήρης αµαρτία καταγράφεται γι’ αυτό το άτοµο, γιατί το να 

θέλει κανείς να διαπράξει µια αµαρτία, και να αναζητά τα µέσα που οδηγούν σε 

αυτή είναι σαν να την διαπράττει, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως στο Χαντίθ. 

Όποτε υπάρχει η πρόθεση να διαπράξει κανείς µια κακή πράξη, τότε τιµωρείται γι’ 

αυτή, είτε η πρόθεση προηγείται, είτε έπεται της πράξης. Έτσι αν κάποιος 

διαπράττει µια αµαρτία κι έπειτα σκοπεύει να την διαπράξει ξανά όταν του δωθεί η 

ευκαιρία, πρόκειται για ένα άτοµο που επιµένει στην αµαρτία του και τιµωρείται 

γι’ αυτή την πρόθεση, ακόµα κι αν δεν διαπράξει ξανά αυτή την αµαρτία.\ 

Μερικές από τις πράξεις της καρδιάς: 
► Πρόθεση: περιλαµβάνει τη σηµασία της «θέλησης» και του «στόχου», και η 

πράξη δεν γίνεται αποδεκτή, παρά µόνο µαζί µε την πρόθεση. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

είπε: «Στ’ αλήθεια, οι πράξεις κρίνονται µόνο σύµφωνα µε τις προθέσεις, και ο 

κάθε άνθρωπος θα λάβει µόνο αυτό το οποίο σκόπευε.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ) 

Ο Ιµπν Αλ-Μουµπάρακ είπε: «Μπορεί µια µικρή πράξη να αυξηθεί λόγω της 

πρόθεσης, και µπορεί µια σπουδαία πράξη να µειωθεί λόγω της πρόθεσης.» 

Ο Αλ-Φουντάιλ είπε: «Ο Αλλάχ θέλει από σας µόνο την πρόθεση και τη 

θέλησή σας. Αν η πράξη γίνει για τη Χάρη του Αλλάχ και µόνο, τότε θεωρείται 

ειλικρινής πράξη. Αυτό ισχύει µόνο όταν η πράξη γίνεται για τη Χάρη του Αλλάχ 

και µόνο, χωρίς να αναλογεί µερίδιο σε κανέναν άλλον. Αν γίνει για χάρη κάποιου 

άλλου πέραν του Αλλάχ, τότε θεωρείται επίδειξη, υποκρισία κλπ.». 
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Μια ωφέλιµη σηµείωση: Όλοι οι άνθρωποι θα καταστραφούν, εκτός από τους 

ανθρώπους της γνώσης. Και όλοι από αυτούς (τους ανθρώπους της γνώσης) θα 

καταστραφούν, εκτός από αυτούς που πράττουν (σύµφωνα µε τη γνώση τους). Και 

όλοι από αυτούς (που πράττουν) θα καταστραφούν, εκτός από τους ειλικρινείς. Το 

σηµαντικότερο καθήκον κάθε δούλου που θέλει να υπακούσει τον Αλλάχ, είναι να 

γνωρίζει την πρόθεσή του, κι έπειτα πρέπει να την διορθώσει πράττοντας σύµφωνα 

µε αυτή, αφού γνωρίσει την πραγµατικότητα της ειλικρίνειας και της αφοσίωσης. 

Το να πράττει χωρίς να έχει πρόθεση είναι ταλαιπωρία, το να έχει την πρόθεση 

χωρίς ειλικρίνεια είναι επίδειξη, και η ειλικρίνεια χωρίς πίστη είναι άσκοπη. 

Οι πράξεις µπορεί να είναι τριών ειδών: 1) Αµαρτίες. Το να έχει κανείς καλή 

πρόθεση ενώ διαπράττει αµαρτία, δεν την καθιστά καλή πράξη. Παρόλα αυτά εάν 

έχει κανείς κακή πρόθεση, η αµαρτία θα είναι µεγαλύτερη. 2) Επιτρεπτές πράξεις. 

Όλες οι επιτρεπτές πράξεις συνδυάζονται µε την πρόθεση, και είναι πιθανόν ότι η 

πρόθεση µπορεί να µετατρέψει την επιτρεπτή πράξη σε καλή πράξη. 3) Καλές 

πράξεις. Η αποδοχή των καλών πράξεων από τον Αλλάχ, καθώς και ο 

πολλαπλασιασµός της αµοιβής τους εξαρτάται από την πρόθεση κάποιου
1
. Αν 

κάποιος σκοπεύει να κάνει επίδειξη, τότε οι πράξεις αυτές µετατρέπονται σε 

αµαρτίες και µικρότερο Σιρκ, που µπορεί να οδηγήσει στο µεγαλύτερο Σιρκ. 

Υπάρχουν τρία είδη επίδειξης: 1) Όταν η επίδειξη είναι ο βασικός λόγος για 

να κάνει κανείς µία καλή πράξη· αυτό αποτελεί Σιρκ και η πράξη καταργείται. 2) Η 

πράξη γίνεται για τη Χάρη του Αλλάχ, αλλά τότε η πρόθεση της επίδειξης εισήλθε 

στην πρόθεση για την πράξη. Αν το τέλος της πράξης δεν βασίζεται στην αρχή της, 

όπως για παράδειγµα στη φιλανθρωπία, τότε η αρχή της γίνεται αποδεκτή, αλλά το 

τέλος της απορρίπτεται. Αν το τέλος της πράξης βασίζεται στην αρχή, όπως στην 

προσευχή, τότε υπάρχουν δύο πιθανές καταστάσεις: α. Το άτοµο να µάχεται 

ενάντια στην πρόθεση της επίδειξης και να αποστρέφεται από αυτήν· τότε η 

πρόθεση της επίδειξης δεν θα επηρεάζει την πράξη. β. Το άτοµο νιώθει ασφαλής 

µε την πρόθεσή του να επιδείξει την πράξη του· κάτι τέτοιο θα καταργήσει την 

καλή πράξη που εκτελεί το άτοµο. 3) Κάποιος νιώθει την πρόθεση να επιδείξει την 

                              
1
 Ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όποιος αποφάσισε να κάνει µια καλή πράξη αλλά δεν την έκανε, 
τότε ο Αλλάχ θα την καταγράψει γι’ αυτόν ως µία πλήρη καλή πράξη. Αλλά αν την κάνει, τότε ο 
Αλλάχ θα την καταγράψει γι’ αυτόν ως δέκα µέχρι εφτακόσιες, µέχρι και πολύ πολλαπλάσιες. Μα 
όποιος αποφάσισε να κάνει µια κακή πράξη αλλά δεν την έκανε, τότε ο Αλλάχ θα την καταγράψει 
γι’ αυτόν ως µία πλήρη καλή πράξη. Μα αν την κάνει, τότε ο Αλλάχ θα την καταγράψει γι’ αυτόν ως 
µία κακή πράξη.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ). Επίσης είπε: «Αυτό το έθνος παροµοιάζεται µε τέσσερα 
είδη ανθρώπων. Ένας είναι εκείνος που ο Αλλάχ τού έχει παραχωρήσει πλούτο και γνώση και έτσι 
πράττει σύµφωνα µε τη γνώση του όσον αφορά τον πλούτο του και τον ξοδεύει συνετά (όπως πρέπει 
και στη φιλανθρωπία). Ένας άλλος είναι εκείνος στον οποίον ο Αλλάχ έχει παραχωρήσει γνώση, 
αλλά όχι πλούτο, (και είναι ειλικρινής στις προθέσεις του) και λέει, ‘Αν κατείχα πλούτο όπως 
εκείνος, θα έπραττα όπως εκείνος [που έχει πλούτο και γνώση] πράττει.’» -Ο Αγγελιαφόρος του 
Αλλάχ (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) προσέθεσε, «Αυτοί οι δυο θα είναι ισάξιοι όσον αφορά την αµοιβή.» - «Ένας 
άλλος είναι εκείνος στον οποίο ο Αλλάχ έχει παραχωρήσει πλούτο, µα όχι γνώση, και σπαταλά τον 
πλούτο του ασύνετα. Και ένας άλλος είναι εκείνος στον οποίον ο Αλλάχ δεν έχει παραχωρήσει ούτε 
πλούτο, ούτε γνώση, και λέει, ‘Αν κατείχα πλούτο όπως εκείνος, θα έπραττα όπως εκείνος [που έχει 
πλούτο, αλλά όχι γνώση] πράττει.’». Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) προσέθεσε στη 
συνέχεια: «Αυτοί οι δύο είναι ισάξιοι στην αµαρτία.» (Ατ-Τίρµιδι).  
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πράξη του µετά την ολοκλήρωσή της. Αυτό δεν είναι παρά µόνο ψίθυροι, που δεν 

έχει καµία επιρροή στην πράξη, ή σε εκείνον που την εκτελεί. 

Υπάρχουν κι άλλοι κρυφοί δρόµοι, που µπορεί να οδηγήσουν κάποιον στην 

επίδειξη για τις πράξεις του, γι’ αυτό θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. 

Εάν η πρόθεση κάποιου κάνοντας µια καλή πράξη είναι να αποκτήσει οφέλη στην 

εγκόσµια ζωή, τότε η αµοιβή ή η αµαρτία του εξαρτάται από την πρόθεσή του. 

Υπάρχουν τρία είδη προθέσεων: 1) Η πράξη γίνεται µόνο για να αποκτήσει 

κάποια εγκόσµια οφέλη, όπως κάποιος που ηγείται στην προσευχή µόνο και µόνο 

για να κερδίσει χρήµατα. Αυτός έχει διαπράξει αµαρτία. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

είπε: «Όποιος έχει λάβει γνώση, από τις γνώσεις που δεν τις επιδιώκει κανείς 

παρά µόνο για τη Χάρη του Αλλάχ, αλλά εκείνος την έµαθε µόνο για να επιτύχει 
κάποιο όφελος αυτού του κόσµου, δεν θα µυρίσει την ευωδία του Παραδείσου 

κατά την Ηµέρα της Ανάστασης.». (Άµπου Νταούντ) 2) Η πράξη γίνεται για τη Χάρη 

του Αλλάχ, καθώς επίσης και για να κερδίσει κάποιο όφελος στην εγκόσµια ζωή. Η 

πίστη και η ειλικρίνεια αυτού του ατόµου είναι µειωµένες, όπως για παράδειγµα 

κάποιος που τελεί το προσκύνηµα και για χάρη του εµπορίου και για το ίδιο το 

προσκύνηµα. Η αµοιβή αυτού του ατόµου βασίζεται στην ειλικρίνειά του. 3) Η 

πράξη γίνεται για τη Χάρη του Αλλάχ και µόνο, µα το άτοµο λαµβάνει κάποια 

χρήµατα ή κάτι άλλο για να βοηθηθεί να εκτελέσει την πράξη. Η αµοιβή αυτού του 

ατόµου είναι πλήρης και δε µειώνεται λόγω αυτών που έλαβε.  

Οι άνθρωποι που είναι ειλικρινείς στις πράξεις τους ανήκουν σε ένα από τα 

τρία επίπεδα: 1) Στο χαµηλότερο επίπεδο: Είναι εκείνοι που κάνουν καλές πράξεις 

για να λάβουν αµοιβή ή από φόβο για την τιµωρία. 2) Στο µεσαίο επίπεδο: Είναι 

εκείνοι που τις κάνουν από ευγνωµοσύνη προς τον Αλλάχ και από υπακοή προς Αυτόν. 

3) Στο υψηλότερο επίπεδο: Είναι εκείνοι που τις κάνουν από αγάπη προς τον Αλλάχ 

και για να Τον δοξάσουν. Αυτό είναι το επίπεδο των Σιντικίν (των ειλικρινών). 

► Μεταµέλεια: Αποτελεί συνεχή υποχρέωση του ανθρώπου, αφού αποτελεί 

µέρος της ανθρώπινης φύσης, η διάπραξη αµαρτίας. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

είπε: «Κάθε υιός του Αδάµ αµαρτάνει συνεχώς, και οι καλύτεροι από εκείνους 

που αµαρτάνουν συνεχώς είναι εκείνοι που µετανοούν συχνά.» (Ατ-Τίρµιδι). 

Επίσης είπε: «Αν δεν αµαρτάνατε, ο Αλλάχ θα σας έσβηνε την ύπαρξη και θα σας 

αντικαθιστούσε µε άλλους ανθρώπους που αµαρτάνουν, και έπειτα ζητούν 
συγχώρεση από τον Αλλάχ και στη συνέχεια ο Αλλάχ θα τους συγχωρούσε.» (Μόσλεµ) 

Το να επιµένει κανείς πεισµατικά στην αµαρτία και το να καθυστερεί να 

ζητήσει συγχώρεση γι’ αυτήν αποτελεί µεγάλο σφάλµα. 

Ο Σατανάς θέλει να νικήσει τον άνθρωπο µε ένα από τα επτά εµπόδια, αν 

αποτύχει µε το πρώτο εµπόδιο, τότε προσπαθεί µε το επόµενο κ.ο.κ.. Αυτά τα 

εµπόδια είναι τα ακόλουθα:  

1) Το εµπόδιο της ειδωλολατρίας (Σιρκ) και της απιστίας (Κουφρ)· 2) Το εµπόδιο 

των Καινοτοµιών στη θρησκεία (Μπί‘ντα) και το να σταµατήσει κανείς να 

ακολουθεί το δρόµο του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) και των Συντρόφων του· 3) Το 

εµπόδιο της διάπραξης των µεγάλων αµαρτιών (Καµπά’ιρ)· 4) Το εµπόδιο της 

διάπραξης των µικρότερων αµαρτιών (Σαγά’ιρ)· 5) Το εµπόδιο της εξώθησης σε 
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υπερβολή στα επιτρεπτά πράγµατα· 6) Το εµπόδιο του να εξωθείται κανείς στο να 

εκτελεί συγκεκριµένες πράξεις υπακοής, ενώ υπάρχουν άλλες πιο σπουδαίες και µε 

µεγαλύτερη αµοιβή· 7) Το εµπόδιο του να στέλνει ο Σατανάς κάποιους ανθρώπους 

που είναι δαίµονες και κάποιους δαίµονες από τα τζιν σε αυτόν τον άνθρωπο. 

• Υπάρχουν δύο είδη αµαρτιών: 1) Οι µεγάλες αµαρτίες (Καµπά’ιρ): 

περιλαµβάνουν κάθε αµαρτία για την οποία, είτε έχει θεσπιστεί κάποια 

προκαθορισµένη τιµωρία σε αυτήν τη ζωή, είτε κάποια τιµωρία για τη Μέλλουσα 

Ζωή, είτε αναφέρεται ως λόγος για την Οργή ή την Κατάρα του Αλλάχ, είτε 

λέγεται ότι ακυρώνει την πίστη. 2) Οι µικρότερες αµαρτίες (Σαγά’ιρ): είναι όλες οι 

αµαρτίες εκτός των προαναφερθέντων. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάνουν µια µικρότερη αµαρτία να γίνει µεγάλη. 

Ανάµεσα σ’ αυτούς είναι: το να επιµένει κανείς πεισµατικά στη διάπραξή τους, να 

επιµένει να τις διαπράττει ξανά και ξανά, να νοµίζει ότι είναι ασήµαντες, να 

καυχιέται γι’ αυτές και να τις διαπράττει φανερά και δηµοσίως. 

• Η µεταµέλεια γίνεται αποδεκτή από κάθε αµαρτία. Ο Αλλάχ αποδέχεται τη 

µετάνοια ενός ατόµου, αρκεί εκείνο να µη βρίσκεται στα πρόθυρα του θανάτου, 

και ο ήλιος δεν έχει ανατείλει ακόµα από τη δύση
1
. 

Αν κανείς είναι ειλικρινής στη µεταµέλειά του, οι αµαρτίες του θα µετατραπούν σε 

καλές πράξεις, ακόµα κι αν ήταν τόσο πολλές που έφταναν µέχρι τον ουρανό. 

Υπάρχουν τέσσερις προϋποθέσεις για να γίνει αποδεκτή η µεταµέλεια: 1) το 

να παύει κανείς αυτήν την αµαρτία· 2) το να αισθάνεται κανείς τύψεις και ενοχές 

για τη διάπραξή της· 3) το να είναι αποφασισµένος να µην επιστρέψει σ’ αυτήν την 

αµαρτία στο µέλλον· 4) αν η αµαρτία σχετίζεται µε τα δικαιώµατα ενός άλλου 

ατόµου, απαιτείται η εξασφάλιση ότι τα δικαιώµατα επιστρέφονται σ’ εκείνους, σε 

βάρος των οποίων έχουν διαπραχθεί αδικίες. 

Όσοι µετανοούν ανήκουν σε τέσσερις κατηγορίες:  

1) Κάποιος που µετανοεί από όλες τις αµαρτίες του και διατηρεί τη µεταµέλεια 

µέχρι το θάνατό του, χωρίς να επιστρέψει στη διάπραξη αυτών των αµαρτιών. 

Πίπτει µόνο σε µικρά παραπτώµατα, στα οποία οι άνθρωποι εύκολα υποπίπτουν. 

Αυτό αντιπροσωπεύει ευθύτητα στη µετάνοια και το άτοµο αυτό είναι εκείνο που 

σπεύδει να πράττει καλές πράξεις. Αυτό το είδος µεταµέλειας ονοµάζεται 

ειλικρινής µεταµέλεια και η ψυχή αυτού του ατόµου είναι η αναπαυµένη ψυχή. 

2) Κάποιος που µετανοεί και είναι σταθερός στην υπακοή του προς τον Αλλάχ, αλλά 

υποπίπτει σε κάποιες αµαρτίες χωρίς να σκόπευε να τις κάνει, αλλά εµφανίζονται στο 

δρόµο του και αυτός τις διαπράττει χωρίς να είναι αποφασισµένος να τις κάνει. Κάθε 

φορά που διαπράττει αµαρτία, κατηγορεί τον εαυτό του, µετανιώνει που την διέπραξε 

και είναι αποφασισµένος να µείνει µακριά απ’ ό,τι τον προκαλεί να την διαπράξει. 

Αυτή είναι η κατηγορητέα ψυχή (που κατηγορεί τον εαυτό της). 

3) Κάποιος που µετανοεί και συνεχίζει χωρίς να διαπράττει αµαρτίες για κάποιο  

                              
1
 Ένα από τα µεγαλύτερα Σηµεία της Ηµέρας της Κρίσεως είναι ότι ο ήλιος θα ανατείλει από τη 

δύση και όχι απ’ την ανατολή. Μόλις γίνει αυτό, καµιά µετάνοια δεν θα γίνει αποδεκτή, και 
κανενός η πίστη δεν θα γίνει αποδεκτή αν εκείνος ασπαστεί το Ισλάµ µετά το συµβάν. 
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διάστηµα, κι έπειτα ο πόθος του τον συνεπαίρνει και διαπράττει κάποιες αµαρτίες, 

µε τη διαφορά ότι συνεχίζει να εκτελεί καλές πράξεις. Έπαψε να διαπράττει τις 

περισσότερες αµαρτίες, παρόλο που ήταν ικανός να τις κάνει, και το επιθυµούσε. 

Τον κατέβαλαν µια-δυο από τις επιθυµίες του. Μόλις διαπράξει µια αµαρτία, 

µετανιώνει και υπόσχεται στον εαυτό του να µετανοήσει και να απέχει από αυτήν 

την αµαρτία. Αυτή είναι η υπεύθυνη ψυχή, και βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω της 

καθυστέρηση και την αναβολή της µεταµέλειας. Αυτό γιατί ίσως ο θάνατος να 

επέλθει πριν τη µετάνοια.  

4) Εκείνος που µετανοεί και συνεχίζει για λίγο, κι έπειτα επιστρέφει στη διάπραξη 

αµαρτιών, χωρίς ούτε να µετανοεί, ούτε να νιώθει τύψεις, γι’ αυτό που έκανε. 

Αυτή είναι η ψυχή που διατάζει τον εαυτό της για το κακό, και υπάρχει φόβος ότι 

µπορεί να έχει άσχηµη κατάληξη. 

► Ειλικρίνεια: Είναι η βάση όλων των πράξεων της καρδιάς. Ο όρος (Σιντκ) 

ειλικρίνεια καλύπτει διάφορες πτυχές: 1) ειλικρίνεια στο λόγο. 2) ειλικρίνεια στις 

προθέσεις και τις επιθυµίες. 3) ειλικρίνεια στην αποφασιστικότητα. 4) ειλικρίνεια 

στην εκπλήρωση της απόφασης. 5) ειλικρίνεια στις πράξεις, όπου η εξωτερική να 

συµβαδίζει µε την εσωτερική, όπως για παράδειγµα η ταπεινότητα στην προσευχή. 

6) ειλικρίνεια στην εκπλήρωση όλων των πτυχών της θρησκείας. Πρόκειται για το 

υψηλότερο επίπεδο, όπως το να είναι κανείς ειλικρινής όσον αφορά το φόβο, την 

ελπίδα, τον ασκητισµό, την ικανοποίηση, την εµπιστοσύνη, την αγάπη και όλες τις 

υπόλοιπες πράξεις της καρδιάς. Όποιος είναι ειλικρινής στα προαναφερθέντα, τότε 

χαρακτηρίζεται «ειλικρινής», καθώς έχει πράγµατι φτάσει το επίπεδο του ειλικρινούς. 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Να είστε ειλικρινείς, γιατί η ειλικρίνεια οδηγεί 
στην αρετή, και η αρετή οδηγεί στον Παράδεισο. Και ο άνθρωπος συνεχίζει να λέει 
την αλήθεια, µέχρι να καταγραφεί ενώπιον του Αλλάχ ως ειλικρινής άνθρωπος. Το 

ψεύδος οδηγεί στο Αλ-Φετζούρ (δηλ. κακοβουλία, αισχρές πράξεις), και το Αλ-
Φετζούρ οδηγεί στο Πυρ (της Κολάσεως). Και ο άνθρωπος συνεχίζει να λέει 
ψέµατα, µέχρι να καταγραφεί ενώπιον του Αλλάχ, ως ψεύτης.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ) 

Όποιος αναζητά την αλήθεια και είναι ειλικρινής όσον αφορά την αναζήτηση 

της αλήθειας, τότε είναι πολύ πιθανό να καταλήξει επιτυχής στην αναζήτησή του. 

Αν όχι, τότε ο Αλλάχ θα τον συγχωρήσει. 

Το ψεύδος αντιτίθεται στην ειλικρίνεια. Το πρώτο πράγµα στο οποίο το ψεύδος 

φθάνει και το οποίο διαφθείρει είναι η γλώσσα, έπειτα το υπόλοιπο σώµα, όπου 

κάνει το ίδιο όπως στη γλώσσα. Έπειτα, εξαπλώνεται και γίνεται µέρος όλων των 

λεγοµένων, των πράξεων και των υποθέσεων του ατόµου, µέχρι που εκείνο 

περικυκλώνεται απ’ αυτό και από τη διαφθορά. 

► Αγάπη: Η γλυκύτητα της πίστης κερδίζεται µέσα από την αγάπη για τον Αλλάχ, 

τον Αγγελιαφόρο Του (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) και τους πιστούς. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: 

«Τρία πράγµατα, τα οποία όποιος τα κατέχει, θα βρεί µέσα του τη γλυκύτητα 

της πίστης: Το να είναι ο Αλλάχ κι ο Αγγελιαφόρος Του οι πιο αγαπητοί σε αυτόν 

από οτιδήποτε άλλο· το να αγαπά έναν άνθρωπο και να τον αγαπά µόνο για χάρη 

του Αλλάχ, και το να µισεί να επιστρέψει στην απιστία, αφού ο Αλλάχ τον έχει 
σώσει από αυτή, καθώς µισεί το να ριχτεί στο Πυρ.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ). 
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Αν το δέντρο της αγάπης φυτευτεί στην καρδιά και ποτιστεί µε ειλικρίνεια και 

µε το να ακολουθεί κανείς το δρόµο του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), τότε θα παράγει 

συνεχώς κάθε είδος καρπών µε την άδεια του Αλλάχ. 

Υπάρχουν τέσσερα είδη αγάπης: 1) Αγάπη προς τον Αλλάχ, που είναι η βάση 

της πίστης· 2) Αγάπη για Χάρη του Αλλάχ, και µίσος για Χάρη Εκείνου. Αυτό το 

είδος αγάπης είναι υποχρεωτικό για κάθε Μουσουλµάνο. 3) Αγάπη µαζί µε τον 

Αλλάχ, το να περιλαµβάνει κανείς στην αγάπη του προς τον Αλλάχ άλλους, η 

οποία πρέπει να προορίζεται µόνο για τον Αλλάχ, όπως η αγάπη των πολυθεϊστών 

για τους θεούς τους. Αυτό το είδος αγάπης αποτελεί τη βάση του Σιρκ· 4) Φυσική 

αγάπη, όπως η αγάπη κάποιου για τους γονείς και τα παιδιά του, η αγάπη για το 

φαγητό κ.α. Αυτό το είδος αγάπης είναι επιτρεπτό.  

► Εµπιστοσύνη: Σηµαίνει το να έχει κανείς εµπιστοσύνη στον Αλλάχ, 

λαµβάνοντας τα επιτρεπτά µέσα ώστε να αποκτήσει κάτι επιτρεπτό ή να 

αποµακρύνει κάτι κακό, αφήνοντας το αποτέλεσµα στα Χέρια του Αλλάχ. Το να 

µην έχει κανείς εµπιστοσύνη στον Αλλάχ σηµαίνει ότι υπάρχει κάποιο ελάττωµα 

στο Ταουχίντ (µονοθεϊσµό) του. Και το να µην λάβει κανείς τα µέσα ώστε να 

επιτύχει το στόχο του, σηµαίνει ότι υπάρχει κάποιο ελάττωµα µε τη λογική του. 

Έτσι θα πρέπει κανείς να έχει εµπιστοσύνη στον Αλλάχ, αλλά ταυτόχρονα να λάβει 

τα επιτρεπτά µέσα, ώστε να επιτύχει κάτι επιτρεπτό ή να αποµακρύνει κάτι κακό. 

Υπάρχουν τρία είδη εµπιστοσύνης: 1) Το υποχρεωτικό: που είναι η 

εµπιστοσύνη στον Αλλάχ, σε όσα µόνο Αυτός είναι Ικανός να κάνει, όπως η 

θεραπεία ενός αρρώστου. 2) Το απαγορευµένο: το οποίο διακρίνεται σε δύο 

κατηγορίες: α. το µεγαλύτερο Σιρκ. Είναι η περίπτωση όπου κάποιος βασίζεται 

πλήρως σε πράγµατα που ο Αλλάχ έχει δηµιουργήσει ως µέσα, και πιστεύει πως 

αυτά τα µέσα φέρνουν από µόνα τους όφελος ή βλάβη (χωρίς τη δύναµη του 

Αλλάχ)· β. Το µικρότερο Σιρκ. Στην περίπτωση αυτή κάποιος βασίζεται σε κάποιο 

άλλο άτοµο για τον βιοπορισµό του, παρόλο που δεν πιστεύει ότι αυτό το άτοµο 

είναι αυτός που του παραχωρεί το βιοπορισµό, αλλά τον εκλαµβάνει ως κάτι 

περισσότερο από µια απλή αιτία. 3) Το επιτρεπτό είδος: το οποίο αφορά το να 

εµπιστεύεται κανείς κάποιον άλλον ή να βασίζεται πάνω του σε κάτι που βρίσκεται 

µέσα στις δυνατότητές του, όπως η αγορά και η πώληση. ∆εν είναι επιτρεπτό να 

πει: «Βασίζοµαι στον Αλλάχ κι έπειτα σε σένα», αντίθετα θα πρέπει να πει: «Σε 

εξουσιοδοτώ να κάνεις αυτό για λογαριασµό µου ». 

► Ευγνωµοσύνη: Αποτελεί ευγνωµοσύνη για την εµφάνιση των αποτελεσµάτων 

της Εύνοιας του Αλλάχ στο δούλο, δηλαδή την εµφάνιση στην καρδιά του µε τη 

µορφή πίστης, στη γλώσσα του µε τη µορφή λόγων ευχαριστίας και δοξασίας προς τον 

Αλλάχ, και στο σώµα του µε τη µορφή λατρείας προς τον Αλλάχ. ∆ηλαδή η 

ευγνωµοσύνη προέρχεται από την καρδιά, τη γλώσσα και το σώµα.  Η υποµονή είναι 

ένα µέσο για να δείξει κανείς την ευγνωµοσύνη του. Η σηµασία της ευγνωµοσύνης 

είναι να χρησιµοποιεί κανείς τις χάρες του Αλλάχ ως µέσα υπακοής προς Αυτόν. 

► Υποµονή: Είναι το να µην απευθύνει κανείς τα παράπονά του για κάποια 

δοκιµασία που έλαβε σε άλλους, εκτός του Αλλάχ, ούτε να περιµένει από 

οποιονδήποτε άλλον εκτός του Αλλάχ να λύσει τη δοκιµασία του. Παράδειγµα  
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δοκιµασίας είναι οι αρρώστιες. 

Ο Αλλάχ είπε: «Πράγµατι, οι υποµονετικοί θα λάβουν την αµοιβή τους χωρίς 

απολογισµό [δηλ. όριο]» [39:10] Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όποιος 
παραµένει υποµονετικός, ο Αλλάχ θα τον υποστηρίξει στην υποµονή του, και σε 
κανέναν δεν έχει δοθεί τίποτα καλύτερο και πιο γενναιόδωρο από την υποµονή.» (Αλ-

Μπουχάρι και Μόσλεµ). 

Ο ‘Ούµαρ είπε: «∆εν γεύτηκα καµιά δοκιµασία, χωρίς ο Αλλάχ να µου 

παραχωρήσει µέσα της τέσσερις χάρες: το ότι δεν ήταν στη θρησκεία µου, το ότι 

δεν ήταν µεγαλύτερη από όσο είναι, το ότι δεν στερήθηκα από το να την δέχοµαι 

µε πιστή καρδιά και ότι ευελπίστως θα αµειφθώ γι’ αυτή.» 

  Υπάρχουν τρία επίπεδα υποµονής: 1) Το χαµηλότερο: το να µην 

παραπονιέσαι, παρόλο που είσαι δυσαρεστηµένος. 2) Το µεσαίο: το να µην 

παραπονιέσαι, αλλά ταυτόχρονα το να δέχεσαι τη δοκιµασία µε πιστή καρδιά. 3)Το 

υψηλότερο: το να ευχαριστείς τον Αλλάχ για το ότι δοκιµάζεσαι.  

Η υποµονή διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 1) Σωµατική υποµονή. Εν 

προκειµένω δεν εννοείται αυτή η κατηγορία. 2) Ψυχολογική υποµονή, που αφορά 

την αντίσταση στους φυσικούς πόθους και επιθυµίες.  

Οτιδήποτε αντιµετωπίζει ένας δούλος σε αυτόν τον κόσµο ανήκει σε ένα 

απ’ τα δυο: 1) Αυτό το οποίο βρίσκεται σε συµφωνία µε τους πόθους του. Έτσι, 

πρέπει να είναι υποµονετικός στην εκπλήρωση του δικαιώµατος του Αλλάχ, 

ευχαριστώντας Τον και µην χρησιµοποιώντας το προς την ανυπακοή προς Αυτόν. 

2) Αυτό που αντιτίθεται στους πόθους του, το οποίο χωρίζεται σε τρία είδη: α. Το 

να είναι κανείς υποµονετικός ως προς την υπακοή προς τον Αλλάχ. Αποτελεί 

υποχρέωση το να κάνει κανείς ό,τι είναι υποχρεωτικό από τις λατρείες (Φαρντ), και 

είναι αξιέπαινο το να κάνει οτιδήποτε υπερβαίνει τις υποχρεωτικές λατρείες του 

(Ναουάφιλ). β. Να είναι υποµονετικός στην αποχή από την ανυπακοή στον Αλλάχ. 

Αποτελεί αναγκαιότητα το να απέχει κανείς από οτιδήποτε απαγορευµένο (Χαράµ) 

και είναι αξιέπαινο το να απέχει από αυτό που είναι µη επιθυµητό (Μακρούχ).       

γ. Το να είναι υποµονετικός κατά τις δοκιµασίες του Αλλάχ. Αποτελεί 

αναγκαιότητα να αποτρέπει κανείς τη γλώσσα του απ’ το να παραπονιέται, και την 

καρδιά του από το να ενίσταται σε αυτά που ο Αλλάχ έχει ορίσει, καθώς και το να 

αποτρέπει το σώµα του να κάνει αυτό που είναι ανεπιθύµητο για τον Αλλάχ, όπως 

το να θρηνεί, να χαστουκίζει τα µάγουλά του και να σχίζει τα ρούχα του. Είναι 

αξιέπαινο η καρδιά να ευχαριστιέται µε την απόφαση του Αλλάχ. 

Ποιος είναι καλύτερος: ο πλούσιος που είναι ευγνώµων ή ο φτωχός που είναι 

υποµονετικός; Εάν ο πλούσιος ξοδεύει τα χρήµατά του στην υπακοή του Αλλάχ 

(ως φιλανθρωπία) ή τα φυλάσσει γι’ αυτό, τότε είναι καλύτερος από το φτωχό. 

Ωστόσο, αν ξοδεύει τα περισσότερα απ’ τα χρήµατά του σε ό,τι είναι επιτρεπτό, τότε ο 

φτωχός είναι καλύτερος. Ο Προφήτης (����) είπε: «Αυτός που τρώει και είναι ευγνώµων, 
είναι στη ίδια θέση µε εκείνον που νηστεύει και είναι υποµονετικός.» (Άχµαντ) 

► Ικανοποίηση: Σηµαίνει το να είναι κανείς ευχαριστηµένος και 

ικανοποιηµένος µε κάτι, αφού συµβεί. Το να είναι κανείς ικανοποιηµένος µε την 

απόφαση του Αλλάχ, τον κατατάσσει στα υψηλότερα επίπεδα κοντά στον Αλλάχ, 
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και προέρχεται από τους καρπούς της αγάπης και της εµπιστοσύνης. Το να 

επικαλείται κανείς τον Αλλάχ για να αφαιρέσει κάτι το βλαβερό, δεν αντιφάσκει µε 

το να είναι ικανοποιηµένος µαζί Του. 

► Υποταγή και ταπεινότητα (Χουσού‘): Είναι το να δοξάζει κανείς τον 

Αλλάχ, και να είναι ταπεινός ενώπιών Του. Ο Χουδάιφα είπε: «Να προσέχετε την 

ταπεινότητα της υποκρισίας.». Τού είπαν: «Ποια είναι η ταπεινότητα της 

υποκρισίας;». Απάντησε: «Το να δείτε το σώµα σε κατάσταση υποταγής και 

ταπεινότητας (Χουσού‘), ενώ η καρδιά δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση.». 

Επίσης είπε: «Το πρώτο που πρόκειται να χάσετε από τη θρησκεία σας είναι το 

Χουσού‘ (υποταγή και ταπεινότητα)».  

Για κάθε πράξη λατρείας, η οποία συνδυάζεται µε Χουσού‘ (υποταγή και 

ταπεινότητα), η αµοιβή καθορίζεται σύµφωνα µε το Χουσού‘ (υποταγή και 

ταπεινότητα) του ατόµου, όπως για παράδειγµα την προσευχή. Ο Προφήτης (����) 

είπε γι’ αυτόν που προσεύχεται ότι ίσως να λάβει µόνο τη µισή αµοιβή, ή το ένα 

τέταρτο, πέµπτο…δέκατο από την προσευχή του. Αντίθετα, κάποιος µπορεί να µην 

λάβει καθόλου αµοιβή από την προσευχή του, λόγω της ενδεχόµενης απόλυτης 

έλλειψης Χουσού‘ (υποταγής και ταπεινότητας).  

► Ελπίδα: Αφορά το να κοιτάζει κανείς την απεραντοσύνη του ελέους του 

Αλλάχ. Αυτό που την αντιβαίνει είναι το να είναι απελπισµένος. Το να κάνει 

κανείς µια πράξη µε ελπίδα ότι θα λάβει αµοιβή από τον Αλλάχ είναι καλύτερο και 

ψηλότερο από το να την κάνει φοβούµενος ότι ο Αλλάχ δε θα τη δεχτεί από αυτόν. 

Επειδή το πρώτο τον κάνει να σκέφτεται καλά για τον Αλλάχ.  

Χωρίζεται σε δύο επίπεδα: 1) Το υψηλότερο επίπεδο: Το να κάνει κανείς µια 

καλή πράξη ελπίζοντας στην αµοιβή από τον Αλλάχ. Η Αΐσα (
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτής  ) είπε: 

«Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ, ‘‘Και εκείνοι που δίνουν ό,τι δίνουν (την 

ελεηµοσύνη τους), ενώ οι καρδιές τους είναι φοβισµένες’’ [Κοράνιο 23:60] είναι 
εκείνοι που κλέβουν, συνουσιάζονται παράνοµα και πίνουν αλκοόλ, ενώ 

φοβούνται τον Αλλάχ;». Εκείνος (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ)    απάντησε: «Όχι, Ω κόρη του Ασ-

Σιντείκ. Είναι οι άνθρωποι που προσεύχονται, νηστεύουν και δίνουν ελεηµοσύνη, 

ενώ φοβούνται ότι οι πράξεις τους δεν θα γίνουν αποδεκτές ‘‘Είναι εκείνοι που 

σπεύδουν στο να κάνουν καλές πράξεις’’ [23:61].» (Ατ-Τίρµιδι).  

2) Το υψηλότερο επίπεδο: Είναι το επίπεδο εκείνων που διαπράττουν αµαρτία και 

έπειτα µετανοούν και ελπίζουν για τη συγχώρεση του Αλλάχ. Όσο για τον 

αµαρτωλό που παραµένει ανυπάκουος και δε µετανοεί καθώς ελπίζει για το έλεος 

του Αλλάχ, αυτό που κάνει αποτελεί µόνο ευχή και όχι ελπίδα στον Αλλάχ. Ο 

πιστός συνδυάζει το να κάνει καλό µε το φόβο. Ο υποκριτής συνδυάζει το να κάνει 

κακό µε το αίσθηµα ασφάλειας. 

► Φόβος: Είναι η θλίψη που καταβάλλει ένα άτοµο λόγω της προσδοκίας ότι θα 

συµβεί κάποιο κακό. Αν το κακό αυτό είναι βέβαιο, τότε αποκαλείται Χάσγια. Το 

αντίθετο του φόβου είναι η ασφάλεια. Ο φόβος δεν αντιφάσκει µε την ελπίδα, επειδή ο 

φόβος αποτελεί κίνητρο ενώ βρίσκεται κανείς σε κατάσταση φόβου, ενώ η ελπίδα 

είναι ένα κίνητρο ενώ κανείς βρίσκεται σε κατάσταση επιθυµίας. Πρέπει κανείς να 

συνδυάζει αγάπη, φόβο και ελπίδα. Ο Ιµπν Αλ-Κάγιµ είπε: «Η καρδιά, καθ’ οδόν προς 
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τον Αλλάχ µοιάζει µε ένα πουλί· το κεφάλι του είναι η αγάπη, η ελπίδα και ο φόβος 

είναι τα φτερά του. Αν ο φόβος κατοικεί στην καρδιά, τότε θα κάψει όλους τους 

πόθους του και θα αφαιρέσει την αγάπη προς όλα τα εγκόσµια πράγµατα απ’ αυτό.» 

Ο υποχρεωτικός φόβος είναι ο φόβος που ενθαρρύνει κάποιον προς τις 

θρησκευτικές υποχρεώσεις (Φαρντ) και τον αποτρέπει από τις απαγορεύσεις 

(Μουχαρραµάτ). Ο αξιέπαινος φόβος είναι αυτός που ενθαρρύνει κάποιον προς 

αυτό που είναι αξιέπαινο (Μούσταχαµπ) και τον αποτρέπει από κάτι το µη 

επιθυµητό (Μακρούχ). 

Υπάρχουν τρία είδη φόβων: 1) Φόβος προς τον Αλλάχ: Είναι το να φοβάται 

κανείς τον Αλλάχ, τον Έναν και Μοναδικό Θεό, πιστεύοντας ότι µόνο Αυτός µπορεί 

να ωφελήσει και να βλάψει. ∆εν επιτρέπεται να φοβάται κανείς οποιονδήποτε άλλον 

εκτός του Αλλάχ, όπως έκαναν οι ειδωλολάτρες που φοβόντουσαν τα είδωλά τους, και 

πίστευαν ότι µπορούσαν να τους ωφελήσουν και να τους βλάψουν. 2) Φόβος προς 

τους ανθρώπους σχετικά µε τη θρησκεία: Είναι το να οδηγεί ο φόβος προς τους 

ανθρώπους κάποιον στο να διαπράξει αµαρτία ή να µην κάνει κάτι το 

υποχρεωτικό. Και αυτός ο φόβος είναι απαγορευµένος. 3) Ο επιτρεπτός φόβος: 

Όπως ο φυσιολογικός φόβος που νιώθει κάποιος για τους λύκους και τα άγρια θηρία. 

► Ασκητισµός: Είναι η αποµάκρυνση του ανθρώπου από την αγάπη προς το 

υλικό, στρεφόµενος προς κάτι καλύτερο. Η αποµάκρυνση από τα υλικά αγαθά 

αυτού του κόσµου απαλύνει και ανακουφίζει την καρδιά και το σώµα του καθενός, 

µα η λαχτάρα για τις απολαύσεις τού αυξάνει το άγχος, τη θλίψη και την ανησυχία. 

Η αγάπη γι’ αυτόν τον κόσµο είναι η πηγή όλων των αµαρτιών, και η 

αποµάκρυνση από τις απολαύσεις του είναι η αιτία για κάθε καλή πράξη. Η 

αποκήρυξη αυτού του κόσµου σηµαίνει να τον αφαιρέσει κανείς από την καρδιά 

του, και όχι να τον αφαιρέσει από τα χέρια του ενώ η καρδιά του είναι ακόµη 

προσκολληµένη σ’ αυτόν, κάτι που είναι ο ασκητισµός των αδαών. Ο Προφήτης    

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Πόσο σπουδαίος είναι ο καλός πλούτος, όταν βρίσκεται στα 

χέρια ενός ενάρετου άνδρα!». (Άχµαντ) 
Υπάρχουν πέντε κατηγορίες ενδεών ανθρώπων, όσον αφορά τον πλούτο:   

1) Κάποιος που στρέφεται µακριά από τον πλούτο, επειδή τον απεχθάνεται και µένει 

µακριά από τη βλάβη και τον περισπασµό που µπορεί να προκαλέσει. Αυτός είναι 

ο ασκητής. 2) Κάποιος που ούτε αγαπάει τον πλούτο, ούτε τον µισεί. Πρόκειται για 

ένα ευχαριστηµένο άτοµο. 3) Κάποιος που προτιµά να έχει πλούτο λόγω της 

αγάπης του γι’ αυτόν, µα δεν τον κυνηγά. Αν έλθει σ’ αυτόν τυχαία, τον δέχεται 

και είναι ευχαριστηµένος µ’ αυτόν, µα αν υπάρχει κόπος στο να τον κερδίσει, κάτι 

τέτοιο δεν το θέλει. Αυτός είναι ένας ικανοποιηµένος άνθρωπος. 4) Κάποιος που 

δεν τον αναζητά, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα, ειδάλλως θα είχε την επιθυµία να 

τον αποκτήσει. Αν έβρισκε έναν τρόπο να τον κερδίσει, ακόµα και µε κόπο, θα 

προσπαθούσε. Αυτός είναι ένας ανήσυχος άνθρωπος. 5) Κάποιος που τον αναζητά 

από ανάγκη, όπως κάποιος πεινασµένος ή γυµνός, που δεν έχει φαγητό ή ρουχισµό. 

Πρόκειται για έναν Αναγκασµένο άνθρωπο.  
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Ένας Ήρεµος ∆ιάλογος 

Κάποιος µε το όνοµα ‘Αµπντ Αλλάχ (αυτό το όνοµα σηµαίνει δούλος του 

Αλλάχ) συνάντησε έναν άνδρα µε το όνοµα ‘Αµπντ Αν-Ναµπέι (που σηµαίνει 

δούλος του Προφήτη) και σκέφθηκε γι’ αυτό το όνοµα, αρνούµενος την έννοια 

του, και αναρωτήθηκε: «Πώς είναι δυνατόν ένας µουσουλµάνος να έχει όνοµα που 

σηµαίνει ότι λατρεύει άλλον εκτός του Αλλάχ;!». Έτσι, ο ‘Αµπντ Αλλάχ 

απευθύνθηκε στον ‘Αµπντ Αν-Ναµπέι, λέγοντας: «Λατρεύεις κάποιον άλλον εκτός 

του Αλλάχ;». Ο ‘Αµπντ Αν-Ναµπέι απάντησε: «Όχι! ∆εν λατρεύω κανέναν άλλον 

εκτός του Αλλάχ. Είµαι Μουσουλµάνος και λατρεύω τον Αλλάχ Μόνο.». 

‘Αµπντ Αλλάχ: Τότε γιατί το όνοµά σου µοιάζει µε κάποια χριστιανικά ονόµατα, 

όπως Αµπντ Αλ-Μασείχ (που σηµαίνει ο δούλος του Μεσσία, δηλ. του Ιησού. Πρόκειται 

για ένα κοινό όνοµα ανάµεσα στους Άραβες Χριστιανούς); Το να ακούς το όνοµα 

αυτό µεταξύ των Χριστιανών δεν είναι παράξενο, εφ’ όσον λατρεύουν τον Ιησού   

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). Και έτσι όποιος ακούσει το όνοµα σου θα σκεφτεί ότι λατρεύεις τον 

Προφήτη Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), και αυτό δεν είναι η αντίληψη του 

µουσουλµάνου για τον Προφήτη. Ο κάθε µουσουλµάνος πρέπει να πιστεύει ότι ο 

Προφήτης Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ήταν απλά δούλος του Αλλάχ και ο 

αγγελιαφόρος Του και τίποτε άλλο.  

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Μα ο Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είναι ο σπουδαιότερος 

άνθρωπος που έχει ζήσει, και είναι ο ηγέτης όλων των Αγγελιαφόρων. Παίρνουµε 

το όνοµά του στα ονόµατά µας αναζητώντας τις ευλογίες του, καθώς επίσης και να 

πλησιάσουµε τον Αλλάχ µέσω της υψηλής θέσης του Προφήτη κοντά Του. Πέρα 

απ’ αυτό, ο αδελφός µου ονοµάζεται ‘Αµπντ Αλ-Χουσσεΐ (Ο δούλος του Χουσσεΐν, 

εγγονός του Προφήτη και υιός του ‘Άλι.) και ο πατέρας µου ‘Αµπντ Αρ-Ρασούλ (Ο 

δούλος/λάτρης του Αγγελιαφόρου). Το να παίρνουµε αυτά τα ονόµατα είναι µια 

παλιά και ευρέως διαδεδοµένη συνήθεια που ήταν εξαπλωµένη και στους 

προγόνους µας. Και έτσι το ζήτηµα είναι απλό, για αυτό µην είσαι υπερβολικός, 

αφού η θρησκεία είναι εύκολα κατανοητή και δεν είναι φανατική. 

‘Αµπντ Αλλάχ: Αυτό είναι ένα διαφορετικό θέµα, ακόµη χειρότερο και αποτελεί 

µεγαλύτερη αµαρτία από το πρώτο: το να ζητά κανείς από κάποιον άλλον εκτός του 

Αλλάχ ό,τι Εκείνος Μόνο είναι Ικανός να δώσει. Είτε αυτός από τον οποίο ζητάς είναι 

ο Προφήτης, είτε ένας από τους ενάρετους ανθρώπους, όπως ο Αλ-Χουσσεΐν            

(
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτού ), κάτι που αποτελεί πλήρη αντίφαση µε τον Ταουχίντ (Μονοθεϊσµό), τον 

οποίο έχουµε διαταχθεί να εφαρµόζουµε. Έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τη σηµασία 

της έκφρασης Λα ιλλάχα ίλλα Αλλάχ. 

Θα σου παρουσιάσω κάποια παραδείγµατα που θα σε κάνουν να κατανοήσεις 

τη σηµασία αυτού του ζητήµατος, καθώς και το ότι υπάρχουν τροµερές συνέπειες για 

κάποιον που χρησιµοποιεί αυτά τα ονόµατα. ∆εν έχω κανέναν άλλον στόχο και καµία 

άλλη πρόθεση, εκτός από το να διασαφηνίσω την αλήθεια από το ψεύδος, και το να 

διατάσσω την καλοσύνη και την αρετή και να απαγορεύω το κακό. Μόνο ο Αλλάχ 

είναι ο Ένας και µοναδικός που βοηθά, και εναποθέτουµε την εµπιστοσύνη µας σ’ 

Αυτόν. ∆εν υπάρχει καµία δύναµη, εκτός αυτή που προέρχεται από τον Αλλάχ. Πριν 

το κάνω, ας σου υπενθυµίσω το Λόγο του Αλλάχ: «Στ’ αλήθεια, ο λόγος των 
πιστών, όταν κλήθηκαν στον Αλλάχ και τον Αγγελιαφόρο Του, ώστε Εκείνος να  
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δικάσει µεταξύ τους ήταν το να πουν, ‘‘Ακούµε και υπακούµε’’.» [24:51] 

Και ο Αλλάχ είπε: «Και αν διαφωνείτε για οτιδήποτε, τότε αναφέρετέ το στον 

Αλλάχ (δηλ.στο Κοράνιο) και στον Αγγελιαφόρο Του (δηλ. στη Σούννα) αν στ’ 
αλήθεια πιστεύετε στον Αλλάχ και στην Έσχατη Ηµέρα.» [4:59] 

Τώρα… είπες ότι µαρτυράς πως ο Αλλάχ είναι Ένας, και ότι καταθέτεις ότι Λα 

ιλλάχ ίλλα Αλλάχ. Μπορείς να εξηγήσεις το νόηµα της φράσης; 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Ταουχίντ σηµαίνει να πιστεύει κανείς ότι ο Αλλάχ υπάρχει, 

ότι δηµιούργησε τους ουρανούς και τη Γη, ότι Αυτός δίνει ζωή και θάνατο, ότι 

Αυτός ελέγχει ολόκληρη την ύπαρξη, και ότι είναι Αυτός που Παρέχει, ο 

Υποστηρικτής, ο Παντογνώστης, ο Ύψιστος, ο Ικανός για τα πάντα… 

‘Αµπντ Αλλάχ: Αν σηµαίνει µόνο αυτό, τότε ο Φαραώ και ο λαός του, ο Άµπου 

Τζάαλ και άλλοι θα θεωρούνταν κι εκείνοι µονοθεϊστές. ∆εν είχαν άγνοια για το 

γεγονός ότι ο Αλλάχ υπάρχει, όπως και η πλειοψηφία των πολυθεϊστών. Ο Φαραώ, 

ο οποίος ισχυριζόταν ότι κατείχε ο ίδιος τη Θεία Κυριότητα, πίστευε στο βάθος της 

καρδιάς του ότι ο Αλλάχ υπάρχει και πως Μόνον Αυτός έχει τη δηµιουργία υπό 

τον έλεγχό Του. Η απόδειξη γι’ αυτό είναι ότι ο Αλλάχ είπε: «Και εκείνοι (ο 

Φαραώ και ο λαός του) το διέψευσαν από αλαζονεία κι αδικία, ενώ µέσα τους το 

γνώριζαν µε βεβαιότητα.» [27:14] 

Αυτή η παραδοχή έγινε σαφής όταν ήταν έτοιµος να πνιγεί.  

Στ’ αλήθεια, ο Ταουχίντ για τον οποίον ο Αλλάχ έστειλε τους Αγγελιαφόρους, 

για τον οποίον αποκάλυψε τις ιερές γραφές, και για τον οποίο πολεµήθηκαν οι 

Κουράις
1
, είναι το να απευθύνει κανείς τη λατρεία του προς τον Αλλάχ και µόνο.  

Ξέρεις γιατί ο Αλλάχ έστειλε Αγγελιαφόρους στη Γη, ο πρώτος από τους 

οποίους ήταν ο Νουχ (Νώε) (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ); 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Για να καλέσουν τους ειδωλολάτρες στη λατρεία του Αλλάχ 

και Μόνο, και να εγκαταλείψουν όλους τους εταίρους που Του απέδιδαν. 

‘Αµπντ Αλλάχ: Ναι, σωστά. Αλλά ποιος είναι ο λόγος που οδήγησε το λαό του 

Νώε, στο να διαπράττει Σιρκ (πολυθεϊσµό); 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: ∆εν ξέρω. 

‘Αµπντ Αλλάχ: Ο Αλλάχ έστειλε το Νώε στο λαό του, όταν εκείνοι υπερέβαλλαν 

όσον αφορά κάποιους ενάρετους άνδρες: τον Ουάντ, τον Σουά‘, τον Γιαγούθ, τον 

Για‘ούκ, και τον Νεσρ (Βλ. Σούρα Νουχ [71:23] του Ιερού Κορανίου). 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Εννοείς ότι ο Ουάντ, ο Σουά‘, ο Γιαγούθ, ο Για‘ούκ, και ο 

Νεσρ ήταν ενάρετοι άνθρωποι και όχι κάποιοι κακόβουλοι ηγέτες των απίστων; 

‘Αµπντ Αλλάχ: Ναι, πράγµατι. Ήταν ενάρετοι άνθρωποι, τους οποίους ο λαός του 

Νώε εξέλαβε ως θεούς. Και µετέπειτα, οι Άραβες τους ακολούθησαν σε αυτό. 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Αυτό που λες είναι στ’ αλήθεια παράξενο! 

‘Αµπντ Αλλάχ: Να σου πω κάτι ακόµα πιο παράξενο; Ο τελευταίος Προφήτης, ο 

ηγέτης µας, ο Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), εστάλη από τον Αλλάχ σε έναν λαό που 

αναζητούσε συγχώρεση από τον Αλλάχ όταν αµάρτανε, έναν λαό που λάτρευε τον 

Αλλάχ, τελούσε Ταουάφ (περιφορά) γύρω από τον Ιερό Οίκο στη Μέκκα, τελούσε 

                              
1
 Η Αραβική φυλή που καταδίωξε τους πρώτους Μουσουλµάνους τον καιρό του Προφήτη (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). 
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Σά‘ι ανάµεσα στον Ασ-Σάφα και τον Αλ-Μάρουα, τελούσε το Χατζ (προσκύνηµα), 

και έδινε ελεηµοσύνη. Παρόλο που εκτελούσαν όλες αυτές τις πράξεις λατρείας, 

ταυτόχρονα έπαιρναν δηµιουργήµατα, όπως αγγέλους και αγίους, ως 

διαµεσολαβητές µεταξύ εκείνων και του Αλλάχ. Προσπαθούσαν να πλησιάσουν 

τον Αλλάχ µέσω εκείνων και αναζητούσαν τη διαµεσολάβησή τους. 

Ο Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) στάλθηκε σ’ αυτούς για να ανανεώσει τη θρησκεία 

του πατέρα τους, του Ιµπραχήµ (Αβραάµ), και να τούς ενηµερώσει ότι οι πεποιθήσεις 

τους και οι πράξεις λατρείας τους πρέπει να απευθύνονται απευθείας προς τον Αλλάχ· 

δεν πρέπει να απευθύνονται προς κανέναν άλλον, εκτός από Αυτόν. Αυτός Μόνος 

είναι ο ∆ηµιουργός, ο Μόνος Πάροχος και Υποστηρικτής. Οι επτά ουρανοί και οι 

επτά γαίες, και οτιδήποτε εµπεριέχεται σ’ αυτά, όλα βρίσκονται κάτω από τον έλεγχό 

του και την Κυριαρχία Του. Ακόµα και εκείνοι οι αποκαλούµενοι ‘θεοί’ που 

λάτρευαν, αναγνωρίζουν ότι βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την κυριαρχία Του. 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Έχεις καµία απόδειξη για αυτά που λες; 

‘Αµπντ Αλλάχ: Υπάρχουν πολλές αποδείξεις. Μια από αυτές είναι ο Λόγος Του 

Αλλάχ: «Πες, ‘‘Ποιος παρέχει για σας από τον ουρανό και τη Γη; Ή, Ποιος 
ελέγχει την ακοή και την όραση; Και Ποιος βγάζει τον ζωντανό από τον νεκρό 

και Ποιος βγάζει τον νεκρό από τον ζωντανό; Και Ποιος διευθετεί κάθε 
ζήτηµα;’’ Θα πουν ‘‘Ο Αλλάχ’’, κι έτσι να πεις, ‘‘Μα, δεν Τον φοβάστε (κι έτσι 
να απέχετε από τον πολυθεϊσµό και τις απαγορεύσεις Του);’’» [10:31] 

Ακόµη µια είναι ο Λόγος του Αλλάχ: «Πες: ‘‘Σε ποιον ανήκει η Γη και ό,τι 
βρίσκεται σ’ αυτήν, αν το γνωρίζετε;’’ ���� Θα πουν, ‘‘Στον Αλλάχ.’’ Πες, ‘‘Τότε δε 
θα νουθετηθείτε;’’ ���� Πες, ‘‘Ποιος είναι ο Κύριος των επτά ουρανών και Κύριος 

του Μεγαλοπρεπούς Θρόνου;’’ ���� Θα πουν, ‘‘(Ανήκουν) στον Αλλάχ.’’ Πες, ‘‘Μα, 

δεν Τον φοβάστε (κι έτσι να απέχετε από τον πολυθεϊσµό και τις απαγορεύσεις 

Του);’’ ���� Πες, ‘‘Σε Τίνος τα χέρια βρίσκεται η βασιλεία όλων των πραγµάτων – 

και Αυτός προστατεύει, ενώ κανείς δεν µπορεί να προστατέψει εναντίον Του, αν το 

γνωρίζετε;’’ ���� Θα πουν ‘‘(Ανήκει) στον Αλλάχ.’’ Πες, ‘‘Πώς, λοιπόν, εξαπατάστε 
(και αποµακρύνεστε από το Μονοθεϊσµό και από την υπακοή στον Αλλάχ);’’���� Μα, 

τούς φέραµε την αλήθεια, και ακόµα, πράγµατι, είναι ψεύτες.» [23:84-91] 

Αυτοί οι πολυθεϊστές έλεγαν επικαλούµενοι τον Αλλάχ κατά το Χατζ: «(Ιδού 

εγώ, έρχοµαι µε υπακοή προς Εσένα, απαντώντας στο Κάλεσµά σου, ω, Αλλάχ. 

Έρχοµαι µε υπακοή προς Εσένα, απαντώντας στο Κάλεσµά σου πιστεύοντας ότι δεν 

υπάρχει εταίρος µε Σένα στην Κυριαρχία Σου ούτε στη λατρεία προς Εσένα, εκτός 

από έναν εταίρο, ο οποίος Σου Ανήκει καθώς και ό,τι αυτός κατέχει.» 

Έτσι, οι Άραβες ειδωλολάτρες αναγνώριζαν ότι ο Αλλάχ Μόνος διευθετεί όλες 

τις υποθέσεις του σύµπαντος, µια πεποίθηση γνωστή ως Ταουχίντ Αρ-

Ρουµπουµπίγια, µα αυτή η αναγνώριση δεν τους καθιστά Μουσουλµάνους. 

Αυτό που καθιστούσε αυτούς τους ανθρώπους απίστους ήταν το γεγονός ότι 

προσεύχονταν στους αγγέλους, στους προφήτες, και σε άλλους ενάρετους άνδρες 

(αγίους) µε την πρόθεση να µεσολαβήσουν, ώστε να πλησιάσουν τον Αλλάχ. Εποµένως, 

είναι απαραίτητο να απευθύνει κανείς όλες τις επικλήσεις, τους όρκους, τις θυσίες, την 

αναζήτηση βοήθειας, και όλες τις υπόλοιπες πράξεις λατρείας στον Αλλάχ και Μόνο. 
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‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Αν ο Ταουχίντ (Μονοθεϊσµός) δε σηµαίνει µόνο, όπως λες, 

την παραδοχή της ύπαρξης του Αλλάχ και τον πλήρη έλεγχό Του σε όλα στο 

σύµπαν, τότε τι είναι; 

‘Αµπντ Αλλάχ: Ο Ταουχίντ για τον οποίον ο Αλλάχ έστειλε τους Αγγελιαφόρους 

και αποκάλυψε τις Ιερές Γραφές, και εκείνο το οποίο αρνήθηκαν οι πολυθεϊστές να 

δεχτούν ήταν το να λατρεύουν µόνο τον Αλλάχ, και κανέναν άλλον εκτός από 

αυτόν. Αυτός ο Ταουχίντ συνεπάγεται να µην απευθύνει καµιά πράξη λατρεία σε 

κανέναν εκτός του Αλλάχ, είτε πρόκειται για επίκληση, είτε για όρκο, είτε για 

θυσία, είτε για αναζήτηση βοήθειας, είτε για οτιδήποτε άλλο. Αυτός ο Ταουχίντ 

εννοείται µε τη φράση Λα ιλλάχα ίλλα Αλλάχ. 

Οι πολυθεϊστές κατανοούσαν ότι η λέξη ιλλάχ (θεός) σήµαινε τα αντικείµενα 

στα οποία απηύθυναν λατρεία, είτε αυτά ήταν άγγελοι, είτε προφήτες, είτε άγιοι, 

είτε δέντρα, είτε τάφοι, είτε τζινν. ∆εν αντιλαµβάνονταν τη λέξη ιλλάχ ως τον 

∆ηµιουργό, τον Πάροχο, ή Εκείνον που ∆ιευθετεί, καθώς γνώριζαν ότι ήταν 

Μόνον ο Αλλάχ που διέθετε αυτές τις Ιδιότητες, όπως προαναφέρθηκε. Ο 

Προφήτης (����) ήλθε για να τους καλέσει σ’ αυτήν τη φράση του Ταουχίντ: τη 

Σαχάντα (µαρτυρία της πίστεως) Λα ιλλάχα ίλλα Αλλάχ και την πρακτική εφαρµογή 

της, όχι την αποκλειστική προφορά της µε το στόµα. 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Είναι σα να λες ότι οι ειδωλολάτρες Άραβες της φυλής των 

Κουράις είχαν περισσότερη γνώση για τη σηµασία αυτής της φράσης από πολλούς 

Μουσουλµάνους σήµερα! 

‘Αµπντ Αλλάχ: Ναι, αυτή είναι η θλιβερή πραγµατικότητα. Οι αδαείς άπιστοι 

γνώριζαν ότι ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) εννοούσε µε αυτήν τη φράση ότι πρέπει 

κανείς να αποµονώνει τον Αλλάχ στην λατρεία και να αρνείται όλα τα υπόλοιπα 

που λατρεύονται εκτός του Αλλάχ, και να τα απορρίπτει. 

Όταν τούς έλεγε, πείτε: «Λα ιλλάχα ίλλα Αλλάχ!» έλεγαν: «Μα κάνει όλους τους 

θεούς να είναι ένας Θεός – αυτό είναι πράγµατι κάτι το εντυπωσιακό!» [38:5] 

Πίστευαν, ωστόσο, ότι ο Αλλάχ είναι ο Μόνος που ελέγχει ολόκληρο το 

σύµπαν. Αν ο πιο αδαής από τους απίστους γνώριζε αυτό, τότε είναι πραγµατικά 

εκπληκτικό το ότι πολλοί που ισχυρίζονται ότι είναι Μουσουλµάνοι στην εποχή 

µας δε γνωρίζουν τη σηµασία αυτής της φράσης, κάτι που ακόµα και οι αδαείς 

ειδωλολάτρες γνώριζαν! 

Πολλοί Μουσουλµάνοι πιστεύουν ότι Ισλάµ σηµαίνει απλά την προφορική 

αναφορά της φράσης του Μονοθεϊσµού, χωρίς την πίστη στη σηµασία της. Τι καλό 

µπορεί να βρεθεί σ’ εκείνους που ισχυρίζονται ότι ακολουθούν το Ισλάµ, όταν οι 

ειδωλολάτρες των Κουράις γνώριζαν καλύτερα τη σηµασία του Λα Ιλλάχα Ιλλα Αλλάχ; 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Μα δεν αποδίδω κανέναν εταίρο στον Αλλάχ. Αντίθετα, 

µαρτυρώ ότι δεν υπάρχει ∆ηµιουργός, Πάροχος ή Υποστηρικτής εκτός του Αλλάχ, 
και ότι κανείς δεν έχει καµία δύναµη να ωφελήσει ή να βλάψει εκτός του Αλλάχ 
και Μόνο, χωρίς κανέναν εταίρο. Επίσης µαρτυρώ ότι ούτε καν ο Μωχάµµαντ       
(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) δεν έχει τη δύναµη να ωφελήσει ή να βλάψει, ακόµη και τον ίδιον 
του τον εαυτό, πόσο µάλλον αυτούς που έχουν µικρότερο αξίωµα απ’ αυτόν, όπως 
ο ‘Άλι, ο Χουσσεΐν (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ’ αυτών), ο ‘Αµπντ Αλ-Κάντιρ 
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Αλ-Τζιλάνι και άλλοι. Μα είµαι αµαρτωλός, κι εκείνοι οι ενάρετοι άνθρωποι 
κατέχουν υψηλή θέση κοντά στον Αλλάχ. Έτσι, τούς ζητώ να µεσολαβήσουν για 

µένα µέσω της υψηλής θέσης τους. 
‘Αµπντ Αλλάχ: Όπως προανέφερα, το Ιερό Κοράνιο αφηγείται πως όλοι εναντίον των 
οποίων πολέµησε ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) αναγνώριζαν αυτό που αναγνωρίζεις 
κι εσύ. Πίστευαν ότι τα είδωλά τους δεν είχαν έλεγχο πάνω σε καµία πτυχή του 

σύµπαντος, αλλά αναζητούσαν από αυτούς τη διαµεσολάβησή τους, µέσα από την 

υψηλή θέση τους. Σου έχω ήδη παράσχει αποδείξεις γι’ αυτό από το Ιερό Κοράνιο. 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Μα αυτά τα Εδάφια αποκαλύφθηκαν σχετικά µε εκείνους που 

λάτρευαν είδωλα! Πώς γίνεται να εξισώσει κανείς τους Προφήτες και τους 
ενάρετους ανθρώπους (αγίους) µε τα είδωλα; 

‘Αµπντ Αλλάχ: Κάποια από αυτά τα είδωλα, όπως προαναφέρθηκε, έπαιρναν τα 

ονόµατα συγκεκριµένων ενάρετων ανθρώπων (αγίων), όπως ακριβώς τον καιρό 

του Νουχ (Νώε) (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). Οι άπιστοι αναζητούν τη διαµεσολάβησή τους µόνο 

και µόνο λόγω της ξεχωριστής θέσης που κατείχαν δίπλα στον Αλλάχ. Η απόδειξη 

αυτού είναι ο Λόγος του Αλλάχ: «Και αυτοί που έπαιρναν άλλους εκτός από 

Αυτόν ως Αουλιά’ (κηδεµόνες, προστάτες κτλ.) (λένε), ‘‘∆εν τους λατρεύουµε, 
παρά µόνο για να µας φέρουν πιο κοντά στον Αλλάχ σε κατάταξη.’’» [39:3] 

Όσο γι’ αυτό που είπες, «Πώς είναι δυνατό να εξισώσεις τους προφήτες και 
τους αγίους µε τα είδωλα;» Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι από εκείνους στους 
οποίους εστάλη ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), επικαλούνταν τους αγίους, όπως είπε ο 

Αλλάχ: «Εκείνοι τους οποίους επικαλούνται (άγιοι, Προφήτες κλπ.), αναζητούν 

µέσα προσέγγισης προς τον Κύριό τους, αγωνιζόµενοι για το ποιος από αυτούς 

θα είναι κοντύτερα, και ελπίζουν για το έλεός Του και φοβούνται την τιµωρία 

Του. Πράγµατι, η τιµωρία του Κυρίου σου είναι άξια φόβου και αποχής.» [17:57] 

Άλλοι επικαλούνταν τον Ιησού (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) και την µητέρα του, τη Μαρία          

(
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτής  ), όπως είπε ο Αλλάχ: «…Και όταν ο Αλλάχ θα πει, ‘‘Ω, Ιησού, υιέ 
της Μαρίας, είπες εσύ στους ανθρώπους: ‘Λάβετε εµένα και τη µητέρα µου ως 

θεότητες πέραν του Αλλάχ.’;’’ Εκείνος θα πει: ‘‘∆όξα σε Σένα! ∆εν θα έλεγα 

αυτό για το οποίο δεν έχω δικαίωµα…’’» [5:116] 

Κάποιοι από τους ειδωλολάτρες επικαλούνταν τους αγγέλους, όπως είπε Ο Αλλάχ: 
«Και την Ηµέρα που Αυτός θα τους συγκεντρώσει όλους µαζί και µετά θα πει 
στους αγγέλους: ‘‘Αυτοί οι άνθρωποι λάτρευαν εσάς;’’» [34:40] 

Αυτά τα Εδάφια αποδεικνύουν ότι o Αλλάχ θεωρεί εξίσου ως απίστους 
εκείνους που απευθύνουν λατρεία στα είδωλα, και εκείνους που απευθύνουν 
λατρεία στους αγγέλους, τους προφήτες και τους αγίους. Ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

πολέµησε εναντίον όλων τους χωρίς διάκριση. 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Οι άπιστοι αναζητούσαν όφελος απ’ αυτούς, µα εγώ όχι. 
Μαρτυρώ ότι o Αλλάχ είναι εκείνος που φέρνει όφελος και βλάβη, και ελέγχει όλα 

τα πράγµατα, και αυτό δεν το αναζητώ σε κανέναν εκτός Αυτού. Οι άγιοι δεν 

έχουν καµία δύναµη να κάνουν όλα αυτά. Απευθύνοµαι σ’ αυτούς µόνο για να 

µεσολαβήσουν εκ µέρους µου ενώπιων του Αλλάχ. 
‘Αµπντ Αλλάχ: Αυτό που µόλις είπες είναι αυτό που έλεγαν οι άπιστοι. Η απόδειξη 

είναι ο Λόγος του Αλλάχ: «Και λατρεύουν εκτός από τον Αλλάχ αυτά (τα είδωλα) 
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που ούτε τους βλάφτουν ούτε και τους ωφελούν. Και λένε: ‘αυτοί είναι οι 
µεσολαβητές µας µε τον Αλλάχ.» [10:18] 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Μα δεν λατρεύω κανέναν εκτός του Αλλάχ. Το να καταλύω 

σ’ αυτούς και να τούς επικαλούµαι δεν είναι λατρεία! 

‘Αµπντ Αλλάχ! Σε ρωτώ, παραδέχεσαι ότι ο Αλλάχ έχει καταστήσει υποχρεωτικό 

για σένα το να αφοσιώσεις τη λατρεία σου προς τον Αλλάχ και µόνο, και ότι αυτό 

είναι δικαίωµα του Αλλάχ πάνω σου; Όπως είπε ο Αλλάχ: «Και δεν διατάχθηκαν 

παρά να λατρεύουν τον Αλλάχ αφοσιώνοντας προς Αυτόν τη θρησκεία, 

κλίνοντας προς την αλήθεια και µένοντας µακριά από το ψεύδος.» [98:5] 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Ναι, βέβαια. Ο Αλλάχ το κατέστησε καθήκον για µένα. 

‘Αµπντ Αλλάχ: Σου ζητώ λοιπόν, να µου εξηγήσεις τι σηµαίνει το να αφοσιώσεις 

τη λατρεία σου προς τον Αλλάχ; 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Τι ακριβώς εννοείς µε αυτήν την ερώτηση; 

‘Αµπντ Αλλάχ: ∆ώσε µεγάλη προσοχή σε αυτά που θα σου πω, ώστε να 

καταλάβεις. Ο Αλλάχ είπε: «Να επικαλείστε τον Κύριό σας ταπεινά και 
ιδιαιτέρως· πράγµατι, δεν Αγαπά τους παραβάτες.» [7:55] 

Αποτελεί η επίκληση πράξη λατρείας προς τον Αλλάχ; 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Ναι, είναι η βάση της λατρείας, όπως στο χαντίθ: «Η 

επίκληση είναι η λατρεία.» (Άµπου Νταούντ) 

‘Αµπντ Αλλάχ: Από τη στιγµή που αναγνωρίζεις ότι είναι λατρεία, αν έκανες επίκληση 

προς τον Αλλάχ µέρα-νύχτα από φόβο και ελπίδα για κάποιες ανάγκες σου, και έπειτα 

έκανες επίκληση σε κάποιον προφήτη, άγγελο ή άγιο πάνω από τον τάφο του, για τις 

ίδιες πάλι ανάγκες, θα είχες έτσι αποδώσει στον Αλλάχ εταίρους σε αυτήν τη λατρεία; 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Ναι, θα είχα αποδώσει στον Αλλάχ εταίρους σε αυτήν τη 

λατρεία. Σωστά. Είναι ξεκάθαρο. 

‘Αµπντ Αλλάχ: Θα σου δώσω ένα ακόµη παράδειγµα, τη ρήση του Αλλάχ: «Γι’ 
αυτό προσευχήσου στον Κύριό σου (αφοσιωµένος προς Αυτόν και µόνο) και 
πρόσφερε θυσία (για τους φτωχούς, για Χάρη του Αλλάχ και µόνο).» [108:2] 

Εάν αντιληφθείς τη σηµασία αυτής της ρήσης, και υπακούσεις την εντολή του 

Αλλάχ, σφαγιάζοντας κάποιο ζώο για χάρη Του, αποτελεί η σφαγή σου πράξη 

λατρείας που απευθύνεται στον Αλλάχ; 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Ναι, αποτελεί λατρεία. 

‘Αµπντ Αλλάχ: Τώρα, αν ήταν να σφαγιάσεις ένα ζώο για χάρη κάποιου 

δηµιουργήµατος, όπως για κάποιον προφήτη, κάποιο τζινν ή κάποιον άλλο µαζί µε 

τον Αλλάχ, δεν θα είχες έτσι αποδώσει στον Αλλάχ εταίρους σε αυτήν τη λατρεία;  

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Ναι, αυτό συνιστά αναµφίβολα Σιρκ. 

‘Αµπντ Αλλάχ: Σου έδωσα αυτά τα δύο παραδείγµατα, την προσευχή και την 

προσφορά θυσίας, γιατί η προσευχή αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά λεκτικά είδη 

λατρείας, ενώ η προσφορά θυσίας µία από τις πιο σηµαντικές πρακτικές λατρείας. 

Ωστόσο, η λατρεία δεν περιορίζεται σε αυτά τα δύο είδη· αντίθετα, περιλαµβάνει 

πολλά ακόµη είδη, όπως τάµατα, όρκους, αναζήτηση καταφυγίου και βοήθειας, κ.ο.κ. 

Και κάτι ακόµα, λάτρευαν οι πολυθεϊστές αγγέλους, αγίους, το είδωλο του Αλ-

Λατ και άλλα; 
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‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Ναι, λάτρευαν. 
‘Αµπντ Αλλάχ: Μήπως λοιπόν, οι ειδωλολάτρες έκαναν κάποια άλλη πράξη 

λατρείας, εκτός από προσευχή, προσφορά θυσιών, αναζήτηση καταφυγίου και 
βοήθειας σε αυτούς; Αναγνώριζαν ότι ήταν οι δούλοι του Αλλάχ και βρίσκονταν 

υπό την πλήρη κυριαρχία Του, και ότι ο Αλλάχ ήλεγχε τα πάντα, και όµως 
προσεύχονταν και προσέτρεχαν σ’ αυτούς, αναζητώντας τη διαµεσολάβησή τους. 
Αυτό το γεγονός είναι τόσο ξεκάθαρο, όσο και το φως της ηµέρας. 
‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Αρνείσαι ότι ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) θα µεσολαβήσει; 
‘Αµπντ Αλλάχ: Όχι, δεν το αρνούµαι καθόλου. Πράγµατι, είναι εκείνος που θα 

µεσολαβήσει, και η διαµεσολάβησή του θα γίνει αποδεκτή. 

Προσµένω τη διαµεσολάβησή του. Αλλά το θέµα της διαµεσολάβησης, 
βρίσκεται εντελώς υπό τις εντολές του Αλλάχ, καθώς Εκείνος είπε: «Πες: Στον 
Αλλάχ ανήκει κάθε διαµεσολάβηση…» [39:34] 

Η διαµεσολάβηση µπορεί να χορηγηθεί µόνο µε την άδεια του Αλλάχ, καθώς 
Εκείνος είπε: «Ποιος είναι αυτός που µπορεί να µεσολαβήσει (για λογαριασµό 

κάποιου άλλου) µπροστά Του, εκτός µε την Άδειά Του;» [2:255] 

Κανείς δεν µπορεί να µεσολαβήσει εκ µέρους κάποιου, τον οποίον δεν δέχεται 
ο Αλλάχ, αφού η µεσολάβηση κάποιου προς τον Αλλάχ ωφελεί µόνο αυτούς που 

θέλει ο Αλλάχ, όπως είπε κι Εκείνος: «Και δεν µεσολαβούν, παρά εκ µέρους 
κάποιου που δέχεται Αυτός.» [21:28] 

Ο Αλλάχ δεν δέχεται παρά µόνο τον Ταουχίντ, όπως ο Ίδιος είπε: «Και όποιος 
αναζητά, εκτός του Ισλάµ, άλλη θρησκεία, αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό από 

εκείνον, και στη Μέλλουσα Ζωή θα είναι από τους ηττηµένους.» [3:85] 

Εάν συµφωνήσουµε ότι όλη η διαµεσολάβηση βασίζεται αποκλειστικά στην 

εντολή του Αλλάχ και αποκτάται µόνο µε την άδειά Του, και ότι ούτε ο ίδιος ο 

Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), ούτε κανένας άλλος µπορεί να µεσολαβήσει εκ µέρους 
κάποιου, τον οποίον δεν δέχεται ο Αλλάχ, και ότι ο Αλλάχ δέχεται να γίνει η 

µεσολάβηση µόνο εκ µέρους αυτών που πιστεύουν στη Μοναδικότητά Του, πρέπει 
να είναι ξεκάθαρο ότι η διαµεσολάβηση είναι ένα δικαίωµα που ανήκει 
αποκλειστικά στον Αλλάχ. 

Γι’ αυτό το λόγο, ζητώ από τον Αλλάχ την διαµεσολάβηση του Προφήτη Του   

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) λέγοντας: «Ω, Αλλάχ, µη µου στερήσεις τη διαµεσολάβηση του 

Προφήτη,», «Ω, Αλλάχ, σου ζητώ να του επιτρέψεις να µεσολαβήσει για µένα,» 

και άλλες παρόµοιες επικλήσεις. 
‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Έχουµε συµφωνήσει ότι δεν επιτρέπεται να ζητάµε από 

κάποιον κάτι για το οποίο δεν έχει δικαίωµα, αλλά ο Αλλάχ έχει δώσει στον 
Προφήτη (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) το δικαίωµα να µεσολαβεί. Εποµένως, κατά τον ίδιο τρόπο, 

επιτρέπεται να του ζητήσω κάτι για το οποίο έχει δικαίωµα (µεσολάβησης), και 
έτσι αυτό δεν αποτελεί Σιρκ. 

‘Αµπντ Αλλάχ: Αν ο Αλλάχ σου είχε επιτρέψει να το κάνεις, αυτό θα ήταν 

πράγµατι αλήθεια. Αλλά ο Αλλάχ έχει πει: «Και να µην επικαλείστε µε τον Αλλάχ 

κανέναν.» [72:18] 

Η αναζήτηση διαµεσολάβησης είναι ένα είδος επίκλησης. Ο Αλλάχ που έδωσε 
στον Προφήτη (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) το δικαίωµα να µεσολαβεί, είναι ο Ίδιος που σου 
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απαγόρεψε να επικαλείσαι οποιονδήποτε άλλον, εκτός απ’ Αυτόν, ανεξάρτητα του 

τι είναι αυτό που αναζητάς. 
Ένα ακόµη σηµαντικό σηµείο είναι ότι η διαµεσολάβηση θα δοθεί επίσης και 

σε άλλους εκτός του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), όπως στους αγγέλους, στα παιδιά που 

πέθαναν πριν την εφηβεία, και στους ενάρετους. Επιτρέπεται τότε να πούµε ότι ο 

Αλλάχ τούς έδωσε το δικαίωµα για να µεσολαβήσουν, και έτσι επιτρέπεται να 

ζητήσουµε τη µεσολάβησή τους; 
Αν πεις ναι, τότε θα επιστρέψεις πάλι στη λατρεία των ενάρετων, την οποία ο 

Αλλάχ ανάφερε στο Ιερό Κοράνιο. Και αν πεις όχι, τότε ο προηγούµενος 
ισχυρισµός σου –το ότι ζητάς από τον Προφήτη (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) τη διαµεσολάβησή 

του, αφού ο Αλλάχ του έδωσε το δικαίωµα –δεν είναι έγκυρος. 
‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Μα δεν αποδίδω άλλους στη λατρεία προς τον Αλλάχ. Η 

καταφυγή στους ενάρετους, δεν συνιστά Σιρκ. 

‘Αµπντ Αλλάχ: Παραδέχεσαι και αναγνωρίζεις ότι η απαγόρευση του Σιρκ στη 

λατρεία προς τον Αλλάχ, είναι σηµαντικότερη από την απαγόρευση της µοιχείας, 
και ότι ο Αλλάχ δεν συγχωρεί την αµαρτία του Σιρκ; 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Μάλιστα. Αυτό ορίζεται σαφέστατα στο Ιερό Κοράνιο. 

‘Αµπντ Αλλάχ: Μόλις αρνήθηκες ότι διέπραξες Σιρκ, µια αµαρτία την οποία ο 

Αλλάχ έχει απαγορεύσει. Μπορείς, µα τον Αλλάχ, να µου διευκρινίσεις για ποιο 

είδος Σιρκ µιλάς και ισχυρίζεσαι ότι δεν έχεις διαπράξει;  
‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Σιρκ συνιστά το να λατρεύει κανείς είδωλα, να απευθύνεται 
σε αυτά, να ζητά πράγµατα απ’ αυτά και να τα φοβάται. 
‘Αµπντ Αλλάχ: Και τι είναι η λατρεία ειδώλων; Νοµίζεις ότι οι άπιστοι από τους 
Κουράις πίστευαν ότι αυτά τα κοµµάτια ξύλου και λίθου θα µπορούσαν να 

δηµιουργήσουν, να παρέχουν αγαθά ή ελέγχουν τις υποθέσεις εκείνων που τα 

επικαλούνταν; Όχι, δεν πίστευαν κάτι τέτοιο, όπως σου εξήγησα προηγουµένως. 
‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Ούτε εγώ το πιστεύω. Αντίθετα, πιστεύω πως η λατρεία 

ειδώλων είναι το να απευθύνεται κανείς σε ένα κοµµάτι ξύλου ή λίθου, σε έναν 

τάφο ή οτιδήποτε άλλο, να κάνει επίκληση σ’ αυτό ή να του προσφέρει θυσίες, και 
να λέει ότι το κάνει αυτό για να φτάσει κοντά στον Αλλάχ, και να κρατήσει µακριά 

το κακό µέσα από τις ευλογίες αυτών των πράξεων. 
‘Αµπντ Αλλάχ: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό ακριβώς είναι που κάνετε µε 
αυτούς τους λίθους, τα µνηµεία, τους τάφους κλπ.. Επιπλέον, όταν αναφέρεις ότι 
Σιρκ είναι η λατρεία ειδώλων, εννοείς ότι περιορίζεται αποκλειστικά σε τέτοιου 

είδους ενέργειες, και ότι το να βασίζεσαι στους ενάρετους και να κάνεις επίκληση 

σ’ αυτούς δεν χαρακτηρίζεται ως Σιρκ;  

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Μάλιστα, αυτό εννοώ. 

‘Αµπντ Αλλάχ: Τότε πώς ερµηνεύεις όλα αυτά τα Εδάφια του Κορανίου που 

αναφέραµε πριν, τα οποία ξεκάθαρα δηλώνουν το ότι απαγορεύεται να βασίζεσαι 
στους προφήτες, τους ενάρετους και τους αγγέλους, και υποδεικνύουν την απιστία 

αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.  
‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Αλλά αυτοί που έκαναν επικλήσεις στους αγγέλους και τους 
προφήτες, δεν θεωρήθηκαν άπιστοι γι’ αυτόν το λόγο. Έγιναν άπιστοι µόνο αφού είπαν 
ότι οι άγγελοι είναι οι κόρες Του Αλλάχ και ο Ιησούς Χριστός υιός Του. Όσο για εµάς,  
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δε λέµε ότι ο ‘Αµπντ Αλ-Κάντιρ είναι υιός Του Αλλάχ ή ότι η Ζαϊνάµπ είναι κόρη Του. 

‘Αµπντ Αλλάχ: Το να δηλώνει κανείς ότι ο Αλλάχ έχει κάποιον υιό η κόρη, 

αποτελεί εντελώς διαφορετικό είδος απιστίας από αυτό για το οποίο µιλάµε. Ο 

Αλλάχ είπε: «Πες (ω, Μωχάµµαντ): Αυτός είναι ο Αλλάχ, ο Αλ-Άχαντ (Ένας, 
Μοναδικός και Αδιαίρετος) ���� Ο Αλλάχ Ασ-Σάµαντ (ο Αυτάρκης, που δεν έχει 
ανάγκη τίποτα από τα πλάσµατά του, αλλά αυτά έχουν ανάγκη από Αυτόν, και 
Αυτός ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε πεθαίνει) ���� ∆ε γέννησε, ούτε γεννήθηκε.» [112:1-3] 

Όποιος το αρνείται αυτό, έχει γίνει άπιστος, ακόµη κι αν δεν αρνείται το τέλος 
του κεφαλαίου: «Και κανένας δεν είναι ίσος ή συγκρίσιµος µε Αυτόν.» [112:4] 

Ο Αλλάχ είπε επίσης: «Ο Αλλάχ δεν απέκτησε κανένα γιο, ούτε ήταν ποτέ µαζί 
Του κανένας θεός –τότε, κάθε θεός θα έπαιρνε ό,τι δηµιούργησε και θα ανταγωνίζονταν 
ο ένας τον άλλον. ∆όξα στον Αλλάχ είναι Ανώτερος απ' όσα περιγράφουν.» [23:91] 

Εποµένως, ο Αλλάχ έχει διακρίνει ανάµεσα σε αυτά τα δύο είδη απιστίας. Μια 

ακόµη απόδειξη είναι ότι οι άνθρωποι που έκαναν επικλήσεις στον Αλ-Λατ (ένα 

γνωστό είδωλο των πολυθεϊστών) έγιναν άπιστοι λόγω αυτών των επικλήσεων, 
παρόλο που ο Αλ-Λατ ήταν ενάρετος, αλλά δεν τον αποκαλούσαν υιό του Αλλάχ. 
Παροµοίως, αυτοί που έγιναν άπιστοι λόγω του ότι λάτρευαν τα τζινν, δεν τα 

αποκαλούσαν ως παιδιά του Αλλάχ. 
‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Αλλά ο Αλλάχ λέει: «Ιδού! Πράγµατι για τους Αουλιά’ 

(πληθ. του Ουαλέι) του Αλλάχ δεν υπάρχει φόβος, ούτε θα θλίβονται.» [10:62] 

‘Αµπντ Αλλάχ: Πιστεύουµε πως αυτό είναι αλήθεια, αλλά πιστεύουµε ακόµη πως 
οι ενάρετοι άνθρωποι δεν προορίζονται για λατρεία. Απορρίπτουµε το να τους 
λατρεύει κανείς ή να τους αποδίδει κανείς στον Αλλάχ ως εταίρους στη λατρεία. 

Ωστόσο, είναι για µας υποχρεωτικό να αγαπάµε τους ενάρετους και να 

ακολουθούµε το καλό τους παράδειγµα.  

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Οι άπιστοι δεν µαρτυρούν ότι Λα ιλλάχα ίλλa Αλλάχ (δεν 
υπάρχει άλλος θεός εκτός τον Αλλάχ). ∆ιέψευσαν επίσης τον Προφήτη 

Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). Και διέψευσαν την Ηµέρα της Κρίσης και το Κοράνιο, 

περιγράφοντάς το σαν κάποιο είδος µαγείας. 
Εµείς, από την άλλη, µαρτυρούµε ότι δεν υπάρχει κανείς που να έχει το 

δικαίωµα να λατρεύεται εκτός από τον Αλλάχ. Πιστεύουµε στο Κοράνιο, τη 

Μέλλουσα Ζωή και την Ανάσταση, και επίσης προσευχόµαστε και νηστεύουµε. 
Πώς, λοιπόν, εξισώνεις εµάς µε αυτούς τους άπιστους; 
‘Αµπντ Αλλάχ: Όλοι οι λόγιοι συµφωνούν ότι εάν κάποιος πιστεύει στον Προφήτη 

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) σε κάτι και τον διαψεύδει σε κάτι άλλο, τότε είναι άπιστος και δεν 

έχει εισέλθει στο Ισλάµ. Επίσης αν πιστεύει κανείς σε ορισµένα Εδάφια του 

Κορανίου και αρνείται άλλα Εδάφια, τότε είναι άπιστος, όπως επίσης και αν 

αναγνωρίζει τον Ταουχίντ (Μονοθεϊσµό), αλλά αρνείται την υποχρέωση της 
προσευχής, ή αναγνωρίζει τον Ταουχίντ και τις προσευχές, αλλά αρνείται την 
υποχρέωση της νηστείας του Ραµαζανιού, ή αναγνωρίζει όλα τα προηγούµενα, 

αλλά αρνείται την υποχρέωση της Ζακά, ή αναγνωρίζει όλα τα προηγούµενα, αλλά 

αρνείται την υποχρέωση του Χατζ (προσκύνηµα). 

Όταν, στην εποχή του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), κάποιοι άνθρωποι δεν 
συµµορφώθηκαν µε το καθήκον του Χατζ, ο Αλλάχ αποκάλυψε σχετικά µε αυτούς: 
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«Και για τον Αλλάχ οφείλουν όλοι οι άνθρωποι να εκτελούν το Χατζ (προσκύνηµα) 

στον Ιερό Οίκο (Κά‘µπα, Μέκκα), όποιος µπορεί να το κάνει. Και όσο για αυτούς 

που δεν πιστεύουν  (δηλ. αυτούς που αρνιούνται το προσκύνηµα, δεν πιστεύουν 
στον Αλλάχ), ο Αλλάχ δεν έχει ανάγκη από τα δηµιουργήµατά Του.» [3:97] 

Όποιος αρνείται την ανάσταση είναι άπιστος, κάτι στο οποίο όλοι οι 
Μουσουλµάνοι λόγιοι συµφωνούν. Εποµένως, ο Αλλάχ, κατέστησε σαφές στο 

Βιβλίο Του, ότι όποιος πιστεύει σε µερικούς από τους κανόνες του Ισλάµ και όχι 
στους υπόλοιπους, είναι αναµφίβολα άπιστος. 

Αντίθετα, στους Μουσουλµάνους επιβάλλεται να υπακούν σε όλους τους 
κανόνες του Ισλάµ. Εποµένως, αναγνωρίζεις ότι αυτοί που πιστεύουν σε µερικούς 
κανόνες του Ισλάµ, και όχι στους υπόλοιπους, είναι άπιστοι; 
‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Μάλιστα, το αναγνωρίζω. ∆ηλώνεται σαφέστατα στο Κοράνι. 
‘Αµπντ Αλλάχ: Εποµένως, αν αναγνωρίζεις ότι αυτός που πιστεύει στον Προφήτη 

Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ως Αγγελιαφόρο του Αλλάχ, κι έπειτα αρνείται την 
υποχρέωση της προσευχής, ή αν αναγνωρίζει τα πάντα στο Ισλάµ, αλλά αρνείται την 
ανάσταση, τότε είναι άπιστος και αυτό έχει γίνει σαφές στο Κοράνιο. Αν αναγνωρίζεις 
όλα αυτά, τότε θα πρέπει να ξέρεις ότι ο Ταουχίντ (Μονοθεϊσµός) είναι η µεγαλύτερη 

υποχρέωση, µε την οποία ήρθε ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), σηµαντικότερη από την 
προσευχή, τη φιλανθρωπία, τη νηστεία και το προσκύνηµα. Πώς µπορεί η άρνηση 

οποιασδήποτε από αυτές τις πράξεις να θεωρηθεί απιστία, ακόµη και αν κάποιος 
ακολουθεί τον Προφήτη στα υπόλοιπα Ισλαµικά καθήκοντα, ενώ η άρνηση του 

Ταουχίντ, που αποτελεί τη θρησκεία όλων των Προφητών, να µην θεωρείται απιστία;! 

∆όξα στον Αλλάχ! Πόση έκπληξη προκαλεί αυτή η άγνοια! 

Αναλογίσου το γεγονός ότι οι σύντροφοι του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

πολέµησαν ενάντια των Μπάνι Χανείφα στην Γιαµάµα
1
, ενώ είχαν αποδεχτεί το 

Ισλάµ µε τον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) και κατέθεσαν ότι δεν υπάρχει κανείς που να 

έχει το δικαίωµα να λατρεύεται, εκτός από Τον Αλλάχ, και ότι ο Μωχάµµαντ είναι 
ο Αγγελιαφόρος Του Αλλάχ, και προσεύχονταν και καλούσαν κι άλλους να 

προσευχηθούν.  
‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Μα αυτοί οι άνθρωποι κατέθεσαν ότι ο Μουσάιλαµα (ο ψεύτης) 
ήταν προφήτης του Αλλάχ, αλλά εµείς δεν λέµε κάτι τέτοιο, αντιθέτως εµείς πιστεύουµε 
και λέµε ότι δεν υπάρχει κανένας προφήτης που θα έλθει µετά το Μωχάµµαντ       
(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ).  

‘Αµπντ Αλλάχ: Μα εσείς παίρνετε κάποιους προφήτες, συντρόφους του προφήτη, 

αγγέλους, ενάρετους και άλλους όπως τον ‘Αµπντ Αλ-Κάντιρ και τους τοποθετείτε 

σε θέση ισάξια µε του Αλλάχ. 

Αν το να παίρνει κανείς κάποιον και να τον τοποθετεί σε ισάξια θέση µε τον 

Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) θεωρείται απιστία και καθιστά το άτοµο αποστάτη, σε σηµείο 

που ούτε καν η µαρτυρία της πίστεώς του ή η προσευχή του δεν τον βοηθούν, τότε 

είναι σαφές ότι το να αποδίδει κανείς σε ένα άτοµο θεία φύση είναι ακόµα χειρότερο. 

                              
1
 Μια φυλή που είχε µαρτυρήσει τον Ταουχίντ και επίσης το ότι ο Μωχάµµαντ (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ήταν ο 

Προφήτης του Αλλάχ, µα επίσης άκουσαν και το κάλεσµα ενός άλλου, του Μουσάιλαµα, ότι ο 

ίδιος δέχτηκε αποκάλυψη από τον Αλλάχ. 
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Επίσης είναι γεγονός ότι ο ‘Αλι µπιν Άµπι Τάλιµπ καταπολέµησε την 

παραπλανηµένη αίρεση παρόλο που αποκαλούσαν τον εαυτό τους µουσουλµάνους, και 

παρόλο που ήταν από τους οπαδούς του, αλλά ο ‘Άλι τους καταπολέµησε, αφού 

πίστευαν στον ίδιο τον ‘Άλι όπως εσείς πιστεύετε στον ‘Αµπντ Αλ-Κάντιρ και τους 

άλλους ενάρετους ανθρώπους. Ο ‘Άλι αρνήθηκε µε όλη τη δύναµή του το να εξυψώνει 

κανείς τη θέση του πάνω από την πραγµατική θέση του ως ένας δούλος του Αλλάχ.  

Επίσης όλοι οι λόγιοι συµφώνησαν ότι µπορεί να θεωρείται κάποιος άπιστος 

παρόλο που αποκαλεί τον εαυτό του µουσουλµάνο, ακόµα και για λόγους που ο 

ίδιος τους θεωρεί ασήµαντους, αλλά στην παραγµατικότητα µπορούν να 

οδηγήσουν στο να πέσει αυτός στην οργή του Αλλάχ, ακόµα και αν τα έκανε 

αστειευόµενος ή χλευάζοντας, όπως το να προσβάλλει κανείς τον Αλλάχ 

αστειευόµενος, και στη συνέχεια να ισχυρίζεται ότι δεν είπε ό,τι είπε στα σοβαρά, 

αλλά απλά αστειευόταν. Ο Αλλάχ δήλωσε µε σαφήνεια ότι όποιος το κάνει αυτό, 

έχει διαπράξει απιστία. Ο Αλλάχ λέει στο Ιερό Κοράνιο σχετικά µε αυτό το θέµα: 

«Πες: «Πες, ‘‘Μα, τον Αλλάχ και τα Αγιάτ (Σηµεία, αποδείξεις, Εδάφια) Του και 
τον Αγγελιαφόρο Του χλευάζατε;» ~ Μη δικαιολογείστε! Στ’ αλήθεια, 

απιστήσατε, αφού είχατε πιστέψει.» [9:65-66] 

Αµντ-ουν-Ναµπί: Τι έχεις να πεις, λοιπόν, για το Χαντίθ του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), 

που αναφέρει ότι οι άνθρωποι κατά την Έσχατη Ηµέρα, λόγω του φόβου τους, θα τρέξουν 

αναζητώντας βοήθεια από τον Αδάµ, το Νώε, τον Αβραάµ, το Μωυσή και έπειτα από 

τον Ιησού (ειρήνη σ’ αυτούς), µα όλοι τους θα δικαιολογηθούν για το ότι δεν µπορούν να 

τους βοηθήσουν, και τελικά οι άνθρωποι θα αναζητήσουν τη βοήθεια του Μωχάµµαντ 

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ώστε να µεσολαβήσει για λογαριασµό τους προς τον Αλλάχ. Αυτό δείχνει 

ότι το να αναζητά κανείς βοήθεια από κάποιον εκτός του Αλλάχ δεν αποτελεί Σιρκ. 

Αµντουλλάχ: Συγχέεις τα πράγµατα. Αναγνωρίζουµε ότι το να αναζητά κανείς τη 

βοήθεια ενός ζωντανού ατόµου, που είναι παρών δεν αποτελεί σφάλµα αν το άτοµο 

δύναται να βοηθήσει. 

Πρόκειται για κάτι παρόµοιο µε αυτό που ανέφερε o Αλλάχ για το Μωυσή    

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): «Και αυτός από το λαό του (Μωυσή)  ζήτησε τη βοήθειά του 

(Μωυσή), ενάντια σ’ εκείνον από τους εχθρούς του…» [28:15] 

Είναι επίσης παρόµοιο µε το να ζητά κάποιος βοήθεια από άλλους κατά τη 

διάρκεια πολεµικών επιχειρήσεων και άλλων ζητηµάτων, ενώ η βοήθεια βρίσκεται 

στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. 

Το µεµπτό είναι αυτό το είδος αναζήτησης βοήθειας που θεωρείται µια 

πράξη λατρείας, όταν αναζητά κανείς βοήθεια από τους ενάρετους όταν εκείνοι 

βρίσκονται στους τάφους τους, ή όταν δεν είναι παρόντες, ή όταν τούς ζητά κανείς 

πράγµατα που µόνο o Αλλάχ µπορεί να χορηγήσει. 

Την Ηµέρα της Ανάστασης, ωστόσο, οι άνθρωποι θα ζητήσουν τη βοήθεια 

των προφητών για να παρακαλέσουν τον Αλλάχ να αρχίσει να δικάζει τους 

ανθρώπους, ώστε οι κάτοικοι του Παραδείσου να ξεκουραστούν από τα 

τροµακτικά πράγµατα της Ηµέρας της Ανάστασης. Αυτό το είδος της αναζήτησης 

βοήθειας επιτρέπεται και σε αυτήν τη ζωή, και στη Μέλλουσα: το να πλησιάζει 

κανείς έναν ενάρετο άνθρωπο που γνωρίζει προσωπικά και ακούει τα λόγια του,  
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και να του πει: «Κάνε επίκληση στον Αλλάχ για λογαριασµό µου.» 

Αυτό έκαναν οι Σύντροφοι του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) όσο εκείνος ζούσε. 

Μα όταν πέθανε, έπαψαν να το κάνουν. ∆εν ζήτησαν ποτέ τη βοήθειά του στον 

τάφο του. Αντίθετα, οι σύντροφοι απαγόρεψαν στους ανθρώπους το να κάνουν 

επίκληση προς τον Αλλάχ πάνω από οποιονδήποτε τάφο. 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Τι έχεις να πεις για τον Ιµπραχείµ (Αβραάµ) (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

όταν ρίχτηκε στη φωτιά, και ο Τζιµπρείλ (Γαβριήλ) ήλθε σ’ αυτόν και τον ρώτησε: 

«Χρειάζεσαι βοήθεια;» Εκείνος απάντησε, «Από σένα όχι (δηλ. µόνο από τον Αλλάχ).» 

Αν η αναζήτηση βοήθειας ήταν Σιρκ, τότε ο Τζιµπρείλ δεν θα την προσέφερε 

στον Αβραάµ! 

‘Αµπντ Αλλάχ: Αυτός ο αµφιλεγόµενος ισχυρισµός δε διαφέρει από τον 

προηγούµενο. Επιπλέον, η αφήγηση δεν είναι καν αυθεντική. 

Μα, ακόµα κι αν υποθέσουµε ότι ήταν αυθεντική, ο Τζιµπρείλ προσέφερε στον 

Προφήτη Αβράαµ κάτι που είναι στη δυνατότητά του, ο Αλλάχ έχει περιγράψει τον 

Τζιµπρείλ πολύ δυνατό στο Ιερό Κοράνιο. Αν ο Αλλάχ είχε επιτρέψει στον Τζιµπρείλ 

να πάρει τη φωτιά, και όλα τα βουνά που ήταν γύρω της, και να τα πετάξει σε κάποιο 

µέρος στην ανατολή ή τη δύση, θα µπορούσε να το κάνει. Η περίπτωση αυτή µοιάζει 

µε αυτήν ενός πλουσίου που προσφέρεται να δανείσει έναν φτωχό που έχει ανάγκη, µα 

ο φτωχός το αρνείται και προτιµά να περιµένει τη βοήθεια του Αλλάχ, ώστε να 

χρωστά χάρη µόνο σ’ Εκείνον. ∆ε συγκρίνεται σε καµία περίπτωση µε το είδος 

αναζήτησης βοήθειας που αποτελεί λατρεία και Σιρκ στις µέρες µας. 

Αδελφέ µου, θα πρέπει επίσης να γνωρίζεις ότι οι ειδωλολάτρες κατά την εποχή 

του Προφήτη Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) διέπρατταν µικρότερο είδος Σιρκ από αυτό 

που διαπράττεται σήµερα, και αυτό µπορούµε να το αποδώσουµε σε τρεις λόγους: 

1. Οι πολυθεϊστές του παρελθόντος λάτρευαν και άλλους θεούς πέραν του Αλλάχ 

µόνο σε περιόδους ευκολιών. Σε περιόδους δυσκολιών, επικαλούνταν µόνο τον 

Αλλάχ αφοσιώνοντας προς Αυτόν τη θρησκεία τους, όπως αποδεικνύεται από το 

Εδάφιο: «Και όταν πλέουν µε ένα πλοίο (στη θάλασσα, φοβούµενοι τον πνιγµό) 

επικαλούνται τον Αλλάχ, ειλικρινείς προς Αυτόν στη θρησκεία, µα όταν Εκείνος 
τούς σώζει στέλνοντάς τους στην ξηρά – Ιδού! Του αποδίδουν εταίρους.»  [29:65] 

Ο Αλλάχ, επίσης, είπε: «Και όταν κύµατα τους σκεπάζουν σαν σκιές, 

επικαλούνται τον Αλλάχ, ειλικρινείς προς Αυτόν στη θρησκεία, µα όταν Εκείνος 
τούς σώζει στέλνοντάς τους στην ξηρά – Ιδού! υπάρχουν µερικοί απ’ αυτούς 

που είναι µετριοπαθείς (δηλ. δεν ευχαριστούν τον Αλλάχ όπως Του αρµόζει, ενώ 

οι υπόλοιποι δεν Τον ευχαριστούν καθόλου). Και δεν απορρίπτει τα Σηµεία µας, 

παρά µόνο ο προδότης και ο αγνώµων.» [31:32] 

Οι πολυθεϊστές τους οποίους ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) πολέµησε, 

επικαλούνταν τον Αλλάχ και άλλους µόνο σε περιόδους ευκολιών. Σε καιρούς 

δυσκολιών, επικαλούνταν µόνο τον Αλλάχ, και εγκατέλειπαν τους ψεύτικους θεούς 

τους. Μα οι πολυθεϊστές της εποχής µας επικαλούνται άλλους εκτός του Αλλάχ και 

σε καιρούς άνεσης και σε καιρούς κρίσης. Αν προκύψει κάποια δυσκολία, τους 

βλέπεις να φωνάζουν: «Γιαα Ρασούλ Αλλάχ (Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ)», «Γιαα 

Χουσσεΐν» κ.ά.. 
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2. Οι πολυθεϊστές του παρελθόντος απευθύνονταν σε πραγµατικά ενάρετους 

ανθρώπους, οι οποίοι στ’ αλήθεια κατείχαν υψηλή θέση κοντά στον Αλλάχ, όπως 

οι προφήτες, οι άγγελοι, ή τουλάχιστον σε πέτρες και ξύλο, που είναι υπάκουα 

δηµιουργήµατα Του Αλλάχ. Οι πολυθεϊστές του σήµερα, ωστόσο, επικαλούνται 

τους πιο κακούς και κακόβουλους ανθρώπους (ακόµη και κάποιους από τους 

τυράννους τους και τους κακούς ηγέτες τους.). 

Εκείνοι που έχουν αυτές τις πεποιθήσεις για ανθρώπους γνωστούς για την κακία 

τους και για τη διαφθορά τους, βρίσκονται σε χειρότερη θέση για τον Αλλάχ από 

εκείνους που έχουν αυτές τις πεποιθήσεις για τους ευσεβείς, ή για το ξύλο και την πέτρα. 

3. Ως επί το πλείστον, το Σιρκ που διαπραττόταν τον καιρό του Προφήτη              

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) παραβίαζε το δικαίωµα Του Αλλάχ να λατρεύεται Μόνος (Ταουχίντ 

Αλ-Ουλουχίγια), και όχι τις αποκλειστικές δυνάµεις και την κυριαρχία Του 

(Ταουχίντ Αρ-Ρουµπουµπίγια). Σήµερα, ωστόσο, οι άνθρωποι διαπράττουν Σιρκ και 

όσον αφορά τη δύναµη και την κυριαρχία του Αλλάχ, όσο και στο αποκλειστικό 

δικαίωµά Του στη λατρεία. Για παράδειγµα, ορίζουν τη ‘φύση’ ως την οντότητα 

που ελέγχει τα γεγονότα στο σύµπαν και φέρνει τη ζωή και το θάνατο κλπ.. 

Θα καταλήξω µε την αναφορά ενός σπουδαίου ζητήµατος µε το οποίο θα 

κατανοήσεις τα προηγούµενα.  

∆εν υπάρχει αµφιβολία για το γεγονός ότι ο Ταουχίντ (Μονοθεϊσµός) πρέπει 

να είναι µια πεποίθηση που πηγάζει από την καρδιά, που εκφράζεται από το λόγο 

και από τις πράξεις. Αν οποιαδήποτε από αυτές της προϋποθέσεις δεν τηρείται, το 

άτοµο δεν είναι Μουσουλµάνος. Αν το άτοµο παραδέχεται τον Ταουχίντ, µα δεν 

πράττει ανάλογα, είναι πεισµατάρης άπιστος όπως ακριβώς ο Φαραώ και ο 

Σατανάς (που γνώριζαν την αλήθεια µα αντιτίθεντο µε περιφρόνηση). 

Πολλοί άνθρωποι πάνω σ’ αυτό το θέµα κάνουν το λάθος να λένε πως ό,τι 

προαναφέραµε είναι σωστό και αληθές, µα δε µπορούν να το εφαρµόσουν, καθώς δεν 

επιτρέπεται να το εφαρµόσουν στον τόπο τους και ανάµεσα στο λαό τους. Λένε ότι πρέπει 

να συµφωνούν µαζί τους και να µην τους προκαλούν, ειδάλλως θα πάθαιναν κακό. 

Ωστόσο, το άτοµο που χρησιµοποιεί αυτό το επιχείρηµα δε συνειδητοποιεί 

ότι οι πιο πολλοί από τους ηγέτες της απιστίας γνωρίζουν την αλήθεια, µα δεν την 

εφαρµόζουν, χρησιµοποιώντας κάποια ποταπή δικαιολογία, όπως είπε ο Αλλάχ: 

«Έχουν ανταλλάξει τα Αγιάτ (Εδάφια) Του Αλλάχ για κάποιο πενιχρό αντίτιµο, 

και έτσι εµπόδισαν (τον εαυτό τους και τους άλλους) από το ∆ρόµο Του. 

Πράγµατι, άθλιο είναι αυτό που έκαναν.» [9:9] 

Παροµοίως, όποιος ισχυρίζεται ανοικτά ότι διατείνεται στον Ταουχίντ, µα δεν 

τον πιστεύει από καρδιάς, είναι υποκριτής. Και είναι χειρότερος από τον άπιστο, 

όπως αποδεικνύει ο Λόγος του Αλλάχ: «Στ’ αλήθεια, οι υποκριτές θα βρεθούν 

στο χαµηλότερο σηµείο του Πυρός της Κολάσεως. Και δεν θα βρεις γι’ αυτούς 

κανέναν υποστηρικτή.» [4:145] 

Το ζήτηµα γίνεται ξεκάθαρο αν συλλογιστείς τα λόγια των ανθρώπων. Τότε 

θα δεις κάποιους που γνωρίζουν την αλήθεια, µα δεν την εφαρµόζουν, φοβούµενοι 

µήπως χάσουν τα εγκόσµια αγαθά που κατέχουν, όπως ο Καρούν (Κορέ), ή µήπως 

χάσουν την εγκόσµια κοινωνική θέση τους, όπως ο Χαµάαν (Haman), ή µήπως  
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χάσουν την εξουσία τους, όπως ο Φαραώ. 

Επίσης θα δεις, εκείνους που δείχνουν επιφανειακά ότι εφαρµόζουν τον 

Ταουχίντ, µα µέσα τους δεν πιστεύουν σ’ αυτόν, όπως οι υποκριτές. Αν τους ρωτούσες 

τι πιστεύουν πραγµατικά στις καρδιές τους, δεν θα ήξεραν να απαντήσουν. 

Είναι πολύ σηµαντικό εδώ να καταλάβεις δύο Εδάφια από το Βιβλίο του Αλλάχ:  

Το πρώτο είναι το εξής: «Πες, ‘‘Μα, τον Αλλάχ και τα Αγιάτ (Σηµεία, 

αποδείξεις, Εδάφια) Του και τον Αγγελιαφόρο Του χλευάζατε;» ���� Μη 

δικαιολογείστε! Στ’ αλήθεια, απιστήσατε, αφού είχατε πιστέψει.» [9:65-66] 

Αν ξέρεις ότι κάποιοι µουσουλµάνοι κατά την εποχή του Προφήτη              

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) έγιναν άπιστοι λόγω µιας λέξης που την ξεστόµισαν όχι σοβαρά αλλά 

αστειευόµενοι, τότε θα γίνει ξεκάθαρο σε σένα ότι αυτός που λέει λόγια απιστίας ή 

πράττει σύµφωνα µ’ αυτά υπό το φόβο ότι θα χάσει κάποια εγκόσµια αγαθά, ή την 

κοινωνική του θέση, ή την εξουσία του, είναι χειρότερος και αµαρτάνει 

περισσότερο από αυτόν που τα λέει χάριν αστεϊσµού!!. 

Ο λόγος είναι ότι κάποιος που λέει κάτι χάριν αστεϊσµού, συνήθως δεν το 

πιστεύει, µα το λέει µόνο για να διασκεδάσει κάποιους ανθρώπους. Από την άλλη, 

εκείνος που λέει τέτοια λόγια ή διαπράττει απιστία λόγω επιθυµίας ή φόβου για 

κάποιο δηµιουργηµένο ον ή πράγµα, έχει πιστέψει πλήρως στην υπόσχεση του 

Σατανά, όπως µας πληροφορεί ο Αλλάχ: «Ο Σατανάς (ο διάβολος) σας φοβίζει µε 
φτώχεια και σας διατάζει να (διαπράξετε) την Αλ-Φαχσά’ (σατανικές πράξεις, 

παράνοµη σεξουαλική δραστηριότητα, αµαρτίες, κλπ.)» [2:268] 

…και φοβάται την τιµωρία του Σατανά, όπως µας πληροφορεί ο Αλλάχ: «Αυτός 
είναι ο Σατανάς (που σας αποθαρρύνει) που σας φοβίζει µέσω των υποστηρικτών του, 

µην τους φοβάστε, λοιπόν, και Εµένα µόνο να φοβάστε, αν είστε πιστοί.» [3:175] 

Ο άνθρωπος αυτός δεν πιστεύει και δε φοβάται την υπόσχεση του Αλλάχ: «ενώ ο 

Αλλάχ σας υπόσχεται Συγχώρεση από τον Ίδιο και τη Γενναιοδωρία (Του)» [2:268] 

«…µην τους φοβάστε, λοιπόν, και Εµένα µόνο να φοβάστε, αν είστε πιστοί.» [3:175] 

 Το δεύτερο Εδάφιο είναι το εξής: «Όποιος αρνήθηκε τον Αλλάχ αφού 

πίστεψε, εκτός από αυτόν που αναγκάστηκε (βρέθηκε κάτω από πίεση) ενώ η 

καρδιά του παραµένει καθησυχασµένη στην Πίστη. Μα εκείνοι που ανοίγουν τα 

στήθη τους στην απιστία, πάνω σ’ αυτούς βρίσκεται η οργή από τον Αλλάχ και 
θα έχουν ένα τροµερό µαρτύριο. ���� Αυτό γιατί προτίµησαν την εγκόσµια από τη 

Μέλλουσα Ζωή και ο Αλλάχ δεν καθοδηγεί τους απίστους.» [16:106-107] 

Ο Αλλάχ δε δίνει δικαιολογία σε κανέναν για τα λόγια ή τις πράξεις της 

απιστίας, εκτός από εκείνους που το έκαναν κατόπιν εξαναγκασµού, ενώ οι 

καρδιές τους παρέµεναν σταθερές και αποφασισµένες στο δρόµο της πίστης. 

Κανείς άλλος δε δικαιολογείται. Είναι άπιστοι, όποια κι αν είναι η 

δικαιολογία τους, όπως ο φόβος, ο πόθος, ή λόγω της αγάπης κάποιου για την 

πατρίδα του, τη οικογένεια, τη φυλή του ή την ιδιοκτησία του, ή ακόµα κι αν το 

κάνουν αστειευόµενοι κλπ.. Ο µόνος που δικαιολογείται, σύµφωνα µ’ αυτό το 

Εδάφιο, είναι εκείνος που εξαναγκάζεται να ξεστοµίσει ή να διαπράξει απιστία. 

 Ωστόσο, το Εδάφιο υποδεικνύει ότι κάποιος µπορεί να εξαναγκαστεί µόνο 

να πει λόγια ή να κάνει κάποια πράξη απιστίας, αλλά όσον αφορά το δόγµα ή την 



  

 @ @@ @

πεποίθηση της καρδιάς, δεν µπορεί κανείς να εξαναγκαστεί να τα αλλάξει. Ο 

Αλλάχ λέει: «Αυτό γιατί προτίµησαν την εγκόσµια από τη Μέλλουσα Ζωή και ο 

Αλλάχ δεν καθοδηγεί τους απίστους.» [16:107] 

Σ’ αυτό το Εδάφιο καθιστά κατανοητό ότι η τιµωρία που έλαβαν αυτά τα 

άτοµα ήταν εξ’ αιτίας της αγάπης τους για τις εγκόσµιες απολαύσεις και του ότι τις 

προτίµησαν από τη θρησκεία. 

Μετά απ’ όλα αυτά, δεν είναι καιρός να µετανοήσεις προς τον Κύριό σου, 

να επιστρέψεις σ’ Αυτόν, και να αφήσεις αυτά που κάνεις; Άκουσες πόσο 

σηµαντικό, και συνάµα επικίνδυνο είναι αυτό το ζήτηµα! 

‘Αµπντ Αν-Ναµπέι: Ζητώ συγχώρεση από τον Αλλάχ και επιστρέφω σ’ Αυτόν µε 

µεταµέλεια. Μαρτυρώ ότι κανείς δεν έχει το δικαίωµα να λατρεύεται εκτός από τον 

Αλλάχ, και ότι ο Μωχάµµαντ είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ. Απορρίπτω όλα 

όσα λάτρευα µαζί µε τον Αλλάχ στο παρελθόν. 

Επίσης, ζητώ από τον Αλλάχ να µε συγχωρέσει για το παρελθόν µου και να 

µου δώσει χάρη, και να είναι Επιεικής µαζί µου µε τη συγχώρεση και το έλεός 

Του, και να µε σταθεροποιήσει στον Ταουχίντ και στο σωστό δόγµα και τη σωστή 

πίστη µέχρι να Τον συναντήσω την Ηµέρα της Ανάστασης. Ζητώ από τον Αλλάχ 

να σου δώσει καλή αµοιβή – αδελφέ µου, ‘Αµπντ Αλλάχ – επειδή µου 

παρουσίασες αυτήν την ειλικρινή συµβουλή, γιατί στ’ αλήθεια η θρησκεία είναι 

αληθινή συµβουλή, και επειδή απέρριψες το όνοµά µου, ‘Αµπντ Αν-Ναµπέι. 

Σε ενηµερώνω ότι από δω και στο εξής θα καλούµαι ‘Αµπντ Αρ-Ραχµάν 

(∆ούλος του Παντελεήµονα). Σ’ ευχαριστώ που έκανες νύξη για την εσφαλµένη 

πίστη µου, την οποία αν είχα όταν συναντούσα τον Αλλάχ, δε θα σωζόµουν ποτέ 

από το Πυρ της Κολάσεως. 

Κάτι τελευταίο, θα µπορούσες να µου πεις για τα µεµπτά πράγµατα που 

κάνουν οι άνθρωποι στις µέρες µας; 

‘Αµπντ Αλλάχ: Φυσικά θα το κάνω, άκουσέ µε, λοιπόν.  

• Μην προσπαθείς να ερµηνεύσεις κάθε ζήτηµα για το οποίο διαφωνούν οι λόγιοι 

µε τον τρόπο που επιθυµείς. Στην πραγµατικότητα, µόνο ο Αλλάχ γνωρίζει τη 

σωστή ερµηνεία αυτών των ζητηµάτων. 

Ακολούθησε το δρόµο εκείνων που έχουν τις σωστές βάσεις της γνώσης, 

που λένε για τα Εδάφια του Ιερού Κορανίου: «Πιστεύουµε σε αυτό (στο Κοράνιο)· 

ολόκληρο προέρχεται από Τον Κύριό µας.» [3:7] 

Σε αµφιλεγόµενα ζητήµατα, να είσαι σαν εκείνους που ακολουθούν τα λόγια του 

Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): «Αφήστε εκείνο για το οποίο αµφιβάλλετε, για εκείνο για 

το οποίο δεν αµφιβάλλετε.». (Άχµαντ και Ατ-Τίρµιδι) Επίσης ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

είπε: «Κάποιος που αποφεύγει τα αµφιλεγόµενα θέµατα εξαγνίζει τον εαυτό του 

αναφορικά µε τη θρησκεία του και την τιµή του, και όποιος πέφτει σε 
αµφιλεγόµενα (σε ζητήµατα στα οποία οι λόγιοι διαφωνούν για το αν είναι 
επιτρεπτά ή απαγορευµένα) πέφτει σε Χαράµ (σε απαγορευµένα).». (Αλ-Μπουχάρι και 

Μόσλεµ) Επίσης ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Η αµαρτία είναι αυτή που 

βρίσκεται στο στήθος σου, προκαλώντας του ανησυχία και αίσθηµα στενότητας, 

και δεν επιθυµείς κανείς άλλος να την µάθει.». (Μόσλεµ) Επίσης ο Προφήτης           
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(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Ρώτα την καρδιά σου και την ψυχή σου [ο Προφήτης            
(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) επανέλαβε αυτό τρεις φορές]. Η ευσέβεια είναι αυτό που 

καταπραΰνει την ψυχή σου, ενώ η αµαρτία είναι αυτή που βρίσκεται µέσα σου 

(στο στήθος σου) και προκαλεί ανησυχία, αίσθηµα στενότητας και αµφιβολίας στο 

στήθος, ακόµη κι αν οι άνθρωποι σε συµβουλεύουν διαφορετικά γι’αυτό.» (Άχµαντ) 

• Να φυλάγεσαι από το να ακολουθείς την αυθαίρετη βουλησή σου, καθώς ο 

Αλλάχ έχει προειδοποιήσει σχετικά µε αυτήν κατά τα Λόγια του: «Μα, είδες αυτόν 

που έθεσε την αυθαίρετη βουλησή του ως θεό του;» [45:23] 

• Να φυλάγεσαι από το να γίνεσαι πεισµατάρης µε κάποια συγκεκριµένη άποψη, 

ή µε τα έθιµα και τα πιστεύω των προγόνων σου, καθώς αυτό θα σε αποσπάσει απ’ 

το να ακολουθήσεις την αλήθεια. Αφού η αλήθεια είναι ο απώτατος στόχος για τον 

πιστό, και πρέπει να την ακολουθεί όπου και να βρίσκεται. Ο Αλλάχ είπε: «Και 
όταν λέγεται σ’ αυτούς ‘Ακολουθήστε αυτά που έχει αποκαλύψει ο Αλλάχ’, αυτοί 
λένε ‘Όχι! Ακολουθούµε αυτά που βρήκαµε τους πατέρες µας να ακολουθούν’. Ακόµη 

και αν οι πατέρες τους δεν συλλογίζονταν τίποτα, ούτε είχαν καθοδηγηθεί.» [2:170]  

• Να φυλάγεσαι από την τυφλή µίµηση των απίστων, καθώς ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

είπε: «Όποιος µιµείται κάποιον λαό, είναι ένας απ’ αυτούς.» (Άµπου Νταούντ) 

• Να φυλάγεσαι από το να εµπιστεύεσαι και να βασίζεσαι σε κάποιον άλλον, εκτός 

του Αλλάχ, καθώς Εκείνος είπε: «Κι όποιος εξαρτάται από τον Αλλάχ (εναποθέτει 
την εµπιστοσύνη του στον Αλλάχ), τότε (ο Αλλάχ) είναι Επαρκής για αυτόν.» [65:3] 

• Να µην υπακούς σε κανένα δηµιούργηµα, εάν αυτό περιλαµβάνει ανυπακοή 

στον Αλλάχ, καθώς ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «∆εν υπάρχει υπακοή σε 
κανένα δηµιούργηµα, εάν περιλαµβάνει ανυπακοή στον ∆ηµιουργό.» (Άχµαντ) 

• Να φυλάγεσαι από το να κάνεις αρνητικές σκέψεις για τις προθέσεις του Αλλάχ, 

και από το να τρέφεις κακόβουλες σκέψεις για τον Αλλάχ, καθώς ο Αλλάχ είπε σε 

ένα Χαντίθ Κούντουσι [όπως µας αφηγείται ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ)]: «Είµαι 
έτσι όπως ο δούλος Μου νοµίζει πως είµαι.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ)  

• Να φυλάγεσαι από το να φοράς νήµατα ή κορδέλες ή άλλα παρόµοια φυλαχτά για 

να ξορκίσεις το κακό πριν συµβεί ή να εξαλείψεις ένα πρόβληµα αφού σου συµβεί. 

• Να φυλάγεσαι από το να φοράς γούρια για καλή τύχη ή φυλαχτά για να ξορκίσεις 

το κακό µάτι, γιατί είναι µια µορφή ειδωλολατρίας. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

είπε: «Όποιος φοράει κάτι [φυλαχτά κλπ.], θα αρκεστεί σ’ αυτό.» (Ατ-Τίρµιδι) 

• Να φυλάγεσαι απ’ το να αναζητάς ευλογίες από τα δέντρα, τις πέτρες, τα κτίρια 

και τα λείψανα, καθώς αυτό συνιστά Σιρκ. 

• Να φυλάγεσαι από το να πιστεύεις σε οιωνούς και να ενεργείς µε βάση αυτούς, 

καθώς αυτό αποτελεί µορφή Σιρκ, όπως είπε ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): «Το να 

πιστεύεις σε οιωνούς και να ενεργείς µε βάση αυτούς είναι Σιρκ. Το να πιστεύεις 
σε οιωνούς και να ενεργείς µε βάση αυτούς είναι Σιρκ. (και το επανέλαβε τρείς 

φορές).» (Άχµαντ και Άµπου Νταούντ) 

• Να φυλάγεσαι από το να πιστεύεις σε µάγους, αστρολόγους, ή αυτούς που 

ισχυρίζονται ότι βλέπουν τα Αόρατα (όπως τους µάντεις). Πολλά περιοδικά και 

εφηµερίδες έχουν ειδικές στήλες αφιερωµένες στις προγνώσεις τους. Το να 

επιβεβαιώνεις την αλήθεια αυτών των πραγµάτων συνιστά Σιρκ, καθώς κανείς δεν  
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γνωρίζει τα Αόρατα εκτός από τον Αλλάχ. 

• Να φυλάγεσαι από τον ισχυρισµό ότι η βροχή πέφτει λόγω συγκεκριµένων 

κινήσεων των άστρων, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά Σιρκ. Μόνον ο Αλλάχ ελέγχει τη 

βροχόπτωση. 

• Να φυλάγεσαι από το να ορκίζεσαι σε κάποιον άλλον, εκτός από τον Αλλάχ, 

ανεξάρτητα του ποιος ή του τι είναι αυτό, καθώς αυτό αποτελεί µορφή Σιρκ. Ο 

Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όποιος ορκίζεται σε κάποιον άλλον εκτός απ’ τον 

Αλλάχ, διαπράττει απιστία ή έχει διαπράξει Σιρκ.» (Άχµαντ και Άµπου Νταούντ). Αυτό 

περιλαµβάνει το να παίρνει κανείς όρκο στο όνοµα του Προφήτη, ή στο όνοµα 

κάποιου, ή στη ζωή κάποιου, ή στη τιµή κάποιου κλπ. 

• Να φυλάγεσαι από το να καταριέσαι το χρόνο, τον άνεµο, τον ήλιο, την 

υπερβολική ζέστη ή το κρύο, γιατί πράγµατι αποτελεί προσβολή προς τον Αλλάχ, ο 

οποίος τα δηµιούργησε και όρισε τις συνέπειές τους. 

• Να φυλάγεσαι απ’ το να λες ‘ΑΝ’ όταν συµβαίνουν κάποια δυσάρεστα 

πράγµατα, αφού αυτό ανοίγει την πόρτα για τα έργα του Σαϊτάν (Σατανά) και 

συνιστά αναπόφευκτα αντίθεση στο Θείο Πεπρωµένο Του Αλλάχ (Κάνταρ). Όταν 

κάτι συµβαίνει να λες: «Ο Αλλάχ έχει ορίσει, και ό,τι Αυτός επιθυµεί το κάνει.»  

• Να φυλάγεσαι από το να κάνεις τους τάφους τόπους λατρείας, όπως το να 

χτίζεις τζαµί πάνω από έναν τάφο, επίσης δεν επιτρέπεται να προσεύχεσαι σε Τζαµί 

στο οποίο υπάρχει κάποιος τάφος. Ο Αγγελιαφόρος Του Αλλάχ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: 

«Στ’ αλήθεια, αυτοί που προηγήθηκαν (Εβραϊοι και Χριστιανοί) κατέστησαν 

τους τάφους των προφητών και των αγίων τους, τόπους λατρείας. Μην κάνετε 
τους τάφους τζαµιά, γιατί πράγµατι σας το απαγορεύω.» (Μόσλεµ) 

• Να προσέχεις όταν ακούς ένα Χαντίθ του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), και να 

επιβεβαιώνεις αν είναι αυθεντικό ή όχι, και πάντα να επιβεβαιώνεις αν αυτό το 

Χαντίθ προέρχεται από κάποια αυθεντική πηγή, όπως αν αναφέρεται στο βιβλίο 

του Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι ή Σαχίχ Μόσλεµ ή τα άλλα αυθεντικά βιβλία που 

κατέχουν τα αυθεντικά Χαντίθ του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). Επίσης να προσέχεις 

από εκείνους τους ανθρώπους που µεταδίδουν ψεύτικα Χαντίθ και τα αποδίδουν 

στον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ).  

• Να φυλάγεσαι από το να γιορτάζεις διάφορες θρησκευτικές περιστάσεις, όπως 

τα Γενέθλια του Προφήτη, τη Νύχτα του Αλ-Ισρά’ και Αλ-Μι‘ράτζ (Το Νυχτερινό 

Ταξίδι και την Ανάβαση), καθώς και άλλες εορτές που επινοήθηκαν από ανθρώπους. 

∆εν υπάρχει κανένα στοιχείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποδείξει την 

εγκυρότητα αυτών των εορτασµών, ούτε από τον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), ούτε από 

τους Συντρόφους του, οι οποίοι τον αγαπούσαν περισσότερο από ό,τι εµείς και ήταν οι 

πιο ενθουσιώδεις µε οτιδήποτε καλό. Εάν υπήρχε το παραµικρό καλό σε αυτούς τους 

εορτασµούς, τότε οι σύντροφοί του θα αγωνίζονταν για να τους τελέσουν.  
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Η Μαρτυρία της Πίστεως 

Λα Ιλλάχα Ίλλα Αλλάχ 
Η φράση αποτελείται από δύο µέρη: 1) «Λα Ιλλάχα»: Αυτό συµαίνει κυριολεκτικά 

ότι «δεν υπάρχει θεός» και αυτό απορρίπτει τη θειότητα από οποιονδήποτε άλλο 

εκτός του Αλλάχ. 2) «Ίλλα Αλλάχ»: Αυτό σηµαίνει κυριολεκτικά «εκτός από τον 

Αλλάχ» και επιβεβαιώνει ότι ο Αλλάχ µόνο είναι ο αληθινός Θέος. Ο Αλλάχ είπε: 
«Και όταν ο Ιµπραχήµ (Αβραάµ) είπε στον πατέρα και το λαό του: ‘‘Στ’ αλήθεια, 

είµαι αθώος απ’ ό,τι λατρεύετε. ���� (∆ε λατρεύω άλλον) εκτός από Αυτόν (τον Αλλάχ 
Μόνο) ο Οποίος µε δηµιούργησε· και, στ’ αλήθεια, Αυτός θα µε καθοδηγήσει.’’» [43:26-27] 

Εποµένως, δεν επαρκεί να λατρεύει κανείς τον Αλλάχ, µα πρέπει να Τον Λατρεύει 
Μόνο. Ο Ταουχίντ του κάθε ανθρώπου δεν είναι ορθός, παρά µόνο αν λατρεύει µόνο 

τον Αλλάχ και ελευθερωθεί από τον πολυθεϊσµό (Σιρκ) και απ’ όσους τον εφαρµόζουν. 
Έχει αναφερθεί σε µια αφήγηση ότι το «Λα ιλλάχα ίλλα Αλλάχ» είναι το κλειδί για τον 
Παράδεισο. Μα αξίζει ο καθένας που το λέει να ανοιχθεί γι’ αυτόν η πόρτα του Παραδείσου; 
Ο Ουάχµπ µπιν Μουνάµπιχ ρωτήθηκε: «∆εν είναι η δήλωση ‘‘Λα ιλλάχα ίλλα 

Αλλάχ’’ το κλειδί για τον Παράδεισο;» Απάντησε, «Ναι, µα κάθε κλειδί έχει µια 

σειρά από δόντια. Αν έρθεις µε το κλειδί που έχει τη σωστή σειρά δοντιών, η 

πόρτα θα ανοίξει για σένα. Αν έρθεις µε το κλειδί που δεν έχει τη σωστή σειρά 

δοντιών, η πόρτα δε θα ανοίξει για σένα.» 

Υπάρχουν πολλά Χαντίθ του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), που εξηγούν ποια πρέπει να 

είναι τα σωστά δόντια. Για παράδειγµα, είπε: «Όποιος λέει ‘‘Λα ιλλάχα ίλλα 

Αλλάχ’’ ειλικρινά», και είπε επίσης «µε βεβαιότητα στην καρδιά του», και ακόµα 

είπε: «τη λέει αληθινά από την καρδιά του» και ούτω καθ’εξής. Αυτές οι 
αφηγήσεις διασαφηνίζουν ότι για να ανοίξει αυτό το κλειδί τις πόρτες του 

Παραδείσου, η φράση «Λα ιλλάχα ίλλα Αλλάχ» πρέπει να γίνεται κατανοητή στην 

έννοια της, και να λέγεται µε υποταγή σε ό,τι εµπεριέχει η σηµασία της, µε 
σταθερότητα δια βίου στην πεποίθηση αυτή και µε άλλα χαρακτηριστικά. 

Βασισµένοι σε αποδείξεις και στοιχεία από το Ιερό Κοράνιο και τη Σούννα, οι 
λόγιοι του Ισλάµ κατέληξαν πως πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, και 
ορισµένοι παράγοντες πρέπει να απουσιάζουν για να λειτουργήσει αυτή η φράση 

ως κλειδί για τον Παράδεισο και να ωφελήσει το άτοµο που την προφέρει. 
Οι προϋποθέσεις έχουν ως εξής: 
�Γνώση: Το αντίθετό της είναι η άγνοια. Εφ’ όσον κάθε πρόταση έχει µια 

σηµασία, πρέπει κανείς να γνωρίζει τη σηµασία του Λα Ιλλάχα Ιλλα Αλλάχ. Η σηµασία 

αυτής της φράσης είναι ότι κανείς απορρίπτει τη θειότητα από οποιονδήποτε άλλον 
εκτός του Αλλάχ, καθώς επιβεβαιώνει τη θειότητα για τον Αλλάχ και Μόνο. Έτσι, η 

φράση σηµαίνει «Κανείς δεν αξίζει να λατρεύεται εκτός του Αλλάχ». Η απόδειξη του 

ότι πρέπει κανείς να γνωρίζει τη σηµασία της φράσης είναι ο Λόγος του Αλλάχ: 
«…εκτός εκείνον που µαρτυρά την αλήθεια και τη γνωρίζει.» [43:86] Επίσης, ο 

Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όποιος πεθάνει γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλος 

θεός εκτός από τον Αλλάχ (Λα Ιλλάχα Ιλλα Αλλάχ) θα µπει στον Παράδεισο» (Μόσλεµ)  

�Βεβαιότητα: Το αντίθετο της οποίας είναι η αµφιβολία. Σηµαίνει το να 

πιστεύει κανείς µε βεβαιότητα στη σηµασία του (Λα Ιλλάχα Ιλλα Αλλάχ), χωρίς 
καµία απολύτως αµφιβολία. Ο Αλλάχ είπε, περιγράφοντας τους αληθινούς 
πιστούς: «Οι (αληθινοί) πιστοί είναι µόνο εκείνοι που πιστεύουν στον Αλλάχ και 
τον Αγγελιαφόρο Του και δεν αµφιβάλλουν, και αγωνίζονται σκληρά για χάρη  
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του Αλλάχ µε τις κτήσεις τους και τους εαυτούς τους…» [49:15] 

∆εν αρκεί κάποιος να προφέρει απλώς τη φράση, µα πρέπει να το κάνει µε απόλυτη 

βεβαιότητα για τη σηµασία της, ειδάλλως πρόκειται για ολοφάνερη υποκρισία. Ο Προφήτης 
(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Μαρτυρώ ότι κανείς δεν έχει το δικαίωµα να λατρεύεται εκτός 
από τον Αλλάχ (Λα Ιλλάχα Ιλλα Αλλάχ) και ότι είµαι ο Αγγελιαφόρος Του. Κανένας 
δούλος (του Αλλάχ) δε θα συναντήσει τον Αλλάχ µε αυτές τις δύο [µαρτυρίες], χωρίς 
να έχει καµία αµφιβολία γι’ αυτές, χωρίς να εισέλθει στον Παράδεισο.» (Μόσλεµ) 

�Αποδοχή: Αν έχει κανείς γνώση για τη σηµασία της φράσης και βεβαιότητα γι’ 
αυτήν, κάτι τέτοιο συνεπάγεται µια συγκεκριµένη επίδραση πάνω του: να 

αποδεχτεί αυτό που η φράση υπαγορεύει µε την καρδιά και τη γλώσσα του 

[ασπαζόµενος το Ισλάµ]. Όποιος απορρίπτει το κάλεσµα του Ταουχίντ και δεν το 

αποδέχεται, είναι άπιστος, είτε αυτή η απόρριψη πηγάζει από αλαζονεία, πείσµα ή 

ζήλεια. Ο Αλλάχ ανέφερε για τους απίστους που απέρριψαν τον Ταουχίντ από 

αλαζονεία: «Όταν τούς λεγόταν ‘‘∆εν υπάρχει θεός εκτός από τον Αλλάχ (Λα 

ιλλάχα ίλλα Αλλάχ) υπερηφανεύονταν [και το αρνούνταν]. * Και έλεγαν: ‘‘Τι! Θα 

εγκαταλείψουµε τους θεούς µας για έναν παράφρονα ποιητή;’’» [37:35-36] 

�Συµµόρφωση: απόλυτη συµµόρφωση στον Ταουχίντ. Είναι η πραγµατική 

δοκιµασία και η έκδηλη απόδειξη της πίστης. Είναι το να συµµορφώνεται κανείς 
µε ό,τι έχει θεσµοθετήσει ο Αλλάχ και να απέχει απ’ όσα Εκείνος έχει 
απαγορεύσει. Ο Αλλάχ είπε: «Και όποιος αφιερώνει το πρόσωπό του (τον εαυτό 

του) στην υπακοή του Αλλάχ ενώ είναι αγαθοεργός, έχει πιάσει την πιο 

αξιόπιστη χειρολαβή (δηλ. την αξιόπιστη συµφωνία που δε σπάει, το αξιόπιστο 

δόγµα)…» [31:22]. Αυτή είναι η απόλυτη συµµόρφωση.  

�Ειλικρίνεια: το αντίθετό της είναι το ψεύδος. ∆ηλαδή το να λέει κανείς τη 

µαρτυρία ειλικρινά, αφού το να την προφέρει µε τη γλώσσα του ενώ η καρδιά του 

την διαψεύδει, τον καθιστά υποκριτή. Η απόδειξη αυτού είναι ο Λόγος του Αλλάχ: 
«…λένε µε τις γλώσσες τους αυτό που δεν είναι στις καρδιές τους…» [48:11] 

�Αγάπη: Ο πιστός πρέπει να αγαπά αυτήν τη φράση, να πράττει σύµφωνα µε 
αυτή, και επίσης να αγαπά εκείνους που πράττουν σύµφωνα µ’ αυτή. Αυτό που 

αποδεικνύει την αγάπη κανενός δούλου προς τον Αλλάχ είναι το να προτιµά κανείς 
αυτά που ο Αλλάχ αγαπά, ακόµα κι αν είναι αντίθετα µε τις επιθυµίες του, το να 

αγαπά εκείνους που αγαπούν τον Αλλάχ και τον Αγγελιαφόρο Του (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), το 

να µισεί τους εχθρούς του Αλλάχ και του Αγγελιαφόρου Του (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), και το 

να ακολουθεί τα βήµατα και την καθοδήγησή του Αγγελιαφόρου Του (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). 

�Αγνότητα προθέσεων: Αυτό σηµαίνει το να λέει κανείς τη φράση για Χάρη του 

Αλλάχ, και όχι για οποιουδήποτε άλλου, απευθυνόµενος µε τη καρδιά του προς τον 
Αλλάχ και αναζητώντας την ευαρέστησή Του, όπως είπε ο Αλλάχ: «Και στην 
πραγµατικότητα, δεν διατάχθηκαν, παρά να λατρεύουν (µόνο) τον Αλλάχ, και να 

είναι αφοσιωµένοι προς Αυτόν στη θρησκεία και να είναι Χουναφά’ (να απέχουν 
από τον πολυθεϊσµό και να κλίνουν προς το Μονοθεϊσµό), και να εκτελούν τις 
προσευχές και να δίνουν τη Ζακά (ελεηµοσύνη): και αυτή είναι η ορθή θρησκεία.» [98:5] 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε επίσης: «Ο Αλλάχ έχει απαγορέψει το Πυρ της 
Κολάσεως για όποιον λέει ‘‘Λα ιλλάχα ίλλα Αλλάχ’’ επιδιώκοντας µέσω αυτού τη 

Χάρη του Αλλάχ.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ) 
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Η Μαρτυρία ότι ο Μωχάµµαντ 

είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ  
Στον τάφο, οι αποθανόντες θα δοκιµαστούν µε τρεις ερωτήσεις. Αν τις 

απαντήσουν σωστά, θα σωθούν, κι αν όχι, είναι καταδικασµένοι. Μια από αυτές τις 
ερωτήσεις είναι ‘‘Ποιος είναι ο Προφήτης σου

1
;’’ Κανείς δεν θα µπορέσει να 

απαντήσει σωστά, παρά µόνον εκείνοι που έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις της 
µαρτυρίας, και εκείνοι τους οποίους ο Αλλάχ εµπνέει µε τις απαντήσεις και στους 
οποίους Παραχωρεί σταθερότητα στην αντιµετώπιση αυτής της αυστηρής δοκιµασίας. 

Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα ωφεληθούν την ηµέρα εκείνη, όταν τα χρήµατα 

ή οι συγγενείς κάποιου δεν θα µπορούν να τον ωφελήσουν. Οι προϋποθέσεις για τη 

µαρτυρία ότι «ο Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είναι ο Αγγελιαφόρος Του Αλλάχ 
(Ασχάντο αν Μωχάµµανταν Ρασούλο Αλλάχ)» έχουν ως εξής: 

�Υπακοή σε αυτά που έχει προστάξει ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): Ο Αλλάχ µάς 
προστάζει να υπακούµε τον Προφήτη Του, ο Αλλάχ λέει: «Όποιος υπακούει στον 

Αγγελιαφόρο, έχει υπακούσει στον Αλλάχ.» [4:80] 

Ο Αλλάχ είπε επίσης: «Πες: ‘‘Αν αγαπάτε τον Αλλάχ, ακολουθήστε µε: Ο Αλλάχ 

θα σας αγαπήσει και θα συγχωρήσει τις αµαρτίες σας. Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ 

είναι Γαφούρ (Συγχωρεί τα πάντα) και Ραχείµ (Πολυεύσπλαχνος).’’» [3:31] 

Επιπλέον, η είσοδος στον Παράδεισο εξαρτάται από την υπακοή στον Προφήτη 

(����), καθώς είπε: «Ολόκληρη η κοινότητα των οπαδών µου θα εισέλθει στον 

Παράδεισο, εκτός απ’ αυτούς που αρνούνται.» Εκείνοι είπαν: «Ω, Αγγελιαφόρε 
του Αλλάχ, και ποιος αρνείται;» Εκείνος είπε: «Αυτοί που µε υπακούν θα 

εισέλθουν στον Παράδεισο, ενώ αυτοί που µε παρακούν αρνούνται.» (Αλ-Μπουχάρι). 

Αυτοί που ειλικρινά αγαπούν τον Προφήτη (����), πρέπει να τον υπακούν, 
καθώς η υπακοή είναι το φυσικό επακόλουθο της αγάπης. Αυτοί που ισχυρίζονται 
ότι αγαπούν τον Προφήτη (����) και δεν τον ακολουθούν, ούτε τον υπακούν, δεν 
είναι ειλικρινείς στον ισχυρισµό τους.  

�Πίστη σε όλα αυτά, για τα οποία ο Προφήτης (����) µας ενηµέρωσε: Όποιος 
διαψεύσει οποιοδήποτε αυθεντικό Χαντίθ του Προφήτη (����) (παρόλο που αυτό το 

Χαντίθ έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι αυθεντικό) εξ’ αιτίας των πόθων του ή της 
αυθαίρετης βούλησής του, θεωρείται ότι διαψεύδει τον Αλλάχ και τον 

Αγγελιαφόρο Του. Αφού ο Αλλάχ είπε: «Και δεν µιλά από τη δική του επιθυµία. 

Είναι πράγµατι µια αποκάλυψη που αποκαλύφθηκε (σ’ αυτόν από τον Αλλάχ).» [53:3-4] 

�Αποφυγή όλων όσα απαγόρεψε και κατηγόρησε: Το πρώτο και κύριο πράγµα 

που πρέπει να αποφεύγεται είναι το Σιρκ, έπειτα οι µεγάλες αµαρτίες, στο τέλος οι µικρότερες 
αµαρτίες, καθώς επίσης και αυτά που είναι µακρούχ (ανεπιθύµητα). Όσο περισσότερο 

αγαπά ο πιστός τον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), τόσο περισσότερο αυξάνεται η πίστη του. 

Όταν αυξάνεται η πίστη ενός πιστού, ο Αλλάχ τού παραχωρεί την αγάπη για να τελεί 
καλές πράξεις και το µίσος για την απιστία, τις αισχρές πράξεις και την ανυπακοή. 

�Να µην λατρεύει κανείς τον Αλλάχ, παρά µόνο µε τον τρόπο που µας έδειξε ο 
Προφήτης Του (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): Αυτό το θέµα είναι καίριας σηµασίας, αφού καµία 

καινοτοµία δεν επιτρέπεται στο Ισλάµ. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όποιος 

πράττει κάποια νέα πράξη λατρείας που δεν υπάρχει στη θρησκεία µας, αυτή  

                              
1
 Οι άλλες δύο: «Ποιος είναι ο Θεός σου;» και «Ποια είναι η θρησκεία σου;» 
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απορρίπτεται και επιστρέφει σε αυτόν (ως καινοτοµία και αµαρτία).» (Μόσλεµ) 

Σηµείωση: Να είσαι βέβαιος ότι η αγάπη για τον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) αποτελεί 
υποχρέωση. Όµως, δεν είναι αρκετό για κάποιον να τον αγαπά απλώς· πρέπει 
κανείς να τον αγαπά περισσότερο από όλα τα άλλα, ακόµη και τον εαυτό του. Όταν 
κάποιος αγαπά κάτι, το προτιµά από τον ίδιο τον εαυτό του και προτιµά να έρθει 
σε συµφωνία µε αυτό. Εποµένως, αυτός που πραγµατικά αγαπά τον Προφήτη          

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), είναι αυτός στον οποίο µπορούµε να διακρίνουµε αυτή την αγάπη. 

Υπακούει σ’ αυτόν, εφαρµόζει τη Σούννα του, εκτελεί τις εντολές του. Απέχει από 

όσα απαγόρεψε, προσπαθεί να συµπεριφέρεται σαν αυτόν σε περιόδους ευκολίας 
αλλά και δυσχέρειας. Η υπακοή είναι ο καρπός της αγάπης, και χωρίς αυτή, η 

αγάπη δεν µπορεί ποτέ να είναι αληθινή. 

Υπάρχουν σηµάδια που δείχνουν ότι κάποιος αγαπά τον Προφήτη              

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). Μερικά από αυτά είναι τα εξής: 
1) Η συχνή αναφορά σ’ αυτόν και η εξύµνησή του. Όταν κάποιος αγαπά κάτι, το 

αναφέρει συχνά. 

2) Η λαχτάρα να τον συναντήσει. Οποιοσδήποτε αγαπά κάποιον, λαχταρά να 

συναντήσει τον αγαπηµένο του. 

3) Ο σεβασµός όταν γίνεται αναφορά σ’ αυτόν. Ο Ισχάκ είπε: «Οι Σύντροφοι του 

Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) δεν τον ανέφεραν µετά από το θάνατό του, χωρίς οι τρίχες 
του δέρµατός τους να εγείρονται, και να δακρύζουν.». 

4) Το µίσος για αυτούς που ο Αλλάχ και ο Αγγελιαφόρος Του (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

µισούν, και η εχθρότητα για αυτούς που δείχνουν εχθρικοί στον Αλλάχ και στον 

Αγγελιαφόρο Του (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). Πρέπει κανείς να αποφεύγει αυτούς που 

αντιτίθενται στη Σούννα και εισάγουν καινοτοµίες (Μπίντ‘α) στη θρησκεία, όπως 
οι άνθρωποι της καινοτοµίας και οι υποκριτές. 
5) Η αγάπη γι’ αυτούς που αγαπούσε ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), όπως τα µέλη της 
οικογένειάς του, τις συζύγους του, και τους συντρόφους του. Πρέπει κανείς να 

µισεί αυτούς που τους µισούν, και να θεωρεί εχθρούς του αυτούς που είναι 
εχθρικοί µ’ αυτούς ή τους προσβάλουν, όπως κάνουν οι Σιίτες. 
6) Το να προσπαθεί κανείς το να ακολουθεί τους ευγενείς τρόπους και τις αρετές του: 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ήταν ο πιο ευγενής άνθρωπος στους τρόπους του. Η 

Αΐσα (
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτής  ) είπε γι’ αυτόν: «Οι τρόποι του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ήταν το 

Κοράνιο (δηλ. δεν έκανε παρά µόνο αυτά που τον διέταζε το Ιερό Κοράνιο).» (Μόσλεµ).  

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ήταν ο γενναιότερος άνθρωπος, και ήταν ακόµη πιο 

γενναίος σε περιόδους µαχών. Ήταν ο πιο γενναιόδωρος άνθρωπος, και ακόµη πιο 

γενναιόδωρος στο Ραµαζάνι. Ήταν ο πιο ειλικρινής απέναντι στους άλλους και ο 

πιο µακρόθυµος άνθρωπος. Ποτέ δεν αναζήτησε εκδίκηση για τον εαυτό του. Ήταν 
ο πιο ταπεινός και ήρεµος άνθρωπος. Ήταν πιο συνεσταλµένος άνθρωπος. Ήταν ο 

καλύτερος άνθρωπος απέναντι στην οικογένειά του, και ο πιο ελεήµων απέναντι 
στους ανθρώπους, και ενθάρρυνε τους άλλους να δείχνουν κι αυτοί έλεος. 
Ω, Αλλάχ! Επαίνεσε αυτόν, την οικογένειά του, τις συζύγους του, τους συντρόφους 
του και αυτούς που τους ακολούθησαν στην ηθική µέχρι και την Ηµέρα της 
Ανάστασης, και Κράτησέ τους µακριά από κάθε κακό. 
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Εξαγνισµός (Ταχάρα) 

Η προσευχή είναι ο δεύτερος πυλώνας του Ισλάµ, και δεν είναι έγκυρη εκτός κι 
αν τελείται σε κατάσταση εξαγνισµού. Ο εξαγνισµός επιτυγχάνεται µέσω είτε του 

νερού, είτε της άµµου. 

► Είδη Νερού: 1) Τάχιρ (Καθαρό): Είναι το καθαρό νερό που δεν περιέχει οτιδήποτε 
ακάθαρτο, και εξαγνίζει επίσης κι άλλα πράγµατα. Αυτό το νερό χρησιµοποιείται στο 

νίψιµο ώστε να µπορεί κανείς να προσεύχεται σε κατάσταση καθαρότητας.  
2) Νάγκις (ακάθαρτο): ∆ύο είδη νερού θεωρούνται νάγκις. α) Μια µικρή 

ποσότητα νερού που έχει µολυνθεί µε κάτι ακάθαρτο [έστω και σε µικρή ποσότητα]. 

β) Μια µεγαλύτερη ποσότητα νερού που έχει µολυνθεί µε κάτι ακάθαρτο, και αυτή 

η µόλυνση έχει επιφέρει αλλαγή στη γεύση, το χρώµα ή την οσµή του. 

Σηµείωση: Μια µεγάλη ποσότητα νερού δεν ρυπαίνεται αν µολυνθεί µε ακαθαρσίες, 
εκτός κι αν κάποιο από τα χαρακτηριστικά του – το χρώµα, η γεύση ή η οσµή του – 

αλλάξουν. Μια µικρή, ωστόσο, ποσότητα θεωρείται ότι έχει ρυπανθεί, αµέσως µόλις 
µολυνθεί [είτε τα χαρακτηριστικά του αλλάξουν, είτε όχι]. Μια ποσότητα που ξεπερνά 

τα 210 λίτρα θεωρείται µεγάλη, ενώ οποιαδήποτε λιγότερη θεωρείται µικρή. 

► Σκεύη: Επιτρέπεται να χρησιµοποιεί κανείς δοχεία και σκεύη που είναι 
κατασκευασµένα από οποιοδήποτε υλικό, εκτός από χρυσό και ασήµι. Είναι 
αµαρτία να χρησιµοποιεί κανείς χρυσά ή ασηµένια σκεύη για να βάλει µέσα τους 
νερό για να εκτελέσει νίψιµο, αλλά η διαδικασία του εξαγνισµού παραµένει 
έγκυρη. Επιτρέπεται επίσης να χρησιµοποιεί τα σκεύη και τα ενδύµατα των 

απίστων, εκτός κι αν είναι βέβαιος ότι είναι ακάθαρτα. 

► ∆έρµατα νεκρών ζώων:    Είναι πάντα ακάθαρτα για να τα χρησιµοποιήσει κανείς. 
Υπάρχουν δύο είδη νεκρών ζώων: 1) τα ζώα που είναι απαγορευµένα για τον 

µουσουλµάνο να τα φάει. 2) τα ζώα που µπορεί γενικά ένας µουσουλµάνος να τα 

φάει, αλλά δεν σφαγιάστηκαν σύµφωνα µε τον Ισλαµικό τρόπο (και έτσι θεωρούνται 
νεκρά και όχι σφαγιασµένα, και άρα θεωρούνται µη επιτρεπτά για να τα φάει).    
Ωστόσο, τα δέρµατα του δεύτερου είδους µπορούν να χρησιµοποιηθούν, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν δέψει το δέρµα. 

► Ο καθαρισµός µετά από την αφόδευση ή ούρηση: 1) Αλ-Ιστινγκά’: είναι το 

να καθαρίζει κανείς την περιοχή της ουρήθρας και του πρωκτού, µε καθαρό νερό 

για να αφαιρέσει τα ούρα, τα περιττώµατα κλπ. 2) Αλ-Ιστιγγµάρ: είναι το να 

χρησιµοποιεί κανείς κάποια πέτρα, φύλλο ή χαρτί κλπ. αντί του νερού. 

Μπορεί το Ιστιγγµάρ να αρκεί από µόνο του στη διαδικασία του 

καθαρισµού χωρίς την προσθήκη νερού, µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)1)1)1) το 

υλικό που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι επιτρεπτό και αγνό, και να µπορεί να 

καθαρίσει την περιοχή επαρκώς. 2) το να µην είναι φαγώσιµο. 3) το να 

χρησιµοποιούνται τρείς ή περισσότερες πέτρες [ή κάτι παρόµοιο].  

Ο καθαρισµός µετά από την αφόδευση ή ούρηση είτε µέσω του Αλ-Ιστινγγά’ 

είτε µέσω Αλ-Ιστιγγµάρ είναι υποχρεωτικός για κάθε µουσουλµάνο.  

Όταν κανείς απαντά στο κάλεσµα της φύσης, απαγορεύεται να παραµείνει σ’ 

εκείνο το µέρος για περισσότερο από το απαραίτητο, ή να ουρεί ή να αφοδεύει σε 
νερό που χρησιµοποιείται από ανθρώπους, σε δρόµους, σε µέρη όπου οι άνθρωποι 
ζητούν σκιά, ή κάτω από ένα καρποφόρο δέντρο. Απαγορεύεται, επίσης, να 

στρέφεται κανείς προς την κατεύθυνση της Κά‘µπα κατά τη διαδικασία. 
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Είναι ανεπιθύµητο να πάρει κανείς κάτι που έχει γραµµένο µέσα του το Όνοµα 

του Αλλάχ, εκεί όπου απαντά στο κάλεσµα της φύσης, να µιλά κατά τη διαδικασία, 

ή να ουρεί [ή να αφοδεύει] σε µια ρωγµή ή σε τρύπα (καθώς υπάρχει περίπτωση να 

ζουν εκεί κάποια ή ζωύφια). Επίσης, είναι ανεπιθύµητο να αγγίζει τα ιδιωτικά του 

µέρη µε το δεξί του χέρι ή να στρέφεται προς την κατεύθυνση της Κά‘µπα 

(Κέµπλα), όταν η τουαλέτα βρίσκεται µέσα σε κτίρια. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω 

επιτρέπονται όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή. 

Είναι προτιµότερο και επιθυµητό να πλένεται ή να σκουπίζεται κανείς µονό 

αριθµό φορών, και να χρησιµοποιεί και πέτρες [ή κάτι παρόµοιο όπως χαρτί] και 
µετά νερό κατά τη διαδικασία του καθαρισµού, ώστε ο καθαρισµός να έχει γίνει µε 
τον καλύτερο τρόπο. 

► Αλ-Σιουάκ: Προέρχεται από τη Σούννα του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) το να 

χρησιµοποιούµε Σιουάκ για να καθαρίσουµε τα δόντια και το στόµα µας. Κάτι τέτοιο 

είναι προτιµότερο και επιθυµητό κυρίως πριν από κάθε προσευχή, πριν την απαγγελία 

του Ιερού Κορανίου, πριν το πλύσιµο του στόµατος κατά την Ουντού’, πριν την είσοδό 

του στο Τζαµί ή στο σπίτι του και κάθε φορά που η οσµή του στόµατος αλλάζει. 
Προτιµάται να ξεκινά κανείς από την δεξιά µεριά του στόµατος όταν 

χρησιµοποιεί Σιουάκ, καθώς και όταν εκτελεί Ουντού’, και να χρησιµοποιεί το 

αριστερό του χέρι για να αφαιρέσει ό,τι είναι ανεπιθύµητο. 

► Νίψη (Ουντού’): Τα βασικά στοιχεία της Ουντού’ έχουν ως εξής:  
1) Το πλύσιµο του προσώπου (µια φορά), µαζί µε το ξέπλυµα του στόµατος 
(µαντµάντα) και της µύτης (ιστινσάκ) εισπνέοντας νερό στα ρουθούνια κι έπειτα 

εκπνέοντάς το· 2) Το πλύσιµο των χεριών και, από τα δάχτυλα µέχρι τους αγκώνες 
(µια φορά)· 3) Το τρίψιµο ολόκληρου του κεφαλιού, µαζί µε τα αυτιά (µια φορά)· 

4) Το πλύσιµο των πατουσών, από τα δάχτυλα µέχρι τους αστραγάλους (µια φορά)· 

5) Το να εκτελεί κάποιος την Ουντού’ µε τη σωστή σειρά (όπως προαναφέρθηκε)· 
6) Ακολουθία, στο να πλένει κανείς το ένα µέρος µετά το άλλο χωρίς µακρά παύση. 

Οι υποχρεωτικές πράξεις της Ουντού’: 1) το να πει κάποιος «Μπισµι Ελλάχ (στο 

Όνοµα του Αλλάχ)» πριν αρχίσει. 2) αν κάποιος ξυπνήσει από το νυχτερινό ύπνο, 

τότε θα πρέπει να πλύνει τα χέρια του τρεις φορές πριν τα βάλει σε κάποιο δοχείο νερού. 

Οι αξιέπαινες πράξεις της Ουντού’ έχουν ως εξής:����Χρήση του σίουακ. ����Η 

πλύση πρώτα των χεριών µέχρι τους καρπούς. ����Το ξέπλυµα του στόµατος και της 
µύτης πριν από το πρόσωπο [και όχι µετά]. ����Το να υπερβάλλει κανείς µε το 

πλύσιµο του στόµατος και της µύτης, αν δε νηστεύει (για να µην το καταπιεί). 
����Το να περάσει τα βρεγµένα χέρια του µέσα από το µούσι του, αν το µούσι είναι 
παχύ. ����Το να πλένει τις περιοχές ανάµεσα στα δάχτυλα των χεριών και των 

ποδιών. ����Το να ξεκινά µε το δεξί του χέρι πριν το αριστερό χέρι, καθώς και το 

δεξί του πόδι πριν το αριστερό πόδι. ����Το να πλένει κάθε µέρος δύο ή τρεις φορές. 
����Το να εισπνέει νερό στα ρουθούνια µε το δεξί χέρι και να το εκπνέει µε το 

αριστερό. ����Το να τρίβει τα µέρη του σώµατος κατά την πλύση. ����Το να πλένει τα 

µέρη του σώµατος διεξοδικά. ����Το να απαγγέλλει τις επικλήσεις που έχουν 

αναφερθεί στα Χαντίθ µετά την ολοκλήρωση. 

Οι ανεπιθύµητες πράξεις της Ουντού’:::: 1) το να την κάνει κανείς µε υπερβολικά 

κρύο ή ζεστό νερό. 2) το να πλένει ένα µέρος για περισσότερες από τρεις φορές.  
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3) το να τινάζει το νερό από κάθε µέρος. 4) το να πλένει το εσωτερικό του µατιού.  

Όσο για το να σκουπίζεται µε πετσέτα µετά την Ουντού’, αυτό επιτρέπεται. 
Σηµείωση: ∆εν αρκεί να βάζει κανείς απλά νερό στο στόµα του ή µια χούφτα 

νερό στη µύτη του, όταν τα ξεπλένει. Αντίθετα, το νερό πρέπει να γυρίζει στο 

στόµα και να εισπνέεται (µε την ανάσα του) στα ρουθούνια (χωρίς να εισέλθει 
στους πνεύµονες). Επίσης, το νερό πρέπει να εξέρχεται από τη µύτη (µε την 
εκπνοή). Αυτή είναι η µοναδική έγκυρη µέθοδος. 
Η Μέθοδος Ουντού’: ����Να έχεις πρόθεση (Νίγια) στην καρδιά σου· ����Να λες 

‘Μπισµι Ελλάχ’ (στο Όνοµα του Αλλάχ)· ����Να πλένεις και τα δύο σου χέρια· ����Να 

ξεπλένεις το στόµα σου· ����Να ξεπλένεις τη µύτη σου εισπνέοντας και εκπνέοντας 
νερό· ���� Να πλένεις το πρόσωπό σου (η έκταση του προσώπου ξεκινά από τη 

γραµµή των µαλλιών, µέχρι και το πηγούνι, και από το ένα αυτί στο άλλο)· ����Να 

πλένεις τα χέρια σου [από τις άκρες των δαχτύλων σου] µέχρι και τους αγκώνες· 
����Να τρίβεις το κεφάλι σου, ξεκινώντας από το µπροστινό τµήµα και συνεχίζοντας 
στο πίσω. ����Να εισάγεις την άκρη των βρεγµένων δεικτών σου µέσα στα αυτιά 

σου και να σκουπίζεις και το εµπρόσθιο τµήµα, και να σκουπίζεις το οπίσθιο 

τµήµα του αυτιού µε τους αντίχειρες. ����Να πλένεις τα πόδια σου [από τις άκρες 
των δαχτύλων] µέχρι και τους αστραγάλους. 
Σηµείωση: Εάν το µούσι ενός άνδρα δεν είναι πυκνό, το δέρµα κάτω απ’ αυτό 

πρέπει να πλυθεί, αλλά αν είναι πυκνό, πρέπει να πλύνει µόνο το εξωτερικό τµήµα. 

Σκούπισµα πάνω απ’ τα Χουφ ή τις Κάλτσες: Τα Χουφ είναι ένα κάλυµµα 

του ποδιού από δέρµα ή κάποιο παρόµοιο υλικό, ενώ αν είναι από µαλλί ή 

παρόµοιο ύφασµα, ονοµάζεται κάλτσα (Τζάουραµπ). 

Επιτρέπεται να σκουπίζεται κανείς πάνω απ’ τα Χουφ ή τις κάλτσες όταν κάνει 
Ουντού’, προκειµένου να εξαγνιστεί από το Αλ-Χάνταθ Αλ-Άσγαρ (τη µικρότερη 

ακαθαρσία, που σηµαίνει ότι κάποιος έσπασε την κατάσταση καθαρότητάς του 

[Ουντού’] λόγω της απάντησής του στο κάλεσµα της φύσης, ή όταν αερίζεται, 
καθώς και από το Αλ-Χάνταθ Αλ-Άκµπαρ, που σηµαίνει τη µεγαλύτερη ακαθαρσία 

όταν κάποιος σπάσει την κατάσταση καθαρότητάς του λόγω συνουσίας). 
Το σκούπισµα πάνω απ’ τα Χουφ ή τις κάλτσες εξαρτάται από τα παρακάτω:  

1) Πρέπει να έχουν φορεθεί όταν το άτοµο βρισκόταν σε κατάσταση καθαρότητας, 
µετά την ολοκλήρωση της Ουντού’ µε νερό (και όχι Ταγιάµµουµ)·  
2) Πρέπει να καλύπτουν πλήρως την περιοχή που συνήθως πλένεται·  
3) Πρέπει να είναι επιτρεπτά [όχι κλεµµένα, ή φτιαγµένα από απαγορευµένα υλικά κλπ.]· 
4) Να είναι ελεύθερα από όποια ακαθαρσία. 

Σκούπισµα του Σαρικιού: Επιτρέπεται να σκουπίζει κανείς το σαρίκι υπό τους 
εξής όρους: 1) Το άτοµο να είναι άνδρας· 2) Να καλύπτει το µέρος του κεφαλιού 

που υπό κανονικές συνθήκες καλύπτει ένα σαρίκι· 3) Να γίνεται µόνο κατά την 

Ουντού’ (και όχι το Γούσλ) 4) Πρέπει να γίνεται µόνο αν κάποιος το έχει φορέσει 
καθαρός, αφού τέλεσε Ουντού’ (και όχι Ταγιάµµουµ). 

Σκούπισµα πάνω από την Μαντίλα (Χιµάρ): Επιτρέπεται για τη γυναίκα να 

σκουπίζει το κεφάλι που καλύπτεται µε βρεγµένα χέρια, υπό τους εξής όρους: 1)Το 

άτοµο να είναι γυναίκα· 2) Πρέπει να είναι το είδος µαντίλας που τυλίγεται κάτω από 

τη γνάθο· 3) Πρέπει να γίνεται µόνο στην Ουντού’ (όχι το Γούσλ) 4) Πρέπει να γίνεται 
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µόνο αν κάποιος το φορά καθαρό, αφού έχει τελέσει Ουντού’ (και όχι Ταγιάµµουµ). 

5)Να καλύπτει το µέρος του κεφαλιού που υπό κανονικές συνθήκες καλύπτει µία µαντίλα. 

Το χρονικό όριο του σκουπίσµατος πάνω απ’ τα Χουφ, τις κάλτσες, το 
σαρίκι και τη µαντίλα για κάποιον που βρίσκεται στον τόπο κατοικίας του, είναι 
24 ώρες, ενώ για τον ταξιδευτή είναι 72 ώρες (για κάποιο ταξίδι που υπερβαίνει 
τα 85 χλµ., κατά το οποίο επιτρέπεται να µειώσει τις προσευχές του). 

Ως έναρξη του χρόνου σκουπίσµατος για τον κάτοικο, θεωρούµε την πρώτη 

φορά που σπάει την κατάσταση καθαρότητάς του λόγω του ότι απάντησε το 

κάλεσµα της φύσης ή αερίστηκε, αφού έχει φορέσει το ένδυµα, µέχρι την ίδια ώρα 

την επόµενη ηµέρα (24 ώρες). 
Η έκταση του Σκουπίσµατος: Όταν σκουπίζεται κανείς πάνω απ’ το Χουφ, 

πρέπει να περάσει τα βρεγµένα του χέρια µόνο από το πάνω µέρος του ποδιού του 

ξεκινώντας από τις άκρες των δαχτύλων του µέχρι στους αστραγάλους του, µε τα 

δάχτυλά του ελαφρώς ανοιχτά. 

Σηµείωση: Αν κάποιος σκουπιστεί πρώτα ενώ θεωρείται ακόµη ταξιδευτής, και 
στη συνέχεια γίνει κάτοικος, ή το αντίστροφο, ή έχει κάποιες αµφιβολίες σχετικά 

µε το πότε σκουπίστηκε πρώτη φορά, πρέπει να θεωρήσει τον εαυτό του κάτοικο. 

Γύψοι και Επίδεσµοι: Οι γύψοι και οι επίδεσµοι που χρησιµοποιούνται για να 

καλύψουν τα τραύµατα, µπορούν να σκουπιστούν µε βρεγµένα χέρια υπό τους εξής 
όρους: 1) Να υπάρχει πραγµατική ανάγκη για το γύψο ή τον επίδεσµο· 2) Να µην 

υπερβαίνει την περιοχή που απαιτείται για να καλυφθεί επαρκώς το τραύµα· 3) Ο γύψος 
ή ο επίδεσµος πρέπει να σκουπίζονται, ενώ τα υπόλοιπα µέρη να πλένονται κανονικά. 

Πρέπει κανείς να αφαιρέσει τον περιττό γύψο ή τον επίδεσµο, που υπερβαίνει την 

αναγκαία για κάλυψη περιοχή, αν όµως φοβάται ότι αν το βγάλει µπορεί να 

προκαλεί βλάβη, τότε µπορεί να το σκουπίσει. 
Σηµείωση: ► Είναι καλύτερο να σκουπίζει κανείς και τα δύο Χουφ ταυτόχρονα, και 
όχι να ξεκινά πρώτα µε το δεξί Χουφ. ► ∆εν επιτρέπεται να σκουπίζει το κάτω ή το 

πίσω µέρος του Χουφ ή της κάλτσας. ► ∆εν είναι επιθυµητό να πλένει κανείς τα 

Χουφ, αντί να σκουπίζει το πάνω µέρος τους, ή να τα σκουπίζει πάνω από µία φορά. 

► Όσο για το σαρίκι ή τη µαντίλα, πρέπει κανείς να σκουπίζει το µεγαλύτερο µέρος τους. 
Ενέργειες που ακυρώνουν την Ουντού’: 1) το να ουρήσει, να αφοδεύσει, να 

αεριστεί κανείς ή να βγει από αυτόν σπέρµα ή προ-σπερµατικά υγρά· 2) η απώλεια 

αισθήσεων, κατά τον ύπνο, τη λιποθυµία, κλπ. –εκτός από όταν «αποκοιµιέται» 

κανείς, ενώ είναι καθιστός ή όρθιος· 3) έξοδος µεγάλων ποσοτήτων άλλων µορφών 
ακαθαρσιών από το σώµα, διαφορετικών από τα ούρα ή τα περιττώµατα, όπως 
µεγάλες ποσότητες αίµατος· 4) το να τρώει κανείς τη σάρκα καµήλας· 5) το να 

αγγίζει άµεσα τα ιδιωτικά του σηµεία, χωρίς να υπάρχει κάποιο φράγµα (όπως 
ρούχα κλπ.)· 6) το να αγγίζει τα ιδιωτικά σηµεία άλλων, µε σεξουαλικές επιθυµίες· 
7) η αποστασία από τη θρησκεία του Ισλάµ. 

Αν κάποιος είναι βέβαιος ότι είναι σε κατάσταση καθαριότητας, αλλά 

ταυτόχρονα αµφιβάλει για το αν την παραβίασε, ή το αντίθετο, πρέπει να 

ενεργήσει σύµφωνα µ’ αυτό για το οποίο είναι βέβαιος. 
Το Γούσλ (Μπάνιο): Οι πράξεις που προϋποθέτουν µετά από αυτές ένα πλήρες 

µπάνιο είναι οι εξής: 1) η εκσπερµάτηση όταν κάποιος είναι ξύπνιος λόγω του 
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πόθου, ή εκσπερµάτηση κατά τη διάρκεια του ύπνου, µε ή χωρίς πόθο· 2) η 

εισχώρηση του πέους στο αιδοίο, ακόµη και χωρίς εκσπερµάτηση· 3) ο ασπασµός 
του Ισλάµ από κάποιον, είτε είναι για πρώτη φορά, είτε µετά την αποστασία· 4) η 

εµµηνόρροια· 5) η αιµορραγία µετά τον τοκετό· 6) ο θάνατος ενός Μουσουλµάνου. 

Οι Υποχρεωτικές Πράξεις του Γούσλ: Είναι υποχρεωτικό να έχει κανείς την 

πρόθεση να τελέσει Γούσλ προκειµένου να εξαγνιστεί από µια κατάσταση µεγάλης 
ακαθαρσίας. Έπειτα, αρκεί το νερό να περάσει από ολόκληρο το σώµα, 

ξεπλένοντας βέβαια το στόµα και τα ρουθούνια. 

Για να τελειοποιηθεί το Γούσλ θα πρέπει να επιτυγχάνονται οκτώ πράγµατα: 

1) να έχει κανείς την πρόθεση· 2) να λέει στην αρχή ‘Μπισµι Ελλάχ’· 3) να πλένει 
τα χέρια πριν να τα τοποθετήσει σε οποιοδήποτε δοχείο· 4) να καθαρίζει τις 
ακαθαρσίες από τα ιδιωτικά σηµεία· 5) να κάνει Ουντού’· 6) να ρίχνει νερό στο 

κεφάλι του τρεις φορές· 7) να ρίχνει νερό σε ολόκληρο το σώµα του και να τρίβει 
το σώµα του µε τα χέρια του· 8) να ξεκινά απ’ την δεξιά πλευρά του σώµατος. 
Απαγορευµένες πράξεις κατά την κατάσταση µικρής ακαθαρσίας: 1)άγγιγµα 

του Κορανίου· 2) προσευχή· 3) τέλεση του Ταουάφ (Περιφορά) γύρω από τον Κά‘µπα. 

Απαγορευµένες πράξεις κατά την κατάσταση µεγάλης ακαθαρσίας, 
συµπληρωµατικά σε όσα αναφέρθηκαν: 1) απαγγελία του Κορανίου· 
2)παρεύρεση στο Τζαµί (Μάσζιντ) χωρίς την τέλεση Ουντού’. 

Ανεπιθύµητες πράξεις κατά την κατάσταση µεγάλης ακαθαρσίας:  
1) Είναι ανεπιθύµητο να κοιµάται κάποιος µετά τη σεξουαλική επαφή ή την 

έκκριση σπέρµατος, χωρίς να κάνει Ουντού’·  
2) είναι ανεπιθύµητο να σπαταλά το νερό, όταν κάνει µπάνιο. 

Ταγιάµµουµ (Στεγνό Πλύσιµο): Οι προϋποθέσεις για Ταγιάµµουµ είναι οι εξής:  
1) Πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο όταν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιήσει νερό ή δεν βρίσκει νερό·  
2) Πρέπει να γίνεται µε καθαρό χώµα που έχει σκόνη, που δεν καίγεται. 
Τα Απαραίτητα Στοιχεία του Ταγιάµµουµ: 1) Σκούπισµα ολόκληρου του 

προσώπου. 2) Σκούπισµα των χεριών µέχρι τους καρπούς. 3) Σειρά. 4) ∆ιαδοχή. 

Οι πράξεις που ακυρώνουν το Ταγιάµµουµ: 1) Οι ίδιες πράξεις που ακυρώνουν 
την Ουντού’ 2) Η διαθεσιµότητα του νερού, αν το Ταγιάµµουµ πραγµατοποιήθηκε 
λόγω της µη διαθεσιµότητάς του· 3) Εξαφάνιση της αιτίας που κατέστησε το 

Ταγιάµµουµ επιτρεπτό, π.χ. αν κάποιο άτοµο έκανε Ταγιάµµουµ εξαιτίας κάποιας 
ασθένειας, και αυτή θεραπεύτηκε. 
Οι Αξιέπαινες Πράξεις του Ταγιάµµουµ: ► η διαδοχή· ► η αναβολή του για την 

τελευταία στιγµή που χρειάζεται· ► το να πει κανείς αφού το τέλεσε τις ίδιες 
επικλήσεις που λέγονται κατά την ολοκλήρωση της Ουντού’·  
Μέθοδος για την Τέλεση Ταγιάµµουµ: � πριν να ξεκινήσει το άτοµο θα πρέπει να 

έχει την πρόθεση (Νίγια) µέσα στην καρδιά του· � στη συνέχεια λέει ‘Μπισµι Ελλάχ’ 

(στο Όνοµα Του Αλλάχ)· � έπειτα χτυπά το χώµα µία φορά µε τα δυο του χέρια· � 

µετά σκουπίζει το πρόσωπό του, περνώντας τις παλάµες του πάνω από το πρόσωπο και 
το µούσι του· �ύστερα, σκουπίζει τα χέρια του, την κορυφή του δεξιού χεριού του µε την 
αριστερή του παλάµη, και την κορυφή του αριστερού χεριού, µε την παλάµη του δεξιού. 

Αφαίρεση των Ακαθαρσιών: Υπάρχουν τρία είδη όντων: 1) Τα έµβια όντα, τα  
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οποία διακρίνονται σε δύο είδη: Α) Αυτά που είναι ακάθαρτα (Νάτζας): όπως οι 
σκύλοι και οι χοίροι, και τα πουλιά και τα ζώα που δεν είναι θεµιτό να τρώγονται, και 
είναι µεγαλύτερα από την γάτα στη σωµατική τους διάπλαση. Τα ούρα, τα κόπρανα, ο 

ιδρώτας, το σπέρµα, το γάλα, η βλέννα, το σάλιο και ο εµετός αυτής της κατηγορίας 
έµψυχων όντων, θεωρούνται ακάθαρτα. Β) Εξαγνισµένα και καθαρά (Τάχιρ): 

υπάρχουν τρία είδη έµβιων όντων που θεωρούνται εξαγνισµένα και καθαρά: α. Οι 
άνθρωποι και όλα τα µέλη του σώµατός τους είναι καθαρά, συµπεριλαµβανοµένων 
του σπέρµατος, του ιδρώτα, του σάλιου, της βλέννας και του γάλατος. Όσο για τα 

ούρα, τα περιττώµατα, το προ-σπερµατικό υγρό, και το αίµα, αυτά είναι ακάθαρτα. 

β. Ζώα που είναι επιτρεπτό να φαγωθούν. Τα ούρα, τα περιττώµατα, ο ιδρώτας, το 

σπέρµα, το γάλα, η βλέννα, το σάλιο, ο εµετός και το προ-σπερµατικό υγρό, 

θεωρούνται καθαρά.    γ. Ζώα που είναι δύσκολο για τον άνθρωπο να αποφύγει την 
επαφή µαζί τους, και δεν επιτρέπεται να τρώγονται, όπως τα γαϊδουράκια, οι γάτες 
και τα ποντίκια: µόνο το σάλιο και ο ιδρώτας τους θεωρούνται καθαρά.  

2) Τα νεκρά όντα: όλα τα νεκρά όντα είναι ακάθαρτα, εκτός από τους νεκρούς 
ανθρώπους, τα ψάρια, τις ακρίδες, και τα έντοµα εκείνα που δεν έχουν αίµα να 

ρέει, όπως οι σκορπιοί, τα µυρµήγκια και τα κουνούπια. 3) Τα άψυχα όντα: Όλα τα 

άψυχα πράγµατα είναι αγνά, όπως η γη, οι πέτρες και τα όµοιά τους. 
Σηµείωση: ► Το αίµα και το πύον είναι ακάθαρτα, µα µια µικρή ποσότητα 

δικαιολογείται κατά την προσευχή, αν προέρχεται από κάποιο ον που θεωρείται αγνό. 

► Το αγνό αίµα είναι δύο ειδών: το αίµα των ψαριών και το αίµα που παραµένει 
στο κρέας µετά τη σφαγή ενός ζώου, από αυτά που είναι επιτρεπτά. ► Κάθε 
κοµµάτι που κόβεται από ζωντανό ζώο, καθώς και τα έµβρυά τους, είναι 
ακάθαρτα. ► Η αφαίρεση των ακαθαρσιών δε χρειάζεται να γίνει µε συγκεκριµένη 

πρόθεση. Έτσι, αν η βροχή την καθαρίσει [χωρίς κάποιος να το έχει σκοπό], 

γίνεται καθαρή. ► Το να αγγίξει κανείς κάτι ακάθαρτο, ή να περπατήσει πάνω του 

δεν ακυρώνει την Ουντού’, µα πρέπει κανείς να αφαιρέσει την ακαθαρσία από το 

σώµα, τα παπούτσια ή τα ρούχα πριν την προσευχή. 

Ο εξαγνισµός από την Ακαθαρσία πρέπει να συµβαίνει υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: � Πρέπει να γίνεται µε καθαρό νερό. � Το πλυµένο ένδυµα  πρέπει 
να στραγγίζεται και να στύβεται έξω από το νερό αν είναι τέτοιο που στύβεται και 
στραγγίζεται.�Η Ακαθαρσία πρέπει να αφαιρείται µε τρίψιµο κλπ. αν είναι απαραίτητο 

για να αφαιρεθεί. � Αν οι ακαθαρσίες προέρχονται από σκύλο, το λερωµένο 

αντικείµενο πρέπει να πλυθεί επτά φορές µε νερό, και την όγδοη µε χώµα ή σαπούνι. 
Χρήσιµες σηµειώσεις: ► Αν στη γη υπάρχουν υγρές ακαθαρσίες, όπως ούρα, 

πρέπει να καθαριστεί χύνοντας νερό πάνω της µέχρι η ακαθαρσία, το χρώµα της και η 

οσµή της να εξαφανιστούν. Αν στη γη υπάρχουν στερεές ακαθαρσίες, όπως 
περιττώµατα, τότε αυτά και τα αποµεινάρια τους πρέπει να αφαιρεθούν. ► Αν η 

αφαίρεση της Ακαθαρσίας είναι αδύνατη µε άλλον τρόπο, παρά µόνο µε νερό, τότε 
πρέπει να χρησιµοποιηθεί νερό. ► Αν το σηµείο όπου βρίσκεται η ακαθαρσία δεν 
είναι επακριβώς γνωστό, τότε ολόκληρη η περιοχή ή το αντικείµενο πρέπει να 

καθαρίζονται µέχρι να είναι βέβαιο ότι η ακαθαρσία θα αφαιρεθεί. ► Κάποιος που 

κοιµάται ή αφήνει αέρια δε χρειάζεται να κάνει Ιστινγγά’, καθώς τα αέρια είναι καθαρά. 

Πρέπει όµως να κάνει Ουντού’ πριν από την προσευχή και άλλες πράξεις λατρείας. 
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Κανόνες για τις γυναίκες 

Κανονισµοί για το Φυσικό Αίµα των Γυναικών:    

Στην ακόλουθη συζήτηση, ‘Χάιντ’ είναι η εµµηνόρροια του αίµατος από τη µήτρα, 

ενώ ‘Ιστιχάντα’ είναι η ροή αίµατος από τη µήτρα εκτός περιόδου, λόγω ασθένειας
1
. 

Περίπτωση Κανόνας 

Ποια είναι η µικρότερη και η 

µεγαλύτερη ηλικία για την 
έµµηνο ρύση; 

Η µικρότερη ηλικία είναι τα 9 έτη, αλλά αν υπάρξει αίµα 

πριν από αυτή την ηλικία, αποτελεί Ιστιχάντα και όχι 
έµµηνο ρύση και δεν υπάρχει συγκεκριµένη ηλικία που 

µία γυναίκα να σταµατάει να έχει έµµηνο ρύση.  

Πόσο είναι το µικρότερο διάστηµα που 

µπορεί να κρατήσει η εµµηνόρροια; 

Μπορεί να κρατήσει και 24 ώρες. Αν κρατήσει 
λιγότερο, τότε θεωρείται Ιστιχάντα. 

Πόσο είναι το µεγαλύτερο διάστηµα που 

µπορεί να κρατήσει η εµµηνόρροια; 

Μέχρι και 15 µέρες. Αν κρατήσει 
περισσότερο, θεωρείται Ιστιχάντα. 

Ποιο είναι το µικρότερο διάστηµα µεταξύ 

δύο εµµηνορροιών; 
Το µικρότερο χρονικό διάστηµα είναι 13 

ηµέρες. Αν το αίµα εµφανιστεί πριν από αυτό 

το διάστηµα, τότε θεωρείται Ιστιχάντα. 

Πόσο διαρκεί η εµµηνόρροια για την πλειοψηφία των γυναικών; 6-7 ηµέρες. 
Πόσο διάστηµα περνά ανάµεσα στις δύο περιόδους για την 

πλειοψηφία των γυναικών; 
23-24 ηµέρες. 

Είναι το αίµα που ρέει 
κατά την εγκυµοσύνη ένα 

είδος εµµηνόρροιας; 

Κάθε είδους αίµα, είτε σκούρο καφέ, είτε κιτρινωπό που 

εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης θεωρείται 
Ιστιχάντα. 

Πώς γνωρίζει µια 

γυναίκα ότι η 

εµµηνόρροιά της έληξε; 

Αυτό µπορεί να γίνει γνωστό µε δύο τρόπους:  
1) µε την παρατήρηση έκκρισης λευκού υγρού κατά το τέλος 
της εµµηνόρροιας· 2) µε το σταµάτηµα της αιµορραγίας και την 
εξαφάνιση του αίµατος, ή του καφέ ή του κίτρινου, για όσες 
δεν βλέπουν συχνά αυτό το λευκό υγρό. 

Ποιος είναι ο κανόνας σχετικά µε τις 
εκκρίσεις της γυναίκας ενώ είναι 

καθαρή; 

Κάθε διαυγής ή λευκή έκκριση δεν θεωρείται 
ακαθαρσία, ενώ το αίµα είτε καφέ είτε κίτρινο 
θεωρούνται. Ωστόσο, και τα δύο αυτά είδη ακυρώνουν 
την ουντού’, και αν η ροή συνεχίσει, θεωρείται Ιστιχάντα. 

Ποιος είναι ο κανόνας σχετικά µε τις 
κίτρινες ή καφέ εκκρίσεις που 

προέρχονται από τον κόλπο; 

Αν εκκρίνονται ακριβώς πριν ή µετά την 
εµµηνόρροια, προέρχονται από αυτήν, ενώ αν 
είναι άλλες στιγµές θεωρούνται  Ιστιχάντα. 

Τι συµβαίνει στην περίπτωση που η 

εµµηνόρροια ξεκινήσει πριν ή µετά 

τη φυσιολογική στιγµή; 

Όποτε εµφανίζονται τα σηµάδια της περιόδου, 

πρέπει να θεωρηθεί περίοδος, µε την προϋπόθεση 

να έχουν περάσει 13 ηµέρες από την τελευταία 

περίοδο, ειδάλλως θεωρείται  Ιστιχάντα. 

Τι συµβαίνει στην περίπτωση που η 

εµµηνόρροια διαρκέσει λιγότερο ή 

περισσότερο από το φυσιολογικό; 

Θεωρείται περίοδος, εκτός αν ξεπεραστεί το 

ανώτατο χρονικό όριο για την περίοδο, που είναι 
15 ηµέρες. 

                              
1
 Μερικές από τις διαφορές ανάµεσα στην εµµηνόρροια (Χάιντ) και την ιστιχάντα είναι:  

   1) Το αίµα της περιόδου έχει σκούρο κόκκινο χρώµα που πλησιάζει το µαύρο, ενώ το αίµα από 

την ιστιχάντα είναι φωτεινό κόκκινο, όπως αυτό της ρινορραγίας. 2) το αίµα της περιόδου είναι 
πυκνό και µπορεί να είναι αναµεµειγµένο µε στερεά κοµµάτια, ενώ το αίµα της ιστιχάντα είναι 
αραιό, και ρέει ακατάσχετα όπως το αίµα της πληγής. 3) το αίµα της περιόδου έχει συνήθως 
άσχηµη οσµή, ενώ η οσµή της ιστιχάντα είναι σαν αυτή του κανονικού αίµατος. 

Υπάρχουν πράγµατα που απαγορεύονται κατά την εµµηνόρροια, όπως η προσευχή, η νηστεία, η συνουσία, 

η απαγγελία του Κορανίου, η παραµονή σε τζαµί, το άγγιγµα του Κορανίου και η περιφορά (Ταουάφ). 
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Τι πρέπει να 

κάνει µια 

γυναίκα αν 
το αίµα ρέει 
συνεχώς για 

ένα µεγάλο 
χρονικό 
διάστηµα, 

για 

παράδειγµα 

για ένα µήνα 

ή παραπάνω; 

Σε αυτήν την περίπτωση, συµβαίνει ένα από τα ακόλουθα σενάρια:  

1) Αν µια γυναίκα γνωρίζει την ακριβή στιγµή του µήνα που η περίοδός της 
ξεκινά την κανονική ροή της, και την ακριβή διάρκεια της περιόδου της, 
είτε µπορεί να ξεχωρίσει το είδος του αίµατος (περιόδου ή  Ιστιχάντα) είτε 
όχι, πρέπει να θεωρήσει ότι βρίσκεται σε περίοδο αυτές τις συγκεκριµένες 
ηµέρες και για αυτό το συγκεκριµένο διάστηµα. Αν η περίοδός της 
ξεπεράσει αυτές τις µέρες, τότε θεωρείται  Ιστιχάντα.  

2) Αν µια γυναίκα γνωρίζει την ακριβή στιγµή του µήνα που η περίοδος 
ξεκινά, µα όχι τη διάρκεια, πρέπει να θεωρήσει φυσιολογικό διάστηµα τις 6-

7 µέρες (το διάστηµα που διαρκεί η περίοδος των περισσοτέρων γυναικών), 
από την ηµέρα που συνήθως αρχίζει. [Αν το ξεπεράσει, τότε θεωρείται 
Ιστιχάντα].  

3) Αν µια γυναίκα γνωρίζει τη διάρκεια της περιόδου της, µα όχι την ακριβή 

στιγµή του µήνα που αυτή αρχίζει, θεωρεί ως φυσιολογικό τον αριθµό 

ηµερών για τον οποίο είναι σίγουρη από την αρχή του σεληνιακού µήνα. 

[Αν τον ξεπεράσει, τότε θεωρείται  Ιστιχάντα] 

Αιµορραγία µετά τη γέννα (Νιφάς) 

Ερώτηση Απάντηση 
Τι συµβαίνει αν µια 

γυναίκα γεννήσει, αλλά 

δε δει αίµα; 

Τότε το νιφάς (το διάστηµα κατά το οποίο η γυναίκα έχει 
αιµορραγία µετά την γέννα) δεν ισχύει γι’ αυτήν, δε χρειάζεται 
να πάρει υποχρεωτικό λουτρό, και δε σπάει η νηστεία της. 

Τι συµβαίνει αν δει τα σηµάδια 

που αρχίζει ο τοκετός; 
Το αίµα και το αµνιακό υγρό που συνοδεύονται µε πόνο 

πριν τον τοκετό δεν θεωρείται νιφάς, αλλά Ιστιχάντα. 

Τι συµβαίνει µε το αίµα που ρέει 
κατά τη διάρκεια του τοκετού; 

Αυτό είναι νιφάς, ακόµα κι όταν το µωρό δεν έχει βγει 
πλήρως ή καθόλου.  

Πότε ξεκινά η στιγµή της νιφάς; Οι µέρες πρέπει να αρχίσουν να µετρώνται από τη 

στιγµή που το µωρό εξέλθει εντελώς από τη µήτρα. 

Ποια είναι η 

µικρότερη 

περίοδος νιφάς; 

∆εν υπάρχει µικρότερη περίοδος. Ακόµη και αν το αίµα σταµατήσει 
να ρέει µετά τη γέννα, είναι υποχρεωτικό για τη γυναίκα να κάνει 
Γούσλ (λουτρό) και να αρχίσει να εκτελεί προσευχές, και δεν πρέπει 
να περιµένει να περάσουν ακριβώς σαράντα ηµέρες. 

Ποιο είναι το 
µεγαλύτερο 
διάστηµα που 

µπορεί να 

διαρκέσει το 
νιφάς; 

Το µεγαλύτερο διάστηµα είναι 40 µέρες, και αν το αίµα συνεχίσει 
µετά απ’ αυτό, δεν θεωρείται νιφάς και καθίσταται τότε υποχρεωτικό 

(µετά τις 40 ηµέρες) για µια γυναίκα να κάνει Γούσλ (λουτρό) και να 

αρχίσει να εκτελεί προσευχές, εκτός και αν εκείνη η στιγµή συµπέσει 
µε τη στιγµή που θα  περίµενε συνήθως την εµµηνόρροιά της πριν 
την εγκυµοσύνη [κατά την οποία το αίµα της θεωρείται περιόδου]. 

Τι συµβαίνει µε το 
αίµα µετά από 
αποβολή; 

Αν το έµβρυο που χάθηκε ήταν ογδόντα ηµερών ή λιγότερο, το αίµα 

θεωρείται Ιστιχάντα, και αν ήταν ενενήντα ηµερών ή περισσότερο, 

θεωρείται νιφάς. Αν το έµβρυο ήταν από 80 µέχρι 90 ηµερών, τότε αν 
είχε το σχήµα ανθρώπου, το αίµα θεωρείται νιφάς, και αν όχι, 
θεωρείται Ιστιχάντα. 

Τι συµβαίνει όταν 
το αίµα 

σταµατήσει πριν 
τις σαράντα µέρες, 

κι έπειτα 

επιστρέψει; 

Αν το αίµα σταµατήσει πριν την ολοκλήρωση των σαράντα ηµερών, 
η γυναίκα θεωρείται καθαρή, και πρέπει να κάνει µπάνιο και να 

προσευχηθεί. Αν η ροή του αίµατος επιστρέψει πριν την ολοκλήρωση 

των σαράντα ηµερών, πρέπει να σταµατήσει πάλι να προσεύχεται και 
να το θεωρήσει νιφάς, [µέχρι να καθαριστεί ξανά]. Συνεχίζει έτσι 
µέχρι να συµπληρωθούν οι σαράντα ηµέρες. 
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Σηµειώσεις:  

● Η γυναίκα που βρίσκεται στην κατάσταση Ιστιχάντα πρέπει να προσεύχεται, 

κάνοντας ουντού’ πριν από κάθε προσευχή.  

● Αν η έµµηνο ρύση της ή το νιφάς σταµατήσει πριν την δύση του ηλίου, πρέπει 

να τελέσει τις προσευχές Αδ-∆ούχρ και Αλ-‘Ασρ της ηµέρας εκείνης, και αν 

σταµατήσει πριν φτάσει η ώρα της προσευχής Αλ-Φάτζρ, πρέπει να τελέσει τις 

προσευχές Αλ-Μάγριµπ και Αλ-‘Ίσα της προηγούµενης ηµέρας.  

● Αν η στιγµή της προσευχής φτάσει και η γυναίκα αρχίσει να έχει περίοδο ή νιφάς 

πριν τελέσει αυτήν την προσευχή, δε χρειάζεται να επανορθώσει για αυτή την 

προσευχή αφού εξαγνιστεί.  

● Η γυναίκα πρέπει να έχει τα µαλλιά της ελεύθερα (χωρίς π.χ. κοτσίδα) όταν τελεί 

την Γούσλ µετά την εµµηνόρροια και το νιφάς, µα δεν υποχρεούται όταν τελεί την 

Γούσλ µετά τη συνουσία.  

● Είναι ανεπιθύµητο για τον άνδρα να συνουσιαστεί µε τη σύζυγό του όταν αυτή 

βρίσκεται σε κατάσταση Ιστιχάντα, επιτρέπεται όµως αν υπάρχει σοβαρός λόγος.  

● Είναι υποχρεωτικό για µια γυναίκα σε κατάσταση Ιστιχάντα να κάνει ουντού’ 

πριν από κάθε προσευχή.  

● Επιτρέπεται για µια γυναίκα να πάρει φαρµακευτική αγωγή για να καθυστερήσει 

την εµµηνόρροια για να ολοκληρώσει το Χατζ και την ‘Ούµρα, ή για να 

ολοκληρώσει τη νηστεία του Ραµαντάν, µε την προϋπόθεση ότι το φάρµακο δεν θα 

την βλάψει µε κανέναν τρόπο. 
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Οι Γυναίκες στο Ισλάµ  

Οι γυναίκες είναι ισάξιες µε τους άνδρες απέναντι στον Αλλάχ, όσον αφορά την 

αµοιβή και τη θέση τους, σύµφωνα µε την πίστη και τις πράξεις τους. Ο Προφήτης 
(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε:«Στ’ αλήθεια, οι γυναίκες είναι τα δίδυµα των ανδρών.» (Άµπου Νταούντ).  

Έχουν το δικαίωµα να επιζητήσουν τα δικαιώµατά τους ή να διώξουν κάποια µορφή 

καταπίεσης. Καµία διάκριση δεν υπάρχει ανάµεσα στους άντρες και στις γυναίκες, εκτός 
από περιορισµένες περιπτώσεις που αναφέρονται ξεκάθαρα στο Ισλάµ. Ο λόγος για αυτές 
τις περιπτώσεις είναι ότι το Ισλάµ προσέχει τις διαφορετικές ιδιότητες των ανδρών και 
των γυναικών. Ο Αλλάχ είπε: «Μα δε Γνωρίζει Αυτός που ∆ηµιούργησε, ενώ Αυτός 
είναι ο Αλ-Λατείφ (Ευγενής), ο Αλ-Χαµπείρ (Έχει απεριόριστη Γνώση);» [14:67]. Οι 
γυναίκες έχουν τις ευθύνες τους, και το ίδιο και οι άνδρες, και κάθε εµπλοκή του ενός στις 
υποθέσεις του άλλου θα βλάψει την ισορροπία της ζωής. Στις γυναίκες δίδεται η ίδια 

αµοιβή µε τους άνδρες. «Η Ασµά’ µπινετ Γιαζίντ πήγε στον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), 

ενώ εκείνος καθόταν µε µερικούς από τους συντρόφους του, και είπε: «Ω, Αγγελιαφόρε 
του Αλλάχ. Είµαι η εκπρόσωπος των γυναικών που στάλθηκε σε σένα. ∆εν υπάρχει 
γυναίκα από την ανατολή ως τη δύση, που είτε άκουσε για τον ερχοµό µου σε σένα, είτε 
δεν άκουσε, που δεν έχει την ίδια άποψη µε εµένα. Ο Αλλάχ σε έστειλε µε την Αλήθεια 

ως Αγγελιαφόρο και στους άνδρες και στις γυναίκες. Πιστεύουµε σε σένα και στον Θεό 

σου που σε έστειλε. Κι όµως εµείς, οι γυναίκες, περιοριζόµαστε στο σπίτι. Μένουµε στα 

σπίτια σας (δηλ. των ανδρών), σας προσφέρουµε ευχαρίστηση, κυοφορούµε τα παιδιά 

σας. Εσείς, οι άνδρες, είστε ευνοηµένοι σε σχέση µε µας, στο ότι συµµετέχετε στην 
προσευχή της Παρασκευής και στις συλλογικές προσευχές στα τζαµιά, στο ότι 
επισκέπτεστε τους ασθενείς, στο ότι παρευρίσκεστε στις κηδείες, στο ότι προσφέρετε 
το ένα Χατζ µετά από το άλλο, και καλύτερα από όλα αυτά στο ότι συµµετέχετε στο 

Τζιχάντ στο ∆ρόµο του Αλλάχ. Όταν εσείς οι άνδρες πηγαίνετε για προσκύνηµα, για 

‘Ούµρα ή για τζιχάντ, προσέχουµε την ιδιοκτησία σας, ράβουµε τα ρούχα σας, και 
ανατρέφουµε τα παιδιά σας για σας. Και έτσι δεν συµµετέχουµε µαζί σας στην αµοιβή, 

ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ;». Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) στράφηκε στους Συντρόφους 
του, ρωτώντας τους: «Έχετε ακούσει ποτέ µια δήλωση µιας γυναίκας καλύτερη από την 
ερώτηση αυτής της γυναίκας σχετικά µε την θρησκεία της;». Είπαν: «∆εν σκεφτήκαµε ότι 
µια γυναίκα θα καθοδηγηθεί σε κάτι τέτοιο.». Ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) στράφηκε σ’ 

αυτήν και είπε: «Πήγαινε, ω, γυναίκα, και ενηµέρωσε τις υπόλοιπες γυναίκες, πως µια 

γυναίκα που είναι καλή σύζυγος, της αρέσει να ευχαριστεί τον άνδρα της και να κάνει ό,τι 
του αρέσει, έχει ισάξια αµοιβή µε την αµοιβή όλων των παραπάνω (του συζύγου της).». 

Τότε η γυναίκα έφυγε πολύ ευχαριστηµένη λέγοντας Ταχλίλ και Τακµπίρ.» (Αλ- Μπάιχακεϊ) 

Μια οµάδα γυναικών πήγαν στον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) και είπαν: «Ω, Αγγελιαφόρε 
Του Αλλάχ, στους άνδρες έχει δοθεί η εύνοια του να συµµετέχουν στο Τζιχάντ στο ∆ρόµο 

του Αλλάχ. ∆εν υπάρχει κάτι που µπορούµε εµείς να κάνουµε, ώστε να λάβουµε την ίδια 

αµοιβή;». Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε:«Η εργασία που κάνει κάθε µία από σας στο 

σπίτι της είναι ισάξια µε αυτό που κάνει ο πολεµιστής για χάρη του Αλλάχ» (Αλ-Μπάιχακεϊ) 

Επίσης, ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) υποσχέθηκε σ’ εκείνους που είναι καλοί απέναντι 
στις γυναίκες συγγενείς τους µια σπουδαία αµοιβή. Είπε: «Όποιος ξοδεύει σε δύο 

κόρες, ή δύο αδελφές, ή τις συγγενείς του ζητώντας την αµοιβή του Αλλάχ µέχρι 
να τους Παραχωρήσει ο Αλλάχ επαρκή αγαθά, ή να τους Εµπλουτίσει από τη χάρη 

Του, αυτές θα είναι ασπίδα γι’ αυτόν ενάντια στο Πυρ της Κολάσεως.» (Άχµαντ) 
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για τις Γυναίκες  

► Απαγορεύεται ένας άνδρας να αποµονώνεται µε µία γυναίκα, χωρίς τον 

Μάχραµ
1
. Ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Ένας άνδρας δεν πρέπει να 

αποµονώνεται µε µία γυναίκα, παρά µόνο µαζί µε Μάχραµ.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ) 

► Επιτρέπεται σε µία γυναίκα να προσεύχεται στο Μάστζιντ (τζαµί), αλλά αυτό 

δεν είναι επιθυµητό όταν φοβάται κάποιον πειρασµό. Η Αΐσα (
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτής  ) είπε: 

«Αν ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ζούσε ώστε να δει πώς έχουν 
αρχίσει να συµπεριφέρονται οι γυναίκες, θα τις εµπόδιζε απ’ το να πάνε στο 

τζαµί, όπως εµποδίζονταν και οι γυναίκες των Παιδιών του Ισραήλ (οι 
Εβραίες).» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ). Η αµοιβή µιας γυναίκας για την προσευχή στον 

οίκο της, πολλαπλασιάζεται, όπως ακριβώς και η αµοιβή ενός άνδρα όταν 

προσεύχεται στο τζαµί. Μια γυναίκα ήρθε στον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) και είπε: 

«Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ, λατρεύω το να προσεύχοµαι µαζί σου (δηλ. στο 

τζαµί σου όταν είσαι ο Ιµάµης στην προσευχή).» Αυτός είπε: «Γνωρίζω ότι 
λατρεύεις το να προσεύχεσαι µαζί µου, αλλά η προσευχή σου στην πιο 

αποµονωµένη περιοχή του οίκου σου, είναι καλύτερη από την προσευχή σου στο 

δωµάτιό σου. Η προσευχή στο δωµάτιό σου, είναι καλύτερη απ’ την προσευχή 

στον οίκο σου. Η προσευχή στον οίκο σου, είναι καλύτερη από την προσευχή στο 

Τζαµί του λαού σου. Η προσευχή στο Τζαµί του λαού σου, είναι καλύτερη από 

την προσευχή στο Τζαµί µου.» (Άχµαντ). Είπε ακόµα: «Τα καλύτερα Τζαµιά (µέρη 

προσευχής) για τις γυναίκες, είναι οι κατοικίες τους.» (Άχµαντ). 

► Το Χατζ και το ‘Ούµρα δεν είναι υποχρεωτικά για µία γυναίκα, εκτός κι αν βρει 

κάποιον Μάχραµ να την συνοδέψει, και δεν επιτρέπεται να ταξιδέψει χωρίς τη συνοδεία 

αυτού. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Μια γυναίκα δεν πρέπει να ταξιδεύει για 

παραπάνω από τρεις ηµέρες, παρά µόνο µαζί µε Μάχραµ.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ). 

► ∆εν επιτρέπεται στις γυναίκες να επισκέπτονται τάφους, ούτε να ακολουθούν 

τη σωρό του νεκρού (τζανάζα). Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Ο Αλλάχ 

καταριέται τις γυναίκες που επισκέπτονται συχνά τους τάφους.». Η Ουµ ‘Ατίγια 

(
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτής  ) είπε: «Μας απαγορεύτηκε να ακολουθούµε την επικήδεια τελετή, 

και δεν επιβλήθηκε σε µας.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ). 

► Επιτρέπεται σε µία γυναίκα να βάφει τα µαλλιά της οποιοδήποτε χρώµα, µε 

την προϋπόθεση να µην έχει ως στόχο να εξαπατήσει τον άντρα που επιθυµεί να 

την παντρευτεί.  

► Είναι υποχρεωτικό να δίνεται σε µια γυναίκα το µερίδιό της από την 

κληρονοµιά, την οποία ο Αλλάχ όρισε γι’ αυτή, και απαγορεύεται να της το στερεί 

κανείς. Αναφέρθηκε σε ένα χαντίθ: «Όποιος αποκόπτει (στερεί) την κληρονοµιά 

στους κληρονόµους του, ο Αλλάχ θα του αποκόψει (στερήσει) την κληρονοµιά 

του στον Παράδεισο την Ηµέρα της Ανάστασης.» (Ιµπν Μάτζα). 

► Είναι υποχρεωτικό για τον σύζυγο να πληρώνει τα έξοδα της συζύγου του (και 

των παιδιών), συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών φαγητού, ποτού, ενδυµασίας 

                              
1
 Μάχραµ: Είναι είτε ο σύζυγός της ή κάποιος στενός άνδρας συγγενής, τον οποίο απαγορεύεται 
από τον Ισλαµικό νόµο να παντρευτεί, όπως αδερφός, πατέρας, θείος, ανιψιός κλπ. 
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και στέγασης, σύµφωνα µε τα αναγνωρισµένα ήθη και έθιµα. Ο Αλλάχ είπε: «Ας 
ξοδεύει ο ευκατάστατος άνδρας ανάλογα µε τα µέσα που διαθέτει· και αυτός που 

τα µέσα του είναι περιορισµένα, ας ξοδεύει από ό,τι τού έχει δώσει ο Αλλάχ. Ο 

Αλλάχ δεν τοποθετεί βάρος σε κανέναν, περισσότερο απ’ ό,τι (αγαθά) τού έχει 
∆ώσει. Ο Αλλάχ θα φέρει µετά από τη δυσκολία διευκόλυνση.» [65:7].  

Αν µια γυναίκα, δεν έχει σύζυγο, τότε αυτά είναι υποχρεωτικό να τα αναλάβει 

ο πατέρας της, ο αδερφός της, ή ο γιος της. Αν δεν έχει κανένα στενό συγγενή, τότε 

είναι αξιέπαινο να το αναλάβουν άλλοι άνθρωποι. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: 

«Αυτός που σπεύδει να φροντίζει τη χήρα ή το φτωχό, είναι σαν έναν πολεµιστή 

που µάχεται στο ∆ρόµο του Αλλάχ, ή σαν αυτόν που προσεύχεται όλη νύχτα και 
νηστεύει όλη µέρα.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ) 

► Μια γυναίκα δικαιούται την κηδεµονία του νεαρού παιδιού της, εφόσον δεν 

παντρευτεί µε άλλον, και εναπόκεινται στον πατέρα τα έξοδα, τα οποία δίνει στη 

µητέρα για όσο διάστηµα έχει την κηδεµονία του παιδιού. 

► ∆εν είναι αξιέπαινο για µια γυναίκα να χαιρετά πρώτη κάποιον άνδρα, ειδικά 

αν είναι νέα ή φοβάται κάποιον πειρασµό. 

► Είναι αξιέπαινο (Μούσταχαµπ) για µια γυναίκα να ξυρίζει το εφηβαίο, να κάνει 

αποτρίχωση στην περιοχή της µασχάλης, και να κόβει τα νύχια της κάθε Παρασκευή, 

και είναι ανεπιθύµητο να τα αφήνει για περισσότερες από σαράντα ηµέρες. 

► Απαγορεύεται σε µία γυναίκα να αφαιρεί τα φρύδια της, είτε ολόκληρα είτε 

µέρος τους. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Ο Αλλάχ έχει καταραστεί τη 

γυναίκα που αφαιρεί τα φρύδια της, και αυτήν που της τα αφαιρεί.» (Άµπου Νταούντ) 

Το πένθος για τους νεκρούς (Αλ-Ιχντάντ): ∆εν επιτρέπεται µία γυναίκα να 

πενθεί για κάποιο νεκρό για περισσότερες από τρεις µέρες, εκτός του συζύγου της. 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «∆εν επιτρέπεται σε µία γυναίκα, που πιστεύει 
στον Αλλάχ και την Τελική Ηµέρα να πενθεί για κάποιον νεκρό για περισσότερες 

από τρεις ηµέρες –εκτός από το σύζυγό της». (Μόσλεµ)  

Καθώς για τον σύζυγό της, είναι υποχρεωτικό γι’ αυτή να τον πενθεί για τέσσερις 

µήνες και δέκα ηµέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν επιτρέπεται η 

γυναίκα να φορά οποιοδήποτε είδος µακιγιάζ, όπως ρουζ, µακιγιάζ µατιών, ή να 

φορά κοσµήµατα, ακόµη κι αν πρόκειται για δαχτυλίδι, να φορά άρωµα, και να φορά 

ελκυστικά φωτεινά χρώµατα στα ρούχα, όπως κόκκινο ή κίτρινο. 

Ωστόσο, επιτρέπεται να κόψει τα νύχια της, να καθαρίσει το σώµα και τα 

µαλλιά της, να κάνει αποτρίχωση και να κάνει µπάνιο. ∆εν υπάρχει συγκεκριµένο 

χρώµα ρούχων (όπως το µαύρο), το οποίο πρέπει να φορά η πενθούσα, κατά την 

περίοδο του πένθους. 

Η σύζυγος πρέπει να συνεχίσει να κατοικεί στο σπίτι του συζύγου της, και 

απαγορεύεται να το εγκαταλείψει για να µείνει σε άλλο σπίτι, και δεν επιτρέπεται 

ούτε να βγει από αυτό το σπίτι εκτός κι αν είναι ανάγκη. 

► Απαγορεύεται µία γυναίκα να ξυρίσει τα µαλλιά της, εκτός κι αν είναι ανάγκη, 

και επιτρέπεται να τα κοντύνει, µε τον όρο ότι δεν µιµείται τους άνδρες. Ο 

Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Ο Αλλάχ καταριέται τις γυναίκες που µιµούνται 
τους άνδρες.» (Αλ-Μπουχάρι). 
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Επίσης δεν πρέπει να µιµείται τις άπιστες. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: 

«Όποιος µιµείται κάποιο λαό, είναι ένας απ’ αυτόν.» (Άµπου Νταούντ). 

► Οι γυναίκες πρέπει να καλύπτουν το σώµα τους όταν εγκαταλείπουν τις 

κατοικίες τους µε ένδυµα (τζιλµπάµπ) που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1) Πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το σώµα της· 2) ∆εν πρέπει να γίνει πόλος έλξης 

και µέσο στολισµού· 3) ∆εν πρέπει να είναι διαφανές· 4) Πρέπει να είναι φαρδύ, 

και όχι στενό· 5) ∆εν πρέπει να είναι αρωµατισµένο· 6) ∆εν πρέπει να µοιάζει µε 

τα ανδρικά ενδύµατα· 7) ∆εν πρέπει να µοιάζει µε τα ενδύµατα των απίστων· 

8)∆εν πρέπει να είναι λιµπάς Ουλ-Σούχρα (πολυτελές ένδυµα, ή επιδεικτικό, ή να 

φοριέται ως σύµβολο της κοινωνική της θέσης). 

Τα ‘Άουρα (µέλη του σώµατος που απαγορεύεται να εκτεθούν σε κοινή θέα) 

µιας γυναίκας, διακρίνονται ανάλογα µε το ποιος θα τα δει σε τρία είδη: 1) Ο 

άνδρας της µπορεί να δει ό,τι θέλει· 2) Οι υπόλοιπες γυναίκες και οι Μάχραµ 

µπορούν να δουν αυτά που συνήθως φαίνονται, όπως το πρόσωπο, τα µαλλιά, ο 

λαιµός, τα χέρια, οι πατούσες και οι καρποί της. 3) Οι άλλοι άνδρες δεν 

επιτρέπεται να δουν τίποτα, εκτός κι αν τύχει κάποια ανάγκη, όπως για παράδειγµα 

µια θεραπεία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως ο πειρασµός µιας γυναίκας 

βρίσκεται στο πρόσωπό της. Η Φάτιµα µπινετ Αλ-Μούνδιρ (
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτής  ) είπε: 

«Καλύπταµε συνήθως τα πρόσωπά µας από τους άνδρες.» (Αλ-Χάκιµ).  

Η Αΐσα (
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτής  ) είπε: «Οι ιππείς περνούσαν όταν ήµασταν µε τον 

Αγγελιαφόρο του Αλλάχ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) στην κατάσταση Ιχράµ (τελετουργικές 

προετοιµασίες για προσκύνηµα). Κάθε φορά που µας πλησίαζαν, χαµηλώναµε τα 

ενδύµατα (τζιλµπάµπ) από το κεφάλι µέχρι και το πρόσωπο, και αφού είχαν 

περάσει τα ξεσκεπάζαµε (τα πρόσωπά µας).» (Άµπου Νταούντ) 

► Είδη καθορισµένης περιόδου αναµονής (‘Ίντα):  

Υπάρχουν διάφορα είδη ‘Ίντα: 1) Η ‘Ίντα της εγκύου διαζευγµένης ή εγκύου 

χήρας γυναίκας διαρκεί µέχρι και τη γέννα· 2) Η ‘Ίντα της χήρας διαρκεί για τέσσερις 

µήνες και δέκα ηµέρες· 3)Η ‘Ίντα της διαζευγµένης γυναίκας κατά τη διάρκεια της 

εµµηνόρροιάς της διαρκεί για τρεις εµµηνορροϊκούς κύκλους µετά το διαζύγιο·    

4) Η ‘Ίντα της γυναίκας που δεν έχει εµµηνόρροια διαρκεί για τρεις µήνες. 

Κατά την περίοδο της ‘Ίντα, είναι υποχρεωτικό για µια γυναίκα, για την οποία 

υπάρχει πιθανότητα ο σύζυγός της να την επιστρέψει στο γάµο, να παραµείνει στην 

κατοικία της µε τον σύζυγό της, και εκείνος επιτρέπεται να βλέπει το σώµα της και 

να µένει µόνος µαζί της (δηλ. χωρίς Μάχραµ), µέχρι να λήξει η περίοδος ‘Ίντα –

ίσως ο Αλλάχ να τους οδηγήσει στη συµφιλίωση. 

Η επιστροφή (Ράτζ‘α) της γυναίκας στο σύζυγό της και η ακύρωση του 

διαζυγίου, επιτυγχάνεται είτε µε την ξεκάθαρη δήλωση του συζύγου, ο οποίος λέει: 

«Ρατζά‘τουκι» (σε επέστρεψα σε µένα, δηλαδή στο γάµο) ή µε τη σεξουαλική 

επαφή. Η επιστροφή της στον έγγαµο βίο δεν απαιτεί τη συναίνεσή της
1
. 

                              
1
 Αν διαθέτει κάποιον έγκυρο λόγο που δεν θέλει να παραµείνει µε το σύζυγό της µετά απ’ αυτό, 

µπορεί να υποβάλλει «Χουλ‘» (ακύρωση γάµου από την πλευρά της συζύγου). 
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► Απαγορεύεται  µία γυναίκα να παντρευτεί χωρίς τη συγκατάθεση του 

κηδεµόνα της. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όποια γυναίκα παντρεύεται 
χωρίς τη συναίνεση του κηδεµόνα (Ουαλέι) της, τότε ο γάµος της είναι άκυρος, 

ο γάµος της είναι άκυρος, ο γάµος της είναι άκυρος.» (Άµπου Νταούντ) 

► Απαγορεύεται µία γυναίκα να µακρύνει τα µαλλιά της µε άλλα µαλλιά είτε 

πρόκειται για ψεύτικα µαλλιά είτε µαλλιά κάποιου άλλου, ή να κάνει τατουάζ σε 

οποιοδήποτε µέρος του σώµατός της. Αυτές οι δύο πράξεις συνιστούν µεγάλες 

αµαρτίες. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Ο Αλλάχ έχει καταραστεί τις 

γυναίκες που συνδιάζουν τα µαλλιά τους µε άλλα µαλλιά και αυτές που βάζουν 

µαλλιά σε άλλες, και αυτές που κάνουν τατουάζ ή αυτές που κάνουν τα τατουάζ 

σε άλλες.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ) 

► Απαγορεύεται να ζητήσει µια γυναίκα διαζύγιο από τον άνδρα της χωρίς λόγο. 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όποια γυναίκα ζητά από τον σύζυγό της 

διαζύγιο, χωρίς σοβαρό λόγο, η ευωδία του Παραδείσου θα απαγορευτεί γι’ 
αυτήν.» (Άµπου Νταούντ και Ιµπν Μάτζα) 

► Είναι υποχρεωτικό µία γυναίκα να υπακούει το σύζυγό της σε όσα 

επιτρέπονται, ειδικά όταν την καλεί στο κρεβάτι. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: 

«Όταν ένας άνδρας καλεί τη σύζυγό του στο κρεβάτι του κι εκείνη αρνείται, και 
περνά τη νύχτα θυµωµένος µαζί της, οι άγγελοι την καταριούνται µέχρι το 

πρωί.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ). 

► Απαγορεύεται µία γυναίκα να φορά άρωµα αν γνωρίζει ότι πρόκειται να 

περάσει δίπλα από άνδρες. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όποια γυναίκα φορά 

άρωµα και µετά περνάει δίπλα από ανθρώπους, ώστε να µυρίσουν την ευωδία 

της, τότε είναι τάδε και τάδε (δηλ. µοιχαλίδα).» (Άµπου Νταούντ) 
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Η Προσευχή (Σαλά)  

Το Αδάν (Κάλεσµα για την Προσευχή) και η Ικάµα (Ανακοίνωση της 

Αρχής της Προσευχής):    
Τόσο το Αδάν, όσο και η Ικάµα αποτελούν υποχρεώσεις (Φαρντ Κιφάγια) για 

τους άνδρες που δεν ταξιδεύουν (βρίσκονται σε φάση κατοικίας), ενώ αποτελεί 

Σούννα γι’ αυτόν που προσεύχεται µόνος του και για τον ταξιδευτή. Όσο για τις 

γυναίκες, αυτά είναι ανεπιθύµητα (Μακρούχ). 

Ούτε το Αδάν, ούτε η Ικάµα επιτρέπεται να γίνονται πριν την καθορισµένη 

ώρα, εκτός από το Αδάν της Εωθινής Προσευχής (Φατζρ), για την οποία το πρώτο 

Αδάν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε στιγµή µετά το µέσο της νύχτας. 

Οι Προϋποθέσεις για την Προσευχή: 1) Ισλάµ. 2) διανοητική υγεία. 3) η 

δυνατότητα του να διακρίνει µεταξύ των πραγµάτων και του σωστού από το λάθος 

κτλ. 4) Καθαριότητα. 5) Η είσοδος την ώρα της προσευχής. Οι ώρες είναι οι εξής: 

Η ώρα της προσευχής ∆ουχρ (Μεσηµεριανή) ξεκινά όταν ο ήλιος, αφού φτάσει 

στο υψηλότερο σηµείο του στον ουρανό, αρχίσει να πέφτει, µέχρι που η σκιά των 

αντικειµένων ισούται µε το µήκος τους. Η ώρα της προσευχής ‘Ασρ 

(Απογευµατινή) ξεκινά από τη στιγµή που τελειώνει η ∆ουχρ, µέχρι που η σκιά 

ενός αντικειµένου είναι διπλάσια του µήκους του· αυτό είναι που προτιµάται, αλλά 

λόγω ανάγκης µπορεί να επεκταθεί µέχρι να δύσει ο ήλιος. Η ώρα της προσευχής 

Μάγριµπ (Ηλιοβασίλεµατος) ξεκινά µετά τη δύση του ηλίου, µέχρι και την 

εξαφάνιση της ερυθρότητας ή του λυκόφωτος απ’ τον ουρανό. Η ώρα της 

προσευχής ‘Ισά’ (Νυχτερινής) ξεκινά από τη στιγµή που τελειώνει η Μάγριµπ 

µέχρι το µέσο της νύχτας
1
, και µπορεί να συνεχιστεί µέχρι και την αυγή αν είναι 

απαραίτητο. Η ώρα της προσευχής Φατζρ (Εωθινή) ξεκινά το ξηµέρωµα
2
, µέχρι 

που ανατέλλει ο ήλιος. 6) Η κάλυψη των ιδιωτικών περιοχών (‘Άουρα). Η ιδιωτική 

περιοχή ενός άνδρα που έχει φτάσει στην ηλικία των δέκα χρόνων ή 

περισσότερων, εκτείνεται από τον αφαλό του ως το γόνατό του, και για µια 

γυναίκα, που έχει εισέλθει στην εφηβεία, κατά την προσευχή πρέπει να καλύπτεται 

ολόκληρο το σώµα, εκτός από το πρόσωπό της εκτός κατά την παρουσία ξένων 

ανδρών. Αν όµως κάτι από το σώµα της φαίνεται όπως ο καρπός της ή τα πόδια 

της, τότε η προσευχή της είναι άκυρη. 7) Απουσία ακαθαρσιών (Νατζάσα) από το 

σώµα, τα ενδύµατα και τον τόπο προσευχής, σύµφωνα µε τις καλύτερες δυνατότητες 

του καθενός. 8) Στροφή του σώµατος προς την Κατεύθυνση της προσευχής 

(Κέµπλα) σύµφωνα µε τις δυνατότητες του καθενός. 9) Πρόθεση (Νίγια). 

Τα Απαραίτητα Στοιχεία, ή Πυλώνες της Προσευχής (Αρκάν Αλ-Σαλά):   

1) Όρθια στάση (Κιγιάµ) κατά την προσευχή για όσους µπορούν. 2) Έναρξη της 

προσευχής µε τη φράση Αλλάχου Άκµπαρ (Τακµπίρατ-Αλ-Ιχράµ). Αυτή η φράση 

απαγορεύει όλες τις άλλες λέξεις και πράξεις που δεν σχετίζονται µε την προσευχή. 

3) Απαγγελία της Σούρα Αλ-Φάτιχα. 4) Υπόκλιση (Ρουκού‘) σε κάθε Ράκ‘α. 

5)Έγερση µετά το Ρουκού‘. 6) Πλήρης ευθυγράµµιση του σώµατος µετά το 

                              
1
 Προσέξτε ότι το µέσο της νύχτας δεν είναι στις 00:00, αλλά στο χρονικό σηµείο µεταξύ της 
Μάγκριµπ και Φατζρ. 

2
 Η πρώτη εµφάνιση φωτός στον ουρανό. 
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Ρουκού‘. 7) Πρηνής στάση (Σογκούντ) πάνω στα εφτά σηµεία του σώµατος (τα 

δάχτυλα των δύο ποδιών, δύο γόνατα, δύο παλάµες των χεριών, και το µέτωπο µε 

τη µύτη). 8) Έγερση µετά την πρηνή στάση και κάθισµα µεταξύ των δύο Σάτζντα. 

9) Απαγγελία της τελευταίας µαρτυρίας (Τασάχουντ). 10) Κάθισµα για την 

τελευταία Τασάχουντ. 11) Επίκληση προς τον Αλλάχ να ευλογήσει τον Προφήτη 

Του (����) κατά την τελευταία µαρτυρία. 12) Λήξη της προσευχής µε τη φράση «Ασ-

Σαλάµο Αλάικουµ ουά Ράχµατο Αλλάχ» (Τασλείµ). 13) Ορθή εκτέλεση όλων των 

πυλώνων µε την ορθή στάση του σώµατος δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο για 

κάθε πυλώνα χωρίς βιασύνη, αναφορικά µε την στάση όλων στις θέσεις τους. 

14)Εκτέλεση όλων αυτών των πυλώνων µε τη σειρά που αναφέρθηκε παραπάνω. 

Η προσευχή δεν θεωρείται έγκυρη, εκτός κι αν αυτοί οι πυλώνες τελεστούν. Αν 

κάποιος παραλείψει κάποιον απ’ αυτούς σε µια µονάδα (Ράκ‘α) της προσευχής, 

τότε αυτή η Ράκ‘α είναι άκυρη, είτε αυτό έγινε εσκεµµένα, είτε απλά ξεχάστηκε. 

Οι Υποχρεωτικές Πράξεις (Ουατζιµπάτ)
1
 της Προσευχής: 1) Όλα τα 

Τακµπιράτ (οι αναφορές της φράσης «Αλλάχου Άκµπαρ», («Ο Αλλάχ είναι ο 

Μέγας»)), εκτός από το Τακµπίρατ Αλ-Ιχράµ. 2) Η αναφορά της φράσης «Σάµι‘α 

Αλλάχου λιµάν Χάµιντα», («Ο Αλλάχ ανταποκρίνεται σε όσους Τον εξυµνούν».), 

µετά την έγερση από τη ρουκού‘, την οποία πρέπει να την πει ο Ιµάµης σε µια 

συλλογική προσευχή, ή από το άτοµο αν είναι µόνο του. 3) Η αναφορά της φράσης 

«Ραµπάνα ουα λάκα Αλ-Χάµντ»), («Ω, Κύριέ µας, σε σένα ανήκει ο έπαινος»), 

µετά την έγερση από τη ρουκού‘. 4) Η αναφορά της φράσης «Σουµπχάνα Ραµπίγια 

Αλ-‘Αδείµ», («∆όξα στον Αλλάχ, τον Μέγα») µόλις υποκλίνεται ο προσευχόµενος. 

5) Η αναφορά της φράσης «Σουµπχάνα Ραµπίγια Αλ-’Ά‘λα», («∆όξα στον Αλλάχ, 

τον Ύψιστο») µόλις ο προσευχόµενος πέφτει πρηνής. 6) Η αναφορά της φράσης 

«Ραµπί ίγφιρ λι», («Ω, Κύριε µου, συγχώρεσέ µε».) στο κάθισµα µεταξύ των δύο 

Σάτζντα. 7) Το πρώτο Τασάχουντ (µαρτυρία). 8) Το να κάθεται ο προσευχόµενος 

για το πρώτο Τασχαούντ. 

Όποιος παραλείπει οποιαδήποτε από αυτές τις οχτώ υποχρεωτικές πράξεις 

εσκεµµένα, η προσευχή του είναι άκυρη. Αν παραλείψει κάτι από αυτά επειδή το 

ξέχασε, πρέπει να πέσει πρηνής δύο φορές για την παράλειψή του αυτή. 

Οι Αξιέπαινες Πράξεις (Σούναν) της Προσευχής: Είναι δύο ειδών: φράσεις 

και πράξεις. Η παράλειψη των πράξεων Σούναν της προσευχής δεν καθιστά την 

προσευχή άκυρη, ακόµη κι αν είναι σκόπιµη. 

Οι Σούναν των φράσεων του προσευχόµενου περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

► να απαγγέλει την εναρκτήρια δέηση (Ντου‘ά’ Αλ-Ιστεφτάχ)· ► να αναζητά 

καταφύγιο από το Σαϊτάν (Σατανά) (Αλ-Ιστι‘άδα)· ► να ξεκινά την απαγγελία του 

Κορανίου µε το Όνοµα του Αλλάχ (Μπίσµι Ελλάχ Αρ-Ραχµάν Αρ-Ραχείµ)· ► να 

λέει τη λέξη «Αµήν» στο τέλος της Σούρα Αλ-Φάτιχα· ► Να απαγγέλει κάποια 

Εδάφια του Κορανίου µετά την Αλ-Φάτιχα· ► Να απαγγέλει ο Ιµάµης φωναχτά το 

                              
1
 Αυτό που εννοείται εδώ µε τον όρο υποχρεωτικές πράξεις, είναι οι πράξεις τις οποίες, αν 

παραλείψει κανείς, πρέπει να εκτελέσει την πρηνή στάση (Σιγκούντ) δύο φορές για επανόρθωση 

στο τέλος της προσευχής, χωρίς να χρειάζεται να τελέσει κανείς τις πράξεις που παρέλειψε. 
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Κοράνιο (οι ακόλουθοι ή οι µα’µούµ απαγορεύεται να απαγγέλουν φωναχτά) (ενώ 

ένα άτοµο που προσφέρει την προσευχή µόνο του είναι ελεύθερο να επιλέξει.)· ► 

να λέει «Χάµνταν Καθείραν Ταϊγέµπαν Μουµπάρακαν φίχι Μιλ’α Ασ-Σαµαουάτι 

ουά Μιλ’α Αλ-Άρντι κτλ.… » αφού πει «Ραµπάνα ουά λακα Αλ-Χαµντ»· ► να 

λέει «Σουµπχάνα Ραµπίγια Αλ-‘Αδείµ», «Σουµπχάνα Ραµπίγια Αλ-’Ά‘λα» και 

«Ράµπι ιγφιρ λι» περισσότερες από µία φορές όσο υποκλίνεται, πέφτει πρηνής ή 

κάθεται· ► να κάνει τις επικλήσεις πριν την τελική φράση «Ασ-Σαλάµο 

‘Αλάικουµ ουά Ράχµατο Αλλάχ.» 

Οι Σούνναν των πράξεων του προσευχόµενου συµπεριλαµβάνουν τα εξής: 

► να σηκώνει τα χέρια τη στιγµή του Τακµπίρατ Αλ-Ιχράµ, τη στιγµή πριν να 

σκύψει για το ρουκού‘, τη στιγµή µετά από την έγερση από τη ρουκού‘ σε όρθια 

στάση, και τη στιγµή µετά από την έγερση από το πρώτο Τασάχουντ· ► να 

τοποθετεί το δεξί του χέρι πάνω στο αριστερό, κάτω από το στήθος ενώ είναι 

όρθιος· ► να κρατά τα µάτια του σταθερά στο σηµείο όπου πέφτει πρηνής· ► να 

κρατά τα πόδια χωρισµένα ενώ είναι όρθιος· ► να τοποθετεί πρώτα στο έδαφος τα 

γόνατα, έπειτα τα χέρια και το µέτωπο µε τη µύτη για την πρηνή στάση·  ► το 

στοµάχι να µην αγγίζει τους µηρούς, και να µην αγγίζονται οι µηροί µε τις κνήµες, 

να διατηρεί απόσταση ανάµεσα στα γόνατα, να κρατά τις φτέρνες σηκωµένες, ενώ 

τα δάχτυλα των ποδιών να αγγίζουν σταθερά το έδαφος µε κάποια απόσταση 

µεταξύ των δύο ποδιών και να δείχνουν [τα δάχτυλα] προς την Κέµπλα, να 

τοποθετεί τα χέρια µε τα δάχτυλα ενωµένα µαζί στο έδαφος, στο ύψος των ώµων 

όσο βρίσκεται το άτοµο σε πρηνή στάση· ► να σηκώνεται βάζοντας πίεση πρώτα 

στα πόδια και έπειτα να στηρίζεται στα γόνατα µε τα χέρια τοποθηµένα πάνω στα 

γόνατά του, όταν σηκώνεται· ► να κάθεται (Γκάλσιτ Αλ-Ιφτιράς) για το πρώτο 

Τασάχουντ, και όταν κάθεται µεταξύ των δύο πρηνών στάσεων (βλ. το διάγραµµα 

στο τέλος του βιβλίου, όπου περιγράφονται δύο τρόποι καθίσµατος, που 

ονοµάζονται Ιφτιράς)· ► να κάθεται (Γκάλσιτ Ατ-Ταουάρρουκ) κατά το τελευταίο 

Τασάχουντ (βλ. το διάγραµµα, όπου περιγράφονται τρεις τρόποι καθίσµατος, που 

ονοµάζονται Ταουάρρουκ)· ► να απλώνει τα χέρια στους µηρούς µε τα δάχτυλα 

ενωµένα να δείχνουν προς την Κέµπλα, µεταξύ των δύο πρηνών στάσεων, επίσης 

και κατά του κάθισµα του Ατ-Τασάχουντ· ► κατά το κάθισµα του Ατ-Τασάχουντ 

να κάνει έναν κύκλο µε τον µέσο και τον αντίχειρα του δεξιού χεριού, και να 

δείχνει µε το δείχτη κατά τη διάρκεια της µνηµόνευσης του Αλλάχ και της ικεσίας, 

ως σύµβολο της Μοναδικότητας του Αλλάχ· ► να στρέφει το πρόσωπό του προς 

τα δεξιά και στη συνέχεια προς τα αριστερά, όταν κάνει τους τελευταίους 

χαιρετισµούς (Τασλείµ) (λέγοντας Ασ-Σαλάµου ‘Αλάικουµ ουα Ράχµατου Αλλάχ, 

και στη δεξιά µεριά και στη αριστερή). 

(Σιτζούντ Ασ-Σάχο) Πρηνής στάση στην περίπτωση που κάποιος ξεχάσει 

να κάνει κάτι από τις υποχρεωτικές πράξεις (Ουατζιµπάτ) της Προσευχής: 

Σύµφωνα µε τη Σούννα µπορεί κανείς να πέσει πρηνής (Σιτζούντ Ασ-Σάχο) [δύο 

φορές µετά από την τελευταία µαρτυρία] εάν κατά λάθος απαγγείλει κάτι σε 

σηµείο που δεν πρέπει, όπως για παράδειγµα να απαγγείλει το Κοράνιο ενώ είναι 

πρηνής. Επιτρέπεται να πέσει πρηνής (Σιτζούντ Ασ-Σάχο) αν παραλείψει κάποια 
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πράξη που αποτελεί Σούννα στην προσευχή. Ωστόσο, είναι υποχρεωτικό (Ουάτζιµπ) 

να πέσει κανείς πρηνής αν ξέχασε µια υποχρεωτική πράξη ή αν πρόσθεσε µια 

έξτρα υπόκλιση ή πρηνή στάση ή όρθια στάση ή κάθισµα, επίσης και αν εκτέλεσε 

τους χαιρετισµούς πριν το τέλος της προσευχής, ή εάν κάνει κάποιο φανερό λάθος 

στην απαγγελία του Κορανίου, το οποίο διαστρεβλώνει τη σηµασία του, καθώς και 

αν έχει κάποια αµφιβολία για κάτι που προσέθεσε κάποια χρονική στιγµή. 

Η προσευχή καθίσταται άκυρη, αν κάποιος εσκεµµένα παραλείψει να πέσει 

πρηνής (Σιτζούντ Ασ-Σάχο) αφού ξεχάσει κάτι, όπως επιβάλλεται. Μπορεί κάποιος 

να πέσει πρηνής αυτές τις δύο φορές, πριν ή µετά τους τελευταίους χαιρετισµούς. 

Ωστόσο, αν κάποιος ξεχάσει να πέσει σε πρηνή στάση (Σιτζούντ Ασ-Σάχο) µέχρι 

λίγο µετά την ολοκλήρωση της προσευχής, τότε δεν είναι πια απαραίτητο. 

Η Περιγραφή της Προσευχής: 

► Ξεκινά κανείς στρέφοντας το σώµα του προς την κατεύθυνση της προσευχής 

(Κέµπλα) και µετά λέγοντας την Τακπίρατ Αλ-Ιχράµ: «Αλλάχου Άκµπαρ», 

σηκώνοντας τα χέρια του ταυτόχρονα στο ύψος των ώµων του, κι έπειτα τα 

τοποθετεί κάτω από το στήθος του, µε το δεξί χέρι στην κορυφή του αριστερού. 

Σηµείωση: Ο Ιµάµης (ηγούµενος) λέει όλα τα Τακµπιράτ (µε τη φράση 

«Αλλάχου Άκµπαρ») δυνατά, ώστε αυτοί που ακολουθούν να τον ακούσουν, ενώ 

τα λένε σιγά. 

► Κρατά τα µάτια του προσηλωµένα στο σηµείο που θα πέσει πρηνής και λέει 

µία εναρκτήρια δέηση, η οποία έχει αναφερθεί µε αξιοπιστία σε ένα αυθεντικό 

χαντίθ. Για παράδειγµα, µπορεί να πει, «Σουµπχάνακα Αλλαχούµµα ουά Μπι-
Χάµντικα ουά Ταµπάρακα Ίσµουκα ουά Τα‘άλα Τζάντουκα ουά λα ιλάχα 

Γάιρουκ.» 

► Έπειτα λέει «Α‘ούδου Μπι-Ελλάχι µιν Ασ-Σαϊτάν Αρ-Ρατζείµ» (Ζητώ 

καταφύγιο στον Αλλάχ από τον καταραµένο Σατανά). Έπειτα λέει «Μπισµι Ελλάχι 
Ερ-Ραχµάνι Ερ-Ραχείµ» (Εις το Όνοµα του Αλλάχ, του Παντελεήµονα, του 

Πολυεύσπλαχνου). Όλα αυτά λέγονται χαµηλόφωνα. 

► Έπειτα απαγγέλλει τη Σούρα Αλ-Φάτιχα δυνατά αν είναι ο Ιµάµης σε µια 

προσευχή που διαβάζεται φωναχτά. Προτείνεται οι ακόλουθοι του Ιµάµη να 

απαγγέλλουν τη Σούρα Αλ-Φάτιχα χαµηλόφωνα όταν σταµατήσει ο Ιµάµης την 

απαγγελία του αν η προσευχή απαγγέλλεται φωναχτά, ενώ είναι υποχρεωτικό αν η 

προσευχή απαγγέλλεται χαµηλόφωνα (∆ουχρ και ‘Ασρ). 

► Έπειτα διαβάζει οτιδήποτε άλλο επιθυµεί από το Κοράνιο. Είναι καλύτερο να 

απαγγέλλει κανείς ό,τι επιθυµεί από τη Σούρα Καφ [50] έως τη Σούρα Αν-Νάµπα’ 

[78], κατά την προσευχή Φατζρ, και ό,τι επιθυµεί από τη Σούρα Αντ-Ντούχα [93] 

έως τη Σούρα Αν-Νας [114], κατά τη Μάγριµπ, και ό,τι επιθυµεί από τη Σούρα Αν-

Νάµπα’ [78] έως τη Σούρα Αντ-Ντούχα [93] κατά τις υπόλοιπες προσευχές. Ο 

Ιµάµης απαγγέλλει φωναχτά κατά την προσευχή Φατζρ και κατά τα δύο πρώτα 

Ράκ‘α των προσευχών Μάγριµπ και ‘Ίσα. Όλες οι υπόλοιπες προσευχές 

απαγγέλλονται χαµηλόφωνα. 

► Έπειτα σηκώνει τα χέρια του όπως στην Τακµπίρατ Αλ-Ιχράµ και λέει 

«Αλλάχου Άκµπαρ», κι έπειτα υποκλίνεται. Βάζει τα χέρια του τεντωµένα στα 
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γόνατά του, πιάνοντάς τα µε τα δάχτυλά του ανοιγµένα µεταξύ τους ενώ ισιώνει 

την πλάτη, ώστε το κεφάλι να βρίσκεται στην ίδια ευθεία µε την πλάτη. Έπειτα 

λέει, «Σουµπχάνα Ραµπίγια Αλ-‘Αδείµ» (∆όξα στον Αλλάχ, Τον Μέγα) τρεις φορές. 

► Έπειτα σηκώνει το κεφάλι του λέγοντας, «Σάµι‘α Αλλάχου λιµάν Χάµιντα» 

(Ο Αλλάχ απαντά σ’ αυτόν που Τον δοξάζει). Έπειτα αφού εγέρθηκε λέει, 

«Ραµπάνα ουά Λάκα Αλ-Χάµντ» (Ω, Κύριέ µας, σε Σένα ανήκει η ∆όξα), 

προσθέτοντας, «Χάµνταν Καθείραν Τάιγεµπαν Μουµπάρακαν φίχι Μίλ’α Ασ-

Σαµαουάτι ουά Μίλ’α Αλ-Αρντ ουά Μίλ’α µα Σί’τα µιν Σάυ’ιν µπά‘ντ». 

► Έπειτα πέφτει σε πρηνή στάση λέγοντας «Αλλάχου Άκµπαρ». Κρατά το 

στοµάχι του µακριά από τους µηρούς, και τους µηρούς µακριά από τις κνήµες ενώ 

το έδαφος αγγίζουν: το µέτωπο, η µύτη, και οι δυο παλάµες, και τα δύο γόνατα, και 

τα δάχτυλα και των δύο ποδιών, µε τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών να είναι 

στραµµένα προς την Κέµπλα· και λέει στη στάση αυτή τρεις φορές: «Σουµπχάνα 

Ραµπίγια Αλ-’Ά‘λα» (∆όξα στον Κύριό µου, Τον Ύψιστο). Μπορεί να το πει αυτό 

όσες φορές επιθυµεί, ή αν επιθυµεί, να κάνει επικλήσεις για ό,τι θέλει. 

► Έπειτα υψώνει το κεφάλι του, λέγοντας «Αλλάχου Άκµπαρ» καθήµενος 

(Γκάλσιτ Ατ-Ταουάρρουκ) στον αριστερό του µηρό, µε την πτέρνα του δεξιού 

ποδιού του στραµµένη προς τα πάνω και τα δάχτυλα στο έδαφος, λυγισµένα και 

στραµµένα προς την Κέµπλα. Έπειτα λέει δύο φορές, «Ράµπι Ίγφιρ λι» (Ω, 

Αλλάχ, συγχώρεσέ µε). 

► Έπειτα πέφτει πρηνής όπως και πριν λέγοντας: «Σουµπχάνα Ραµπίγια Αλ-
’Ά‘λα» και µετά σηκώνεται, λέγοντας «Αλλάχου Άκµπαρ» κάνοντας το δεύτερο 

Ράκ‘α όπως το πρώτο. 

► Έπειτα κάθεται στην κατάσταση Ιφτιράς για την πρώτη µαρτυρία (Ατ-

Τασάχουντ Αλ-’Άουαλ), µε το δεξί του χέρι στον δεξιό του µηρό και το αριστερό 

χέρι στον αριστερό του µηρό, σχηµατίζοντας µια γροθιά µε το δεξί του χέρι, ενώ 

σχηµατίζει έναν κύκλο µε τον αντίχειρα και τον µέσο, δείχνοντας µε τον δείκτη και 

λέγοντας: «Ατ-Ταχιγιάτου Λελλάχι ουα Ασ-Σαλαουάτου ουα Ατ-Ταϊγεµπάτ, Ασ-

Σαλάµου ‘αλάικα αϊούχα Αν-Ναµπέι ουα Ράχµατου Αλλάχι ουα Μπαρακάτου, 

Ασ-Σαλάµου ‘αλάινα ουα ‘αλά ‘ιµπάντι Ελλάχι Ασ-Σάλιχείν, ασχάντου αλ-λά 

Ιλάχα ίλλα Αλλάχ ουα ασχάντου αν Μωχαµµάνταν ‘άµπντουχου ουα ρασούλου» 

(Οι καλύτεροι χαιρετισµοί είναι για τον Αλλάχ, και οι προσευχές και κάθε αγνό και 

καλό. Είθε η ειρήνη, το έλεος και οι ευλογίες του Αλλάχ να είναι σε σένα, ω, 

Προφήτη. Είθε η ειρήνη να είναι σε µας και στους ευσεβείς δούλους του Αλλάχ. 

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον Αλλάχ και µαρτυρώ ότι ο 

Μωχάµµαντ είναι ο δούλος Του και ο Αγγελιαφόρος Του). 

► Έπειτα σηκώνεται και προσεύχεται το τρίτο και τέταρτο Ράκ‘α. Απαγγέλει σ’ 

αυτά µόνο τη Σούρα-Αλ-Φάτιχα χαµηλόφωνα και κάθεται στη στάση Ταουάρρουκ 

για την τελευταία µαρτυρία (Ατ-Τασάχουντ Αλ-Αχείρ) και επαναλαµβάνει τα ίδια 

µε την πρώτη, αλλά προσθέτει: «Αλλάχουµ Σάλι ‘Αλά Μωχάµµαντ ουά ‘Αλά Άλλι 
Μωχάµµαντ, Κάµα Σαλάιτα ‘Αλά Ιµπραχείµ ουά ‘Αλά Άλλι Ιµπραχείµ, Ίνακα 

Χαµείντον Ματζείντ. Αλλάχουµ Μπάρικ ‘Αλά Μωχάµµαντ ουά ‘Αλά Άλλι 
Μωχάµµαντ, Κάµα Μπάρακτ ‘Αλά Ιµπραχείµ ουά ‘Αλά Άλλι Ιµπραχείµ, Ίνακα 
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Χαµείντον Ματζείντ.» (Ω, Αλλάχ, Επαίνεσε τον Μωχάµµαντ και την οικογένεια του 

Μωχάµµαντ, όπως ακριβώς Επαίνεσες τον Αβραάµ και την οικογένεια του Αβραάµ. 

Πράγµατι, είσαι Αξιέπαινος και Ένδοξος. Ω, Αλλάχ, Ευλόγησε τον Μωχάµµαντ και 

την οικογένεια του Μωχάµµαντ, όπως ακριβώς Ευλόγησες τον Αβραάµ και την 

οικογένεια του Αβραάµ. Πράγµατι, είσαι Αξιέπαινος και Ένδοξος.). 

Σύµφωνα µε τη Σούννα µπορούµε µετά να προσθέσουµε: «’Α‘ούδου Μπι-
Ελλάχι µιν ‘Αδάµπ Αν-Ναρ ουα ‘Αδάµπ Αλ-Κάµπρ, ουά Φίτνατ Ελ-Μάχια ουά 

Αλ-Μαµάτ, ουά Φίτνατ Αλ-Μασείχ Αντ-Ντατζάλ» (Ω, Αλλάχ αναζητώ καταφύγιο 

σε Σένα από την τιµωρία του Πυρός της Κολάσεως, και από την τιµωρία του Τάφου, 

και από τη δοκιµασία της ζωής και του θανάτου, και από τη δοκιµασία του 

Αντίχριστου). Μπορεί στη συνέχεια να πει κι άλλες επικλήσεις όπως αναφέρθηκε 

στη Σούννα. 

► Λέει έπειτα «Ασ-Σαλάµου ‘Αλάικουµ ουά Ραχµατου Αλλάχ» (Ειρήνη σε σας 

και το Έλεος του Αλλάχ σε σας), στρέφοντας το κεφάλι του στα δεξιά του και 

επαναλαµβάνοντας στη συνέχεια τα ίδια, στρέφοντας το κεφάλι του στ’ αριστερά του. 

Σύµφωνα µε τη Σούννα του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) κάνουµε κάποιες από τις 

επικλήσεις µετά την ολοκλήρωση της προσευχής όπως αναφέρθηκε στο Χαντίθ
1
. 

Η Προσευχή του Ασθενή: ► Αν το να στέκεται όρθιος επιδεινώνει την 

ασθένεια κάποιου ή αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να σταθεί όρθιος, τότε 

µπορεί να προσεύχεται καθιστός. Αν κάποιος δεν είναι ικανός να προσεύχεται 

καθιστός, πρέπει να προσεύχεται ξαπλωµένος στο πλάι. Αν δεν µπορεί να 

προσευχηθεί ξαπλωµένος στο πλάι, πρέπει να προσεύχεται ανάσκελα. ► Αν 

κάποιος δεν µπορεί να υποκλιθεί ή να εκτελέσει την πρηνή στάση, πρέπει [µε το 

σώµα ή το κεφάλι του] να συµβολίσει τις ενέργειες αυτές. ► Αν κάποιος 

παραλείψει κάποια από τις προσευχές του, πρέπει να τις αναπληρώσει 

καθυστερηµένα. ► Αν κάποιος δεν µπορέσει να κάνει κάθε προσευχή στην ώρα 

που πρέπει, µπορεί να συνδυάσει τις προσευχές ∆ουχρ και ‘Ασρ µαζί, και τις 

προσευχές Μάγριµπ και ‘Ίσα µαζί, στην καθορισµένη ώρα αντίστοιχα.  

Η προσευχή του Ταξιδευτή: ► Αν η απόσταση του ταξιδιού είναι µεγαλύτερη 

από ογδόντα πέντε περίπου χιλιόµετρα, το άτοµο µπορεί να συντοµεύσει τις 

προσευχές ∆ουχρ, ‘Ασρ και ‘Ίσα από τέσσερα Ράκ‘α σε δύο την µέρα του ταξιδιού. 

                              
1
 Μερικές από αυτές είναι οι εξής: Λέει κάποιος, «’Αστάγφιρου Αλλάχ» [Ζητώ τη συγχώρεση του 

Αλλάχ] τρεις φορές, και έπειτα λέει, «Αλλάχουµα ’αν-τα Ασ-Σαλάµ, ουά Μίνκα Ασ-Σαλάµ, 
Ταµπαράκτα για ∆α Ατζ-Τζαλάλι ουά Αλ-Ικράµ, λα ιλάχα ίλλα Αλλάχου Ουαχντάχου λα σαρίκα 
Λαχ, Λάχου Αλ-Μούλκου ουά Λάχου Αλ-Χάµντου ουά Χούα ‘άλα κούλλι σάι’ιν Καντείρ, λα 
χάουλα ουά λα κούαταν ίλλα Μπιλλάχ, λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ, ουά λα νά‘µπουντου ίλλα Ιγιά, 
Λάχου Αν-Νί‘µατα ουά Αλ-Φάντλ, ουά Λάχου Αθ-Θανά’ου Αλ-Χάσσαν, λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ 
µοχλισσίνα Λάχου Αντ-Ντίνα ουαλάου κάριχα Αλ-Καφιρούν, Αλλάχουµα λα µάνι‘α λίµα ’Α‘τάιτ, 
ουά λα µού‘τι λίµα Μανά‘τ, ουά λα γιάνφα‘ου δα Αλ-Τζάντι Μίνκα Αλ-Τζάντ». Λέει επίσης 
κανείς, «Σουµπχάνα Αλλάχ», «Αλ-Χάµντου Λιλλάχ» και «Αλλάχου Άκµπαρ» το καθένα τριάντα 

τρεις φορές, και έπειτα, για την εκατοστή να πει, «Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχ, Ουαχντάχου λα σαρίκα 
Λαχ, Λάχου Αλ-Μούλκ, ουά Λάχου Αλ-Χάµντ, ουά Χούα ‘άλα κούλλι σάι’ιν Καντείρ». Έπειτα να 

διαβάσει το Εδάφιο Άγιατ Αλ-Κούρσι (2:255), τη Σούρα Αλ-Ιχλάς (112) και τη Σούρα Αλ-Φάλακ 

(113) και τη Σούρα Αν-Νας (114). Μετά τη Σαλά Αλ-Φατζρ και τη Σαλά Αλ-Μάγριµπ, θα πρέπει να 

επαναλάβει την απαγγελία των κεφαλαίων (112, 113 και 114) τρεις φορές. 
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► Αν το άτοµο έχει σκοπό να µείνει σε ένα ενδιάµεσο µέρος του ταξιδιού του για 

περισσότερες από τέσσερις ηµέρες –20 υποχρεωτικές προσευχές – πρέπει να 

τελέσει τις προσευχές ολοκληρωµένες, και όχι να τις συντοµεύσει. ► Πρέπει 

κανείς να τελεί τις προσευχές ολοκληρωµένες όταν προσεύχεται πίσω από κάποιον 

Ιµάµη που είναι κάτοικος. ► Αν κάποιος θυµηθεί στο ταξίδι µια προσευχή που 

είχε ξεχάσει ως κάτοικος (δηλ. πριν να ταξιδέψει) ή το αντίστροφο, πρέπει να την 

προσφέρει ολοκληρωµένη. ► Ο ταξιδευτής µπορεί να προσφέρει τις προσευχές 

στην ολοκληρωµένη µορφή τους αν το επιθυµεί, αλλά το να τις συντοµεύσει είναι 

καλύτερο. 

Η Προσευχή της Παρασκευής (Σαλάτ Αλ-Τζούµου‘α): Αυτή η προσευχή 

είναι καλύτερη από τη ∆ουχρ. Είναι µια ανεξάρτητη προσευχή και όχι κάποιος 

συντοµευµένος τύπος της ∆ουχρ. ∆εν επιτρέπεται να την προσφέρει κανείς µε 

τέσσερα Ράκ‘α, να την κάνει µε την πρόθεση της ∆ουχρ, ή να τη συνδυάσει µε την 

προσευχή ‘Ασρ, ακόµη κι αν υπάρχει έγκυρος λόγος γι’ αυτό. 

Η Προσευχή µε περιττό αριθµό Ράκ‘α (Σαλάτ Αλ-Ουίτρ): ► Αυτή η 

προσευχή συνιστά Σούννα και πρέπει να γίνεται µετά την ‘Ίσά, µέχρι και τη στιγµή 

του Φατζρ. ► Ο µικρότερος αριθµός Ράκ‘α για την προσευχή Αλ-Ουίτρ είναι ένα, 

ενώ ο µεγαλύτερος έντεκα. ► Είναι προτιµότερο να κάνει κανείς το χαιρετισµό 

µετά από κάθε δύο Ράκ‘α. ► Η µικρότερη ολοκληρωµένη µορφή της προσευχής 

Αλ-Ουίτρ είναι να την τελέσει κανείς µε τρία Ράκ‘α και δύο χαιρετισµούς [δηλαδή 

να κάνει δύο Ράκ‘α και µετά ένα χαιρετισµό και µετά ένα Ράκ‘α µόνο του, µε έναν 

ακόµη χαιρετισµό στο τέλος], και είναι αξιέπαινο σύµφωνα µε τη Σούννα να 

απαγγείλει στην πρώτη Ράκ‘α τη Σούρα Αλ-’Ά‘λα [87], στη δεύτερη Ράκ‘α τη 

Σούρα Αλ-Κάφιρουν [109] και στην τρίτη Ράκ‘α τη Σούρα Αλ-Ιχλάς [112]. ► Είναι 

αξιέπαινο να κάνει κανείς επικλήσεις φωναχτά µετά από την έγερση από τη 

Ρουκού‘ σηκώνοντας τα χέρια του µπροστά από το πρόσωπό του και να βρίσκεται 

σε κατάσταση υποταγής και φόβου µε ελπίδα προς τον Αλλάχ, ελπίζοντας να 

∆εχτεί τις επικλήσεις του.   

Κηδείες (Τζαννάζα): ► Το πλύσιµο της σωρού του νεκρού Μουσουλµάνου, 

το τύλιγµα της σωρού µε το σάβανο, η προσφορά επικήδειας προσευχής, η 

µεταφορά και τοποθέτησή του στο τάφο, αποτελούν όλα υποχρεώσεις (Φαρντ 

Κιφάγια) ► Οι µάρτυρες στον πόλεµο δεν πρέπει να πλένονται και να τυλίγονται 

µε σάβανο, αλλά να θάβονται στη κατάσταση στην οποία πέθαναν, και επιτρέπεται 

να προσφέρουµε την επικήδεια προσευχή γι’ αυτούς. ► Το σάβανο του άνδρα 

Μουσουλµάνου, περιέχει τρία λευκά σεντόνια, ενώ της γυναίκας πέντε: ένα για το 

κάτω µέρος, ένα κάλυµµα κεφαλιού (Χιµάρ), ένα ένδυµα για το πάνω µέρος του 

σώµατος, και δύο για να τυλίξουν όλο το σώµα. ► Σύµφωνα µε τη Σούννα, ο 

Ιµάµης ή κάποιος που προσεύχεται µόνος για τον νεκρό, πρέπει να στέκεται στο 

ύψος του στήθους του άνδρα, και στο ύψος της µέσης του σώµατος της γυναίκας. 

► Στην προσευχή της κηδείας στέκεται κανείς και λέει: «Αλλάχου Άκµπαρ» 

τέσσερις φορές, σηκώνοντας κάθε φορά τα χέρια του: την πρώτη φορά λέει: 

«Αλλάχου Άκµπαρ» και αναζητά καταφύγιο στον Αλλάχ από το Σατανά, λέγοντας: 

«Α‘ούδου Μπι-Ελλάχ µιν Ασ-Σαϊτάν Αρ-Ρατζείµ», µετά λέει: «Μπισµι Ελλάχι Ερ-
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Ραχµάνι Ερ-Ραχείµ» και διαβάζει σιωπηλά µόνο την Αλ-Φάτιχα· τη δεύτερη λέει 

«Αλλάχου Άκµπαρ» και έπειτα λέει: «Αλλάχουµ Σάλι ‘Αλά Μωχάµµαντ ουά ‘Αλά 

Άλλι Μωχάµµαντ, Κάµα Σαλάιτα ‘Αλά Ιµπραχείµ ουά ‘Αλά Άλλι Ιµπραχείµ, 

Ίνακα Χαµείντον Ματζείντ. Αλλάχουµ Μπάρικ ‘Αλά Μωχάµµαντ ουά ‘Αλά Άλλι 
Μωχάµµαντ, Κάµα Μπάρακτ ‘Αλά Ιµπραχείµ ουά ‘Αλά Άλλι Ιµπραχείµ, Ίνακα 

Χαµείντον Ματζείντ.»· την τρίτη λέει «Αλλάχου Άκµπαρ» και έπειτα κάνει 

επικλήσεις στον Αλλάχ για το νεκρό· την τέταρτη λέει «Αλλάχου Άκµπαρ», 

έπειτα στέκεται για λίγο και µετά λέει «Ασ-Σαλάµου ‘Αλάικουµ». 

► ∆εν επιτρέπεται να υψώσει κανείς τον τάφο, πάνω από το επίπεδο του εδάφους, 

εκτός από µία παλάµη. ∆εν επιτρέπεται να τον φιλήσει κανείς, ή να βάλει θυµίαµα, 

ή να γράψει, να καθίσει ή να περπατήσει πάνω του, ή να τοποθετήσει οποιαδήποτε 

µορφή φωτισµού, ή να κάνει περιφορά γύρω απ’ αυτόν, ή να χτίσει κάποιο τζαµί 

πάνω του. Επιπλέον, κάθε µνηµείο (ή κτίριο) που είναι χτισµένο πάνω από κάποιον 

τάφο, πρέπει να κατεδαφίζεται.  

► ∆εν υπάρχει κανένας περιορισµός αναφορικά µε τα λόγια της παρηγοριάς και 

της έκφρασης των συλλυπητηρίων για τους συγγενείς που πενθούν. Μπορεί κανείς 

να πει: «’Ά‘δαµ Αλλάχου Άτζερακ ουά Άχσαν ‘Αζά’ακ ουά Γάφαρα λι 
Μαϊγέτακ» (Είθε Ο Αλλάχ να αυξήσει την αµοιβή σου και να κάνει για σένα το 

πένθος σου πιο εύκολο, και να συγχωρήσει το νεκρό σου). Μπορεί να πει κάποιος 

που παρηγορεί ένα Μουσουλµάνο για την απώλεια ενός άπιστου συγγενή, «’Ά‘δαµ 

Αλλάχου Άτζερακ ουά Άχσαν ‘Αζά’ακ» (Είθε Ο Αλλάχ να αυξήσει την αµοιβή σου 

και να κάνει για σένα το πένθος σου πιο εύκολο). 

► Είναι υποχρεωτικό για κάποιον που γνωρίζει ότι η οικογένειά του θα θρηνήσει 

σε υπερβολικό βαθµό (όπως το να σκίσει κανείς τα δικά του ρούχα, να ρίξει στο 

κεφάλι του σκόνη, ή να ουρλιάζει κτλ.) κατά το θάνατό του, να γράψει διαθήκη 

που να τους συµβουλεύει να µην το κάνουν· διαφορετικά, µπορεί ο ίδιος να 

τιµωρηθεί εξαιτίας του υπερβολικού θρήνου τους γι’ αυτόν. 

► Ο Ιµάµ Ασ-Σάφ‘ι είπε ότι δεν είναι επιθυµητό να κάθεται κανείς για να 

πενθήσει, αναφερόµενος στις συγκεντρώσεις κατά τις οποίες η οικογένεια του 

νεκρού περιµένει αυτούς που επιθυµούν να τους επισκεφτούν για να εκφράσουν τα 

συλλυπητηριά τους. Αντίθετα, πρέπει να συνεχίσουν την ενασχόληση µε τις 

υποχρεώσεις τους, είτε είναι άνδρες, είτε γυναίκες. 

►  Ορίζεται στη Σούννα να προετοιµάζει κανείς φαγητό για την οικογένεια που 

πενθεί (αφού είναι απασχοληµένοι µε το θρήνο τους), και δεν είναι επιθυµητό να 

τρώει κανείς από το φαγητό τους ή να ετοιµάζει φαγητό για τους επισκέπτες που 

συγκεντρώνονται σπίτι τους. 

► Ορίζεται στη Σούννα η επίσκεψη στους τάφους από τη στιγµή που δεν 

περιλαµβάνει ταξιδιωτικές µετακινήσεις. Επιτρέπεται επίσης η επίσκεψη στον 

τάφο κάποιου που δεν είναι Μουσουλµάνος. Σε κάποιον µη Μουσουλµάνο δεν 

πρέπει να απαγορεύεται η επίσκεψη στον τάφο ενός Μουσουλµάνου. 

► Ορίζεται στη Σούννα να λέει κανείς όταν εισέρχεται στο νεκροταφείο των 

Μουσουλµάνων: «Ασ-Σαλάµου ‘Αλάικουµ νταρ Κάουµιν Μου’µενείν, ουά Ίννα 

ιν Σα’ Αλλάχ µπίκουµ λαλάχικούν, Γιάρχαµου Αλλάχ Αλ-Μουστακντιµείν µίννα 
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ουά Αλ-Μουστά’χιρείν, Νάσ’αλ Αλλάχ λάνα ουά λάκουµ Αλ-‘Άφια. Αλλάχουµα 

λα Ταχρίµνα Ατζράχουµ ουά λα Ταφττένα µπά‘νταχουµ, ουά Ίγφιρ λάνα ουά 

λάχουµ» (Ειρήνη σε όλους εσάς, ω, κάτοικοι των τάφων, από τους πιστούς. Στ’ 

αλήθεια, µε τη Βούληση του Αλλάχ, θα ενωθούµε µε σας. Ας Ελεήσει ο Αλλάχ αυτούς 

από µας που προχώρησαν (πέθαναν), και αυτούς που θα έλθουν έπειτα. Ζητάµε από 

τον Αλλάχ για µας και για σας το να µας κρατάει µακριά από οποιεσδήποτε 

συµφορές. Ω, Αλλάχ µην µας στερείς από την αµοιβή και µην µας βάλεις σε 

οποιαδήποτε δοκιµασία µετά από αυτούς, και συγχώρεσε κι εµάς κι αυτούς.) 

Η Προσευχή των ∆ύο ‘Έϊντ (Έϊντ Αλ-Φιτρ, Έϊντ Αλ-Άντχα): ► Αυτή η 

προσευχή αποτελεί υποχρέωση (Φαρντ Κιφάγια) και τελείται µετά την ανατολή του 

ηλίου, όπως και η Σαλάτ Αντ-Ντουχά. Αν οι άνθρωποι δε µάθουν ότι έφτασε η 

ηµέρα του ‘Έϊντ µέχρι και µετά το µεσηµέρι, πρέπει η προσευχή να γίνεται την 

επόµενη ηµέρα ως αναπλήρωση. ► Οι συνθήκες είναι ίδιες µε αυτές της Σαλάτ Αλ-

Τζούµ‘α, εκτός από τα δύο κηρύγµατα· τα δύο κηρύγµατα της Τζούµ‘α 

παραδίδονται πριν την προσευχή, ενώ τα δύο κηρύγµατα της ‘Έϊντ µετά από αυτήν. 

► ∆εν είναι επιθυµητό να κάνει κανείς εθελοντική προσευχή (Νάφιλα), πριν ή 

µετά από αυτή στο µέρος όπου τελείται. ► Αυτή η προσευχή αποτελείται από δύο 

Ράκ‘α. Στην πρώτη Ράκ‘α, ο προσευχόµενος λέει Τακµπίρατ Αλ-Ιχράµ, «Αλλάχου 

Άκµπαρ» για να αρχίσει την προσευχή, και στη συνέχεια λέει «Αλλάχου 

Άκµπαρ» για έξι ακόµη φορές σηκώνοντας για κάθε Τακµπίρα τα χέρια, και έπειτα 

να αναζητήσει καταφύγιο στον Αλλάχ από το Σατανά και να απαγγείλει δυνατά 

την Αλ-Φάτιχα, ακολουθούµενη από τη Σούρα Σαµπάχα [87]. Στη δεύτερη Ράκ‘α 

λέει «Αλλάχου Άκµπαρ» πέντε φορές σηκώνοντας για κάθε Τακµπίρα τα χέρια. 

Έπειτα ο Ιµάµης αναζητά καταφύγιο στον Αλλάχ και απαγγέλλει δυνατά την Αλ-

Φάτιχα, ακολουθούµενη από την Σούρα Αλ-Γάσιγια [88]. Ο Ιµάµης αφού τελειώνει 

την προσευχή, παραδίδει δύο κηρύγµατα όπως στην προσευχή της Παρασκευής.  

Η Προσευχή της Έκλειψης (Σαλάτ Αλ-Κουσούφ):► Πρόκειται για 

προσευχή που ορίζεται από τη Σούννα και τελείται από την έναρξη της έκλειψης, 

είτε σεληνιακής, είτε ηλιακής, µέχρι και τη λήξη της. ► ∆εν πρέπει να γίνεται 

καθυστερηµένα αν τελειώσει η έκλειψη. ► Αυτή η προσευχή αποτελείται από δύο 

Ράκ‘α, στην πρώτη Ράκ‘α, πρέπει κανείς να απαγγέλει την Αλ-Φάτιχα και µια 

µεγάλη Σούρα, έπειτα να κάνει µια µεγάλη υπόκλιση (Ρουκού‘), στη συνέχεια να 

σηκωθεί όρθιος και να πει, «Σάµι‘α Αλλάχου λιµάν χάµιντα, Ραµπάναα ουά λάκα 

Αλ-Χάµντ», όπως στις υπόλοιπες προσευχές. ► Στη συνέχεια δεν πέφτει σε πρηνή 

στάση όπως στις υπόλοιπες προσευχές. Αντίθετα, πρέπει να απαγγείλει ξανά την 

Αλ-Φάτιχα και άλλη µια µεγάλη Σούρα. Έπειτα ακολουθεί µια ακόµη µεγάλη 

υπόκλιση (Ρουκού‘). Στη συνέχεια, σηκώνεται όρθιος. ► Πρέπει µετά να πέσει σε 

δύο µεγάλης διαρκείας πρηνείς στάσεις (Σογκούντ). ► Ύστερα πρέπει να 

προσευχηθεί τη δεύτερη Ράκ‘α, όπως και την πρώτη. ► Στη συνέχεια, πρέπει να 

απαγγείλει το Τασχάουντ και να πει τους τελευταίους χαιρετισµούς.  

Προσευχή για Βροχή (Σαλάτ Αλ-Ιστισκά’): Ορίζεται στη Σούννα η προσευχή 

αυτή να προσφέρεται σε περίπτωση ξηρασίας και έλλειψης βροχής. Η προσευχή 
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αυτή τελείται όπως η Σαλάτ Αλ-‘Έϊντ, µε τη διαφορά ότι ο Ιµάµης αφού τελειώνει 

την προσευχή, παραδίδει µόνο ένα κήρυγµα και όχι δύο. 

Εθελοντικές καθηµερινές προσευχές που υπερβαίνουν τις καθορισµένες: 

Επιβεβαιώνεται ότι ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) έκανε δώδεκα Ράκ‘α εθελοντικών 

προσευχών τακτικά, εκτός από τις υποχρεωτικές προσευχές, κάθε µέρα. Η σειρά 

τους είναι η εξής: δύο πριν τη Σαλάτ Αλ-Φατζρ· τέσσερις πριν τη Σαλάτ Αδ-∆ουχρ 

και δύο µετά· δύο µετά τη Σαλάτ Αλ-Μάγριµπ· δύο µετά τη Σαλάτ Αλ-‘Ίσα’. 

Υπάρχουν επίσης κι άλλες αυθεντικές αφηγήσεις, σύµφωνα µε τις οποίες 

τελούσε κι άλλες εθελοντικές προσευχές, όπως τέσσερα Ράκ‘α πριν τη Σαλάτ Αδ-

∆ουχρ και τη Σαλάτ Αλ-‘Ασρ· τέσσερα µετά τη Σαλάτ Αδ-∆ουχρ και δύο πριν τη 

Σαλάτ Αλ-Μάγριµπ. 

Απαγορευµένες περίοδοι προσευχών: Απαγορεύεται να κάνει κανείς 

εθελοντικές προσευχές σε απαγορευµένες περιόδους. Αυτές είναι: 1) Μετά την 

αυγή, µέχρι την ανατολή του ηλίου και την εµφάνισή του πάνω από τον ορίζοντα, 

στο ύψος µία κοντής λόγχης· 2) Την ώρα που ο ήλιος βρίσκεται στο υψηλότερο 

σηµείο στη µέση του ουρανού, µέχρι και την έναρξη της πτώσης του· 3) Μετά τη 

Σαλάτ Αλ-‘Ασρ, µέχρι και τη δύση του ηλίου. Όσον αφορά τις προσευχές που 

γίνονται για συγκεκριµένους λόγους επιτρέπεται να γίνονται αυτές τις ώρες, όπως 

η προσευχή µετά την είσοδο στο Τζαµί που γίνεται ως χαιρετισµός για το τζαµί 

(Ταχίγιατ Αλ-Μάστζιντ), τα δύο Ράκ‘α µετά την περιφορά (Ταουάφ), η εθελοντική 

προσευχή (Νάφιλα) της Αλ-Φατζρ, η επικήδεια προσευχή, τα δύο Ράκ‘α του 

Ουντού’, η πρηνής στάση της απαγγελίας (Σιγκούντ Ατ-Τιλάουα) και της 

ευχαριστίας (Σιγκούντ Ασ-Σούκρ). 

Κανόνες που αφορούν το Τζαµί (Μάστζιντ): Είναι υποχρεωτική η 

οικοδόµηση Τζαµιών για την ικανοποίηση των αναγκών της κοινότητας.  

Είναι τα πιο αγαπητά µέρη στη γη για τον Αλλάχ. ∆εν επιτρέπεται η ανάµειξη 

ανδρών και γυναικών µέσα τους, ή να τραγουδά κανείς µέσα σ’ αυτά, να 

χειροκροτεί, να χρησιµοποιεί µουσικά όργανα, να απαγγέλει αθέµιτη ποίηση, να 

έχει ερωτικές επαφές, να πράττει αγοραπωλησίες. 

Αν κάποιος πράττει αγοραπωλησίες µέσα στο τζαµί, τότε θα πρέπει σύµφωνα 

µε τη Σούννα να ειπωθεί σε αυτόν: «Λα Ράµπαχα Αλλάχου τιτζαρατάκ» (Είθε ο 

Αλλάχ να µην σου δώσει κανένα κέρδος στο εµπόριό σου). Απαγορεύεται να 

αναγγέλλει δηµοσίως κάποιος ότι έχασε κάτι στο τζαµί, και σύµφωνα µε τη 

Σούννα, µπορούµε να πούµε για αυτόν που το κάνει «Λα ραντάχα Αλλάχου αλάικ» 

(Είθε Ο Αλλάχ να µην σου το επιστρέψει).  

Επιτρέπεται τα παιδιά να διδάσκονται στο Τζαµί, να συνάπτει κάνεις γάµο, να 

δικάζει µια υπόθεση (ως δικαστήριο), να απαγγέλει θεµιτή ποίηση, να κοιµάται 

κανείς εκεί µέσα. 

Ορίζεται στη Σούννα το να σέβεται κανείς τα Τζαµιά και να απέχει από το να 

προκαλεί µέσα σε αυτά θορύβους, κραυγές, διαπληκτισµούς, άφθονες συζητήσεις ή 

απεχθείς δυνατές συζητήσεις. ∆εν πρέπει επίσης να χρησιµοποιούνται ως µονοπάτια 

για άλλους δρόµους, παρά µόνο σε περίπτωση ανάγκης. Είναι ανεπιθύµητο να 

διεξάγει κανείς στα Τζαµιά άσκοπες συζητήσεις για την επίγεια ζωή. 
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Η Ελεηµοσύνη (Ζακά)  
Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες πλούτου για τις οποίες η Ζακά καθίσταται 

υποχρεωτική:  

1) εκτρεφόµενα ζώα ελεύθερης βοσκής· 2) οτιδήποτε παράγεται ή βρίσκεται 

από τη γη· 3) αντικείµενα που λειτουργούν ως αξίες για τις συναλλαγές (δηλ. 

χρυσό, άργυρος, νοµίσµατα κλπ.)· 4) αντικείµενα που προορίζονται για εµπόριο. 

Η Ζακά είναι υποχρεωτική αν πληρούνται πέντε προϋποθέσεις:  

1) Ισλάµ (δηλ. να είναι µουσουλµάνος, αυτός που θα την πληρώσει)· 2) ελευθερία 

από δουλεία· 3) ιδιοκτησία του «Νισάµπ» (κατοχή ποσού το οποίο επιβάλλει την 

προσφορά Ζακά)· 4) ολοκληρωµένη και σταθερή ιδιοκτησία· 5) συµπλήρωση ενός 

έτους που το αγαθό βρίσκεται στην κατοχή, εκτός από οτιδήποτε παράγεται από τη γη. 

Η Ζακά των εκτρεφόµενων ζώων διακρίνεται σε τρία είδη: καµήλες· 

αγελάδες και πρόβατα.  

Η Ζακά γι’ αυτά γίνεται υποχρεωτική µε δύο όρους:  

1) Τα ζώα να βόσκουν ελεύθερα για ένα έτος ή παραπάνω· 2) Να προορίζονται 

για την εκµετάλλευση του γάλατος και για αναπαραγωγή, και όχι για εργασία. Αν 

προορίζονται για πώληση ή εµπόριο, θεωρούνται τότε εµπορικά αντικείµενα. 

Η Ζακά για τις Καµήλες: 
Από 1 έως 4 καµήλες: δεν υπάρχει Ζακά γι’ αυτές. 

Από 24 ή λιγότερες καµήλες: για κάθε πέντε καµήλες, καταβάλλεται ένα πρόβατο. 

Από 25-35 καµήλες: καταβάλλεται µία θηλυκή καµήλα ενός έτους, και αν δεν είναι 

διαθέσιµη, µία αρσενική δύο ετών. 

Από 36-45 καµήλες: καταβάλλεται µία θηλυκή καµήλα δύο ετών. 

Από 46-60 καµήλες: καταβάλλεται µία θηλυκή καµήλα τριών ετών. 

Από 61-75 καµήλες: καταβάλλεται µία θηλυκή καµήλα τεσσάρων ετών. 

Από 76-90 καµήλες: καταβάλλονται δύο θηλυκές καµήλες δύο ετών. 

Από 91-120 καµήλες: καταβάλλονται δύο θηλυκές καµήλες τριών ετών. 

Περισσότερες από 120 καµήλες: για κάθε 40, καταβάλλεται µία θηλυκή καµήλα 

δύο ετών· και για κάθε 50, µία καµήλα τριών ετών. 

Η Ζακά για τις Αγελάδες: 
Λιγότερες από 30 αγελάδες: δεν υπάρχει Ζακά γι’ αυτές 

Από 30-39 αγελάδες: καταβάλλεται ένας µόσχος ενός έτους 

Από 40-59 αγελάδες: καταβάλλεται ένας µόσχος δύο ετών 

Από 60 ή περισσότερες αγελάδες: για κάθε 30, καταβάλλεται ένας µόσχος ενός 

έτους· και για κάθε 40 ένας µόσχος δύο ετών 

Η Ζακά για τα Πρόβατα  
Λιγότερα από 40 πρόβατα: δεν υπάρχει Ζακά γι’ αυτά 

Από 40-120 πρόβατα: καταβάλλεται ένα πρόβατο 

Από 121-200 πρόβατα: καταβάλλονται δύο πρόβατα                                    

Από 201-399 πρόβατα: καταβάλλονται τρία πρόβατα 

Από 400 ή παραπάνω πρόβατα: για κάθε 100, καταβάλλεται ένα πρόβατο 

∆εν µπορεί κανείς να παραχωρήσει ως Ζακά, ούτε τράγο, ούτε ηλικιωµένο 

πρόβατο, ούτε µονόφθαλµο, ούτε έγκυο, ούτε αυτό που ταΐζει µικρά.  
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Η Ζακά για την Παραγωγή της Γης: Καθίσταται υποχρεωτική σε κάθε 

σιτηρά ή καρπό υπό τρεις όρους: 1) Η παραγωγή να µπορεί να µετρηθεί ποσοτικά 

και να αποθηκευτεί, όπως το κριθάρι και το σιτάρι, καθώς επίσης και οι σταφίδες 

και οι χουρµάδες. Αλλά αυτά που δεν µπορούν να µετρηθούν ποσοτικά και να 

αποθηκευτούν, όπως τα φρέσκα λαχανικά και τα όσπρια, δεν έχουν Ζακά·  

2) Να φτάσει την κατώτερη ποσότητα (Νισάµπ), η οποία είναι 653 κιλά· 3) Το 

άτοµο που θα πληρώσει τη Ζακά να έχει στην κατοχή του την παραγωγή την ώρα 

που επιβάλλεται να καταβάλλει Ζακά, δηλαδή όταν τα σηµάδια της ωριµότητας 

εµφανιστούν στα φρούτα και τις σοδιές και είναι έτοιµα για συγκοµιδή. 

► Προϊόντα που παράγονται χωρίς προσπάθειες άρδευσης, παραγόµενα συνεπώς 

από το νερό της βροχής ή από ρυάκια που κυλούν ελεύθερα και πηγές, έχουν Ζακά 

που είναι 10% (1/10).  

► Η Ζακά για τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται µε καταβολή προσπάθειας 

και µόχθου κατά την άρδευση, είναι 5% (1/20).  

► Αυτά που είναι εν µέρει αποτέλεσµα προσπάθειας, και εν µέρει όχι, εξετάζονται 

ανάλογα µε το πιο µέρος της παραγωγής είναι µεγαλύτερο· το µέτρηµα γίνεται 

σύµφωνα µε τον αριθµό των ηµερών που καταβάλλεται προσπάθεια και µόχθος. 

Η Ζακά για τα Αντικείµενα που λειτουργούν ως αξίες για τις συναλλαγές:  

1) Χρυσός: Ζακά καταβάλλεται για το χρυσό µόνο όταν φτάνει τα 85 γραµµάρια·  

2) Άργυρος: Ζακά καταβάλλεται για τον άργυρο, µόνο όταν φτάνει τα 595 

γραµµάρια. 

Ζακά καταβάλλεται για τα χρήµατα σε νόµισµα και κάθε µορφή (π.χ. 

τραπεζικές εντολές), όταν η αξία τους ισοδυναµεί µε την ποσότητα του χρυσού ή 

του αργύρου που αναφέρθηκε παραπάνω. Η Ζακά στα αντικείµενα που 

λειτουργούν ως αξίες για τις συναλλαγές και τα χρήµατα είναι 1/40 (2,5 %). 

Τα χρυσαφικά και τα κοσµήµατα που προορίζονται για καθηµερινή χρήση δεν 

έχουν Ζακά. Ωστόσο, γι’ αυτά που χρησιµοποιούνται για εµπόριο και 

αποταµίευση, πρέπει να καταβάλλεται Ζακά. Επιτρέπεται οι γυναίκες κατά 

παράδοση να φορούν χρυσά και ασηµένια κοσµήµατα. Επιτρέπεται να 

χρησιµοποιήσει κανείς µικρή ποσότητα αργύρου στα σκεύη, και επίσης να έχουν οι 

άνδρες µια µικρή ποσότητα αργύρου σε δαχτυλίδι ή γυαλιά. 

Απαγορεύεται στα σκεύη να χρησιµοποιείται χρυσός, καθώς επίσης και από τους 

άνδρες, εκτός από µια πολύ µικρή ποσότητα σε κάτι που αποτελεί µέρος από κάτι 

άλλο, όπως ένα κουµπί σε ένα ένδυµα, χωρίς όµως να µοιάζουν µε τις γυναίκες. 

Αν κάποιος έχει πλούτο που αυξοµειώνεται, αυξάνεται κάποιες φορές και 

µειώνεται άλλες, και είναι δύσκολο γι’ αυτόν να πληρώσει τη Ζακά για κάθε µέρος 

του πλούτου του όταν περάσει ένας χρόνος από τη στιγµή που απόκτησε αυτό το 

µέρος, τότε πρέπει να καθορίσει µία συγκεκριµένη ηµέρα που κάνει απογραφή και 

υπολογίζει τον πλούτο του, και να πληρώσει το 1/40 γι’ αυτόν, ακόµα κι αν για 

κάποια µέρη του πλούτου του δεν έχει περάσει ένα έτος. 

Αυτοί που παίρνουν µισθό ή έχουν καθορισµένα εισοδήµατα, από ενοίκια 

ακίνητων περιουσιών για παράδειγµα, αν δεν αποταµιεύουν κάποια από αυτά τα 

ποσά τότε δεν καταβάλλουν Ζακά. ∆εν έχει σηµασία πόσο αποκτούν, σηµασία έχει 
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αν αποταµιεύουν από αυτά ή όχι. Πρέπει να πληρώσουν τη Ζακά από το 

αποταµιευµένο ποσό, αν περάσει ολόκληρος χρόνος που το ποσό αυτό βρίσκεται 

στην κατοχή τους. Αν είναι δύσκολο να υπολογιστεί, διαλέγουν απλά µία ηµέρα 

για να εκτιµήσουν το λογαριασµό τους, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. 

Η Ζακά για τα Χρέη: Αν κάποιος δανείζει χρήµατα σε κάποιον πλούσιο, ή αν 

ο οφειλέτης έχει επαρκή κεφάλαια, και υπάρχει δυνατότητα να πάρει πίσω τα 

χρήµατα που του δάνεισε, η Ζακά αυτού του δανείου πρέπει να υπολογιστεί και να 

πληρωθεί, όταν τα χρήµατα επιστραφούν, για κάθε έτος που πέρασε, ακόµη και αν 

είναι πολλά. 

Αλλά αν το χρέος αφορά κάποιον που έχει χρεοκοπήσει, τότε δεν καταβάλλεται 

Ζακά, καθώς το άτοµο δεν είναι σίγουρο για την επιστροφή του χρέους και δεν έχει 

κανέναν έλεγχο πάνω του. 

Η Ζακά για τα εµπορικά αντικείµενα καταβάλλεται υπό τέσσερις όρους:  

1) Να ανήκουν σε αυτόν που καταβάλλει τη Ζακά·  

2) Να έχει την πρόθεση να τα χρησιµοποιήσει ως µέσο για εµπορικές συναλλαγές·  

3) Να αγγίζουν την ελάχιστη ποσότητα, που ισούται είτε µε αυτή του χρυσού, είτε 

του αργύρου (όποιου είναι λιγότερο)·  

4) Να έχει µεσολαβήσει ένα έτος από τότε που τα αντικείµενα αυτά τέθηκαν υπό 

την κατοχή του. 

Αν πληρούνται οι τέσσερις αυτές προϋποθέσεις, πρέπει να καταβάλλει τη Ζακά, 

σύµφωνα µε την αξία της απογραφής. Αν τα αντικείµενα δεν φτάνουν το ελάχιστο 

ποσό για τη Ζακά και το άτοµο έχει στην κατοχή του χρυσό, ασήµι ή άλλα χρήµατα, 

τα προσθέτει στην αξία των εµπορικών αντικειµένων, ώστε να αγγίξουν το ελάχιστο 

ποσό. Αν κάποιος σκοπεύει να χρησιµοποιήσει τα εµπορικά αντικείµενα για ιδιωτική 

χρήση, όπως ρούχα, σπίτια και αυτοκίνητα, δεν καταβάλλεται γι’ αυτά Ζακά. Αν η 

πρόθεσή του αλλάξει (αποφασίσει να τα χρησιµοποιήσει ξανά για εµπόριο), 

υπολογίζει το χρόνο από τη στιγµή που αλλάζει την πρόθεσή του. 

Ζακάτ Αλ-Φιτρ: Είναι υποχρεωτική για κάθε Μουσουλµάνο που έχει χρήµατα 

που ξεπερνούν την ανάγκη του και την ανάγκη των παιδιών του για φαγητό την 

τελευταία νύχτα του Ραµαντάν και την ηµέρα του ‘Έϊντ. Η Ζακάτ Αλ-Φιτρ είναι 

2,25 κιλά από το µέσο φαγητό της χώρας στην οποία δίνεται. Αυτή η ποσότητα 

αφορά το κάθε άτοµο, άνδρα ή γυναίκα, µα για αυτούς που βρίσκονται υπό την 

κηδεµονία κάποιου άλλου, θα πρέπει ο κηδεµόνας να την καταβάλει και για τον 

ίδιο και για λογαριασµό τους. 

Είναι πολύ επιθυµητό να τη δίνει κανείς την ηµέρα του ‘Έϊντ πριν την 

προσευχή του ‘Έϊντ, και δεν επιτρέπεται να την καθυστερεί για µετά την προσευχή 

του ‘Έϊντ, αλλά µπορεί να την παραχωρήσει µια ή δύο µέρες πριν την προσευχή.  

Σηµείωση: Είναι υποχρέωση το να καταβάλλει κανείς τη Ζακά αµέσως και 

χωρίς να την αναβάλει. Είναι Σούννα το να τη διανείµει κανείς προσωπικά. Καθώς 

είναι προϋπόθεση το να έχει κανείς την πρόθεση όταν καταβάλλει τη Ζακά ότι 

καταβάλλει Ζακά και όχι εθελοντική ελεηµοσύνη, αφού η εθελοντική ελεηµοσύνη 

δεν επαρκεί για την αντικατάστασή της µε την υποχρεωτική Ζακά, ακόµα κι αν το 

άτοµο χαρίσει όλον του τον πλούτο. 
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Είναι προτιµότερο να δώσει κανείς τη Ζακά στους ενδεείς της χώρας που ζει, µα 

στην περίπτωση µεγάλης ανάγκης, επιτρέπεται και η αποστολή της σε άλλες χώρες.  

Άνθρωποι και πράξεις που δικαιούνται τη Ζακά: 

1) Οι πτωχοί· 2) Οι ενδεείς· 3) Οι άνθρωποι που είναι αρµόδιοι να τη συλλέγουν 

και να τη διανέµουν· 4) Οι µη-Μουσουλµάνοι που η καρδιά τους τείνει προς το 

Ισλάµ· 5) Το να απελευθερώσει κανείς σκλάβους και αιχµαλώτους· 6) Το να 

βοηθάει κανείς κάποιο άτοµο που βαρύνεται µε χρέη· 7) Άνθρωποι που 

αγωνίζονται στο ∆ρόµο του Αλλάχ· 8) Οδοιπόροι που βρίσκονται σε ανάγκη. 

Σε όλους πρέπει να δοθεί ανάλογα µε την ανάγκη τους, εκτός των ανθρώπων 

που εργάζονται για να τη συλλέξουν και να τη διανείµουν, στους οποίους δίδεται 

µια αµοιβή γι’ αυτό, ακόµη κι αν είναι πλούσιοι. 

∆εν εκπληρώνει την υποχρέωση το να δίνει κανείς τη Ζακά σε έναν άπιστο 

(εκτός σ’ εκείνους που η καρδιά τους τείνει προς το Ισλάµ), έναν σκλάβο, κάποιον 

πλούσιο, τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς του, ή σε ένα µέλος των Μπάνι 

Χάσιµ [των συγγενών του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ)]. 

Αν κάποιος, αφού έδωσε τη Ζακά σε ένα άτοµο που δεν την άξιζε από άγνοιά 

του, αυτό δεν καθιστά την υποχρέωσή του εκπληρωµένη, εκτός από την περίπτωση 

που την έδωσε σε κάποιον πιστεύοντας ότι είναι φτωχός κι έπειτα ανακάλυψε ότι 

ήταν πλούσιος. 

Εθελοντική ελεηµοσύνη: Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: 

«Στ’ αλήθεια, εκείνο που φτάνει στον πιστό από τις καλές πράξεις του µετά το 

θάνατό του είναι: η γνώση που δίδαξε και διέδωσε· ένας ευσεβής γιος (που κάνει 
επικλήσεις προς τον Αλλάχ γι’ αυτόν)· ένα Ιερό Κοράνιο (Μούσχαφ) που έδωσε 
σε κάποιον (ο οποίος το διαβάζει)· ένα Τζαµί που έκτισε· ένα καταφύγιο που 

έχτισε για τους οδοιπόρους· ένα υδάτινο κανάλι που έφτιαξε· και η ελεηµοσύνη 

που ξόδεψε από τον πλούτο του, όταν ήταν υγιής και ζωντανός· όλα αυτά θα 

φτάσουν σ’ αυτόν µετά το θάνατό του.» (Ιµπν Μάτζα) 
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Η νηστεία του Ραµαντάν είναι υποχρεωτική για κάθε υγιή Μουσουλµάνο, που 

έχει περάσει την ηλικία της εφηβείας και είναι ικανός να νηστέψει –εκτός από τις 

γυναίκες που έχουν εµµηνόρροια ή αιµορραγία µετά τον τοκετό. Τα παιδιά που 

µπορούν πρέπει να νηστεύουν για να συνηθίσουν αυτήν την πρακτική. 

Η αρχή του Ραµαντάν γίνεται γνωστή από ένα από τα εξής σηµεία:  

1) Το να δει κάποιος αξιόπιστος Μουσουλµάνος ή Μουσουλµάνα τη νέα σελήνη.  

2) Η ολοκλήρωση των τριάντα ηµερών του µήνα Σα‘µπάν. 

Ο χρόνος της υποχρεωτικής νηστείας αποτελείται από τη Φατζρ µέχρι τη 

Μάγριµπ. Το άτοµο πρέπει να έχει την πρόθεση να νηστέψει πριν τη Φατζρ. 

Οι ενέργειες που ακυρώνουν τη νηστεία: Η νηστεία ακυρώνεται από τα 

ακόλουθα: 1) Συνουσία. Πρέπει κανείς να αναπληρώσει εκείνη τη µέρα µε το να 

νηστέψει άλλη µια µέρα (Αλ-Καντά’), επίσης πρέπει να εξιλεωθεί µε το να 

ελευθερώσει έναν δούλο, και αν δεν µπορεί να το κάνει, πρέπει να νηστέψει δύο 

συνεχόµενους µήνες. Αν δε µπορεί να κάνει κανένα από τα δύο, πρέπει να ταΐσει 

εξήντα φτωχούς, και όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, δεν οφείλουν 

τίποτα άλλο· 2) Εκσπερµάτιση λόγω φιλιού, αγκαλιάς ή αυνανισµού κλπ. Αλλά αν 

είχε ονείρωξη, δεν οφείλει τίποτα· 3) Το να φάει ή να πιει κάτι κανείς εσκεµµένα. 

Αν κάποιος το κάνει επειδή έχει ξεχάσει ότι νηστεύει, η νηστεία παραµένει σωστή 

(και συνεχίζεται µέχρι τη δύση του ηλίου)· 4) Η απώλεια αίµατος, για λόγους όπως 

η αιµοδοσία. Μια µικρή ποσότητα αίµατος για ιατρική εξέταση και η αιµορραγία 

χωρίς πρόθεση, όπως µια πληγή, δεν ακυρώνει τη νηστεία· 5) Ο εµετός µε πρόθεση· 

Η νηστεία δεν ακυρώνεται από τα ακόλουθα αν γίνονται χωρίς πρόθεση:   

● Η είσοδος χώµατος στο λαιµό· ● Η είσοδος νερού στο λαιµό, κατά λάθος, κατά 

τη διάρκεια του πλυσίµατος του στόµατος ή της µύτης· ● Η εκσπερµάτιση λόγω 

µιας ποθητής σκέψης· ● Η ονείρωξη· ● Η αιµορραγία χωρίς την πρόθεση· ● Ο 

εµετός χωρίς την πρόθεση. 

Αυτοί στους οποίους επιτρέπεται να µη νηστέψουν:  ● ∆εν επιτρέπεται σε 

κανέναν να µη νηστέψει, εκτός αν έχει κάποια σοβαρή δικαιολογία. ● Οι γυναίκες 

στην εµµηνόρροια και αυτές που αιµορραγούν µετά τη γέννα πρέπει να διακόψουν 

τη νηστεία. ● Όταν το να σωθεί η ζωή κάποιου απαιτεί το σπάσιµο της νηστείας, 

τότε κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό. ● Είναι σύµφωνο µε τη Σούννα ένας 

ταξιδιώτης να σπάει τη νηστεία του αν το ταξίδι του υπερβαίνει τα 85 χλµ., και αν 

η νηστεία είναι δύσκολη γι’ αυτόν. ● Είναι επίσης σύµφωνο µε τη Σούννα, κάποιος 

άρρωστος να µη νηστεύει αν πιστεύει ότι η νηστεία θα τον βλάψει. ● Επιτρέπεται 

να σπάσει τη νηστεία κάποιος που είναι ακόµα κάτοικος και όχι ταξιδιώτης, αν 

σκοπεύει να ταξιδέψει την ίδια ηµέρα. ● Επιτρέπεται σε µία γυναίκα έγκυο ή που 

θηλάζει να σπάσει τη νηστεία αν φοβάται ότι θα βλάψει το παιδί ή τον εαυτό της. ● 

Όλοι όσοι αναφέρθηκαν παραπάνω πρέπει να αναπληρώσουν όλες τις µέρες που 

χάθηκαν. Η γυναίκα που είναι έγκυος ή που θηλάζει πρέπει, επιπλέον, να ταΐσει 

έναν φτωχό για κάθε µέρα που έχασε αν φοβάται µόνο τον κίνδυνο του παιδιού. ● 

Αν κάποιος δε νηστέψει λόγω µεγάλης ηλικίας ή κάποιας ασθένειας από την οποία 

δεν αναµένεται να αναρρώσει, πρέπει να ταΐσει έναν φτωχό για κάθε µέρα που 

χάνεται, και δεν είναι ανάγκη να αναπληρώσει τη νηστεία γι’ αυτές τις ηµέρες. ● 
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Όποιος αναβάλλει την αναπλήρωση για τις χαµένες µέρες της νηστείας µέχρι τη 

νηστεία του επόµενου Ραµαντάν για κάποιον σοβαρό λόγο, πρέπει µόνο να 

αναπληρώσει αυτές. Αν η αναβολή δεν έγινε για κάποιον σοβαρό λόγο, πρέπει και 

να αναπληρώσει τις χαµένες µέρες της νηστείας και να ταΐσει έναν φτωχό για κάθε 

µέρα. ● Αν κάποιος πεθάνει χωρίς να έχει αναπληρώσει τις χαµένες µέρες επειδή 

είχε κάποιον σοβαρό λόγο, δεν οφείλει τίποτα. Αν δεν υπήρχε σοβαρός λόγος, θα 

πρέπει έναν φτωχός να τραφεί για κάθε µέρα νηστείας που δεν αναπλήρωσε και 

είναι επιθυµητό κάποιος από τους συγγενείς του να νηστέψει εκ µέρους του για τη 

νηστεία που αµέλησε, είτε πρόκειται για τη νηστεία του Ραµαντάν, είτε γι’ αυτή 

κάποιου τάµατος. ● Αν κάποιος δε νηστεύει για κάποιον σοβαρό λόγο, και ο λόγος 

αυτός εκλείψει κατά τη διάρκεια της νηστείας, τότε θα πρέπει να νηστέψει τις 

υπόλοιπες ώρες που αποµένουν µέχρι το τέλος εκείνης της ηµέρας. Όπως για 

παράδειγµα κάποιος που ασπάστηκε το Ισλάµ εκείνη την ηµέρα, ή µια γυναίκα που 

παύει η εµµηνόρροιά της, ή ένας άρρωστος που θεραπεύτηκε, ή ένας ταξιδιώτης 

που επέστρεψε, ή ένα παιδί που έφτασε στην εφηβεία, ή κάποιος προσωρινά 

παράφρων που ανακτά τα λογικά του. Όλοι αυτοί πρέπει να αναπληρώσουν εκείνη 

την ηµέρα, ακόµη και αν νήστεψαν την υπόλοιπη ηµέρα.  

Εθελοντικές νηστείες: ● Η καλύτερη µορφή εθελοντικής νηστείας είναι η 

νηστεία µέρα παρά µέρα. ● Η δεύτερη καλύτερη είναι η νηστεία κάθε ∆ευτέρα και 

Πέµπτη. ● Η τρίτη στη σειρά είναι η νηστεία τρεις ηµέρες κάθε µήνα, κατά τις 

ηµέρες της πανσελήνου, την 13
η
, την 14

η
 και την 15

η
 [του Ισλαµικού σεληνιακού 

µήνα]. ● Από τη Σούννα ορίζεται η νηστεία κατά το µεγαλύτερο µέρος των µηνών 

Μουχάραµ και Σα‘µπάν. ● Ορίζεται, επίσης, από τη Σούννα η νηστεία κατά την 

ηµέρα του ‘Ασουρά’ (τη 10
η
 του Μουχάραµ), την ηµέρα του ‘Αραφάτ (την 9

η
 του 

∆ούλ-Χίτζα) και έξι ηµέρες του Σαουάλ. ● Είναι µη επιθυµητό το να νηστεύει 

κανείς ολόκληρο το µήνα Ράτζαµπ, αφού πριν το Ισλάµ οι ειδωλολάτρες τον 

σεβόντουσαν πάρα πολύ. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει κανείς, έτσι ώστε να µην 

πράττει όπως εκείνοι, να αφήνει µια µέρα ή µερικές µέρες από αυτό το µήνα χωρίς 

να τις νηστέψει. Επίσης, είναι µη επιθυµητό να νηστεύει Παρασκευές χωρίς να τις 

συνδυάζει µε το Σάββατο ή την Πέµπτη (δηλ. µια µέρα πριν ή µια µέρα µετά), 

αφού ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Να µην νηστέψει κανείς από σας την 
Παρασκευή, εκτός να την συνδιάζει µε µια µέρα πριν ή µετά». Καθώς και το 

Σάββατο χωρίς να το συνδιάζει µε την Κυριακή ή την Παρασκευή. Και τέλος την 

ηµέρα της αµφιβολίας (την 30
η
 του µήνα Σα‘µπάν). ● Απαγορεύεται η νηστεία την 

ηµέρα του ‘Έϊντ Αλ-Φιτρ ή του ‘Έϊντ Αλ-Άντχα. Απαγορεύεται, επίσης, η νηστεία 

τις ηµέρες του Ατ-Τασρίκ (την 11
η
, τη 12

η
 και τη 13

η
 του ∆ουλ-Χίτζα). 

Σηµειώσεις:  

● Επιτρέπεται για κάποιον σε κατάσταση µεγάλης ακαθαρσίας (Χάνταθ 

Άκµπαρ – Τζούνουµπ), όπως για κάποιον που προέβη σε συνουσία ή για µια 

γυναίκα που βρίσκεται στην εµµηνόρροια ή αιµορραγεί µετά τον τοκετό, που 

εξαγνίζεται πριν την αυγή, να αναβάλλει το λουτρό του (Ιγτισάλ) για µετά την 

αυγή [όµως πριν την ανατολή του ηλίου], δίνοντας προτεραιότητα στο γεύµα του 
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(Σουχούρ) πριν την αυγή. (δηλ. µπορεί να κάνει το λουτρό του µετά την προσευχή 

Φάτζρ, αλλά πριν την ανατολή). Αυτό δεν ακυρώνει τη νηστεία.  

● Επιτρέπεται για µια γυναίκα να λάβει φαρµακευτική αγωγή για να 

καθυστερήσει την εµµηνόρροιά της, αν µε αυτό σκοπεύει να συµµετάσχει µε τους 

υπόλοιπους Μουσουλµάνους στη νηστεία όλου του µήνα του Ραµαντάν, µε τον 

όρο αυτό να µη την βλάψει µε κανέναν τρόπο.  

● Επιτρέπεται για κάποιον που νηστεύει να καταπιεί σάλιο ή βλέννα, εφ’ όσον 

βρίσκονται στο στόµα του.  

● Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Το έθνος (οπαδοί) µου θα παραµείνει 
στην καλοσύνη εφ’ όσον σπεύδουν να φάνε (το Ιφτάρ) (όταν έρχεται η ώρα της 

λήξης της νηστείας) και καθυστερούν το Σουχούρ (το γεύµα πριν τη Φάτζρ, έτσι 
ώστε να είναι όσο πιο κοντά στη Φάτζρ).» (Άχµαντ)  

● Είναι µια αγαπητή πράξη το να κάνει κανείς επικλήσεις προς τον Αλλάχ τη 

στιγµή που λήγει τη νηστεία του, όπως είπε ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): «Το άτοµο 

που νηστεύει, κατά τη στιγµή της λήξης της νηστείας του (όταν ξεκινήσει να 

τρώει το Ιφτάρ), έχει µια επίκληση που δε θα απορριφθεί.» (Ιµπν Μάτζα).  

● Μια από τις επικλήσεις που έχουν καταγραφεί είναι αυτό που έλεγε ο 

Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), «∆άχαµπα Αδ-∆άµα’ ουά Ιµπτάλατ Αλ-‘Ουρούκ ουά 

Θάµπατα Αλ-Άτζρ ιν Σά’α Αλλάχ.» (Άµπου Νταούντ). (Η δίψα εξαφανίστηκε, και οι 

φλέβες τράφηκαν, και η αµοιβή επιβεβαιώθηκε, µε τη Βούληση του Αλλάχ).  

● Προέρχεται από τη Σούννα το να λήγει κανείς τη νηστεία µε φρέσκους 

χουρµάδες. Αν δεν µπορεί κάποιος να βρει φρέσκους χουρµάδες, τότε θα πρέπει να 

τρώγονται ξεροί. Αν τίποτα από τα δύο δεν είναι διαθέσιµο, πρέπει κανείς να λήξει 

τη νηστεία του µε νερό.  

● Το άτοµο που νηστεύει πρέπει να αποφύγει τη χρήση Κολ (kohl - ένα είδος 
µολυβιού για τα µάτια), σταγόνων για τα µάτια ή τα αυτιά για να αποφύγει τα 

ζητήµατα για τα οποία οι λόγιοι διαφωνούν. Αν κάποιος έχει ανάγκη τα παραπάνω 

για ιατρικούς σκοπούς, τότε η χρήση τους δεν είναι κατακριτέα, ακόµα κι αν η 

γεύση (των σταγόνων) έφτασε στο λαιµό του, και η νηστεία του παραµένει έγκυρη.  

● Από τη Σούννα προέρχεται η χρήση Σιουάκ οποιαδήποτε στιγµή της 

νηστείας. ∆εν υπάρχει χρόνος κατά τον οποίο κάτι τέτοιο είναι µη επιθυµητό, 

σύµφωνα µε την ορθή κρίση των λογίων.  

● Το άτοµο που νηστεύει πρέπει να αποφεύγει: το να κακολογεί άλλον κατά 

την απουσία του ή την παρουσία του, το ψέµα κλπ. Αν κάποιος προσβάλει µε 

άσχηµα λόγια το άτοµο που νηστεύει, εκείνο πρέπει να πει, «Νηστεύω» και να 

φυλάξει τη γλώσσα και το σώµα του απ’ όλα όσα αποτελούν αµαρτία, έτσι ώστε να 

διατηρήσει τη νηστεία του. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όποιος δεν αφήνει 
τα ψεύδη - λόγια και πράξεις, τότε ο Αλλάχ δεν έχει ανάγκη από κείνον να 

αφήσει το φαγητό και το ποτό του.» (Αλ-Μπουχάρι)  

● Η Νύχτα του Αλ-Κάντρ (Λάιλατ-ουλ-Κάντρ) είναι η καλύτερη νύχτα του 

χρόνου. Πέφτει µία από τις τελευταίες δέκα ηµέρες του Ραµαντάν, δεν ξέρουµε µε 

βεβαιότητα ποια ακριβώς µέρα είναι, αλλά το πιο πιθανόν να είναι η 27
η
 νύχτα. Η 
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εκτέλεση καλών πράξεων αυτήν τη νύχτα είναι καλύτερη από την εκτέλεση καλών 

πράξεων για χίλιους µήνες (περίπου 83 χρόνια).  

● Η νύχτα αυτή έχει ορατά σηµάδια, όπως η αυγή που έχει λευκό χρώµα, χωρίς 

την υπερβολική λαµπρότητα του ηλίου, και επίσης ο ήπιος καιρός.  

● Ίσως να περάσει χωρίς να την αντιληφθεί το άτοµο. Πρέπει, λοιπόν, ο 

καθένας να εκφράζει όσο το δυνατόν περισσότερο τη λατρεία του κατά το 

Ραµαντάν, και ιδιαίτερα τις τελευταίες δέκα µέρες του, και να προσπαθεί να µην 

χάσει την Κιγάµ Αλ-Λάιλ (την νυχτερινή Προσευχή) σε καµία από αυτές τις 

νύχτες. Αν προσεύχεται την Σαλάτ Ατ-Ταραουίχ µε τον Ιµάµη ας µην φύγει µέχρι 

ο Ιµάµης να τελειώσει ολόκληρη την προσευχή του Ατ-Ταραουίχ, ώστε να 

καταγραφεί γι’ αυτόν µια πλήρης νύχτα προσευχής.  

● Αν κάποιος νηστέψει µια εθελοντική νηστεία, τότε είναι επιθυµητό το να την 

ολοκληρώσει και να µην την σπάσει, όµως αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, γι’ αυτό αν 

σπάσει τη νηστεία του σκοπίµως, δεν είναι ανάγκη να επανορθώσει γι’ αυτήν τη 

νηστεία. 

Αλ-Ι‘τικάφ: 

Αλ-Ι‘τικάφ σηµαίνει η παραµονή ενός Μουσουλµάνου στο Τζαµί για λατρεία, 

αποκοµµένος από τα εγκόσµια πράγµατα. 

Προϋπόθεση αποτελεί το να µην είναι κάποιος σε κατάσταση µεγάλης 

ακαθαρσίας και να µη βγαίνει από το Τζαµί παρά µόνο όταν κάτι τέτοιο είναι 

απολύτως απαραίτητο, όπως το φαγητό, η τουαλέτα ή ένα υποχρεωτικό Γούσλ 

(λουτρό). 

Η Αλ-Ι‘τικάφ είναι άκυρη αν κάποιος βγει από το Τζαµί χωρίς να υπάρχει 

πραγµατική ανάγκη. Η Ι‘τικάφ µπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγµή του έτους, µα 

είναι προτιµότερο να γίνει κατά το Ραµαντάν, και ιδιαίτερα τις τελευταίες δέκα 

ηµέρες.  

Το µικρότερο χρονικό διάστηµα για την Ι‘τικάφ είναι το να ορίζει κανείς 

κάποιο χρονικό διάστηµα µέσα σε µια µέρα, έστω και για µια ή δύο ώρες, ενώ 

είναι προτιµότερο να είναι τουλάχιστον µια µέρα και µια νύχτα. Μια γυναίκα δε θα 

πρέπει να τελεί Ι‘τικάφ, παρά µόνο µε την άδεια του συζύγου της. 

Προβλέπεται από τη Σούννα να αυξάνει κανείς τη λατρεία του προς τον 

Αλλάχ και το να αποφεύγει να υπερβάλλει σε συνήθως επιτρεπτές πράξεις, 

αποφεύγοντας όλα όσα δεν αφορούν το άτοµό του. 
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Μεγάλο Προσκύνηµα (Χατζ) και 

Μικρό Προσκύνηµα (‘Ούµρα)  
Το Χατζ και η ‘Ούµρα είναι υποχρεωτικά για µια φορά στη ζωή όποιου είναι: 

1) Μουσουλµάνος. 2) Εχέφρων. 3) Έχει ξεπεράσει την εφηβεία. 4) Ελεύθερος, και 

όχι δούλος. 5) Έχει την ικανότητα να το κάνει. 

Αν κάποιος καθυστερεί την τέλεση του Χατζ και πεθάνει, ενώ είχε τη 

δυνατότητα να το κάνει, πρέπει να δωθεί σε κάποιον µέρος του πλούτου του 

αποβιώσαντος που να επαρκεί για να κάνει Χατζ και ‘Ούµρα εκ µέρους του. 

Το Χατζ από έναν µη Μουσουλµάνο ή από έναν παράφρονα δεν είναι έγκυρο. 

Μα ένα παιδί ή ένας δούλος µπορούν να το τελέσουν, αλλά δε µετρά ως το 

υποχρεωτικό Χατζ γι’ αυτούς. Αν κάποιος φτωχός δανειστεί χρήµατα για να 

τελέσει το Χατζ, τότε αυτό είναι έγκυρο. 

Αν κάποιος κάνει το Χατζ εκ µέρους κάποιου άλλου, και δεν έχει ακόµη 

τελέσει το δικό του υποχρεωτικό Χατζ, αυτό θα µετρήσει και ως το δικό του 

υποχρεωτικό Χατζ. 

Αλ-Ιχράµ: Σηµαίνει το να έλθει κανείς σε κατάσταση Ιχράµ µε τις 

τελετουργικές διαδικασίες για την προετοιµασία του για το Χατζ. Προέρχεται από 

τη Σούνα, για τον άντρα, το να κάνει µπάνιο (Γούσλ και Ουντού), να βγάλει τα 

ραµµένα ρούχα του και να φορέσει δύο καθαρά λευκά κοµµάτια υφάσµατος, ένα 

που να καλύπτει το κάτω µέρος του σώµατος κι ένα που να πέφτει από τους ώµους 

για να καλύπτει το πάνω µέρος του σώµατος. 

Κάποιος που σκοπεύει να τελέσει µόνο το ‘Ούµρα πρέπει να πει: «Λαµπάικα 

Αλλάχουµα ‘Ούµρα» (Ιδού εγώ, έρχοµαι µε υπακοή προς Εσένα, απαντώντας στο 

Κάλεσµά σου, ω, Αλλάχ για το ‘Ούµρα). 

Εκείνοι που σκοπεύουν να τελέσουν το Χατζ πρέπει να πουν το ίδιο, µα πρέπει 

να αντικαταστήσουν τη λέξη «‘Ούµρα» µε τη λέξη «Χάτζαν», κι εκείνοι που 

σκοπεύουν να τελέσουν και τα δύο πρέπει να πουν: «Χάτζαν ουά ‘Ούµρα». 

Τύποι Χατζ: Το άτοµο που έχει την πρόθεση να κάνει Χατζ έχει τρεις 

επιλογές: Ταµάττου‘, Ιφράντ ή Κιράν. 1) Το καλύτερο είναι να κάνει Ταµάττου‘, 

µέσω του οποίου εισέρχεται κανείς στην κατάσταση Ιχράµ για την ‘Ούµρα κατά 

τους µήνες του Χατζ (Σαουάλ, ∆ουλ-Κί‘ντα και ∆ουλ-Χίτζα), και έπειτα να βγει από 

την κατάσταση Ιχράµ. Στη συνέχεια εισέρχεται ξανά στην κατάσταση Ιχράµ για το 

Χατζ (το ίδιο έτος), και ολοκληρώνει τις τελετές του. 2) Ιφράντ είναι να κάνει 

κανείς Ιχράµ µόνο για το Χατζ. 3) Κιράν είναι ο συνδυασµός Χατζ και ‘Ούµρα σε 

ένα Ιχράµ, ή το να εισέλθει κανείς στο Ιχράµ πρώτα για την ‘Ούµρα και στη 

συνέχεια να προσθέσει σ’ αυτό το Χατζ, πριν ξεκινήσει την περιφορά της ‘Ούµρα. 

Μόλις αυτός που σκοπεύει να κάνει Χατζ έχει επιβιβαστεί για την έναρξη του 

ταξιδιού του [αφού έχει εισέλθει στην κατάσταση Ιχράµ], πρέπει να πει: «Λαµπάικα 

Αλλαχούµα Λαµπάικ. Λαµπάικα λα-Σαρίκα λάκα λαµπάικ. Ίννα Αλ-Χάµντα ουά 

Αν-Νι‘µάτα λάκα ουά Αλ-Μούλκ. Λα Σαρίκα λακ.» (Ιδού εγώ, έρχοµαι µε υπακοή 

προς Εσένα, απαντώντας στο Κάλεσµά σου, ω, Αλλάχ. Έρχοµαι µε υπακοή προς 

Εσένα, απαντώντας στο Κάλεσµά σου πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει εταίρος µε Σένα 

στην Κυριαρχία Σου ούτε στη λατρεία προς Εσένα. Στ’ αλήθεια η ∆όξα, η Εύνοια και 

η Κυριαρχία ανήκουν σε Σένα. Στ’ αλήθεια δεν υπάρχει κανένας εταίρος µε Σένα 

στην Κυριαρχία Σου, ούτε στη λατρεία προς Εσένα.) Αυτό ονοµάζεται Ατ-Ταλµπίγια. 
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Είναι επιθυµητό η συχνή επανάληψη αυτού µε υψωµένο τόνο φωνής. Ωστόσο, οι 

γυναίκες δεν πρέπει να υψώνουν τη φωνή τους στην Ταλµπίγια. 

Εννιά πράγµατα απαγορεύονται κατά την κατάσταση Ιχράµ: 1) Να κόβει 

κανείς τα µαλλιά του· 2) Να κόβει τα νύχια του· 3) Να φορά ένας άνδρας ραµµένα 

ενδύµατα. 4) Να καλύπτει ένας άντρας το κεφάλι του· 5) Να φορά άρωµα στο 

σώµα ή τα ρούχα· 6) Το κυνήγι ζώων· 7) Να συνάπτει γάµο· αυτό απαγορεύεται, 

αλλά δεν υπάρχει ορισµένη επανόρθωση αν γίνει· 8) Να αγγίζει µια γυναίκα ως 

προκαταρκτικά σεξουαλικής δραστηριότητας· αν κάποιος κάνει κάτι τέτοιο, πρέπει 

να επανορθώσει, σφαγιάζοντας ένα πρόβατο, νηστεύοντας για τρεις ηµέρες, ή 

ταΐζοντας έξι ενδεείς ανθρώπους. 9) Σύναψη ερωτικών επαφών· αν αυτό συµβεί 

ενώ βρίσκεται κανείς στην κατάσταση Ιχράµ, πριν την πρώτη διάλυση από το 

Ιχράµ, τότε το Χατζ είναι άκυρο. Πρέπει να ολοκληρώσει το Χατζ του και να το 

ξανακάνει το επόµενο έτος, µαζί µε το σφαγιασµό µιας καµήλας και τη διανοµή 

του κρέατος στους απόρους της Μέκκας. Αν κάποιος το κάνει αυτό, µετά από την 

πρώτη διάλυση από το Ιχράµ και αφού ολοκληρώσει το πρώτο τµήµα των τελετών 

του Χατζ, το Χατζ του δεν είναι άκυρο, αλλά πρέπει να επανορθώσει γι’ αυτήν του 

την αµαρτία, σφαγιάζοντας µία καµήλα. Αν έχει ερωτικές επαφές κατά τη διάρκεια 

του ‘Ούµρα, το ‘Ούµρα είναι άκυρο και δεν έχει ισχύ, και  πρέπει να σφαγιάσει ένα 

πρόβατο και να κάνει το ‘Ούµρα ξανά. Μόνο η σεξουαλική επαφή καθιστά το 

Χατζ και το ‘Ούµρα εντελώς άκυρα και χωρίς καµία ισχύ. 

► Αυτό που ισχύει για τους άνδρες, ισχύει εξίσου και για τις γυναίκες αναφορικά µε 

τις τελετές του Χατζ, µε εξαίρεση το ότι οι γυναίκες µπορούν να φορούν ραµµένα 

ενδύµατα. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να φορούν Νικάµπ (πέπλο που καλύπτει εντελώς 

το πρόσωπο, µε ανοίγµατα για τα µάτια) και γάντια, κατά το Ιχράµ. 

Προσφορά Φίντγια (Αποζηµίωσης): Η φίντγια διακρίνεται σε δύο είδη: 1) 

Φίντγια µέσω της οποίας µπορεί κανείς να επιλέξει µέσα από µια ποικιλία 

επιλογών: Αυτό συµπεριλαµβάνει τη φίντγια για την περίπτωση που κόψει κανείς 

τα µαλλιά ή τα νύχια του, φορέσει ραµµένα ενδύµατα ή καλύψει το κεφάλι ή 

φορέσει αρώµατα. Μπορεί κανείς να επιλέξει ως φίντγια κάτι από τα εξής: να 

νηστέψει για τρεις ηµέρες, ή να προσφέρει σε έξι απόρους ενάµιση κιλό βασικής 

τροφής στον καθένα, ή να σφαγιάσει ένα πρόβατο. Η φίντγια για τη θανάτωση ενός 

ζώου κατά το κυνήγι, είναι ο σφαγιασµός ενός αντίστοιχου ίδιου ζώου. Ή, 

διαφορετικά, πρέπει να πληρώσει την τιµή του ζώου, σύµφωνα µε την αξία του 

[και αυτό θα δοθεί ως ελεηµοσύνη]. 2) Φίντγια κατά την οποία πρέπει κανείς να 

ακολουθήσει µια σειρά κανόνων κατά την προφορά της: Αυτό καλύπτει την 

περίπτωση της φίντγια αυτού που κάνει Ταµάττου‘ και Κιράν, ο οποίος πρέπει να 

σφαγιάσει ένα πρόβατο, και της φίντγια του ατόµου που είχε σεξουαλικές επαφές 

κατά την κατάσταση Ιχράµ, ο οποίος πρέπει να σφαγιάσει µία καµήλα. Εάν δεν 

µπορούν να βρουν το συγκεκριµένο ζώο ή δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα 

να το αγοράσουν, πρέπει να νηστέψουν για τρεις ηµέρες την περίοδο του Χατζ και 

για εφτά όταν επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η φίντγια (αποζηµίωση) µπορεί να 

διανεµηθεί µόνο στους απόρους της Μέκκας. 
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Η είσοδος στη Μέκκα: Όταν το άτοµο που κάνει το Χατζ ή το ‘Ούµρα εισέλθει 

στον Ιερό Οίκο της Μέκκα, λέει τις ίδιες δεήσεις, οι οποίες λέγονται όταν κάποιος 

εισέλθει σε οποιοδήποτε τζαµί. Στη συνέχεια, αρχίζει την περιφορά (Ταουάφ) του 

‘Ούµρα, αν κάνει το Ταµάττου‘ και την Ταουάφ της άφιξης, αν κάνει Ιφράντ ή Κιράν. 

Ξεκινά κανείς την Ταουάφ του µε το να εµφανίσει το δεξί του ώµο περνώντας 

το δεξί άκρο του ενδύµατος κάτω από την δεξιά µασχάλη του και τοποθετώντας το 

πάνω από τον αριστερό του ώµο (Ιντ-τιµπά‘), και αρχίζει την Ταουάφ από την 

Μαύρη λίθο (Αλ-Χατζρ Αλ-Ασγουάντ) και αν είναι δυνατόν να την αγγίξει και να τη 

φιλήσει. ∆ιαφορετικά, απλά να τη δείξει (µε την παλάµη του δεξιού χεριού να 

δείχνει προς τη Μαύρη Λίθο) και να πει «Μπισµι Ελλάχ ουά Αλλάχου Άκµπαρ». 

Επαναλαµβάνει αυτό σε κάθε γύρο. ∆ιατηρώντας την αριστερή πλευρά του προς 

την Κά‘µπα, περιφέρεται εφτά φορές, περπατώντας µε µικρά βήµατα στους τρεις 

πρώτους γύρους, όσο πιο γρήγορα µπορεί. Όταν περνά από τη Γωνία της Υεµένης 

(Η γωνία πριν τη Μαύρη Λίθο), την αγγίζει αν είναι δυνατόν µε το δεξί του χέρι. 

Στο χώρο µεταξύ της Γωνίας της Υεµένης και της Μαύρης Λίθου πρέπει να 

λέει, «Ραµπάνα Άατινα φι Αντ-Ντούνυα χάσανα ουά φι Αλ-Άαχιρα χάσανα ουά κείνα 

‘Αδάµπ Αν-Ναρ» (Ω, Κύριέ µας, δώσε µας τα καλύτερα σε αυτή τη ζωή και τα 

καλύτερα στην επόµενη και Προστάτευσέ µας από την τιµωρία του Πυρός.). 

Μπορεί να κάνει επικλήσεις για ό,τι θέλει κατά τη διάρκεια της περιφοράς. Στη 

συνέχεια, πρέπει να κάνει µία προσευχή δύο Ράκ‘α πίσω από το Μακάµ του 

Ιµπραχήµ (Αβραάµ), αν έχει τη δυνατότητα, διαβάζοντας τη Σούρα Αλ-Κάφιρουν 

[109] και τη Σούρα Αλ-Ιχλάς [112]. Μπορεί έπειτα να πιει όσο νερό µπορεί από την 

πηγή Ζάµζαµ. 

Ύστερα, πρέπει να επιστρέψει στη Μαύρη Λίθο και να την αγγίξει µε το δεξί 

του χέρι αν είναι δυνατόν και να κάνει επικλήσεις στο Αλ-Μουλτάζαµ (είναι το 

µέρος στην Κά‘µπα ανάµεσα στη Μαύρη Λίθο και τη Θύρα). Πάει, έπειτα, για Σά‘ι 

(κατευθύνεται µε ζέση ανάµεσα στη Σάφα και τη Μάρουα), πηγαίνοντας πρώτα 

στο όρος Ασ-Σάφα, ανεβαίνοντας λίγο πάνω του λέει, «Άµπντα’ µπίµα Μπάντα’α 

Αλλάχου µπιχι» (Αρχίζω µε αυτό που Άρχισε ο Αλλάχ). Στη συνέχεια απαγγέλει 

αυτό το εδάφιο: «Πράγµατι, η Ασ-Σάφα και η Αλ-Μάρουα είναι από τα 

τελετουργικά του Αλλάχ, εποµένως, όποιος κάνει Χατζ ή ‘Ούµρα στον Ιερό Οίκο 

δεν θα κατηγορηθεί µε το να προχωρήσει ανάµεσά τους (αραβική έκφραση που 

σηµαίνει ότι θα πρέπει να το κάνει). Και όποιος πράττει το καλό εθελοντικά, 

τότε πράγµατι ο Αλλάχ είναι Ευγνώµων για όλα, Παντογνώστης» [2:158].  

Συνεχίζει λέγοντας «Αλλάχου Άκµπαρ» και έπειτα «Λα ιλλάχα ίλλα Αλλάχ», 

στρέφεται προς το Κά‘µπα, υψώνει τα χέρια και κάνει επικλήσεις. 

Στη συνέχεια κατεβαίνει και περπατά µέχρι που φτάνει στο πράσινο σηµείο. 

Μόλις φτάσει σ’ αυτό, σπεύδει προς το επόµενο πράσινο σηµείο. Έπειτα, περπατά 

µέχρι να φτάσει στην Αλ-Μάρουα, όπου επαναλαµβάνει το ίδιο τελετουργικό, 

όπως και στη Ασ-Σάφα, χωρίς να απαγγέλει το εδάφιο . 

Κατεβαίνει ύστερα και επαναλαµβάνει το ίδιο, όπως και στον πρώτο γύρο, 

µέχρι να ολοκληρώσει εφτά γύρους, που από το Ασ-Σάφα προς το Αλ-Μάρουα 

µετρά ένας γύρος και από το Αλ-Μάρουα προς το Ασ-Σάφα µετράει ένας γύρος. 
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Ύστερα, ξυρίζει ή κουρεύει τα µαλλιά του (το ξύρισµα θεωρείται το καλύτερο), µε 

εξαίρεση την ‘Ούµρα του Ταµάττου‘, καθώς θα κάνει αργότερα το Χατζ. 

Όσο για εκείνον που κάνει Κιράν ή Ιφράντ, δεν διαλύει την κατάσταση του 

Ιχράµ µετά από την Ταουάφ Αλ-Κουντούµ (Αφίξεις) µέχρι να ρίξει τα βότσαλα 

στον Πυλώνα του Αλ-‘Άκαµπα (Τζάµρατ Αλ-‘Άκαµπα) την Ηµέρα του ‘Έϊντ. Το 

ίδιο ισχύει και για µια γυναίκα, µε τη διαφορά ότι δεν περπατά γρήγορα κατά το 

περπάτηµα της περιφοράς ή ανάµεσα στη Σάφα και τη Μάρουα.
1
 

Η Περιγραφή του Χατζ: Την 8
η
 ηµέρα του µήνα ∆ούλ-Χίτζα (Γιάουµ Ατ-

Ταρουία), ο προσκυνητής, εισέρχεται σε κατάσταση Ιχράµ από τον τόπο διαµονής 

του στη Μέκκα και κατευθύνεται στη Μένα για να περάσει εκεί τη νύχτα της 9
ης

 

του µήνα (η Ισλαµική ηµέρα ξεκινά κατά τη δύση του ηλίου). 

Το επόµενο πρωί, όταν ανατείλει ο ήλιος της 9
ης

 του ∆ουλ-Χίτζα, συνεχίζει µε 

κατεύθυνση την πεδιάδα ‘Αραφάτ. Συνδυάζει τη Σαλάτ Αδ-∆ουχρ και τη Σαλάτ Αλ-‘Ασρ 

στη συντοµευµένη µορφή τους, και τις πραγµατοποιεί την ώρα της Σαλάτ Αδ-∆ουχρ. 

Ο προσκυνητής µπορεί να µείνει σε οποιοδήποτε µέρος της κοιλάδας του 

Αραφάτ, εκτός από την κοιλάδα ‘Ουράνα. Μπορεί να επαναλαµβάνει τα λόγια 

συχνά: «Λα Ιλλάχα ίλλα Αλλάχ Ουάχνταχου Λα Σαρίκα Λαχ, Λάχου Αλ-Μούλκ ουά 

Λάχου Αλ-Χάµντ ουά Χούα ‘Αλά Κολ Σάϊ’ιν Καντείρ.» (∆εν υπάρχει άλλος Θεός 

εκτός από τον Αλλάχ και µόνο, και δεν έχει κανέναν εταίρο, σ’ Αυτόν ανήκει η 

Κυριαρχία και η δόξα και Αυτός είναι Παντοδύναµος πάνω σε όλα τα πράγµατα). 

Πρέπει να είναι ειλικρινής σ’ αυτήν την επίκληση, µετανοώντας και λαχταρώντας να 

βρεθεί πιο κοντά στον Αλλάχ. Όταν ο ήλιος δύσει, προχωρά προς το Μουζντάλιφα 

µε ηρεµία και αξιοπρέπεια, λέγοντας Ταλµπία και µνηµονεύοντας τον Αλλάχ. 

Όταν φτάσει στο Μουζντάλιφα συνδυάζει τη Σαλάτ Αλ-Μάγριµπ και τη Σαλάτ 

Αλ-‘Ίσα’, εκτελώντας τες µειωµένες, ώστε να είναι µόνο δύο Ράκ‘α η κάθε µια. 

Έπειτα περνά τη νύχτα εκεί. 

Τελεί την προσευχή Φατζρ στην ώρα της και παραµένει κάνοντας επικλήσεις 

µέχρι που εµφανίζεται το πρώτο φως της ηµέρας, έπειτα φεύγει πριν να ανατείλει ο 

ήλιος, και µόλις φτάσει στην κοιλάδα Μουχάσσαρ πρέπει να την περάσει γρήγορα, 

αν είναι ικανός. 

Όταν ο προσκυνητής φτάσει στη Μένα, ξεκινά µε το λιθοβολισµό του Τζάµρατ Αλ-

‘Άκαµπα, µε επτά βότσαλα (µεγαλύτερα από ρεβίθια και µικρότερα από φουντούκια). 

Λέει «Αλλάχου Άκµπαρ» καθώς πετά κάθε βότσαλο και σηκώνει το χέρι του. 

Είναι υποχρεωτικό τα βότσαλα να πέσουν µέσα στο δακτύλιο, ακόµη κι αν δεν 

φτάσουν ακριβώς τον ίδιον τον κίονα. Ο προσκυνητής παύει την Ταλµπία µε το 

πρώτο πέταγµα των χαλικιών. Έπειτα σφαγιάζει το ζώο του για τη θυσία. Έπειτα 

ξυρίζει το κεφάλι του ή κονταίνει τα µαλλιά του. Καλύτερο είναι το να τα ξυρίσει.  

Μετά το λιθοβολισµό και το ξύρισµα (ή το κούρεµα) των µαλλιών του, ο 

προσκυνητής φεύγει από την κατάσταση Ιχράµ και εισέρχεται στην κατάσταση της 

«πρώτης διάλυσης των περιορισµών» (Ατ-Ταχάλλουλ Αλ-’Άουαλ), κατά την οποία 

                              
1
 Μια γυναίκα δεν ξυρίζει το κεφάλι της κατά την ολοκλήρωση του ‘Ούµρα ή του Χατζ. Αντίθετα, 

κόβει τα µαλλιά της σε µάκρος ενός ακροδαχτύλου, κατά µήκος της κεφαλής. 
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όλα όσα ήταν απαγορευµένα γι’ αυτόν πλέον επιτρέπονται, εκτός από τη 

σεξουαλική επαφή, που συνεχίζει να απαγορεύεται. Έπειτα συνεχίζει για να κάνει 

το Ταουάφ Αλ-Ιφάντα, που είναι υποχρεωτικό για την ολοκλήρωση του Χατζ. 

Έπειτα τελεί το Σά‘ι µεταξύ της Ασ-Σάφα και της Αλ-Μάρουα αν κάνει 

Ταµάττου‘ ή αν δεν τέλεσε το Σά‘ι όταν έκανε το Ταουάφ κατά την άφιξη (Ταουάφ 

Αλ-Κουντούµ). 

Μόλις το ολοκληρώσει, είναι ελεύθερος από όλους τους περιορισµούς, 

συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής επαφής (Ατ-Ταχάλλουλ Αθ-Θάνι). Έπειτα 

επιστρέφει στη Μένα και περνά τις νύχτες του Τασρείκ (την 11
η
 και τη 12

η
 του 

∆ουλ-Χίτζα), κάτι που είναι υποχρεωτικό, πετώντας επτά βότσαλα σε κάθε έναν 

από τους τρεις κίονες (Τζαµαράτ) όταν ο ήλιος έχει ξεπεράσει το ανώτερο σηµείο 

του. Ξεκινά µε το πρώτο Τζάµρα, στο οποίο πετά επτά βότσαλα, και στη συνέχεια 

παύοντας για ένα µικρό χρονικό διάστηµα κάνοντας επικλήσεις προς τον Αλλάχ, 

έπειτα συνεχίζει µε το µεσαίο, στο οποίο επίσης πετά επτά βότσαλα, και στη 

συνέχεια παύοντας για ένα µικρό χρονικό διάστηµα κάνοντας επικλήσεις προς τον 

Αλλάχ, και έπειτα συνεχίζει µε το Τζάµρατ Αλ-‘Άκαµπα, στο οποίο πετά επτά 

βότσαλα, αλλά δεν σταµατά εκεί για να κάνει επικλήσεις. 

Τη δεύτερη µέρα πετά βότσαλα κατά τον ίδιο τρόπο. Αν θέλει, µπορεί τη 

δεύτερη µέρα, τη 12
η
 του ∆ουλ-Χίτζα, να φύγει πριν τη δύση του ηλίου. Ωστόσο, 

αν ο ήλιος δύσει και είναι ακόµα στη Μένα, πρέπει να µείνει και για την τρίτη 

µέρα, και να πετάξει πέτρες και την τρίτη µέρα. Παρά µόνο αν το πλήθος 

παρακωλύσει την έξοδό του από τη Μένα και ο ήλιος δύσει. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση µπορεί ακόµη να φύγει, αν είχε την πρόθεση, ακόµη και αν τελικά βγει 

µετά από τη δύση του ηλίου. 

Το άτοµο που κάνει Κιράν είναι σαν το άτοµο που κάνει Ιφράντ, εκτός του ότι 

πρέπει να σφαγιάσει ένα ζώο για θυσία, όπως ακριβώς πρέπει να κάνει και εκείνος 

που κάνει Ταµµάτου‘. 

Όσοι επιθυµούν να ταξιδέψουν επιστρέφοντας στα σπίτια τους δεν πρέπει να 

φύγουν µέχρι να κάνουν το Αποχαιρετιστήριο Ταουάφ (Ταουάφ Αλ-Ουαντά‘), έτσι 

ώστε το τελευταίο τελετουργικό τους στη Μέκκα να είναι στον Ιερό Οίκο (Αλ-

Κά‘µπα), εκτός από µια γυναίκα που βρίσκεται στην εµµηνόρροια, η οποία έιναι 

ελεύθερη από αυτήν την υποχρέωση. 

Αν κάποιος απορροφηθεί από κάποια δουλειά αφού κάνει το Ταουάφ Αλ-Ουαντά‘ 

και βρίσκεται ακόµα στη Μέκκα, πρέπει να το ξανακάνει. Όσοι φεύγουν χωρίς να 

κάνουν το Ταουάφ Αλ-Ουαντά‘ πρέπει να επιστρέψουν στη Μέκκα αν βρίσκονται 

κοντά, και όσοι έχουν φύγει πολύ µακριά πρέπει να θυσιάσουν ένα ζώο ως φίντγια. 

Οι Πυλώνες (Άρκαν) του Χατζ είναι τέσσερις: 1) Το Ιχράµ, που αποτελεί την 

πρόθεση του να τελέσει κάποιος προσκύνηµα. 2) Η στάση (Αλ-Ουκούφ) στο 

‘Αραφάτ. 3) Η περιφορά στο Κά‘µπα (Ταουάφ Αλ-Ιφάντα). 4) Το περπάτηµα 

ανάµεσα στο Ασ-Σάφα και το Αλ-Μάρουα (Σά‘ι). 

Οι Υποχρεώσεις (Ουατζιµπάτ) του Χατζ είναι οκτώ: 1) Το Ιχράµ να γίνεται 

από τα συγκεκριµένα µέρη (Αλ-Μικάατ). 2) Η παραµονή στο ‘Αραφάτ µέχρι το 

βράδυ. 3) Η διανυκτέρευση στο Αλ-Μουτζάλιφα µέχρι µετά το µέσο της νύχτας. 
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4)Οι διανυκτερεύσεις στη Μένα κατά τη διάρκεια των ηµερών του Τασρείκ. 5) Η 

ρίψη των βότσαλων (Τζαµαράτ). 6) Το ξύρισµα ή το κούρεµα των µαλλιών της 

κεφαλής. 7) Το Αποχαιρετιστήριο Ταουάφ (Ταουάφ Αλ-Ουαντά‘). 8) Η προσφορά 

ενός ζώου για σφαγή από αυτόν που κάνει Ταµάτου‘ ή Κιράν. 

Οι Πυλώνες (Αρκάν) της ‘Ούµρα είναι τρεις: 1) Ιχράµ. 2) Περιφορά 

(Ταουάφ της ‘Ούµρα). 3) Σά‘ι της ‘Ούµρα. 

Οι Υποχρεώσεις της ‘Ούµρα είναι δύο: 1) Ιχράµ από τα συγκεκριµένα µέρη 

(Αλ-Μικάατ). 2) Το ξύρισµα ή το κούρεµα των µαλλιών της κεφαλής. 

Όταν κάποιος δεν τελέσει έναν πυλώνα (Αρκάν), το Χατζ ή η ‘Ούµρα του δεν 

είναι ολοκληρωµένα, και θεωρούνται άκυρα. Κάποιος που δεν τελεί µια 

Υποχρέωση πρέπει να επανορθώσει θυσιάζοντας ένα ζώο. Όταν κάποιος δεν κάνει 

κάτι που προέρχεται από τη Σούννα κατά το Χατζ ή την ‘Ούµρα, δεν υπάρχει κάτι 

το κατακριτέο σ’ αυτό. 

Οι Προϋποθέσεις του Ταουάφ είναι δεκατρείς: 1) Το Ισλάµ. 2) Το να είναι 

κανείς εχέφρων. 3) Σαφής πρόθεση. 4) Ο χρόνος του Ταουάφ. 5) Η κάλυψη των 

ιδιαίτερων σηµείων του σώµατος (‘Άουρα). 6) Η καθαριότητα από µεγάλη και 

µικρότερη κατάσταση ακαθαρσίας, εκτός για τα παιδιά. 7) Η ολοκλήρωση επτά 

γύρων και η βεβαιότητα γι’ αυτό. 8) Το να έχει ο προσκυνητής την Κά‘µπα στα 

αριστερά του. 9) Το να µην πηγαίνει ανάποδα κατά την διάρκειας της περιφοράς. 

10) Το περπάτηµα, για όποιον µπορεί. 11) Το να γίνονται οι γύροι συνεχόµενα. 

12)Το να γίνονται οι γύροι µέσα στο Αλ-Μάστζιντ Αλ-Χαράµ. 13) Η έναρξη της 

περιφοράς από το σηµείο που βρίσκεται η Μαύρη Λίθος. 

Στις πράξεις που προέρχονται από τη Σούννα κατά το Ταουάφ 

συµπεριλαµβάνονται το άγγιγµα της Μαύρης Λίθου µε το δεξί χέρι, το φίληµά της, 

συνοδευόµενο από την επίκληση «Αλλάχου Άκµπαρ» κοντά της, το άγγιγµα της 

Γωνίας της Υεµένης µε το δεξί χέρι, το να έχει κανείς τον ώµο του ακάλυπτο 

(Ιντιµπά) και το γρήγορο περπάτηµα µε µικρά βήµατα (Ράµαλ) τη στιγµή που πρέπει 

αυτό να γίνει, οι επικλήσεις προς τον Αλλάχ και η µνηµόνευσή Του, το πλησίασµα 

στην Κά‘µπα και η τέλεση δύο Ράκ‘α στη συνέχεια πίσω από το Αλ-Μακάµ. 

Οι προϋποθέσεις (Σουρούτ) του περπατήµατος µεταξύ της Ασ-Σάφα και 

της Αλ-Μάρουα (Σά‘ι) είναι εννέα: 1) Το Ισλάµ 2) Το να είναι κανείς εχέφρων. 

3) Σαφής πρόθεση. 4) Το να γίνονται οι διαδροµές συνεχόµενα. 5) Το περπάτηµα, 

για όποιον είναι ικανός. 6) Η ολοκλήρωση επτά διαδροµών. 7) Η κάλυψη της 

απόστασης ανάµεσα στα δύο βουνά. 8) Το να γίνεται µετά από ένα σωστό Ταουάφ. 

9) Το ξεκίνηµα να γίνεται από το Ασ-Σάφα, δηλ.οι µονές διαδροµές να ξεκινάνε 

από το Ασ-Σάφα και οι ζυγές από το Αλ-Μάρουα 

Στις πράξεις που προέρχονται από τη Σούννα κατά το Σά‘ι 

συµπεριλαµβάνονται η καθαριότητα από κατάσταση µικρής και µεγάλης 

ακαθαρσίας, η κάλυψη των ιδιαίτερων σηµείων του σώµατος, η αναφορά Του 

Αλλάχ κατά το Σά‘ι και οι επικλήσεις προς Αυτόν, το να επιταχύνει το περπάτηµα 

στα σηµεία όπου απαιτείται, το τα ανέβει λίγο πάνω στα βουνά, και η τέλεση του 

Σά‘ι αµέσως µετά το Ταουάφ. 
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Σηµείωση: Το καλύτερο είναι το να πετά κανείς τις πέτρες (Τζαµαράτ) την ίδια 

ηµέρα. Ωστόσο, είναι αποδεκτή η αναβολή της ρίψης της µίας ηµέρας για την επόµενη, 

ή ακόµη και όλων των ρίψεων των ηµερών Τασρείκ για την τελευταία ηµέρα. 

Αλ-Αντχέα –Τα ζώα προς θυσία που προσφέρονται για όσους δεν τελούν Χατζ 

Η σφαγή ενός ζώου για θυσία είναι κάτι που προέρχεται από τη Σούννα. Εκείνος 

που σκοπεύει να θυσιάσει δεν πρέπει να κόψει τα µαλλιά του ή τα νύχια του ή από 

το δέρµα του από την αρχή του ∆ουλ-Χίτζα µέχρι να πραγµατοποιήσει τη θυσία. 

Αλ-‘Ακείκα –Η σφαγή ενός ζώου για θυσία για ένα νεογέννητο 

Προέρχεται από τη Σούννα. ∆ύο πρόβατα πρέπει να θυσιάζονται για ένα αγόρι, και 

ένα για ένα κορίτσι. Το καλύτερο είναι η θυσία να γίνει κατά την έβδοµη µέρα 

µετά τη γέννηση. Από τη Σούννα προέρχεται επίσης το να ξυρίζει κανείς το κεφάλι 

του νεογέννητου την έβδοµη ηµέρα και να δώσει άργυρο στο βάρος των µαλλιών 

του ως ελεηµοσύνη. Καθώς και να δώσει στο παιδί το ονοµά του την ίδια ηµέρα 

και τα καλύτερα και πιο αγαπητά ονόµατα στον Αλλάχ είναι ‘Αµπντ Αλλάχ και 

‘Αµπντ Αρ-Ραχµάν. Επίσης, απαγορεύεται να δώσει κανείς το όνοµα ‘Αµπντ Αν-

Ναµπέι (που σηµαίνει ο δούλος του Προφήτη) ή ‘Αµπντ Αρ-Ρασούλ (που σηµαίνει 

ο δούλος του Αγγελιαφόρου). 

Μια ωφέλιµη Σηµείωση: Όσοι εισέρχονται στο Τζαµί του Προφήτη              

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) θα πρέπει πρώτα να τελέσουν δύο Ράκ‘α, ως χαιρετισµό για το 

Τζαµί, έπειτα να πάνε στον τάφο του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) και, κοιτάζοντας τον 

τάφο και έχοντας την πλάτη στην κατεύθυνση της προσευχής (Κέµπλα), να πουν µε 

σεβασµό και δέος για τον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) σαν να τον έβλεπαν µπροστά 

τους: «Ασ-Σαλάµου ‘Αλλάικα για Ρασουλ Αλλάχ ουά Ράχµατου Αλλάχ ουά 

Μπαρακάτο.» (Ειρήνη σε σένα, ω, Αγγελιαφόρε Του Αλλάχ και οι Ευλογίες και το 

Έλεος του Αλλάχ σε σένα.). 

Έπειτα κινείται κανείς προς τα δεξιά, περίπου στο µήκος ενός χεριού, και λέει: 

«Ασ-Σαλάµου ‘Αλλάικα για Άµπα Μπακρ Ασ-Σιντείκ» (Ειρήνη σε σένα, ω, Άµπου 

Μπακρ ο επιβεβαιωτής της ειλικρίνιας των λόγων του Προφήτη.) και επίσης, «Ασ-

Σαλάµου ‘Αλλάικα για ‘Ούµµαρ Αλ-Φαρούκ» (Ειρήνη σε σένα, ω, ‘Ούµαρ, ο 

∆ιαχωριστής µεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους), «Αλλάχουµα Ιτζζίχιµα ‘αν 

Ναµπιγίχιµα ουά ‘αν Αλ-Ισλάµ χάιρα» (Ω, Αλλάχ, δώσ’ τους καλή αµοιβή που 

ακολούθησαν τον Προφήτη και βοήθησαν το Ισλαµ). Έπειτα στρέφεται προς την 

Κέµπλα, µε τον τάφο στα αριστερά του
1
, και κάνει επικλήσεις προς τον Αλλάχ. 

                              
1
 Έτσι θα στέκεται στη Ράουντα, την ευλογηµένη περιοχή µεταξύ του τάφου του Προφήτη            

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) και του Μίνµπαρ (άµβωνας) του, το οποίο, όπως δήλωσε, είναι ένας κήπος 
(ράουντα) από τους Κήπους του Παραδείσου. 
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► Ασ-Σαϊγιέ’α: Οι αµαρτίες αφαιρούνται και εξιλεώνονται από διάφορα 

πράγµατα, όπως: την ειλικρινή µεταµέλεια (Ατ-Τάουπα), την αναζήτηση της 

συγχώρεσης από τον Αλλάχ (Αλ-Ιστιγφάρ), η εκτέλεση καλών πράξεων (‘Άµαλ Αλ-

Χασσανάτ), η αντιµετώπιση δεινών δοκιµασιών (Αλ-Ιµπτιλά’), η απόδοση 

ελεηµοσύνης (Ασ-Σάντακα), και η επίκληση από άλλους ανθρώπους για τη 

συγχώρεση κάποιου που έκανε αµαρτία. 

Αν οποιαδήποτε από τις αµαρτίες δε συγχωρεθεί από τον Αλλάχ σε αυτήν τη ζωή, 

το άτοµο ίσως τιµωρηθεί στον τάφο του, ή κατά την Ηµέρα της Ανάστασης, ή στο 

Πυρ της Κολάσεως µέχρι να εξαγνιστεί από τις αµαρτίες του, και τότε, µόνο µε τη 

Βούληση και το Έλεος του Αλλάχ, θα του επιτραπεί να εισέλθει στον Παράδεισο, µε 

την προϋπόθεση να έχει πεθάνει πιστεύοντας στον Ισλαµικό Μονοθεϊσµό (Ταουχείντ). 

Αν πέθανε πιστεύοντας στον πολυθεϊσµό, την ειδωλολατρία, ή ήταν άπιστος ή 

υποκριτής, θα µπει στο Πυρ της Κολάσεως και θα κατοικήσει εκεί για πάντα. 

 Οι αµαρτίες και οι πράξεις ανυπακοής (Αδ-∆ενούµπ, Αλ-Μα‘άσι) επιφέρουν 

σοβαρότατες συνέπειες για το άτοµο. Η επιρροή τους στην καρδιά είναι ότι 

προκαλείται αίσθηµα αποξένωσης, ταπείνωσης και ασθένειας. Επίσης, 

δηµιουργείται εµπόδιο ανάµεσα στο άτοµο και τον Αλλάχ. 

Έχουν την ίδια επιρροή τους στην θρησκεία. Επιπλέον, στερούν το άτοµο από 

την υπακοή προς τον Αλλάχ. Επίσης του στερούν τις επικλήσεις από τον 

Αγγελιαφόρο του Αλλάχ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), τους αγγέλους και τους πιστούς.  

Η επιρροή τους στον βιοπορισµό είναι ότι στερούν από κάποιον την πρόνοια 

του Αλλάχ γι’ αυτόν, τις ευλογίες του βιοπορισµού, και, επιπλέον, προκαλεί το 

αίσθηµα φτώχειας και ταλαιπωρίας ακόµη και σε κάποιον που είναι πλούσιος. 

Η επιρροή τους στο άτοµο είναι ότι αφαιρεί τις ευλογίες της ζωής και οι 

δυσκολίες αυξάνονται γι’ αυτόν.  

Η επιρροή τους στις καλές πράξεις του ατόµου είναι ότι εκείνες δε γίνονται 

αποδεκτές.  

Η επιρροή τους στην κοινωνία είναι ότι αφαιρεί την ευλογία του αισθήµατος 

ασφάλειας κάνοντας τους ανθρώπους να αισθάνονται ανασφάλεια µέσα στην 

κοινωνία, αυξάνει το κόστος των αγαθών, αυξάνει την εξουσία των κυβερνητών 

και των εχθρών σε επίπεδο τυραννίας κλπ…. όλα αυτά και πολύ περισσότερα είναι 

τα αποτελέσµατα της αµαρτίας. 

► Η ανησυχία: Η ηρεµία της καρδιάς και η ευτυχία, και η ανακούφισή της από 

το άγχος και τις ανησυχίες είναι ο ενδόµυχος πόθος όλων των ανθρώπων, καθώς 

µόνο µέσω αυτών έχουν οι άνθρωποι µια υγιή και καλή ζωή. 

Κάτι τέτοιο αποκτάται µε µέσα θρησκευτικά, φυσικά και πρακτικά, τα 

οποία βρίσκονται µαζί µόνο σε έναν πιστό, καθώς µόνο εκείνος συνδυάζει:      

1) Την πίστη στον Αλλάχ. 2) Την υπακοή στις εντολές Του και την αποφυγή όσων 

Αυτός απαγορεύει. 3) Ευεργεσία στη δηµιουργία του Αλλάχ µε τα λόγια, τις 

πράξεις και κάθε είδους αγαθοεργία. 4) Την ενασχόληση µε γνώση και πράξη που 

είναι ωφέλιµη, είτε στη θρησκεία του Αλλάχ, είτε στην εγκόσµια ζωή. 5) Την 

αποφυγή του άγχους για το µέλλον ή για πράξεις του παρελθόντος, ενώ αντίθετα ο 

πιστός ενδιαφέρεται για την παρούσα καθηµερινή ροή των πραγµάτων έχοντας 
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θετική σκέψη. 6) Τη συχνή µνηµόνευση του Αλλάχ. 7) Τη συχνή αναφορά των 

ευλογιών του Αλλάχ. 8) Το να κοιτάζει όσους βρίσκονται σε χαµηλότερη θέση από 

αυτόν ώστε να εκτιµά ό,τι του χάρισε ο Αλλάχ,  και να µην κοιτάζει µε ζήλεια 

εκείνους που βρίσκονται σε υψηλότερη θέση από αυτόν. 9) Τον αγώνα του να 

ανακουφιστεί από τις αιτίες που προκαλούν το άγχος, και του να επιδιώκει τις 

αιτίες που φέρνουν την πραγµατική ευτυχία. 10) Την αναζήτηση καταφυγίου στον 

Αλλάχ και της βοήθειάς Του στην καταπολέµηση του άγχους. 

Ο Ιµπραχήµ Αλ-Καουάς είπε: «Πέντε πράγµατα αποτελούν τη θεραπεία για την 

καρδιά: η απαγγελία του Ιερού Κορανίου µε συλλογισµό· το να κρατά κανείς άδειο 

το στοµάχι του· το να εκτελεί την νυχτερινή προσευχή· οι επικλήσεις µε 

ταπεινοφροσύνη πριν την αυγή· το να κάθεται κανείς µε ενάρετους ανθρώπους.» 

► Ο γάµος: αποτελεί Σούννα για κείνους που έχουν µια σεξουαλική επιθυµία 

και δεν φοβούνται να πέσουν στην αµαρτία της µοιχείας. Ενώ αποτελεί µια 

επιτρεπτή πράξη για κείνον που δεν έχει σεξουαλική επιθυµία. Είναι όµως 

υποχρεωτικός για κείνον που έχει σεξουαλική επιθυµία και φοβάται ότι θα πέσει 

στην αµαρτία της παράνοµης συνουσίας, αυτή η υποχρέωση είναι τόσο σηµαντική, 

σε επίπεδο που προηγείται ακόµη και από την τέλεση του υποχρεωτικού Χατζ. 

Απαγορεύεται το να κοιτάζει κανείς γυναίκες, και να αποµονώνεται µαζί τους, 

καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί πηγή πειρασµού. 

Οι προϋποθέσεις για ένα γάµο: 1) Η συγκατάθεση του άνδρα και της 

γυναίκας, µε τον άνδρα να είναι ώριµος και να κατανοεί τις πράξεις του, και τη 

γυναίκα να είναι ελεύθερη και εχέφρων. 2) Ένας κηδεµόνας για τη γυναίκα, καθώς 

µία γυναίκα δεν µπορεί να κανονίσει το γάµο της η ίδια και κανείς άλλος παρά 

µόνον ο νόµιµος κηδεµόνας της, εκτός κι αν εκείνος αρνηθεί να την παντρέψει µε 

κάποιον που της ταιριάζει. 3) Το πιο κατάλληλο άτοµο για να κανονίσει το γάµο 

της είναι ο πατέρας της, ή ο παππούς της κλπ., ή ο γιος της κ.ο.κ, ή ο αδελφός της, 

ή ο θείος της από τον πατέρα της κ.ο.κ.. Και ο άρχων (π.χ. δικαστής, δήµαρχος, 

πρωθυπουργός) είναι ο κηδεµόνας για όσες δεν έχουν κηδεµόνα. 4) Μάρτυρες· 

πρέπει να υπάρχουν δύο άνδρες ως µάρτυρες, οι οποίοι είναι ώριµοι, εχέφρονες και 

δίκαιοι. 5) Απελευθέρωση του άντρα και της γυναίκας από οποιαδήποτε εµπόδια 

του γάµου, όπως το να σχετίζονται µε συγγενική σχέση ή σχέση θηλασµού κλπ. 

 Μόνιµα εµπόδια του γάµου: 1) Η σχέση αίµατος, όπως: ● Η µητέρα ή η γιαγιά 

κλπ. ● Η κόρη ή η εγγονή κλπ. ● Η αδελφή, ή η κόρη της αδελφής ή η κόρη ή ο 

γιος της, ή η κόρη του αδελφού και κάθε µία από τις κόρες της ή τους γιους τους 

και τις κόρες τους κλπ. ● Θεία από τη µητέρα ή τον πατέρα κλπ.  

2) Η σχέση θηλασµού, όταν µια γυναίκα θηλάζει ένα µωρό, αυτό το µωρό 

θεωρείται σαν έναν γιο γι’ αυτή, και έτσι όταν µεγαλώνει δεν µπορεί να την 

παντρευτεί ή να παντρευτεί την κόρη της κλπ. 3) Ο γάµος, που σηµαίνει η γυναίκα 

να είναι η µητέρα της συζύγου, σύζυγος του πατέρα, παππού κλπ., του γιου, 

εγγονού κλπ., η κόρη της συζύγου, οι κόρες της κλπ. 

Προσωρινά εµπόδια του γάµου: 1) Ο συνδυασµός, όπως π.χ. ο συνδυασµός 

δύο αδελφών ή µιας γυναίκας µε τη θεία της. 2) Κάποιος λόγος που µπορεί να 

παρέλθει τελικά, όπως το να είναι η γυναίκα σύζυγος κάποιου άλλου. 
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Ένας γιος ή µια κόρη, παρόλο που υποχρεούται να υπακούει τους γονείς του 

πάντα, προς υπακοή στον Αλλάχ, δεν υποχρεούται να τους υπακούσει στο να 

παντρευτεί κάποιον/α που δεν θέλει. Η ανυπακοή του/της αυτή δε θα θεωρηθεί 

παρακοή προς αυτούς. 

► ∆ιαζύγιο: δεν επιτρέπεται ένας άνδρας να χωρίσει τη γυναίκα του ενώ αυτή 

βρίσκεται στην εµµηνόρροια ή στην αιµορραγία µετά τον τοκετό, ή µετά τη συνουσία 

µαζί της κατά τη διάρκεια της καθαρότητας µεταξύ δύο εµµηνορροιών. Παρότι δεν 

επιτρέπεται το διαζύγιο κατά τις περιόδους αυτές, αν γίνει, θεωρείται έγκυρο. 

Το διαζύγιο είναι µια ανεπιθύµητη πράξη αν γίνει χωρίς σοβαρό λόγο, µα 

επιτρέπεται όταν υπάρχει σοβαρός λόγος, και συνιστάται για το άτοµο που 

βλάπτεται όσο παραµένει σε έναν καταστροφικό γάµο. ∆εν πρέπει να υπακούει 

κανείς τους γονείς του σε θέµατα διαζυγίου. ∆εν επιτρέπεται ο άνδρας που θέλει να 

δώσει διαζύγιο στη γυναίκα του να το κάνει περισσότερο από µια φορά σε κάθε 

φάση (λέγοντας για παράδειγµα, «Σε χωρίζω τρεις φορές», ή «όσα είναι τα άστρα 

του ουρανού», ή «οι κόκκοι της άµµου στην έρηµο» κλπ.). 

Η ανακήρυξη του διαζυγίου πρέπει να γίνει την περίοδο της καθαριότητας (όχι 

κατά την εµµηνόρροια) ενώ ο άνδρας δεν έχει ακόµα συνάψει σεξουαλική επαφή 

µε τη γυναίκα του. Έπειτα τη χωρίζει µέσω µιας ανακήρυξης διαζυγίου και την 

αφήνει µέχρι να περάσει η προκαθορισµένη περίοδος αναµονής (‘Ίντα). 

Η γυναίκα της οποίας ο άνδρας υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει σ’ αυτήν 

(στο γάµο) (Ατ-Ταλάκ Αρ-Ράτζ‘ι), απαγορεύεται να φύγει από το σπίτι όπου 

κατοικεί, όπως απαγορεύεται για το σύζυγο να την διώξει πριν περάσει η ‘Ίντα της. 

Το διαζύγιο συµβαίνει µε την λεκτική αναφορά του [ή σε γραπτή µορφή] και δε 

συµβαίνει απλά από την πρόθεση. 

► Όρκοι (Αϊµάν): Όταν κάποιος κάνει έναν όρκο, απαιτείται η εξιλέωση από 

αυτόν, αν ο όρκος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1) Ο όρκος να γίνεται σκοπίµως. Αν κάποιος πει απλά «Μα τον Αλλάχ» ή «Όχι, µα 

τον Αλλάχ», σε µια συζήτηση χωρίς η καρδιά του να έχει την πρόθεση να ορκιστεί 

σοβαρά, κάτι τέτοιο ονοµάζεται όρκος χωρίς πρόθεση (Λάγκου Γιαµίν) και δεν 

αποτελεί όρκο που πρέπει να εξιλεωθεί. 2) Ο όρκος να γίνεται για κάτι που το 

άτοµο πρόκειται να κάνει στο µέλλον και είναι πιθανό, και όχι για κάποιο γεγονός 

του παρελθόντος για το οποίο δεν έχει γνώση, ή νοµίζει ότι λέει την αλήθεια, ή για 

ένα ψέµα (που ονοµάζεται Γιαµείν Αλ-Γαµούς και αποτελεί πολύ σοβαρή αµαρτία), 

ή να γίνεται για κάποιο µελλοντικό γεγονός που νοµίζει ότι θα πραγµατοποιηθεί µα 

τελικά κάτι τέτοιο δε γίνεται. 3) Το άτοµο που ορκίζεται, να το κάνει δρώντας µε 

ελεύθερη βούληση και χωρίς κανέναν εξαναγκασµό. 4) Το άτοµο που ορκίζεται να 

µην πράττει σύµφωνα µε τον όρκο του. 

Το άτοµο που ορκίζεται και θέτει εξαίρεση (προϋποθέσεις) στον όρκο του 

λέγοντας, «Ίνσά’ Αλλάχ» (αν θέλει ο Αλλάχ) δε χρειάζεται να εξιλεωθεί για τον 

όρκο του µε δύο όρους: 1) Η προϋπόθεση «αν θέλει ο Αλλάχ» να συνδέεται 

άµεσα µε την πρόταση του όρκου. 2) Το άτοµο να σκοπεύει να θέσει την 

προϋπόθεση (εξαίρεση) στον όρκο, λέγοντας για παράδειγµα «Ουα Αλλάχι, Ίνσά’ 

Αλλάχ» (Μα Τον Αλλάχ, αν θέλει ο Αλλάχ). 
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Είναι Σούννα το άτοµο που ορκίζεται για κάτι και έπειτα αντιλαµβάνεται ότι 

κάτι άλλο είναι πιο ωφέλιµο, να εξιλεώσει τον όρκο του και να κάνει αυτό που 

είναι το καλύτερο. 

► Η εξιλέωση για τον όρκο (Καφάρατ Αλ-Γιαµείν) είναι:  

το τάισµα δέκα απόρων, µισό Σαά‘ (περίπου 1,25 κιλό) φαγητού ο καθένας ή η 

παροχή ενδυµασίας σ’ αυτούς, ή η απελευθέρωση ενός δούλου. Όσοι είναι φτωχοί 

και δεν έχουν τα µέσα για να καταβάλλουν αυτήν την αποζηµίωση πρέπει να 

νηστέψουν για τρεις συνεχόµενες ηµέρες. Η νηστεία, όµως, δεν επαρκεί για όσους 

έχουν τον πλούτο να πληρώσουν αυτήν την ποσότητα. 

Επιτρέπεται το άτοµο να πληρώσει την αποζηµίωσή του είτε πριν σπάσει τον όρκο, 

είτε µετά. Μια φορά αποζηµίωση επαρκεί για ένα άτοµο που ορκίστηκε τον ίδιον 

όρκο περισσότερες από µία φορές. Ωστόσο, αν ορκίστηκε περισσότερα από ένα 

πράγµατα, κάθε όρκος απαιτεί ξεχωριστή αποζηµίωση. 

► Τάµατα/όρκοι (Νάδρ). Υπάρχουν διάφορα είδη ταµάτων: 

1) Ένα τάµα γενικής, απροσδιόριστης φύσης, όπως αν κάποιος πει, 

«Ορκίζοµαι/Τάζω αν ο Αλλάχ µε θεραπεύσει από αυτήν την αρρώστια.», µα δεν 

αναφέρει κάποιο συγκεκριµένο πράγµα που θα κάνει. Στην περίπτωση αυτήν, 

πρέπει κανείς να εξιλεωθεί από το τάµα του όταν θεραπευτεί όπως θα εξιλεωνόταν 

από έναν αντίστοιχο όρκο.  

2) Τάµα κατά την επιχειρηµατολογία και πάνω στο θυµό, όπως όταν κάποιος 

βασίζει τον όρκο του σε κάτι άλλο, µε την πρόθεση να ενθαρρύνει ή να 

αποθαρρύνει τον εαυτό του από το να κάνει αυτό, για παράδειγµα αν πει, «Αν σου 

µιλήσω, θα νηστέψω για έναν ολόκληρο µήνα.» Το άτοµο αυτό µπορεί είτε να 

εκπληρώσει τον όρκο του, είτε να εξιλεωθεί γι’ αυτόν, όπως µε την αποζηµίωση 

της Καφάρατ Αλ-Γιαµείν που αναφέρθηκε πιο πάνω. 

3) Τάµα που επιτρέπεται, όπως όταν λέει κανείς «Ορκίζοµαι/Τάζω ότι θα φορέσω 

τα ρούχα µου», και ο κανόνας που ισχύει σ’ αυτήν την περίπτωση είναι ότι έχει την 

επιλογή να εκπληρώσει το τάµα του ή να εξιλεωθεί γι’ αυτό, όπως θα εξιλεωνόταν 

για έναν όρκο (Καφάρατ Αλ-Γιαµείν ) 

4)Τάµα που είναι ανεπιθύµητο, όπως όταν πει κανείς «Ορκίζοµαι/Τάζω να χωρίσω 

τη γυναίκα µου». Ο κανόνας που ισχύει εδώ είναι πως σύµφωνα µε τη Σούννα πρέπει 

να κάνει κανείς την Καφάρατ Αλ-Γιαµείν και όχι να εκπληρώσει το τάµα. Ωστόσο, αν 

κάποιος εκπληρώσει ένα τέτοιο τάµα, τότε δεν χρειάζεται να κάνει την Καφάρα. 

5) Τάµα ανυπακοής, όπως να πει κανείς, «Ορκίζοµαι/Τάζω ότι θα κλέψω». Ο 

κανόνας σε αυτή την περίπτωση είναι ότι απαγορεύεται αυτός να εκπληρώσει το 

τάµα, και είναι υποχρεωτικό να κάνει την Καφάρατ Αλ-Γιαµείν. Αν το εκπληρώσει, 

έχει αµαρτάνει, ωστόσο δεν χρειάζεται Καφάρα. 

6) Τάµα να κάνει πράξη υπακοής, όπως να πει κανείς, «Ορκίζοµαι/Τάζω ότι θα 

προσφέρω στον Αλλάχ κάποια εθελοντική προσευχή», έχοντας την πρόθεση να 

έρθει µε τον τρόπο αυτό πιο κοντά στον Αλλάχ. Αν κάποιος βασίσει αυτό το τάµα 

σε κάτι άλλο, όπως το να θεραπευτεί από µία ασθένεια, πρέπει να εκπληρώσει το 

τάµα αυτό όταν προκύψει κάτι τέτοιο. Αν το τάµα δεν βασίζεται πάνω σε κάτι 

άλλο, τότε πρέπει να εκπληρωθεί οπωσδήποτε. 
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► Θηλασµός (Αρ-Ραντά‘): Οι απαγορέψεις σχετικά µε τη σύναψη γάµων, 

εξαιτίας σχέσεων θηλασµού, είναι ακριβώς σαν αυτές που αφορούν τους δεσµούς 

αίµατος, αν πληρούνται τρεις προϋποθέσεις: 1) Το γάλα να παράγεται από τη 

γέννα και όχι για κάποιον άλλο λόγο. 2) Ο θηλασµός να γίνεται τα δύο πρώτα 

χρόνια της ζωής του βρέφους. 3) Το βρέφος να έχει τραφεί µέσω του στήθους µε 

τη διαδικασία του θηλασµού πέντε διαφορετικές φορές ή περισσότερες. Με τον 

όρο ‘θηλασµός’ εννοείται εδώ η διαδικασία κατά την οποία το βρέφος ρουφά τη 

ρώγα του στήθους, µέχρι να αποσπάσει το γάλα, χωρίς να είναι απαραίτητος ο 

κορεσµός του. Το Ραντά‘ δε θεµελιώνει το δικαίωµα κληρονοµιάς. 

► Τελευταίες επιθυµίες και διαθήκη (Ουασίγια)
1
:  

Η σύνταξη διαθήκης είναι υποχρεωτική για κάποιον που οφείλει κάτι σε 

κάποιους, για το οποίο δεν έχουν καµία απόδειξη ή νοµικό παραστατικό. Σε αυτήν 

την περίπτωση οφείλει να ξεπληρώσει αυτούς τους ανθρώπους. 

Ορίζεται στη Σούννα κάποιος πλούσιος να παραχωρεί στη διαθήκη του το ένα 

πέµπτο του πλούτου του στους φτωχούς συγγενείς, οι οποίοι δεν ανήκουν στους 

νόµιµους κληρονόµους (όπως ορίζονται από τον Ισλαµικό νόµο), ή σε κάποιους 

φτωχούς, λόγιους ή ενάρετους ανθρώπους. 

∆εν είναι επιθυµητό κάποιος φτωχός να κληροδοτήσει µέρος της περιουσίας 

του σε άλλους όταν έχει κληρονόµους, εκτός κι αν αυτοί είναι πλούσιοι, καθώς σε 

αυτήν την περίπτωση επιτρέπεται. Απαγορεύεται να ορίσει κανείς στη διαθήκη του 

περισσότερα από το ένα τρίτο της περιουσίας του ως κληρονοµιά, σε κάποιον άλλο 

εκτός από τους κληρονόµους του. Απαγορεύεται επίσης να ορίσει κανείς για έναν 

από τους κληρονόµους του ακόµα και ένα µικρό ποσό περισσότερο από το 

καθορισµένο νόµιµο µέρος του, εκτός κι αν το επιτρέψουν οι υπόλοιποι 

κληρονόµοι µετά το θάνατό του. 

Η διαθήκη είναι άκυρη αν ο διαθέτης πει, «Το ξανασκέφτηκα», «Την καθιστώ 

άκυρη», «Άλλαξα γνώµη», ή κάτι παρόµοιο. 

Είναι επιθυµητό στην αρχή της διαθήκης να γράψει τα εξής: «Στο Όνοµα του 

Αλλάχ, του Παντελεήµονα, του Πολυεύσπλαχνου. Αυτό είναι που επιθυµεί ο 

‘όνοµα του διαθέτη’: Μαρτυρά ότι δεν υπάρχει άλλος θεός, εκτός από τον Αλλάχ 

και µόνο, δεν Έχει (ο Αλλάχ) κανένα εταίρο, και ότι ο Μωχάµµαντ είναι ο δούλος 

και Αγγελιαφόρος Του, και ότι ο Παράδεισος είναι αληθινός, και ότι το Πυρ της 

Κολάσεως είναι αληθινό, και ότι η Ώρα της Ανάστασης πλησιάζει, πράγµα για το 

οποίο δεν υπάρχει καµία αµφιβολία, και ότι ο Αλλάχ θα αναστήσει αυτούς που 

είναι στους τάφους. Επιθυµώ αυτοί που µένουν πίσω, από την οικογένειά µου, να 

φοβούνται τον Αλλάχ στα δικαιώµατά Του και να επιλύουν µεταξύ τους τις 

υποθέσεις τους, και να υπακούν τον Αλλάχ και τον Αγγελιαφόρο Του αν είναι 

πραγµατικοί πιστοί. Απαιτώ από αυτούς, αυτό που απαίτησε ο Αβραάµ από τους 

                              
1
  Προσέξτε ότι οι τελευταίες επιθυµίες και η διαθήκη που αναφέρονται εδώ, είναι κάτι διαφορετικό 

από τα κληρονοµικά δικαιώµατα, τα οποία αποτελούν καθορισµένα ποσά που υποχρεωτικά 

δίνονται σε συγκεκριµένες κατηγορίες συγγενών, όπως απαριθµούνται λεπτοµερώς στο Κοράνιο 

και τη Σούννα. 
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υιούς του, όταν πέθανε, επίσης και ο Ιακώβ: «‘Ω, γιοι µου, Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ 

επέλεξε για σας τη θρησκεία, συνεπώς µην πεθάνετε, παρά ως Μουσουλµάνοι.’» 

► Συνίσταται, αυτοί που στέλνουν τους χαιρετισµούς της ειρήνης και των 

ευλογιών του Αλλάχ στον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), να συνδυάζουν και την Ασ-

Σαλά (εδώ µε τη σηµασία της ευλογίας, του επαίνου και της δόξας), και το Ασ-

Σαλάµ (εδώ µε τη σηµασία της ειρήνης και της ασφάλειας από κάθε κακό).  

∆εν είναι επιθυµητό να πει κανείς, «Ειρήνη και ευλογίες του Αλλάχ σ’ αυτόν», 

για κάποιον άλλον εκτός των προφητών, λέγοντας για παράδειγµα, Άµπου Μπακρ 

«Σάλα Αλλάχου ‘Αλάιχι ουά Σάλαµ» (ειρήνη και ευλογίες του Αλλάχ σ’ αυτόν) ή 

«‘Αλάιχι Ασ-Σάλαµ» (ειρήνη σ’ αυτόν). Ωστόσο, επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει 

κανείς µια τέτοια έκφραση γι’ αυτούς, σε συνδυασµό µε τους Προφήτες, 

ακολουθώντας τους, όπως για παράδειγµα «Αλλάχουµα Σάλλι ‘Αλά Μωχάµµαντ 

ουά ‘Αλά Άαλι Μωχάµµαντ ουά Ασχάµπιχι ουά Αζουάτζιχι ουά ∆ουριγιάτιχι» 

(Ω, Αλλάχ, Επαίνεσε και Ευλόγησε τον Μωχάµµαντ και την οικογένεια του 

Μωχάµµαντ και τους συντρόφους του και τις συζύγους του και τους απογόνους του).  

► Θεωρείται προσφιλέστατη πράξη να ζητήσει κανείς από τον Αλλάχ να θέτει 

την Ευαρέστηση και το Έλεός Του στους συντρόφους του Προφήτη (Ασ-Σαχάµπα) 

και τους ακολούθους (Ατ-Τάµπι‘ειν) και τους λόγιους και ειλικρινείς λάτρεις που 

τους ακολουθούν, και όλους τους καλούς και ενάρετους Μουσουλµάνους. Μπορεί 

για παράδειγµα κάποιος να πει, Άµπου Χανείφα, Μάλικ, Ασ-Σάφι‘εϊ και Άχµαντ, 

‘Ράντια Αλλάχου ‘Άνχουµ’ (η Ευαρέσταση του Αλλάχ επ’ αυτών), και 

‘Ραχιµάχουµ Αλλάχ’ (ας τους Ελεήσει ο Αλλάχ). 

► Σφαγιασµός: Η άδεια να φάει κανείς κάποιο από τα ζώα που επιτρέπει ο 

Ισλαµικός νόµος, που ζει στην ξηρά και που εξηµερώνεται, εξαρτάται από τον 

τρόπο που σφαγιάστηκε. 

Ο σφαγιασµός γίνεται υπό τέσσερις όρους: 1) Το άτοµο που σφαγιάζει να 

είναι σώφρον. 2) Το µέσο σφαγιασµού να µην είναι δόντι ή νύχι, καθώς δεν 

επιτρέπεται να σφαγιάσει κανείς µε αυτά (και πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένα πολύ 

κοφτερό µαχαίρι). 3) Να κοπεί η τραχεία, ο οισοφάγος και η σφαγίτις αρτηρία. 

4)Να λέει κανείς όσο κόβει µε το µαχαίρι «Μπίσµι Ελλάχ» (στο Όνοµα του Αλλάχ). 

Μπορεί κανείς να το πει και σε άλλες γλώσσες εκτός από Αραβικά. Ορίζεται στη 

Σούννα να λέει παράλληλα, «Αλλάχου Άκµπαρ» (Ο Αλλάχ είναι ο Μέγιστος). 

► Κυνήγι: Επιτρέπεται το κυνήγι ενός θεµιτού άγριου ζώου για εκείνους που 

κυνηγούν σκόπιµα [για την εύρεση τροφής]. Ωστόσο, δεν είναι επιθυµητό αν γίνεται 

ως άθληµα ή ως τρόπος για να περάσει κανείς την ώρα του. Απαγορεύεται ο κυνηγός 

να βλάπτει τα σπίτια ή τις φάρµες άλλων ανθρώπων, καθώς κυνηγά το θήραµά του. 

Το κυνήγι επιτρέπεται αν πληρούνται τέσσερις προϋποθέσεις:  

1) Ο κυνηγός να πληροί τις προϋποθέσεις του σφαγέα. 2) Το µέσο κυνηγιού να 

είναι επιτρεπτό και για σφαγιασµό και για κυνήγι, να είναι κοφτερό σαν λόγχη και 

βέλος. Αν το µέσο που χρησιµοποιείται για κυνήγι είναι αρπακτικό ζώο, όπως ένα 

κυνηγόσκυλο ή κάποιο γεράκι, πρέπει να είναι καλά εκπαιδευµένο. 3) Ο κυνηγός 

να έχει θέσει ως στόχο το κυνήγι του θηράµατος, ενώ αν πυροβολεί απλά, χωρίς 

στόχο ή πρόθεση, τότε δεν επιτρέπεται να το φάει αυτό. 4) Να λέει «Μπίσµι 
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Ελλάχ» (Στο όνοµα του Αλλάχ) όταν χρησιµοποιεί το µέσο και αυτό δεν πρέπει να 

το παίρνει αψήφιστα λόγω του ότι το ξέχασε. Συνεπώς, αν κάποιος ξεχάσει να πει 

«Μπίσµι Ελλάχ», τότε δεν επιτρέπεται να φάει από το θήραµα. 

► Φαγητό: Ο όρος περιλαµβάνει όλα όσα τρώγονται ή πίνονται. Ο γενικός 

κανόνας σχετικά µε το φαγητό είναι ότι όλα επιτρέπονται (εκτός από αυτά που 

ειδικά απαγορεύονται). 

Το αν επιτρέπονται εξαρτάται από τρεις προϋποθέσεις: 1) Το φαγητό να είναι 

αγνό και καθαρό. 2) Να µην είναι επιβλαβές. 3) Να µην θεωρείται απεχθές. 

Κάθε ακάθαρτο (Νάτζας) φαγητό είναι αθέµιτο, όπως το αίµα και τα νεκρά ζώα. 

Κάθε τι επιβλαβές, όπως το δηλητήριο, απαγορεύεται. Αυτά που θεωρούνται απεχθή, 

όπως τα περιττώµατα ζώων, τα ούρα, οι ψείρες, οι ψύλλοι, απαγορεύονται εξίσου. 

Στα ζώα της γης που απαγορεύονται, συµπεριλαµβάνονται τα εξηµερωµένα 

γαϊδουράκια, τα αρπακτικά ζώα που κυνηγούν και έχουν κυνόδοντα, όπως τα 

λιοντάρια, οι γατόπαρδοι, οι σκύλοι, οι χοίροι, οι µαϊµούδες, οι γάτες, οι 

αλεπούδες, οι λύκοι, οι λεοπαρδάλεις και οι σκίουροι, εκτός από τις ύαινες. 

Όλα τα πτηνά που κυνηγούν µε τα νύχια τους είναι απαγορευµένα, όπως οι αετοί, 

τα γεράκια και οι κουκουβάγιες. Όλα τα πτηνά που τρώνε νεκρά ζώα, όπως τα όρνεα, οι 

γύπες, οι πελαργοί είναι απαγορευµένα. Όλα όσα θεωρούνται απεχθή από τους 

Μουσουλµάνους παγκοσµίως, όπως οι νυχτερίδες, τα τρωκτικά, οι σφήκες, οι µέλισσες, 

οι µύγες, οι πεταλούδες, οι τσαλαπετεινοί, οι σκαντζόχοιροι, τα φίδια, τα σκουλήκια, οι 

αρουραίοι, οι κατσαρίδες, οι σκαραβαίοι, οι σαύρες είναι απαγορευµένα. 

Αυτή η απαγόρευση συµπεριλαµβάνει όλα τα δηλητηριώδη και τα επικίνδυνα 

ζώα, που έχει οριστεί από τον Ισλαµικό νόµο να σκοτώνονται, όπως τους 

σκορπιούς, ή αυτά που απαγορεύεται να σκοτώνονται, όπως τα µυρµήγκια, ή το 

ζώο που προέρχεται από διασταύρωση κάποιου ζώου που επιτρέπεται να φαγωθεί 

και ενός ζώου που δεν επιτρέπεται να φαγωθεί, όπως διασταύρωση ύαινας και 

λύκου. 

Η διασταύρωση δύο ζώων που επιτρέπεται να φαγωθούν, δεν απαγορεύεται, 

όπως το µουλάρι που γεννιέται από ζέβρα και άλογο. 

Όλα τα υπόλοιπα ζώα, όπως τα βοοειδή και τα άλογα, και τα άγρια ζώα, όπως οι 

καµηλοπαρδάλεις, οι λαγοί, οι ζέβρες, οι σαύρες της ερήµου, οι γαζέλες και τα ελάφια, 

και τα πτηνά, όπως οι στρουθοκάµηλοι, τα κοτόπουλα, τα παγώνια, οι παπαγάλοι, τα 

περιστέρια, τα σπουργίτια, οι πάπιες και όλα τα πτηνά του νερού και τα θαλάσσια ζώα 

εκτός από τους βατράχους, τα φίδια και τους αλιγάτορες, επιτρέπονται. 

Επιτρέπεται να φαγωθούν αγροτικά προϊόντα που έχουν ποτιστεί ή λιπανθεί µε 

ακαθαρσίες ή βρώµικα απόβλητα. Ωστόσο, αν η γεύση ή η οσµή των ακαθαρσιών 

είναι εµφανής στα προϊόντα, τότε απαγορεύεται να φαγωθούν. 
Κάποιος που λιµοκτονεί µπορεί να φάει οτιδήποτε τον σώσει απ’ τη 

λιµοκτονία, µα µπορεί µόνο να ικανοποιήσει την ανάγκη του για θρέψη (µέχρι να 

βρει διαθέσιµη επιτρεπτή τροφή).  
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Ισλαµικές Επικλήσεις που ∆ιώχνουν 

το Κακό, τη Μαγεία και το Κακό Μάτι   
 

(Αρ-Ρούκγια Ασ-Σαρ‘ίγια) 
Το άτοµο που παρατηρεί τη φυσική ροή των γεγονότων που ο Αλλάχ έχει 

τοποθετήσει στη δηµιουργία Του και στοχάζεται γι’ αυτήν, θα παρατηρήσει ότι οι 

δοκιµασίες και τα εµπόδια είναι µέρος των προκαθορισµένων γεγονότων. Ο Αλλάχ 

είπε: «Και πράγµατι θα σας δοκιµάσουµε µε κάτι από φόβο, πείνα και έλλειψη 

του πλούτου και των ζωών και των καρπών: και δώστε χαρµόσυνα νέα στους 

υποµονετικούς.» [2:155] 

Σφάλλει κανείς αν νοµίζει πως οι ευσεβείς δεν υποφέρουν από δοκιµασίες, 

καθώς οι δοκιµασίες αποτελούν δείγµα πίστης. Ρώτησαν τον Προφήτη                 

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): «Ποιοι άνθρωποι αντιµετωπίζουν τις πιο δύσκολες δοκιµασίες;» 

Εκείνος απάντησε: «Οι προφήτες. Έπειτα οι ενάρετοι και ευσεβείς, και έπειτα 

όσοι τους ακολουθούν σε µικρότερο βαθµό ευσέβειας, και έπειτα όσοι τους 
ακολουθούν σε µικρότερο βαθµό ευσέβειας. Ένας άνθρωπος δοκιµάζεται 
ανάλογα µε το πόσο σταθερός είναι στη θρησκεία του: αν είναι σταθερός στη 

θρησκεία του, η δοκιµασία του αυξάνεται, και αν παρουσιάζει αδυναµίες (στη 

θρησκεία του) (η δοκιµασία) είναι ελαφρύτερη πάνω του.» (Ιµπν Μάτζα).  

Αυτές οι δοκιµασίες αποτελούν σηµάδι ότι ο Αλλάχ αγαπά αυτόν τον δούλο, όπως 

είπε ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ):«Αν ο Αλλάχ αγαπά έναν λαό, τον δοκιµάζει.» (Άχµαντ). 

Οι δοκιµασίες αποτελούν σηµάδι ότι ο Αλλάχ επιθυµεί το καλό για τον δούλο 

Του, όπως είπε ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), «Αν ο Αλλάχ επιθυµεί το καλό για τον 

δούλο Του, Επισπεύδει την τιµωρία του στη ζωή αυτού του κόσµου. Αν Επιθυµεί 
το κακό, Αναβάλει την τιµωρία του για την αµαρτία του µέχρι να τον πλήξει (µε 
την τιµωρία) την Ηµέρα της Ανάστασης.» (Ατ-Τίρµιδι). 

Οι δοκιµασίες, συµπεριλαµβανοµένων και των παραµικρών δυσκολιών, 

αποτελούν έναν τρόπο εξιλέωσης από τις αµαρτίες. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

είπε: «Κανείς Μουσουλµάνος δεν βλάπτεται ούτε καν από ένα αγκάθι, και 
οτιδήποτε µεγαλύτερο από αυτό δεν τον βλάπτει παρά να τον εξιλεώνει ο Αλλάχ 

από τις αµαρτίες του, [οι αµαρτίες του πέφτουν από αυτόν] όπως τα φύλλα 

πέφτουν από ένα δέντρο.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ). 

Γι’ αυτούς τους λόγους, ένας Μουσουλµάνος αν είναι ενάρετος πλήττεται από 

δοκιµασίες ως µέσο εξιλέωσης από παρελθούσες αµαρτίες του ή ως αύξηση της 

θέσης του στον Παράδεισο. Αν ήταν πράγµατι αµαρτωλός, η δοκιµασία δρα ως 

εξιλέωση από τις αµαρτίες του παρελθόντος και ως υπενθύµιση για τον κίνδυνο 

αυτών των αµαρτιών. Ο Αλλάχ είπε: «Η διαφθορά (το κακό, οι αµαρτίες και η 

ανυπακοή προς τον Αλλάχ) έχει εµφανιστεί στη γη και στη θάλασσα λόγω αυτών 
που διέπραξαν τα χέρια των ανθρώπων (καταπίεση και κακές πράξεις)…» [30:41] 

Οι δοκιµασίες µπορεί να είναι διάφορων ειδών. Ένα από αυτά είναι το να 

επέλθει κάτι καλό σε ένα άτοµο, όπως η αύξηση του πλούτου του. Ένα άλλο είδος 

είναι το να επέλθει στο άτοµο κάτι κακό, όπως ένας φόβος, ή πείνα, ή η µείωση 

του πλούτου ή της ιδιοκτησίας του. Ο Αλλάχ είπε: «Σας δοκιµάζουµε µε το κακό 

και µε το καλό ως δοκιµασία» [21:35] 
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Ένα άλλο είδος δοκιµασίας είναι η ασθένεια ή ο θάνατος που µπορεί να 

προκαλείται από µάτιασµα ή µαύρη µαγεία που προκαλείται από ζήλεια. Ο 

Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Οι περισσότεροι από αυτούς που πεθαίνουν από 

τους οπαδούς µου, εκτός από τη µοίρα και το πεπρωµένο του Αλλάχ, (ο θανατός 

τους) προέρχεται από το κακό µάτι.» (Ατ-Τγιάλσι). 

Προστασία: Πρέπει να λάβει κανείς µέτρα προστασίας ενάντια στο κακό µάτι 

και τη µαγεία, πριν να συµβούν. Η προστασία είναι καλύτερη από τη θεραπεία όπως 

λέγεται. Υπάρχουν αρκετά µέτρα προστασίας, µερικά από τα οποία είναι τα εξής:    

● Το να προσπαθήσει κανείς να δυναµώσει τον εαυτό του µε το Μονοθεϊσµό και 

την πίστη στον Αλλάχ, πιστεύοντας ότι Αυτός και µόνο είναι που ελέγχει τη 

δηµιουργία, και µε το να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερες καλές πράξεις. ● Το 

να τρέφει κανείς καλές σκέψεις για τον Αλλάχ και να εναποθέτει την εµπιστοσύνη 

του σ’ Αυτόν. ∆εν πρέπει κανείς να φαντασιώνεται την ασθένεια και το κακό µάτι 

λόγω κάποιας αναποδιάς που έτυχε, καθώς η φαντασία από µόνη της αποτελεί ένα 

είδος ασθένειας. ● Αν κάποιος είναι γνωστό ότι προκαλεί το κακό µάτι ή ότι είναι 

µάγος, τότε πρέπει κανείς να τον αποφεύγει όσο το δυνατόν περισσότερο ως µέτρο 

προστασίας, µα όχι από φόβο. ● Πρέπει κανείς όποτε βλέπει κάτι το αξιοθαύµαστο 

να µνηµονεύει τον Αλλάχ και να κάνει επίκληση προς τον Αλλάχ για να ευλογήσει 

αυτό για τον κατοχό του (Ταµπρείκ). Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όποιος 

από εσάς είδε κάτι στον εαυτό του, ή στον πλούτο του, ή στον αδελφό του το 

οποίο του αρέσει, τότε ας κάνει επίκληση προς τον Αλλάχ για να το ευλογήσει, 
γιατί πράγµατι το κακό µάτι είναι αληθινό.» (Αλ-Χάκιµ). ● «Ταµπρείκ» στην 

περίπτωση αυτή σηµαίνει το να λέει κανείς «Μπάρακα Αλλάχου λάκα» - «Ας να 

το Ευλογήσει ο Αλλάχ αυτό για σένα.».● Πρέπει κανείς να αναζητά την προστασία 

του Αλλάχ, να Τον εµπιστεύεται, να τρέφει καλές σκέψεις γι’ Αυτόν, και να 

αναζητά καταφύγιο στον Αλλάχ από το κακό µάτι και τη µαγεία λέγοντας τις 

διάφορες αυθεντικές και επιβεβαιωµένες επικλήσεις που πρέπει να λέγονται το 

πρωί και το απόγευµα, καθώς αυτές οι µορφές µνηµόνευσης έχουν αποτελέσµατα 

που αυξάνουν ή µειώνουν τη δύναµη της προστασίας ανάλογα µε δύο πράγµατα: 

1) Την πίστη ότι αυτές οι επικλήσεις είναι αληθινές και είναι ωφέλιµες µε την 

άδεια του Αλλάχ. 2) Το να κάνει κανείς τις επικλήσεις αυτές µε τη γλώσσα του, 

ακούγοντάς τις µε τα αυτιά του και κατανοώντας τες µε την καρδιά του, καθώς οι 

επικλήσεις που δεν γίνονται µε απόλυτη προσοχή από την καρδιά δεν απαντώνται, 

όπως αναφέρθηκε από τον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). 

Η ώρα των επικλήσεων: Οι επικλήσεις του πρωινού πρέπει να λέγονται µετά 

την προσευχή Φατζρ και εκείνες του απογεύµατος µετά την προσευχή Ασρ. Αν 

κάποιος τις ξεχάσει, τότε πρέπει να λέγονται όταν τις θυµάται. 

Τα σηµάδια της πλήξης από το κακό µάτι: Η θεραπεία µέσω της απαγγελίας 

επικλήσεων (Αρ-Ρούκγια Ασ-Σαρ‘ίγια) δεν αντιβαίνει στην χορήγηση 

φαρµακευτικών ουσιών. Το Κοράνιο αποτελεί θεραπεία για σωµατικές, 

ψυχολογικές και πνευµατικές ασθένειες. Αν κάποιος είναι υγιής από οποιαδήποτε 

σωµατική ασθένεια, τα συµπτώµατα της µαγείας µπορεί να είναι τα εξής: 
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Προσωρινός πονοκέφαλος και κιτρίνισµα του προσώπου· έκκριση ιδρώτα και 

ούρα σε υπερβολικό βαθµό· έλλειψη όρεξης για φαγητό· φαγούρα ή αίσθηση 

υπερβολικού κρύου ή ζέστης στα άκρα· αύξηση των παλµών της καρδιάς· 

προσωρινός πόνος στην πλάτη ή στους ώµους· κατάθλιψη και βάρος στο στήθος· 

αϋπνία· αναστάτωση και αφύσικος θυµός ή φόβος· υπερβολικός ερευγµός και 

αναστεναγµός· νωθρότητα και λήθαργος· υπνηλία· άλλα προβλήµατα υγείας που 

δεν έχουν εµφανή ιατρική αιτία. 

Αυτός που πλήττεται από το κακό µάτι, µπορεί να εµφανίσει µερικά ή όλα τα 

παραπάνω συµπτώµατα, ανάλογα µε το πόσο δυνατή είναι αυτή η πλήξη. 

Ένας πιστός πρέπει να διατηρήσει την πίστη του δυνατή στην καρδιά του, και 

να µην παραδίνεται στους ψεύτικους ψιθήρους που έρχονται στο µυαλό του και να 

µην φαντασιώνεται ότι είναι άρρωστος µόλις παρουσιάσει οποιοδήποτε απ’ αυτά 

τα συµπτώµατα, καθώς το να φαντασιώνεται κάτι που δεν είναι πραγµατικό 

αποτελεί µια από τις πιο δύσκολες ασθένειες για να θεραπευτεί. 

Όσοι παρουσιάζουν τα παραπάνω συµπτώµατα µπορεί να είναι απόλυτα υγιείς 

ή να παρουσιάζουν κάποια σωµατική ασθένεια. Κάποιες φορές αυτά τα 

συµπτώµατα µπορεί να εµφανιστούν λόγω της αδυναµίας πίστης, όπως ο πόνος 

στο στήθος, η κατάθλιψη και η νωθρότητα, και έτσι κάποιος πρέπει να 

αναθεωρήσει µε ειλικρίνεια τη σχέση του µε τον Αλλάχ. 

Αν η ασθένεια προκαλείται πραγµατικά από το κακό µάτι
1
, τότε η 

θεραπεία µπορεί να δωθεί µε ένα από τα παρακάτω: 1) Αν ο ζηλόφθων που 

προκάλεσε το κακό µάτι είναι γνωστός, πρέπει να του ζητηθεί να πλυθεί, και ο 

πληγµένος πρέπει να πλυθεί µε το νερό του ζηλόφθονα ή να πάρει κάτι από 

οποιοδήποτε αντικείµενο το άγγιξε (ο ζηλόφθων) ή αποµεινάρια από το φαγητό 

του ή το ποτό του, και να το βάλει σε νερό ή να το καθαρίσει µε χαρτοµάντηλο και 

να βάλει αυτό το χαρτοµάντηλο σε νερό και να πλυθεί µε αυτό το νερό· 2) Αν ο 

ζηλόφθων που προκάλεσε το κακό µάτι δεν είναι γνωστός, η αντιµετώπιση γίνεται 

µόνο µε Ρούκγια (ξόρκια, µόνο αυτά που ορίζονται από τον Ισλαµικό νόµο), µε 

Ντου‘ά’ (επικλήσεις) και µε Χιτζάµα (βεντούζες). 

Αν η ασθένεια προκαλείται από µαύρη µαγεία (Σιχρ)
2
, η αντιµετώπιση 

γίνεται µε µια από τις ακόλουθες µεθόδους: 1) Αν ο τόπος όπου βρίσκονται τα 

                              
1
 Ως κακό µάτι ορίζεται µια βλάβη που προκαλείται από ένα τζινν και πλήττει κάποιο άτοµο λόγω 

του θαυµασµού που µπορεί να δείξει κάποιος για κάτι ή κάποιον, ενώ οι δαίµονες είναι παρόντες, 
και δε συνδιάζεται µε κανένα εµπόδιο στο κακό µάτι, όπως η µνηµόνευση του Αλλάχ κλπ. Αυτό 

επιβεβαιώνεται από το αυθεντικό χαντίθ που λέει «Το κακό µάτι είναι πραγµατικό» (Αλ-Μπουχάρι). 

Ονοµάζεται ‘Εΐν (µάτι), γιατί αυτό είναι το όργανο, και όχι επειδή το µάτι προκαλεί όντως τη 

βλάβη. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ακόµα και ένας τυφλός µπορεί να προκαλέσει 
κακό µάτι σε κάποιον άλλον, παρόλο που δεν µπορεί να δει. 

2
 Το Σιχρ είναι µαύρη µαγεία που προκαλείται από το δέσιµο κόµπων, µάγεια και λόγια από αυτόν 

που σκοπεύει να προκαλέσει κακό, και επηρεάζουν απευθείας το σώµα αυτού που πλήττεται, ή 

την καρδιά ή το µυαλό του. Πρόκειται για µια πραγµατικότητα, καθώς µπορεί να προκαλέσει 
θάνατο ή ασθένεια, µπορεί να προξενήσει σε κάποιον την έλλειψη επιθυµίας για σεξουαλική 

σχέση µε τη γυναίκα του, ή µπορεί να προκαλέσει διχόνοια µεταξύ των συζύγων, που µπορεί να 

οδηγήσει µέχρι και το διαζύγιο. Η µάυρη µαγεία µπορεί να οδηγήσει αυτόν που την διαπράττει σε 
απιστία ή ειδωλολατρία ή σε µεγάλες αµαρτίες.  
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µάγια (οι κόµποι) είναι γνωστός, πρέπει κανείς να πάει σε αυτό το µέρος και να 

λύσει τους κόµπους της µαγείας, απαγγέλλοντας τα Αλ-Μα‘ουδατάιν (δύο 

κεφάλαια του Κορανίου που ξεκινούν µε «Κουλ Α‘ούδου» - «Πες αναζητώ 

καταφύγιο…» -τα οποία είναι η Σούρα Αλ-Φάλακ [113] και η Σούρα Αν-Νας 

[114]), και στη συνέχεια να κάψει τους κόµπους της µαγείας. 2) Με την Αρ-

Ρούκγια Ασ-Σαρ‘ίγια, δηλαδή την απαγγελία κάποιον κεφαλαίων του Κορανίου, 

και ιδιαίτερα την «Αλ-Μα‘ουδατάιν» και τη Σούρα Αλ-Μπάκαρα, και µε τις 

διάφορες επικλήσεις (από τη Σούννα), όπως θα αναφερθεί παρακάτω. 3) Με την 

ακύρωση της µαγείας (Αν-Νούσρα), που µπορεί να είναι δύο ειδών: 

α.Απαγορευµένη Νούσρα, που είναι η ακύρωση της µαγείας µε µαγεία, 

πηγαίνοντας σε µάγους για να σπάσουν τα µάγια. β. Επιτρεπτή Νούσρα, που ξεκινά 

µε το να πάρει κανείς εφτά φύλλα από το δέντρο Σιντρ και συνεχίζεται µε το 

λιωσιµό τους (σε γουδί), και έπειτα µε την απαγγελία των ακολούθων κεφαλαίων 

του Κορανίου τρεις φορές, πάνω από αυτό το υλικό: Σούρα Αλ-Κάφιρουν [108], 

Σούρα Αλ-Ιχλάς [112], Σούρα Αλ-Φάλακ [113] και Σούρα Αν-Νας [114]. Έπειτα 

πρέπει να τοποθετήσει το υλικό σε νερό και να πιει από αυτό και να πλυθεί µε 

αυτό. Η διαδικασία που προαναφέρθηκε πρέπει να επαναληφθεί µέχρι το άτοµο να 

θεραπευτεί. 4) Εκδίωξη της µαγείας από το σώµα µε πρόκληση εµετού ή µε την 

χορήγηση καθαρτικών για τον καθαρισµό του εντέρου, αν η µαγεία προκλήθηκε 

από φαγητό, ή µε Χιτζάµα (βεντούζες)
1
 αν η µαγεία βρίσκεται σε οποιοδήποτε 

άλλο σηµείο του σώµατος. 

Οι Προϋποθέσεις της Ρούκγια: 1) Πρέπει να γίνεται µε την απαγγελία 

εδαφίων από το Κοράνι και τις καθορισµένες ισλαµικές επικλήσεις· 2) Πρέπει η 

απαγγελία των εδαφίων του Κορανίου να γίνεται στην Αραβική γλώσσα, ενώ οι 

επικλήσεις µπορεί να γίνονται σε άλλη γλώσσα χρησιµοποιώντας όµως λέξεις που 

έχουν ακριβώς το ίδιο νόηµα· 3) Πρέπει να γίνεται µε την πίστη ότι η επίκληση 

µόνη της δεν θεραπεύει, αλλά η θεραπεία προέρχεται µόνο από τον Αλλάχ. 

Οι Προϋποθέσεις για τον Αρ-Ράκι - Αυτόν που τελεί Ρούκγια: 1) Το να είναι 

Μουσουλµάνος και ευσεβής, και όσο πιο ευσεβείς είναι, τόσο πιο ισχυρό είναι το 

αποτέλεσµα. 2) Το να απευθύνεται στον Αλλάχ µε ειλικρίνεια από την καρδιά του 

κατά τη διαδικασία της Ρούκγια. Και το καλύτερο είναι ο ίδιος ο πληγµένος να 

τελέσει τη Ρούκγια για τον εαυτό του, γιατί οι άλλοι συνήθως είναι στις καρδιές 

τους απασχοληµένοι µε κάτι άλλο, και γιατί το ίδιο το άτοµο έχει µεγαλύτερη 

αίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασής του. Ο Αλλάχ υποσχέθηκε ότι θα 

απαντήσει σ’ εκείνους που επικαλούνται Αυτόν, όταν έχουν σοβαρή ανάγκη. 

Οι Προϋποθέσεις για τη Θεραπεία ενός Ατόµου µε Ρούκγια: 

1) Προτιµάται να είναι ενάρετος πιστός, καθώς το αποτέλεσµα της Ρούκγια θα 

είναι σύµφωνο µε τη δύναµη της πίστης του ατόµου που έχει πληγεί. Ο Αλλάχ 

είπε: «Και στείλαµε από το Κοράνιο αυτά που λειτουργούν ως θεραπεία και έλεος 

για τους πιστούς.» [17:82]· 2) Το άτοµο πρέπει να απευθύνεται προς τον Αλλάχ και 

                              
1
 Η Χιτζάµα (βεντούζες) αναφέρεται σε πολλές αυθεντικές αφηγήσεις, όπως για παράδειγµα: «Η 
Χιτζάµα είναι από τις καλύτερες θεραπείες» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ). 
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να Του ζητήσει µε ειλικρίνεια να τον θεραπεύσει· 3) Το άτοµο να µην απελπίζεται 

αν η θεραπεία δεν επέλθει άµεσα, καθώς η Ρούκγια είναι µια επίκληση (Ντου‘ά’), 

κι αν κάποιος βιάζεται να εκπληρωθεί η επίκλησή του, αυτή µπορεί να µην 

απαντηθεί. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Ο καθένας από σας θα λάβει 
απάντηση, εφόσον δεν βιάζεται και πει, ‘Έκανα επίκληση, αλλά η επίκλησή µου 

δεν έγινε δεκτή.’» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ). 

Μέθοδοι για τη Ρούκγια: 1) Απαγγελία της Ρούκγια και φύσηµα µε µια 

αµελητέα ποσότητα σάλιου. 2) Απαγγελία της Ρούκγια χωρίς φύσηµα. 3) Το να 

πάρει σάλιο (µετά την απαγγελία) µε την άκρη του δαχτύλου του, να το αναµείξει 

µε χώµα και να αλείψει την πληγµένη περιοχή µε αυτό. 4) Απαγγελία της Ρούκγια, 

ενώ αλείφει την περιοχή που έχει πληγεί και πονάει. 

Μερικά από τα Εδάφια του Κορανίου και τα Χαντίθ του Προφήτη             

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), που χρησιµοποιούνται ως Ρούκγια είναι τα εξής: Σούρα Αλ-

Φάτιχα /  
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1
 Άγιατ Αλ-Κούρσι: Αλλάχ! ∆εν υπάρχει θεός εκτός από Αυτόν – ο Αλ-Χάι (Ζωντανός), ο Αλ-

Καϊούµ (Ο Αυτοσυντηρούµενος· Αυτός που Συντηρεί τα Πάντα). ∆ε µπορεί να τον καταβάλλει 
ούτε ένας υπνάκος (ούτε για ένα δευτερόλεπτο), ούτε ύπνος. ∆ικά Του είναι όλα όσα υπάρχουν 

στους ουρανούς και στη Γη. Ποιος µπορεί να µεσολαβήσει (για λογαριασµό κάποιου άλλου) 

µπροστά Του, εκτός µε την Άδειά Του; Γνωρίζει ό,τι υπήρχε πριν και ό,τι θα υπάρξει µετά από 

αυτούς. Και δε θα συλλάβουν κάτι απ’ τη γνώση Του, εκτός εκείνου που Αυτός θα Θελήσει. Το  

Κούρσι Του εκτείνεται πάνω απ’ τους ουρανούς και τη Γη, και δεν Τον επιβαρύνει η φύλαξη και η 

συντήρησή τους. Και είναι ο Αλ-‘Αλέι (Ύψιστος), ο Αλ-‘Αδείµ (Μέγας). [2:255] 
2
 Ο Αγγελιαφόρος πίστεψε σε ότι τού έχει σταλεί από Τον Κύριό του, και (το ίδιο και) οι 
πιστοί. Όλοι πίστεψαν στον Αλλάχ, στους Αγγέλους Του, στα Βιβλία Του και στους 
Αγγελιαφόρους Του. (Λένε), ‘∆εν κάνουµε διάκριση ανάµεσα σε κανέναν από τους 
Αγγελιαφόρους Του’ – και λένε, ‘Ακούσαµε, και υπακούσαµε. (Αναζητούµε) τη Συγχώρεσή 

Σου, Κύριέ µας, και σε Σένα θα είναι ο τελικός προορισµός (των πάντων). * Ο Αλλάχ δεν 
επιβαρύνει καµία ψυχή πάνω απ’ τις δυνατότητές της. Αποκτά αµοιβή γι’ αυτό (το καλό) που 

έκανε, και τιµωρείται γι’ αυτό (το κακό) που διέπραξε. (και λένε) «Κύριέ µας! Μην µας 
Καταδικάζεις αν ξεχάσουµε ή σφάλουµε. Κύριέ µας! Μην Τοποθετήσεις πάνω µας φορτίο 

σαν αυτό που τοποθέτησες σ’ αυτούς που ήταν πριν από µας (Εβραίους και Χριστιανούς ως 
τιµωρία γι’ αυτούς)· Κύριέ µας! Μην Τοποθετήσεις πάνω µας φορτίο µεγαλύτερο από όσο 

αντέχουµε. Απάλλαξέ µας από την τιµωρία Σου και Συγχώρεσέ (τις αµαρτίες) µας. Είσαι ο 

Μάουλα (Άρχοντας, Υποστηρικτής και Προστάτης κλπ.) µας και δώσε µας νίκη έναντι των 
απίστων.» [2:285-286] 
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1
    Και Στέλνουµε από το Κοράνιο αυτά (τα εδάφια) που λειτουργούν ως θεραπεία και έλεος για 

τους πιστούς. Και δεν αυξάνει (το Κοράνιο) τους Ζαλιµείν (πολυθεϊστές και αδίκους) σε τίποτα, 

παρά στην απώλεια (λόγω του ότι αυτοί δεν αναζητούν την καθοδήγηση). [17:82]  
2
 «Ή µήπως ζηλοφθονούν τους ανθρώπους [τον Μωχάµµαντ και τους οπαδούς του] για ό,τι τους 
παρέχει ο Αλλάχ από τη Γενναιοδωρία Του;» [4:54] 

3
 «Και όταν είµαι άρρωστος, Αυτός είναι που µε Θεραπεύει.» [26:80] 
4
 «Και Θεραπεύει τα στήθη των πιστών» [9:14] 

5
 «Πες: ‘Είναι (το Κοράνιο) γι’ αυτούς που πιστεύουν, µια καθοδήγηση και θεραπεία» [41:44] 
6
 «Αν είχαµε στείλει αυτό το Κοράνιο σε ένα βουνό (και κατανοούσε αυτά που είναι γραµµένα από 

την υπόσχεση για τον Παράδεισο και την προειδοποίηση για το Πυρ), σίγουρα θα το έβλεπες 
(παρά όλη τη δύναµή του, το µέγεθός του και τη σκληρότητά του) ταπεινωµένο και ραγισµένο από 

φόβο προς τον Αλλάχ.»[59:21] 
7 «Έπειτα στρέψε το βλέµµα σου για άλλη µια φορά: «Μήπως βλέπεις κανένα σχίσιµο;» [67:3] 
8
 «Και στ’ αλήθεια εκείνοι που δεν πιστεύουν παραλίγο να σε κάνουν να γλιστρήσεις µε τα µάτια 

τους (από το µίσος) όταν ακούν την Υπενθύµιση (το Κοράνιο), και λένε: «Στ’ αλήθεια, αυτός (ο 

Μωχάµµαντ) είναι παράφρων.» [68:51] 
9
 Και αποκαλύψαµε στο Μωυσή (λέγοντας): «Ρίξε το ραβδί σου», και ιδού! Κατάπιε ευθύς όλα τα 

ψεύδη τους. * Έτσι η αλήθεια φανερώθηκε, και όλα όσα έκαναν απέτυχαν. * Έτσι νικήθηκαν εκεί 
και επέστρεψαν ατιµασµένοι (υποβαθµισµένοι). [7:117-119] 

10
 Είπαν: «Ω, Μωυσή! Ή να ρίξεις εσύ, ή να είµαστε εµείς οι πρώτοι που θα ρίξουµε.». * (Ο 

Μωυσής) είπε: «Όχι, ρίξτε εσείς (πρώτοι)!». Έπειτα ιδού! Τα σχοινιά τους και τα ραβδιά τους 
φάνηκαν σ’ αυτόν από τα µάγια τους σαν να κινούνται ζωηρά. * Έτσι ο Μωυσής αισθάνθηκε 
φόβο µέσα του. * Εµείς (Ο Αλλάχ) είπαµε: «Μη φοβάσαι! Είσαι ο ανώτερος (θα υπερέχεις). * Και 
ρίξε αυτό που είναι στο δεξί σου χέρι! Θα καταπιεί όλα όσα έφτιαξαν. Αυτά τα οποία έφτιαξαν δεν 

είναι παρά µόνο κακόβουλο σχέδιο ενός µάγου, και πράγµατι ο µάγος δεν θα επιτύχει ποτέ όπου 

και να πάει.». [20:65-69] 
11
 «Τότε ο Αλλάχ έστειλε τη Σακίνα (ηρεµία, γαλήνη και καθησυχασµό) Του στον Αγγελιαφόρο του 

[τον Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ)] και στους πιστούς, και έστειλε στρατιώτες (αγγέλων), τους 
οποίους δεν τους είδατε.» [9:26] 
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Τα Χαντίθ του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): 

� «Άσ’αλο Αλλάχα (Allaha) Αλ-‘Αδείµ Ράµπα Αλ-‘Άρσσι (Al-‘Arshi) Αλ-
‘Αδείµ Ανν Γιασφίγιακα (Yiashfiaka).» (Ζητώ από τον Αλλάχ, τον Μέγιστο, τον 

Κύριο του Μεγαλοπρεπούς Θρόνου να σε Θεραπεύσει), εφτά φορές· 

� «’Ου‘ίδουκα Μπικαλιµάτι Ελλάα Ατ-Τάαµµα, µιν κολ Σαϊτάνεν ουά 

Χάαµµα, ουά µιν κολα ‘Άεινεν λάαµα.» (Αναζητώ καταφύγιο για σένα, µε τις 

τέλειες λέξεις του Αλλάχ, από κάθε δαίµονα, δηλητηριώδη ερπετά και ζηλόφθονο 

κακό µάτι που βλάπτει τους ανθρώπους), τρεις φορές· 

� «Αλλάχουµα Ράµπα Αν-Νας ’Άδχιµπα Αλ-Μπά’ς, Ίσφι ’Άν-τα Ασ-Σάφι 
(Ash-Shafi), λα σιφά’α ίλα Σιφά’ουκ, Σιφά’ν λα γιουγάντιρ σακάµα.» (Ω, Αλλάχ, 

Κύριε της ανθρωπότητας, αφαίρεσε τη βλάβη και θεράπευσέ τον, γιατί Εσύ είσαι ο 

Θεραπευτής, και δεν υπάρχει θεραπεία, εκτός από τη δική Σου θεραπεία, µια 

θεραπεία που δεν αφήνει πίσω καµιά ασθένεια), τρεις φορές· 

� «Χάσµπια Αλλάα λα ιλάχα ίλα Χούα, ‘Αλίχι ταουακάλτου ουά Χούα Ραµπ 

Αλ-‘Άρσσι (Al-‘Arshi) Αλ-‘Αδείµ.» (Ο Αλλάχ είναι επαρκής για µένα, δεν υπάρχει 

Θεός εκτός από τον Αλλάχ, βασίζοµαι σ’ Αυτόν και Αυτός είναι ο Κύριος του 

Μεγαλοπρεπούς Θρόνου), εφτά φορές· 

� «Μπίσµι Ελλάχι Αρκείκα µιν κόλα ντά’ιν γιου’δίκα, ουά µιν σαρα κόλα 

νάφσιν άου ‘άιν χάσιντ, Αλλάχου Γιασφίκα Μπίσµι Ελλάχι Αρκείκα.» (Στο 

Όνοµα του Αλλάχ ξορκίζω από εσένα κάθε ασθένεια που σε βλάπτει, και κάθε 

ζηλόφθονη ψυχή ή µάτι. Είθε ο Αλλάχ να σε θεραπεύσει. Στο Όνοµα του Αλλάχ 

ξορκίζω από εσένα κάθε κακό.), τρεις φορές· 

� Τοποθέτησε το χέρι σου στο σηµείο που πονά και πες: «Μπίσµι Ελλάχι» (Στο 

όνοµα του Αλλάχ), τρεις φορές· και έπειτα «’Ά‘ούδω µπι‘ίζατι Ελλάχι ουά 

Κουντράτιχι µιν σαρ µα άγκιντω ουά ’ουχάδιρ» (Αναζητώ καταφύγιο στη δύναµη 

του Αλλάχ και την ικανότητά Του, από το κακό, από το οποίο έχω πληγεί και για 

το οποίο ανησυχώ), εφτά φορές. 

Σηµειώσεις: 

1) ∆εν επιτρέπεται να πιστεύει κανείς τις ανόητες προκαταλήψεις που 

περιβάλλουν το κακό µάτι, όπως ότι πρέπει κανείς τα πίνει τα ούρα του 

ζηλόφθονος ο οποίος του προκάλεσε το κακό µάτι, και λοιπά. 

                                                                                 
1
 «Ο Αλλάχ έστειλε τη Σακίνα (ηρεµία, γαλήνη και καθησυχασµό) Του στον Αγγελιαφόρο Του [τον 

Μωχάµµαντ] και στους πιστούς, και τους επέβαλε το λόγο της ευσέβειας [δηλ. λα ιλάχα ίλλα 

Αλλάχ].» [48:26]  
2
 «Πράγµατι, ο Αλλάχ ευχαριστήθηκε µε τους πιστούς όταν έδωσαν την Μπαΐ‘α (υπόσχεση 

αφοσίωσης) σε σένα [Ω, Μωχάµµαντ] κάτω από το δέντρο: Γνώριζε τι βρισκόταν στις καρδιές 
τους, και Έστειλε την Ασ-Σακίνα (ηρεµία, γαλήνη και καθησυχασµό) σε αυτούς, και τους 
Αντάµειψε µε µια επικείµενη νίκη.» [48:18] 

3
 «Αυτός είναι που έστειλε την Ασ-Σακίνα (ηρεµία, γαλήνη και καθησυχασµό) στις καρδιές των 

πιστών, ώστε να αυξηθούν περισσότερο στην Πίστη, µαζί µε την (παρούσα) Πίστη τους.» [48:4] 
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2) Απαγορεύεται να βάζει φυλακτά από δέρµα, σπάγκο ή κορδόνια, κλπ., στα 

µέρη που φοβάται ότι θα πληγούν από το κακό µάτι. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

είπε: «Όποιος κρεµάσει οτιδήποτε, θα αρκεστεί στη φροντίδα αυτού.» (ΑΑΑΑτ-Τίρµιδι).  

3) Το να γράφει κανείς «Μα Σα’α Αλλάχ» (Με τη βούληση του Αλλάχ) και 

«Ταµπάρακ-Αλλάχ» (Ευλογηµένος να είναι ο Αλλάχ), ή το να ζωγραφίζει ένα 

ξίφος ή µαχαίρι ή µάτι, ή να τοποθετεί το Κοράνιο στο αυτοκίνητο, ή να κρεµάει 

πίνακες στο σπίτι που περιέχουν κάποια Εδάφια του Κορανίου, κλπ., δεν ξορκίζει 

το κακό µάτι. Αυτά µάλιστα εντάσσονται στα φυλακτά που απαγορεύονται, αν 

έχουν µπει µε την πρόθεση να λειτουργήσουν ως φυλακτά. Αν όµως για 

παράδειγµα κάποιος βάλει το Κοράνιο στο αυτοκίνητό του µε άλλη πρόθεση εκτός 

από το να είναι φυλακτό, όπως για να το διαβάζει, είναι επιτρεπτό. 

4) Ο άρρωστος πρέπει να είναι βέβαιος ότι ο Αλλάχ θα απαντήσει στις επικλήσεις 

του, και να µην διαµαρτύρεται για την καθυστέρηση της θεραπείας. Αν πουν στον 

άρρωστο ότι πρέπει να πάρει συγκεκριµένη φαρµακευτική αγωγή για όλη τη ζωή 

του, δεν θα δυσανασχετήσει, έτσι πώς είναι δυνατόν να αγχώνεται όταν περάσει 

κάποιο µικρό χρονικό διάστηµα από τη Ρούκγια χωρίς να δει καµιά βελτίωση; Ο 

άρρωστος πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει ανταµοιβή για κάθε γράµµα του Κορανίου 

που απαγγέλει, και ότι αυτή η αµοιβή αυξάνεται δεκάκις. Πρέπει να κάνει τις 

επικλήσεις, να ζητά τη συγχώρεση του Αλλάχ, και να προσφέρει ελεηµοσύνη, 

πράγµατα που βοηθούν στη θεραπεία του ασθενούς. 

5) Η απαγγελία του Κορανίου από πολλά άτοµα µαζί αντιτίθεται στη Σούννα του 

Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) και το αποτέλεσµά της είναι αδύναµο. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, η παντελής εξάρτηση κάποιου από το στερεοφωνικό στο να ακούσει το 

κείµενο του Κορανίου, είναι επίσης αδύναµη, γιατί δεν περιλαµβάνει την πρόθεση 

από το ίδιο το άτοµο να απαγγείλει το Κοράνιο, έναν από τους όρους της τέλεσης 

της Ρούκγια. Παρόλο που το να ακούει κανείς το Κοράνιο µέσω ενός 

στερεοφωνικού, αποτελεί µια επιθυµητή και ωφέλιµη πράξη. Είναι σύµφωνο µε τη 

Σούννα το να επαναλαµβάνει κανείς τη Ρούκγια µέχρι να θεραπευτεί, εκτός κι αν η 

διαδικασία του προκαλεί κόπωση. Στην περίπτωση αυτή, το άτοµο που τελεί τη 

Ρούκγια πρέπει να το κάνει σε µικρότερες δόσεις. Η επανάληψη ενός 

συγκεκριµένου Εδαφίου του Κορανίου ή µιας επίκλησης για έναν συγκεκριµένο 

αριθµό φορών, δεν είναι σωστή αν δεν υποστηρίζεται από µια έγκυρη απόδειξη 

από τη Σούννα. 

6) Υπάρχουν σηµάδια µέσω των οποίων µπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει ότι το 

άτοµο που προφέρει τα ξόρκια της Ρούκγια στην ουσία ασκεί µαγεία (Σιχρ). Μην 

πλανηθείτε από όσα σας δείξει ως επίδειξη της ευσέβειάς του. Μπορεί να ξεκινήσει 

µε την απαγγελία του Κορανίου και έπειτα να την αλλάξει µε κάτι άλλο. Μπορεί 

να ανήκει σ’ αυτούς που επισκέπτονται τακτικά το Τζαµί για προσευχές και 

µνηµονεύει συνεχώς τον Αλλάχ, µε την πρόθεση να εξαπατήσει τους άλλους. Μην 

εξαπατηθείς από όλα αυτά, και να φυλάγεσαι! 

Μερικά από τα σηµάδια αυτών που επιδίδονται στη µαύρη µαγεία είναι 

τα εξής: 1- Ρωτούν τον ασθενή σχετικά µε το όνοµά του και το όνοµα της µητέρας 

του, παρόλο που η γνώση ή η έλλειψη γνώσης αυτής της πληροφορίας, δεν 
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επηρεάζει τη θεραπεία· 2- Ζητούν ένα κοµµάτι ρούχων από τον ασθενή, όπως το 

πουκάµισο ή τη µπλούζα του· 3- Ίσως ζητήσουν από τον άρρωστο ένα 

συγκεκριµένο ζώο, ώστε να το σφάξουν οι µάγοι, για να ευχαριστήσουν τα τζινν, 

και µπορεί ακόµη να τον λερώσει µε το αίµα αυτού του ζώου· 4- Μπορεί να 

γράψουν κάποια µάγια σε φυλακτά, η σηµασία των οποίων είναι ασαφής και δεν 

έχουν καµία σηµασία. 5- Μπορεί να δώσουν στον άρρωστο ένα κοµµάτι χαρτί, στο 

οποίο υπάρχουν τετράγωνα και άλλα σχέδια, στα οποία υπάρχουν γράµµατα ή 

αριθµοί, και αυτό ονοµάζεται Αλ-Χιτζάµπ· 6- Μπορεί να ζητήσουν από τον 

άρρωστο να αποµονωθεί σε κάποιο δωµάτιο, πιθανότατα πολύ σκοτεινό, για 

κάποιο συγκεκριµένο διάστηµα, κάτι που ονοµάζεται Αλ-Χίτζµπα· 7- Μπορεί να 

δώσουν εντολή στον άρρωστο να µην αγγίξει καθόλου νερό για κάποιο χρονικό 

διάστηµα. 8- ∆ίνουν στον ασθενή κάτι για να το θάψει στο έδαφος, ή ένα χαρτί για 

να το κάψει και να το χρησιµοποιήσει ως θυµίαµα· 9- Αναφέρουν στον ασθενή 

κάποιες προσωπικές λεπτοµέρειες που κανείς δεν ξέρει, του λένε το όνοµά του, 

πού ζει, την ασθένειά του κλπ., πριν ακόµα µιλήσει· 10- ∆ιαγιγνώσκουν την 

ασθένεια µόλις µπαίνει ο άρρωστος στο µέρος που είναι ο µάγος, ή από το 

τηλέφωνο ή µε γράµµα. 

7) Μπορεί ένα τζινν να «καταλάβει» έναν άνθρωπο (δηλ. να µπει στο σώµα του). 

Η απόδειξη αυτού είναι ο Λόγος του Αλλάχ: «Αυτοί που συλλέγουν τόκους, δεν 

σηκώνονται, παρά µόνο όπως σηκώνεται αυτός που έχει χτυπηθεί από τον 

Σατανά µε παράνοια (Η σατανική παράνοια έρχεται στον άνθρωπο λόγω του ότι 
τον έχει καταλάβει ένα Τζινν και ο άνθρωπος αυτός συµπεριφέρεται όπως ένας 
επιληπτικός).» [2:275]. Οι µελετητές του Κορανίου συµφωνούν οµόφωνα ότι η λέξη 

«Μασς» (άγγιγµα) στο στίχο αυτό, σηµαίνει τη σατανική παράνοια, η οποία 

προκαλείται όταν ένας άνθρωπος καταλαµβάνεται από τα διαβολικά τζινν. 

Μαγεία: Υπάρχει και είναι αληθινή. Το Κοράνιο και η Σούννα καταγράφουν 

ότι υπάρχει και επηρεάζει τον κόσµο. Είναι απαγορευµένη και θεωρείται µεγάλη 

αµαρτία. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Αποφύγετε τις εφτά καταστροφικές 

αµαρτίες.». Αυτοί ρώτησαν: «Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ, ποιες είναι αυτές;». 

Εκείνος απάντησε: «Η απόδοση εταίρων στον Αλλάχ, και η µαγεία…» (Αλ-

Μπουχάρι και Μόσλεµ). 

Υπάρχουν δύο είδη µαγείας: 1) Τα µάγια µε κόµπους, δηλ. το να δένει 

κόµπους, φυσώντας σ’ αυτούς και απαγγέλοντας λόγια µαγείας, µέσω των οποίων 

αυτός που την ασκεί µπορεί να χρησιµοποιήσει τους δαίµονες για να κάνουν αυτό 

που θέλει ώστε να βλάψει το θύµα του. 2) Φάρµακα και φίλτρα που επηρεάζουν το 

σώµα, το µυαλό και τη βούληση του θύµατος, ώστε να στραφεί µακριά από ένα 

άτοµο (Σαρφ) ή να κλίνει προς εκείνο (‘Ατφ). Το άτοµο φαντάζεται ότι κάτι 

κουνήθηκε ή κάτι παρόµοιο.  

Η διάπραξη του πρώτου είδους αποτελεί Σιρκ, καθώς οι δαίµονες δεν 

υπηρετούν το µάγο, παρά µόνο αν απιστήσει στον Αλλάχ. Όσο για το δεύτερο 

είδος, αποτελεί µεγάλη αµαρτία. 
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Η Ικεσία (Αντ-Ντου‘ά’)  

 Ολόκληρη η δηµιουργία έχει ανάγκη τον Αλλάχ. Η ικεσία και η επίκληση προς 

τον Αλλάχ, αποτελούν υποχρέωση που ο Αλλάχ µας έχει επιβάλλει, αφού Αυτός, Ο 

Ύψιστος, είπε: «Καλέστε Με· θα Απαντήσω σε σας.» [40:60]. 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όποιος δεν ζητήσει από τον Αλλάχ, τότε (ο 

Αλλάχ) θα εξαγριωθεί µε αυτόν.» (Ιµπν Μάτζα). Έτσι ο Αλλάχ είναι ευχαριστηµένος 

όταν οι δούλοι Του κάνουν επικλήσεις προς Αυτόν. Αγαπά εκείνους που Τον 

επικαλούνται επανειληµµένα όταν έχουν ανάγκη και τους Φέρνει πιο κοντά σε Αυτόν. 

Οι Σύντροφοι του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) αντιλαµβάνονταν αυτή την 

αλήθεια, γι’ αυτό απηύθυναν όλες τις ανάγκες τους προς τον Αλλάχ και µόνο, και 

δεν τις απηύθυναν σε οποιαδήποτε δηµιουργήµατα, είτε ήταν συµαντικές ανάγκες, 

είτε ήταν ασήµαντες. Και έτσι αισθάνονταν πάντα ότι είχαν κοντινή σχέση µε το 

∆ηµιουργό που δηµιούργησε τα πάντα, και εναπόθεσαν όλη την εµπιστοσύνη τους 

σε Αυτόν και µόνο. Ο Αλλάχ λέει: «Και όταν οι δούλοι Μου σε ρωτούν σχετικά 

µε Μένα, (πες τους ότι) στ’ αλήθεια Βρίσκοµαι κοντά…» [2:186] 

Η ικεσία έχει τεράστια σηµασία για τον Αλλάχ, καθώς είναι η πιο τιµηµένη 

πράξη προς Αυτόν, και µπορεί να αλλάξει ακόµα και το πεπρωµένο. 

Οι ικεσίες ενός Μουσουλµάνου, απαντώνται χωρίς αµφιβολία, αν οι προϋποθέσεις 

αποδοχής πληρούνται και οι παράγοντες που την καθιστούν άκυρη αποφεύγονται. 

Στον ικέτη δίνεται ένα από τα τρία πράγµατα, όπως είπε ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): 

«∆εν υπάρχει Μουσουλµάνος που να κάνει µία ικεσία, η οποία δεν περιλαµβάνει 
καµία αµαρτία, ούτε διακοπή συγγενικών σχέσεων, εκτός ο Αλλάχ να του παράσχει 
για αυτή την ικεσία κάτι από τα ακόλουθα τρία: να Επισπεύσει την απάντησή Του σε 
αυτήν την ικεσία, ή να την Αποταµιεύσει γι’ αυτόν για την Μέλλουσα Ζωή (ως 
αµοιβή), ή να Αποµακρύνει από αυτόν µια ισοδύναµη ποσότητα κακού.». Εκείνοι 
είπαν: «Τότε θα ζητάµε επαναλαµβανόµενα (για όλες τις ανάγκες πολλές φορές).». 

Εκείνος (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Ο Αλλάχ θα απαντήσει σε ακόµη περισσότερα.» (Άχµαντ 

και Ατ-Τίρµιδι). 

Η Ικεσία (Ντου‘ά’) διακρίνεται σε δύο είδη: 1) Ικεσία της λατρείας, όπως η 

προσευχή και η νηστεία. 2) Ικεσία λόγω ανάγκης. 

Η προτιµότερη µεταξύ των καλών πράξεων: Ποιες πράξεις λατρείας είναι 

καλύτερες: η απαγγελία του Ιερού Κορανίου, η µνηµόνευση του Αλλάχ ή η ικεσία 

προς τον Αλλάχ; Κατά γενική προσέγγιση, η απαγγελία του Ιερού Κορανίου 

θεωρείται η καλύτερη πράξη, στη συνέχεια η µνηµόνευση του Αλλάχ και έπειτα η 

ικεσία προς τον Αλλάχ. Ωστόσο, µπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τις οποίες 

η λιγότερο προτιµώµενες πράξεις να είναι και αυτές που προτιµώνται περισσότερο. 

Για παράδειγµα, η ικεσία την ηµέρα του ‘Άραφα (στο Χατζ) είναι καλύτερη και 

από την απαγγελία του Κορανίου· παρόµοια, η µνηµόνευση του Αλλάχ µε τους 

τρόπους που αναφέρεται σε αυθεντικές αφηγήσεις, µετά τις καθηµερινές 

υποχρεωτικές προσευχές, έχει προτεραιότητα από την απαγγελία του Κορανίου. 

Προϋποθέσεις για την Απάντηση της Ντου‘ά’: Υπάρχουν εξωτερικές και 

εσωτερικές προϋποθέσεις για το αν θα απαντηθεί η ικεσία κάποιου: 

Οι εξωτερικές προϋποθέσεις: Σε αυτές εντάσσεται και η εκτέλεση καλών 

πράξεων πριν την ικεσία, όπως η φιλανθρωπία, ο εξαγνισµός µε τη νίψη, η προσευχή, 
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η στροφή του σώµατος προς την κατεύθυνση της προσευχής (Κέµπλα), η έγερση των 

χεριών για την ικεσία, η εξύµνηση του Αλλάχ όπως αρµόζει σ’ Αυτόν, η χρήση των 

Ονοµάτων και των Ιδιοτήτων Του όπως ταιριάζει στην ικεσία. Όσο για το τελευταίο 

σηµείο, όπως αν ο ικέτης αναζητά τον Παράδεισο, επικαλείται τον Αλλάχ, µε τη Χάρη 

και το Έλεος του Αλλάχ. Αν η επίκλησή του ήταν σε βάρος ενός άδικου και δυνάστη, 

δεν πρέπει να αναφέρει τον Αλλάχ ως Τον Πιο Ωφέλιµο στο Έλεος και Τον Πιο 

Γενναιόδωρο, αλλά να αναφέρει ότι Αυτός είναι που Επιβάλλει, Ο Κυρίαρχος, Ο 

Νικητής κλπ.. Στους λόγους αποδοχής της ικεσίας ανήκει και η αποστολή χαιρετισµών 

στον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) στην αρχή, τη µέση και το τέλος της ικεσίας. Άλλοι 

σηµαντικοί παράγοντες είναι η παραδοχή των σφαλµάτων και των αµαρτιών κάποιου, η 

ευχαριστία του Αλλάχ για τις ευλογίες Του και η εκµετάλλευση των πιο πλεονεκτικών 

περιόδων, οι οποίες έχουν αναφερθεί σε αυθεντικά χαντίθ, ως ευκαιρία για ικεσία. 

Αυτές οι περίοδοι είναι αρκετές, µεταξύ των οποίων είναι: 

Κατά τη διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας: ► Το τελευταίο τρίτο της νύχτας, 

οπότε ο Αλλάχ κατεβαίνει στο χαµηλότερο στρώµα των ουρανών, ακριβώς πάνω απ’ 

αυτόν τον κόσµο· ► Μεταξύ του καλέσµατος για προσευχή (Αδάν) και της ανακοίνωσης 

για τη στάση σε θέση προσευχής (Ικάµα)· ► Μετά τις Ουντού’ (Νίψεις) ► Κατά την 

πρηνή στάση· ► Πριν τους τελευταίους χαιρετισµούς της προσευχής· ► Μετά τις 

υποχρεωτικές προσευχές· ► Μετά την ολοκλήρωση της απαγγελίας ολόκληρου του 

Κορανίου· ► Κατά το ταξίδι· ► Κατά την στιγµή της επίκλησης ενός αδικηµένου 

ενάντια ενός άδικου· ► Κατά τη στγµή που κάποιος βρίσκεται σε επείγουσα ανάγκη·     

► Κατά την στιγµή της ικεσίας του γονέα για το παιδί του· ► Η ικεσία ενός 

Μουσουλµάνου µε ειλικρίνεια από την καρδιά του, για τον Μουσουλµάνο αδελφό του, ο 

οποίος δεν βρίσκεται µαζί του· ► Κατά την αναµέτρηση δύο στρατευµάτων στη µάχη. 

Κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας: την Παρασκευή, ειδικά την τελευταία ώρα της ηµέρας·  

Κατά τη διάρκεια των µηνών: ► το µήνα Ραµαντάν τη στιγµή που σταµατά 

η νηστεία και τη στιγµή του γεύµατος πριν την αυγή προκειµένου να ξεκινήσει η 

νηστεία· ► Τις νύχτες των τελευταίων δέκα ηµερών του Ραµαντάν· ► Το µήνα 

∆ουλ-Χίτζα την ηµέρα του ‘Άραφα·  

Σε ιερά µέρη: ► σε Τζαµιά· ► Στο Κά‘µπα στο Τζαµί Αλ-Χαράµ της Μέκκας, 

ειδικά µεταξύ της Μαύρης Λίθου και της Θύρας, στο Μακάµ του Ιµπραχήµ (Αβραάµ) 

στη Μέκκα, στην κορυφή των όρων Ασ-Σάφα και Αλ-Μάρουα, στην πεδιάδα ‘Αραφάτ, 

στη Μουζντάλιφα, στη Μένα, και όταν πίνει κανείς νερό από τη Ζάµζαµ. 

Οι εσωτερικές προϋποθέσεις για την αποδοχή τις ικεσίας είναι οι εξής: 

ειλικρινής µετάνοια που προηγείται της ικεσίας· επιστροφή όλων όσων δικαιούνται 

κάποιοι άνθρωποι, τα οποία ίσως αφαιρέθηκαν άδικα· απόκτηση της τροφής, του 

ποτού, των ενδυµάτων και της κατοικίας κάποιου µε το αγνό και νόµιµο εισόδηµά 

του· εκτέλεση πολλών καλών πράξεων· αποφυγή όλων των απαγορεύσεων· 

απαλλαγή από αµφιβολίες και ψεύτικες επιθυµίες· συγκέντρωση στην καρδιά του 

πιστού, κατά την προσευχή του· εναπόθεση της εµπιστοσύνης στη φροντίδα του 

Αλλάχ· ισχυρή ελπίδα για αυτό το οποίο κάνει επίκληση· αναζήτηση καταφυγίου 

µε ταπεινότητα στον Αλλάχ· ταπεινή επανάληψη της προσευχής· εµπιστοσύνη 

στον Αλλάχ για την απάντηση και καµία ένδειξη εµπιστοσύνης σε κάποιον άλλο. 
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Εµπόδια στην αποδοχή της ικεσίας κάποιου: Μπορεί κάποιος να επικαλεστεί τον 
Αλλάχ και να µην λάβει απάντηση, ή µπορεί να πάρει αρκετό χρόνο µέχρι η επίκλησή 

του να απαντηθεί. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, µερικοί εκ των οποίων 
είναι οι εξής: � Το να κάνει επίκληση και σε κάποιον άλλον µαζί µε τον Αλλάχ (και 
αυτό είναι ειδωλολατρία, η µεγαλύτερη αµαρτία και ο σηµαντικότερος λόγος για τη µη 

αποδοχή). �Το να ζητά περιττές λεπτοµέρειες κατά την ικεσία, ενώ είναι καλύτερο να 

µιλά γενικότερα, όπως για παράδειγµα όταν κάποιος ζητά σωτηρία από την υπερβολική 

ζέστη του Πυρός της Κολάσεως, το τσουχτερό κρύο και το σκοτάδι της κλπ., ενώ είναι 
καλύτερο να αναζητήσει καταφύγιο από το Πυρ της Κολάσεως γενικότερα. � Το να 

κάνει επίκληση άδικα σε βάρος κάποιου άλλου, ή ακόµη και σε βάρος του εαυτού του. 

� Το να κάνει επίκληση για κάτι που συνιστά αµαρτία, ή να σχετίζεται µε διακοπή 

οικογενειακών σχέσεων. � Το να καθιστά την απάντηση της επίκληση δυνητική, 

λέγοντας για παράδειγµα: «Ω, Αλλάχ συγχώρεσέ µε, αν θες.» ή κάτι παρόµοιο. � Το να 

βιάζεται για την απάντηση, λέγοντας: «Έκανα επίκληση, µα δεν έλαβα καµία 

απάντηση,» και στη συνέχεια να εγκαταλείπει την ικεσία. � Το να κάνει επίκληση 

αδιάφορος και αφηρηµένος. � Το να µην χρησιµοποιεί το σωστό εθιµοτυπικό κατά την 
ικεσία. Για παράδειγµα, ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) άκουσε έναν άνδρα να κάνει 
επίκληση κατά την προσευχή χωρίς να ζητήσει τις ευλογίες του Αλλάχ για τον Προφήτη 

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ)…. και συνεπώς τον φώναξε να του πει ή είπε σε κάποιο άλλο πρόσωπο: 

«Όταν ένας από εσάς προσεύχεται, ας ξεκινήσει µε το να ευχαριστήσει και να 

επαινέσει τον Αλλάχ, έπειτα ας ζητήσει από τον Αλλάχ να ευλογήσει τον Προφήτη     

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), και στη συνέχεια, ας κάνει επίκληση για ό,τι θέλει.» (Άµπου Νταούντ και Ατ-

Τίρµιδι). � Το να κάνει επίκληση για κάτι που έχει ήδη αποφασιστεί διαφορετικά, όπως 
να ικετεύει για την αιώνια παραµονή του σ’ αυτόν τον κόσµο. � Το να προσπαθεί να 

εκφραστεί µε υπερβολικό τρόπο και κάνοντας οµοιοκαταληξία, κατά την επίκλησή του 

στον Αλλάχ, αφού η επίκληση δεν είναι ούτε ποίηµα, ούτε τραγούδι. Ο Αλλάχ είπε, 
«Κάνε επίκληση στον Κύριο σου µε ταπεινοφροσύνη και φόβο, στ’ αλήθεια, δεν 
Αγαπάει αυτούς που υπερβαίνουν τα όρια.». Ο Ιµπν ‘Αµπάς (

η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτού ) είπε: 
«Προσέξτε να µην κάνετε οµοιοκαταληξία στις επικλήσεις σας, επειδή έβλεπα τον 
Αγγελιαφόρο του Αλλάχ (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) και τους Συντρόφους του να απέχουν από το να 

κάνουν αυτό.» (Αλ-Μπουχάρι). �Το να υψώνει υπερβολικά τον τόνο της φωνής του, καθώς 
ο Αλλάχ είπε: «Και µην εκφωνείς την προσευχή σου µεγαλόφωνα, και ούτε 
χαµηλόφωνα, αλλά ακολούθησε µια µέση οδό ανάµεσά τους.» η Αΐσα (

η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτής  ) 

είπε: «Αυτό αποκαλύφθηκε σχετικά µε την ικεσία.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ). 

Είναι επιθυµητό ο ικέτης να οργανώσει την επίκλησή του στον Αλλάχ µε 
τον εξής τρόπο: 1) Πρώτα δοξάζει τον Αλλάχ και Τον επαινεί· 2) ∆εύτερον, δίνει 
τους χαιρετισµούς του στον Προφήτη (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ζητώντας από τον Αλλάχ να τον 
ευλογήσει· 3) Τρίτον, ζητά µετάνοια για τις αµαρτίες του και αναγνωρίζει τα 

παραπτώµατά του· 4) Τέταρτον, ευχαριστεί τον Αλλάχ για τις πολλαπλές χάρες Του 

προς αυτόν· 5)Πέµπτον, ξεκινά µε τις ικεσίες του, όντας πρόθυµος να χρησιµοποιήσει 
περιεκτικές λέξεις που συνδυάζουν πολλές ικεσίες, που ονοµάζονται Τζαουάµι‘ και 
επίσης να χρησιµοποιήσει τις ικεσίες που αναφέρονται στο Κοράνιο και στη Σούννα ή 

για τους ενάρετους προγόνους· 6) Τέλος, κλείνει την ικεσία µε το χαιρετισµό του 

στον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ζητώντας από τον Αλλάχ να τον ευλογήσει. 
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Σηµαντικότατες Ικεσίες, που 

Πρέπει να Αποµνηµονεύονται 
 

Περίσταση για 

την Ικεσία 

Οι ικεσίες του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), ο Προφήτης  
(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε:    
Πριν από τον 

ύπνο 
«Μπίσµικα Αλλάχουµα Αµούτω ουά Άχια» (Στο Όνοµά Σου, Ω Αλλάχ, 
πεθαίνω και έρχοµαι στη ζωή). 

Μετά το 
ξύπνηµα 

«Αλ-Χάµντου Λελλάχι Ελ-Λαδί Αχιάνα µπά‘νταµα Αµάττανα ουά Ιλάιχι 
Εν-Νουσούρ.». (Όλη η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, ο Οποίος µας χάρισε τη ζωή, 
αφού µας θανάτωσε και σ’ Αυτόν ανήκει η Ανάσταση.) 

Γι’ αυτούς 
που 

ταράσσονται 
από κάποιον 
εφιάλτη 

«’Α‘ούδω Μπικαλιµάτι Ελλάχι Ετ-Ταµµάτι µιν Γάνταµπιχι ουά ‘Ικάµπιχι, ουά 

µιν σαρρ ‘ιµπάντιχι, ουά µιν χαµαζάτι Εσ-Σαϊατίν, ουά αν γιαχντουρούν.» 

(Αναζητώ καταφύγιο στον Τέλειο Λόγο του Αλλάχ από το θυµό και τη τιµωρία 
Του, από το κακό των δούλων Του και από τους ψιθύρους των δαιµόνων και 
την παρουσία τους (στα έργα µου, ώστε να µην µου ψιθυρίζουν).) 

Αν βλέπει 
κάποιος 
όνειρο 

«Αν κάποιος βλέπει όνειρο που του αρέσει, τότε αυτό προέρχεται από τον 
Αλλάχ και πρέπει να ευχαριστήσει τον Αλλάχ και να µιλήσει γι’ αυτό. Αν 
κάποιος βλέπει ανεπιθύµητα όνειρα, αυτό προέρχεται από το Σατανά και 
πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο (στον Αλλάχ) από το κακό αυτό και να µην 
µιλήσει γι’ αυτό σε κανέναν, γιατί τότε δεν θα τον βλάψει.» 

Κατά την 
αναχώρηση 

από το σπίτι 

«Αλλάχουµα ιννι ’Α‘ούδω Μπίκα ανν ’Αντιλ άου ’Ουντάλ, άου ’Αζιλ άου 

’Ουζαλ, άου Άδλιµ άου Ούδλαµ, άου ’Άτζχαλ άου Γούτζχαλ ‘αλάι.» (Ω, 
Αλλάχ, αναζητώ καταφύγιο σε Σένα, από το να οδηγήσω κάποιον έξω από τον 
ίσιο δρόµο ή να παραστρατίσω, και από το να διαπράξω αµαρτία κατά λάθος 
ή να µε οδηγήσει κάποιος στο να διαπράξω αµαρτία κατά λάθος, και από το 
να αδικήσω ή να µε αδικήσουν, και από το να συµπεριφερθώ ανόητα ή να µου 
συµπεριφερθούν ανόητα.) 
«Μπίσµι Ελλάχι ταουακάλτω ‘άλα Αλλάα, λα χάουλα ουά λα κούωα ίλλα 

Μπιλλάα.» (Στο Όνοµα του Αλλάχ, εναποθέτω την εµπιστοσύνη µου στον 
Αλλάχ, και δεν υπάρχει µέσο που µπορεί να προστατέψει από το κακό, ή 
δύναµη που µπορεί να φέρει το καλό, παρά µόνο αυτό που βρίσκεται στα 
Χέρια του Αλλάχ.) 

Κατά την 
είσοδο στο 
Τζαµί 

Όταν κάποιος εισέρχεται στο Τζαµί, πρέπει να βάλει πρώτα το δεξί του πόδι και 
να πει: «Μπίσµι Ελλάχι ουά Ασ-Σαλάµου ‘άλα Ρασούλι Ελλάα, Αλλάχουµα 

Ίγφιρ λι δουνούµπι ουά Ίφταχ λι Αµπουάµπα Ραχµάτικ.» (Στο Όνοµα του 
Αλλάχ, και ειρήνη και ευλογίες στον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ, ω, Αλλάχ, 
συγχώρεσε τις αµαρτίες µου και άνοιξε για µένα τις πύλες του Ελέους Σου.) 

Κατά την 
αναχώρηση 

από το Τζαµί 

Όταν αναχωρεί κάποιος από το Τζαµί, πρέπει να βάλει µπροστά το αριστερό 

του πόδι και να πει: «Μπίσµι Ελλάχι ουά Ασ-Σαλάµου ‘άλα Ρασούλι Ελλάα, 

Αλλάχουµα Ίγφιρ λι δουνούµπι ουά Ίφταχ λι Αµπουάµπα Φάντλικ.» (Στο 
Όνοµα του Αλλάχ, και ειρήνη και ευλογίες στον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ, ω, 
Αλλάχ, συγχώρεσε τις αµαρτίες µου και άνοιξε για µένα τις πύλες της Χάρης Σου.) 

Για τους 
νεόνυµφους 

«Μπάρακα Αλλάχου λάκα, ουά Μπάρακα ‘αλάικα, ουά Τζάµα‘α 

µπαϊνάκουµα φι χάιρ.» (Είθε ο Αλλάχ να σε ευλογήσει. Είθε οι ευλογίες του 
Αλλάχ να είναι σε σένα, και να σας ενώσει και τους δύο στο καλό.) 

Για αυτούς 
που ακούν 
τους ήχους 
ενός 

γαϊδουριού ή 

πετεινού 

«Αν ακούσετε το λάληµα ενός πετεινού, ζητήστε από τον Αλλάχ από τη 

Γενναιοδωρία Του, γιατί (ο πετεινός) έχει δει κάποιον άγγελο. Και όταν 
ακούσετε τον ογκανισµό ενός γαϊδουριού, αναζητήστε καταφύγιο στον 
Αλλάχ από το Σατανά, γιατί το ζώο έχει δει κάποιον δαίµονα.». «Αν 
ακούσετε το γαύγισµα ενός σκύλου και τον ογκανισµό ενός γαϊδουριού τη 

νύχτα, τότε αναζητήστε καταφύγιο στον Αλλάχ….» 
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Γι’ αυτούς 
που σε 

ενηµερώνουν 
ότι σε 

αγαπούν για 

χάρη του 

Αλλάχ 

 Ο Άνας αφηγήθηκε ότι κάποιος άνδρας ήταν µε τον Προφήτη 

(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), και πέρασε κάποιος, και τότε εκείνος είπε, «Ω, Αγγελιαφόρε 
του Αλλάχ, αγαπώ πράγµατι αυτό το άτοµο.» Έτσι ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

του είπε, «Τον έχεις ενηµερώσει;» Εκείνος απάντησε, «Όχι.» Ο Προφήτης 
(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) τότε είπε, «Ενηµέρωσέ τον». Αυτός πήγε και του είπε, «Ίννι 
Ουχίµπουκα φί Ελλάα» (Σ’ αγαπώ για Χάρη του Αλλάχ). Εκείνος απάντησε, 
«Αχάµπακα Αλ-Λαδί Αχµπαµπτάνι Λάχου.» (Είθε ο Αλλάχ, για Του Οποίου 
τη χάρη µε αγάπησες, να σε Αγαπήσει). 

Αν ο 
Μουσουλµάνος 

αδελφός σου 

φτερνιστεί 

«Αν κάποιος από σας φτερνιστεί, τότε ας πει, «Αλ-Χάµντου Λελλάα» (Όλες 
οι ευχαριστίες ανήκουν στον Αλλάχ), και έπειτα ας του πει ο αδελφός ή ο 

σύντροφός του «Γιαρχάµουκα Αλλάα» (Ας σε Ελεήσει ο Αλλάχ). Και όταν 
του πει «Γιαρχάµουκα Αλλάα», τότε εκείνος ας του απαντήσει 
«Γιαχντείκουµ Αλλάχ ουά Γιούσλιχ µπάλακουµ.» (Είθε ο Αλλάχ να σε 
καθοδηγήσει και να Καλυτερέψει τη ζωή σου).»  

Αν φτερνιστεί κάποιος που δεν είναι Μουσουλµάνος και είπε, «Αλ-
Χάµντου Λελλάα», τότε απάντησέ του, «Γιαχντείκουµ Αλλάχ» (Είθε ο 
Αλλάχ να σε Καθοδηγήσει). 

Όταν 
κάποιος 

αντιµετωπίζε
ι δυσκολίες 

«Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχου Αλ-‘Αδείµου Αλ-Χαλείµ, Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχου 

Ράµπου Αλ-‘Άρσσι (Al-‘Arshi) Αλ-‘Αδείµ, Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχου Ράµπου 

Ασ-Σαµαουάτι ουά Ράµπου Αλ-’Άρντι ουά Ράµπου Αλ-‘Άρσσι (Al-‘Arshi) 

Αλ-Καρείµ.» (∆εν υπάρχει θεός εκτός από τον Αλλάχ, τον Μεγαλοπρεπή, τον 
Μακρόθυµο. ∆εν υπάρχει θεός εκτός από τον Αλλάχ, Κύριο του 
Μεγαλοπρεπούς Θρόνου. ∆εν υπάρχει θεός εκτός από τον Αλλάχ, τον Κύριο 
των Ουρανών, τον Κύριο της Γης και τον Κύριο του Ευγενούς Θρόνου). 
«Αλλάχου, Αλλάχου Ράµπι, λα ’Ούσρικω Μπίχι σαϊ’ά» (Ο Αλλάχ, ο Αλλάχ 
είναι ο Κύριος µου, δεν αποδίδω σ’ Αυτόν εταίρους). 
«Για Χάιου Για Καϊούµου Μπιραχµάτικα ’Ασταγίθ.» (Ω, Αιώνια Ζωντανέ, 
Ω, Απόλυτα Ανεξάρτητε, ζητώ βοήθεια στο Έλεός Σου). 
«Σουµπχάνα Αλλάχ Αλ-‘Αδείµ» (∆όξα στον Αλλάχ, το Μεγαλοπρεπή). 

Ικεσία κατά 

του εχθρού 

«Αλλάχουµα Μούνζιλα Αλ-Κιττάµπ, ουά Μούτζριγια Ασ-Σαχάµπ, Σαρεί‘ου 

Αλ-Χισάµπ, Ίχζιµ Αλ-’Αχζάµπ, Αλλάχουµα Ιχζίµχουµ ουά Ζαλζίλχουµ.» 

(Ω, Αλλάχ, που Αποκαλύπτεις το Βιβλίο και Κινείς τα σύννεφα και Είσαι 
γρήγορος στην απόδοση τιµωρίας, Κατατρόπωσε τα στρατεύµατα. Ω, Αλλάχ, 
Κατατρόπωσέ τους και Σείσε το έδαφος κάτω από τα πόδια τους). 

Η προσευχή 

όταν κανείς 
ξυπνά κατά 

τη διάρκεια 

της νύχτας 

«Όποιος ξυπνά τη νύχτα και λέει, ‘‘Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχου Ουάχνταχου λα 

σαρίκα Λάχ, Λάχου Αλ-Μούλκ, ουά Λάχου Αλ-Χάµντ, ουά Χούα ‘άλα κόλα 

σάι’ν Καντείρ, Αλ-Χάµντου Λελλάα, ουά Σουµπχάνα Αλλάχ, ουά Λα ιλάχα 

ίλλα Αλλάα, ουά Αλλάχου Άκµπαρ, ουά λα χάουλα ουά λα κούατα ιλλά 

Μπιλλά’’ και έπειτα λέει, ‘‘Αλλάχουµα Ίγφιρ λι’’ ή κάνει επικλήσεις προς τον 
Αλλάχ, θα εισακουστεί η επίκλησή του, και αν εκτελέσει Ουντού’ (νίψη) και 
προσφέρει προσευχή, θα γίνει δεκτή η προσευχή του.» (∆εν υπάρχει θεός 
εκτός από τον Αλλάχ και µόνο, χωρίς κανένα εταίρο: σ’ Αυτόν ανήκει όλη η 
κυριαρχία και ο έπαινος, και είναι Παντοδύναµος για όλα τα πράγµατα. Κάθε 
έπαινος ανήκει στον Αλλάχ. Η ∆όξα ανήκει στον Αλλάχ. ∆εν υπάρχει θεός εκτός 
από τον Αλλάχ. Ο Αλλάχ είναι ο Μέγας. ∆εν υπάρχει µέσο που µπορεί να 
προστατέψει από το κακό, ή δύναµη που µπορεί να φέρει το καλό, παρά µόνο 
αυτό που βρίσκεται στα Χέρια του Αλλάχ) κι έπειτα λέει, «Αλλάχουµ-Αγφίρ λι» 

(Ω, Αλλάχ, συγχώρεσέ µε) ή επικαλείται, Ο Αλλάχ θα του απαντήσει. Και αν 
κάνει ουντού’ και προσεύχεται, η προσευχή του θα γίνεται αποδεκτή). 
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Αν κάτι είναι 
δύσκολο 

«Αλλάχουµα λα σάχλ ίλα µα Τζα‘άλτουχου σάχλα, ουά Άν-τα 

Τάτζ‘άλου Αλ-Χούζν ίδα Σί’τα σάχλα.» (Ω, Αλλάχ, δεν υπάρχει τίποτα 
εύκολο, παρά αυτό που Εσύ καθιστάς εύκολο, και αν το Επιθυµείς, Κάνεις 
τη θλίψη εύκολη). 

Για την 
εκπλήρωση µιας 
υπόσχεσης 
χρέους 

«Αλλάχουµα ίννι ’Α‘ούδου Μπίκα µιν Αλ-Χαµ ουά Αλ-Χάζαν, ουά Αλ-

‘Άγγζι ουά Αλ-Κάσσαλ, ουά Αλ-Τζούµπι ουά Αλ-Μπούχλ, ουά ντάλ‘ι 
Εντ-Ντάινι ουά γάλαµπατι Ερ-Ριτζάλ.» (Ω, Αλλάχ, αναζητώ καταφύγιο 
σε Σένα από την ανησυχία, τη θλίψη, την αδυναµία, τη νωθρότητα, τη 
δειλία, τη φιλαργυρία, το φορτίο των χρεών και από το να κατανικηθώ 
από άλλους άνδρες). 

Όταν πηγαίνεις 
τουαλέτα 

Όταν µπαίνεις στην τουαλέτα, λες, «Αλλάχουµα ίννι ’Α‘ούδου Μπίκα 

µιν Αλ-Χούµπουθι ουά Αλ-Χαµπά’ιθ.» (Ω, Αλλάχ, αναζητώ καταφύγιο 
σε σένα από τους αρσενικούς και τους θηλυκούς δαίµονες.). Βγαίνοντας 
λες: «Γουφράνακ» (Συγχώρεσέ µε). 

Για να 

αντισταθεί 
στους ψιθύρους 
του διαβόλου 

κατά την 
προσευχή 

[Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε σε έναν από τους Συντρόφους του, που 

είχε πληγεί από σατανικούς ψιθύρους κατά την προσευχή,] «Αυτός είναι 
ένας δαίµονας που ονοµάζεται Χάνζαµπ, εποµένως αν αντιληφθείς την 
παρουσία του, αναζήτησε καταφύγιο στον Αλλάχ από αυτόν και φτύσε 
(κυρίως µε αέρα) στ’ αριστερά σου τρεις φορές.» 

 

 

Κατά την πρηνή 

στάση 

«Αλλάχουµα Ίγφιρ λι δάνµπι κούλα, ντικάχου ουά τζίλλα, ουά 

αουάλαχου ουά άχιρα, ουά ‘αλανιάταχου ουά σίρρα.» (Ω, Αλλάχ, 
συγχώρεσε όλες τις αµαρτίες µου, την πιο ασήµαντη, τη σηµαντικότερη, 
την πρώτη, την τελευταία, τη φανερή και τη µυστική). 
«Σουµπχάνακα Ράµπι ουά Μπιχάµντικα, Αλλάχουµα Ίγφιρ λι.» 

(∆οξασµένος Συ, ω, Κύριέ µου, και όλος ο έπαινος ανήκει σε Σένα. Ω, 
Αλλάχ, συγχώρεσέ µε). 
«Αλλάχουµα ίννι ’Α‘ούδου Μπιριντάκα µιν Σάχατικ, ουά 

Μπιµου‘αφάτικα µιν µιν ‘Ουκούµπατικ, ουά ’Α‘ούδου Μπίκα Μίνκ, λα 

ούχσι θανά’αν ‘Αλάικα, Άν-τα κάµα ’Αθνάιτα ‘άλα Νάφσικ.» (Ω, Αλλάχ, 
αναζητώ καταφύγιο στην ευαρέστησή Σου από τη δυσαρέσκειά Σου, και 
στη συγχώρεσή Σου από την τιµωρία Σου. Αναζητώ καταφύγιο στο έλεος 
Σου, από την τιµωρία Σου. ∆εν µπορώ να µετρήσω τη δόξα Σου, όπως 
Εσύ ο Ίδιος δοξάζεις Τον Εαυτό Σου). 

Κατά την πρηνή 

στάση της 
απαγγελίας του 

Κορανίου 

«Αλλάχουµα Λάκα σατζάνττ, ουά Μπίκα άµαν-τ, ουά Λάκα ’ασλάµτ, 
σάτζαντα ουάτζχι Λιλλάδδι Χάλακαχου ουά Σαούαραα, ουά Σάκα 

σάµ‘αχου ουά µπάσαραα, Ταµπάρακα Αλλάχου ’Άχσανου Αλ-Χάλικιν.» 

(Ω, Αλλάχ, για Σένα έχω πέσει σε πρηνή στάση και σε Σένα έχω πιστέψει, 
και σε Σένα έχω υποταχθεί. Το πρόσωπό µου έχει σκύψει µπροστά σ’ 
Αυτόν που το δηµιούργησε, και το σχεδίασε, και του χάρισε την ακοή και 
την όραση. Ευλογηµένος ο Αλλάχ, ο Καλύτερος από τους ∆ηµιουργούς). 

Στο ξεκίνηµα 

της προσευχής 

«Αλλάχουµα Μπά‘ιντ µπάινι ουά µπάινα χαταϊγιάια κάµα µπα‘άνττα 

µπάινα Αλ-Μάσρικι ουά Αλ-Μάγριµπ, Αλλάχουµα Νακκένι µιν 
χαταϊγιάια κάµα γιουνάνκα Αθ-Θάουµπου Αλ-’Άµπιαντου µιν Αντ-
Ντάνας, Αλλάχουµα Ιγσέλνι µπιλµά’ι ουά Αθ-Θάλτζι ουά Αλ-Μπάραντ.» 

(Ω, Αλλάχ, κράτησέ µε µακριά από τις αµαρτίες µου, όπως ακριβώς έχεις 
διαχωρίσει την Ανατολή από τη ∆ύση. Ω, Αλλάχ, εξάγνισέ µε από τις 
αµαρτίες µου, όπως ένας λευκός µανδύας εξαγνίζεται από τις ακαθαρσίες. 
Ω, Αλλάχ, καθάρισέ µε από τις αµαρτίες µου µε νερό, χιόνι και χαλάζι). 
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Στο τέλος της 
προσευχής 

«Αλλάχουµα ίννι δαλάµτου νάφσι δούλµαν καθίρα, ουά λα γιάγφιρου 

Αδ-∆ουνούµπα ίλλα Άν-τα, Φάγφιρ λι Μαγφίραταν µιν ‘Ίνντικ, ουά 

Ερχάµνι, Ίννακα Άν-τα Αλ-Γαφούρου Αρ-Ραχείµ.» (Ω, Αλλάχ, πράγµατι 
έχω αδικήσει πολύ τον εαυτό µου [δηλ. διέπραξα πολλές αµαρτίες], και 
κανείς δεν µπορεί να συγχωρήσει αµαρτίες εκτός από Σένα, έτσι 
Συγχώρεσέ µε µε την Άφεσή Σου και δείξε Έλεος σε µένα. Στ’ αλήθεια, 
είσαι ο Αλ-Γαφούρου Αρ-Ραχείµ) 

Μετά την 
προσευχή 

«Αλλάχουµα ’Α‘ίννι ‘άλα ∆ίκρικα ουά Σούκρικα (Shoukrika) ουά 

Χούσνι ‘Ιµπαντάτικα.» (Ω, Αλλάχ, βοήθησέ µε να Σε µνηµονεύω, να Σε 
ευχαριστώ, και να Σε λατρεύω µε τον καλύτερο τρόπο).  
«Αλλάχουµα ίννι ’Α‘ούδου Μπίκα µιν Αλ-Κούφρι ουά Αλ-Φάκρι ουά 

‘Αδάµπι Ελ-Κάµπρ» (Ω, Αλλάχ, αναζητώ καταφύγιο σε Σένα από την 
απιστία, την φτώχεια και την τιµωρία του τάφου).  

Γι’ αυτούς που 

κάνουν µια καλή 

πράξη 

«Αν κάποιος, στον οποίο γίνεται µια καλή πράξη, ας πει σ’ αυτόν που 

του την έκανε «Τζάκα Αλλάχου Χάιραν» (Είθε ο Αλλάχ να σε ανταµείψει 
µε καλό), µε αυτό έχει ολοκληρώσει τις ευχαριστίες του προς αυτόν.» 

Τότε εκείνος ας του απαντήσει, «ουά Τζαζάκ» (και είθε να σε Ανταµείψει 
κι εσένα) ή «ουά ιγιάκ» (και εσένα). 

Όταν κάποιος 
βλέπει βροχή 

«Αλλάχουµα σάιµπαν νάφι‘αν.» (Ω, Αλλάχ, κάνε αυτή να είναι ευεργετική 
βροχόπτωση), δύο ή τρεις φορές. «Μουτίρνα Μπιφάντλι Ελλάχι ουά 

Ραχµάτιχι.» (Έπεσε σε µας η βροχή µε τη γενναιοδωρία του Αλλάχ και το 
έλεός Του). Στη συνέχεια κάνει επικλήσεις γι’ αυτό που εύχεται, καθώς η 

επίκληση γίνεται αποδεκτή την ώρα της βροχόπτωσης. 

Όταν φυσά 

άγριος άνεµος 

«Αλλάχουµα ίννι ’Ασ’άλουκα χάιραχα ουά χάιρα µα φίχα ουά χάιρα µα 

’ουρσίλατ µπίχ, ουά ’α‘ούδου Μπίκα µιν σαρράχα ουά σάρρα µα φίχα 

ουά σάρρα µα ’ουρσίλατ µπίχ.» (Ω, Αλλάχ, Σου ζητώ την αγαθότητα 
αυτού, και την αγαθότητα που βρίσκεται µέσα σ’ αυτόν και την αγαθότητα 
για το οποίο στάλθηκε αυτός, και αναζητώ καταφύγιο από το κακό αυτού, 
το κακό που βρίσκεται µέσα του και το κακό για το οποίο στάλθηκε αυτός 
[δηλ. αν στάλθηκε για την τιµωρία κάποιων λαών]). 

Όταν κάποιος 
βλέπει το νέο 
φεγγάρι 

«Αλλάχουµα ’αχίλαχου ‘αλάινα µπιλγιόµνι ουά Αλ-’Ιµάνι ουά Ασ-

Σαλάµατι ουά Αλ-Ισλάµ, Χιλάλου Χάιριν ουά Ρούσντ, Ράµπι ουά 

Ράµπουκα Αλλάα.» (Ω, Αλλάχ, κάνε το νέο φεγγάρι να έρθει σε µας µε 
ευλογίες και πίστη και ειρήνη και µε το Ισλάµ, µια θρησκεία καλού και 
καθοδήγησης. Ο Κύριός µου και ο Κύριός σου είναι ο Αλλάχ.) 

Όταν 
αποχαιρετά 

κάποιον 
ταξιδιώτη 

«’Αστάουντι‘ Ελλάχα ντίνακα ουά ’αµανάτακα ουά χαουατίµα 

‘άµαλικ.» (Εµπιστεύοµαι στον Αλλάχ το να φυλάξει, τη θρησκεία, την 
αξιοπιστία και τις τελευταίες πράξεις σου). Ο ταξιδιώτης απαντά 

λέγοντας: «’Αστάουντι‘ουκουµου Αλλάχα Αλ-Λάδδι λα ταντί‘ου 

ουαντά’ι‘ουχου.» (Εµπιστεύοµαι στον Αλλάχ το να σας φυλάει, ο Οποίος 
δεν χάνει αυτά που Του έχουν εµπιστευτεί). 

Για ταξίδι 
«Αλλάχου Άκµπαρ, Αλλάχου Άκµπαρ, Αλλάχου Άκµπαρ ‘‘Σουµπχάνα Αλ-Λάδδι Σάχαρα 

λάννα χάδα ουαµά κούννα λάχου µουκρινίν * ουά ίννα ίλα Ράµπινα λαµουνκαλιµπούν’’ 
Αλλάχουµα ίννα νασ’άλουκα φι σάφαρινα χάδα Αλ-Μπιρρα ουά Ατ-Τάκουα, ουά µιν Αλ-

‘Άµαλι µα Τάρντα, Αλλάχουµα Χάουν ‘αλάινα σάφαρινα χάδα Ουάτουι ‘άννα 

µπού‘νταχου, Αλλάχουµα Άν-τα Ασ-Σάχιµπου φι Εσ-Σάφαρι ουά Αλ-Χαλίφατου φι Ελ-

’Άχλ, Αλλάχουµα ίννι ’α‘ούδου Μπίκα µιν ουα‘θά’ι Εσ-Σάφαρι ουά κα’άµπατι Ελ-

Μάνδαρι ουά σού’ι Ελ-Μουνκάλαµπι φι Ελ-Μάλι ουά Αλ-’Άχλ.» (Ο Αλλάχ είναι ο 
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Μέγιστος, ο Αλλάχ είναι ο Μέγιστος, ο Αλλάχ είναι ο Μέγιστος, {∆οξασµένος Αυτός, ο 
Οποίος έχει υποτάξει αυτά (τα µέσα µεταφοράς) για µας και εµείς οι ίδιοι δεν θα ήµασταν 
ικανοί για αυτά, * και πράγµατι στον Κύριό µας θα επιστρέψουµε}. Ω, Αλλάχ, Σου ζητάµε 
Αγαθοεργία και Ευσέβεια σε αυτό µας το ταξίδι, και Σου ζητάµε να µας καθοδηγείς στις 
πράξεις που Σε ευχαριστούν. Ω, Αλλάχ διευκόλυνε το ταξίδι µας και κάνε µας να καλύψουµε 
γρήγορα την απόστασή του. Ω, Αλλάχ, Εσύ είσαι ο Σύντροφος στο ταξίδι και Αυτός που 
φυλάει (πίσω) την οικογένεια. Ω, Αλλάχ, αναζητώ καταφύγιο σε Σένα από τις δυσκολίες του 
ταξιδιού, από το αντίκρισµα µιας άσχηµης σκηνής, και αναζητώ καταφύγιο σε Σένα στην 
επιστροφή, ώστε να µην πάθω κάτι κακό ή να αντικρίσω κάτι κακό στην οικογένειά µου ή 
στον πλούτο µου). Και όταν επιστρέφει λέει τα ίδιο µε την προσθήκη στο τέλος: 
«’Άαϊµπούνα τά’ιµπουνα ‘άµπιντουνα Λιράµπινα χάµιντουν.» (Επιστρέφουµε µε 
µεταµέλεια προς τον Κύριό µας, λατρεύοντάς Τον και δοξάζοντάς Τον). 

Κατά την απόσυρση για ύπνο 
«Αλλάχουµα ’ασλάµτου νάφσι Ιλάικα ουά φαουάνττου ’άµρι Ιλάικα ουά ’αλτζά’του δάχρι 
Ιλάικα ράχµπαταν ουά ράγµπαταν Ιλάικα, λα µάλτζ’α ουά λα µάν-τζα Μίνκα ίλλα Ιλάικα, 

άαµαν-του Μπικιτάµπικα Αλ-Λάδδι ’Ανζάλτα ουά µπιναµπίγικα Αλ-Λάδδι ’Αρσάλτα.» (Ω, 
Αλλάχ, παραδίδω σε Σένα την ψυχή µου, και αναθέτω τις υποθέσεις µου σε Σένα, και 
βασίζοµαι σε Σένα, ελπίζοντας σε Σένα και φοβούµενος Εσένα. Στ’ αλήθεια, δεν υπάρχει 
καταφύγιο ή ασφαλές µέρος από Εσένα, παρά µόνο µαζί Σου. Πιστεύω στο Βιβλίο Σου, το 
οποίο έχεις Αποκαλύψει και στον Προφήτη Σου, τον οποίο Έστειλες). 
«Αλ-Χάµντου Λιλλάχι Αλ-Λάδδι ’Ατ‘άµνα ουά Σακάνα ουά Καφάνα ουά ’Αουάνα, φακάµ 

µίµαν λα κάφι λάχου ουά λα µού’ουι.» (Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ που µας Τάισε και 
Ικανοποίησε τη δίψα µας και Φρόντισε για µας και µας Έδωσε καταφύγιο, και πόσοι 
άνθρωποι υπάρχουν που δεν έχουν κανέναν να φροντίσει γι’ αυτούς και να τους δώσει 
καταφύγιο). 
«Αλλάχουµα Κίννι ‘Αδάµπακα γιάουµ Τάµπ‘αθου ‘Ιµπάντακα.» (Ω, Αλλάχ, Σώσε µε από 
την τιµωρία Σου την ηµέρα που θα Αναστήσεις τους δούλους Σου). 
«Σουµπχάνακα Αλλάχουµα Ράµπι, Μπίκα ουαντά‘του τζάνµπι, ουά Μπίκα ’αρφά‘ουχου, ιν 
Αµσάκτα νάφσι Φάγφιρ λάχα ουά ινν ’Αρσάλταχα Φαχφάδχα µπίµα Τάχφαδου µπίχι 
‘Ιµπάντακα Ασ-Σάλιχιν.» (∆όξα σε Σένα, Ω, Αλλάχ, Ω, Κύριέ µου, µε το Όνοµά Σου 
ξαπλώνω, και µε το Όνοµά Σου σηκώνοµαι. Αν Κρατήσεις την ψυχή µου, Συγχώρεσέ τη, και 
αν την Στείλεις πίσω, Προστάτευσέ την όπως Προστατεύεις τους ενάρετους δούλους Σου.) 
Ο ικέτης φυσά στις παλάµες των χεριών του και έχοντας τα χέρια του κοντά στο στόµα του 

διαβάζει τα δύο τελευταία κεφάλαια του Κορανίου –Αλ-Φάλακ και Αν-Νας –και µετά 

σκουπίζει όλο του το σώµα. 

Επίσης, να διαβάζει τη Σούρατ Ασ-Σάτζντα και τη Σούρατ Αλ-Μούλκ κάθε νύχτα πριν κοιµηθεί.  
Όταν πάει να προσευχηθεί στο Τζαµί 
«Αλλάχουµα Ίτζ‘αλ φι Κάλµπι νούρα, ουά φι λισάνι νούρα, ουά φι σάµ‘ι νούρα, ουά φι 
µπάσαρι νούρα, ουά µιν φάουκι νούρα, ουά µιν τάχτι νούρα, ουά ‘αν γιαµίνι νούρα, ουά 

‘αν σιµάλι νούρα, ουά µιν ’αµάµι νούρα, ουά µιν χάλφι νούρα, ουά Ίτζ‘αλ φι νάφσι νούρα, 

ουά ’Ά‘διµ λι νούρα, ουά ‘Άδειµ λι νούρα, ουά Ίτζ‘αλ λι νούρα, ουά Ιτζ‘άλνι νούρα, 

Αλλάχουµ Ι‘τίνι νούρα, ουά Ίτζ‘αλ φι ‘άσαµπι νούρα, ουά φι λάχµι νούρα, ουά φι ντάµι 
νούρα, ουά φι σά‘ρι νούρα, ουά φι µπάσαρι νούρα.» (Ω, Αλλάχ, τοποθέτησε στην καρδιά 
µου φως, και στη γλώσσα µου φως, και στην ακοή µου φως, και στην όρασή µου φως, και 
τοποθέτησε από πάνω µου φως και από κάτω µου φως και στα δεξιά µου φως και στ’ 
αριστερά µου φως και πίσω µου φως, και τοποθέτησε µέσα µου φως και κάνε το φως µεγάλο 
για µένα και κάνε το φως µου φωτεινότερο και κάνε για µένα φως και κάνε εµένα φως. Ω, 
Αλλάχ, παραχώρησέ µου φως και κάνε το φως στα νεύρα µου και το φως στη σάρκα µου και 
το φως στο αίµα µου και το φως στα µαλλιά µου και το φως στο δέρµα µου). 
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Ικεσία για την αναζήτηση της καθοδήγησης του Αλλάχ (Ιστιχάρα) σχετικά µε κάποιο θέµα. 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Αν κάποιος από σας σκοπεύει να αναλάβει ένα θέµα, 

ας προσευχηθεί προσφέροντας δύο προαιρετικές Ράκ‘α και έπειτα απ’ αυτό να πει την 
ακόλουθη επίκληση: ‘‘Αλλάχουµα ίννι ’ασταχίρουκα Μπι‘έλµικ, ουά ’αστακντίρουκα 

Μπικουντράτικ, ουά ’ασ’άλουκα µιν Φάντλικ, Φα’ινάκα Τάκντιρου ουά λα ’άκντιρ, ουά 

Τά‘λαµου ουά λα ’ά‘λαµ, ουά ’Άν-τα ‘Αλλάµου Αλ-Γουγιούµπ, Αλλάχουµα φά’ιν Κούν-τα 

Τά‘λαµου χάδα Αλ-’Άµρ (.......) χάιραν λι φι Ντίνι ουά µα‘άσι ουά ‘άκιµπατι ’άµρι, 
Φακντίρουχου λι ουά Γιασίρουχου λι θούµα Μπάρικ λι φιχ, ουά ιν Κούν-τα Τά‘λαµου 

άννα χάδα Αλ-’Άµρ σάραν λι φι Ντίνι ουά µα‘άσι ουά ‘άκιµπατι ’άµρι, Φασρίφουχου ‘άννι 
ουά Ισρίφνι ‘άνχου, ουά Έκντιρ λι Αλ-Χάιρ χάιθου κάνα θούµα Ερντίνι µπιχ.’’» (Ω, Αλλάχ, 
ζητώ τη συµβουλή Σου µε τη γνώση Σου και από τη ∆ύναµή Σου ζητώ δύναµη, και Σου ζητώ 
από τη γενναιοδωρία Σου, γιατί στ’ αλήθεια Εσύ είσαι Ικανός ενώ εγώ δεν είµαι ικανός, κι Εσύ 
γνωρίζεις ενώ εγώ δε γνωρίζω, και πράγµατι Εσύ είσαι ο Γνώστης των Αοράτων. Ω, Αλλάχ, αν 
Γνωρίζεις αυτό το θέµα –(αναφορά του ζητήµατος) –ότι είναι καλό για µένα σχετικά µε τη 
θρησκεία µου, τη ζωή µου και το τέλος µου, τότε Όρισέ το και ∆ιευκόλυνέ το για µένα, και 
Ευλόγησέ αυτό για µένα. Αν Γνωρίζεις ότι αυτό το θέµα είναι κακό για µένα σχετικά µε τη 
θρησκεία, τη ζωή και το τέλος µου, τότε Στρέψε το µακριά µου και Στρέψε µε µακριά του, και 
Όρισε για µένα ό,τι είναι καλό, όπου κι αν είναι, και Κάνε µε ικανοποιηµένο µ’ αυτό). 

Επίκληση για τους αποθανόντες 
«Αλλάχουµα Ίγφιρ λάχου ουά Ερχάµουχου, ουά ‘Άφεχι ουά Έ‘φου ‘άνχου, ουά ’Άκριµ 

νούζουλαχου ουά Ουάσσα‘ µουντχάλαχου, ουά Ιγσίλχου µπιλµά’ι ουά Αθ-Θάλτζι ουά Αλ-

Μπάραντ, ουά Νακκίχι µιν Αλ-Χατάγια κάµα Νακκάιτα Αθ-Θάουµπα Αλ-’Άµπιαντα µιν 
Αντ-Ντάνας, ουά ’Αµπντίλχου ντάραν χάιραν µιν ντάριχ, ουά ’άχλαν χάιραν µιν ’άχλιχ, ουά 

ζάουτζαν χάιραν µιν ζάουτζιχ, ουά ’Αντχίλχου Ελ-Τζάννα, ουά ’Α‘ίδχου µιν ‘Αδάµπι Ελ-

Κάµπρι ουά µιν ‘Αδάµπι Εν-Ναρ.» (Ω, Αλλάχ, Συγχώρεσέ τον και ∆είξε έλεος σ’ αυτόν, και 
Αποµάκρυνέ τον από τη Φωτιά και από την τιµωρία Σου, και Κάνε τον τάφο του καλό και 
τιµηµένο, και Κάνε την είσοδό του στον τάφο ευρύχωρη, και Πλύνε τον µε νερό, χιόνι και χαλάζι 
[έκφραση που σηµαίνει να τον Ξεπλύνει (µε αυτά) από τη ζέστη των αµαρτιών του και της 
Φωτιάς], και Καθάρισέ τον από τα λάθη του όπως ένας λευκός µανδύας εξαγνίζεται από τις 
ακαθαρσίες, και ∆ώσ’ του ένα σπίτι καλύτερο από το σπίτι του, και µια οικογένεια καλύτερη απ’ 
την οικογένειά του, και µια σύζυγο καλύτερη απ’ τη σύζυγό του, και Είσαγέ τον στον Παράδεισο, 
και Προστάτεψέ τον απ’ την τιµωρία του τάφου και απ’ την τιµωρία του Πυρός της Κολάσεως.) 
Μια επίκληση για ανακούφιση από το άγχος 
«∆εν υπάρχει κανείς που να έχει άγχος ή κατάθλιψη και να πει, «Αλλάχουµα ίννι 
‘άµπντουκα ουά ίµπνου ‘άµπντικα ουά ίµπνου ’άµατικ, νασίτι Μπιγιάντικ, µάντιν φίγια 

Χούκµουκ, ‘άντλον φίγια Καντά’ουκ, ’ασ’άλουκα µπικούλι Ίσµιν χούα Λακ, Σαµµάιτα 

µπίχι Νάφσακ, ’άου ‘Αλαµτάχου ’άχανταν µιν χάλκικ, ’άου ’Ανζαλτάχου φι Κιττάµπικ, 

’άου Εστα’θάρτα µπίχι φι ‘ίλµι Ελ-Γάιµπι ‘Ίνντικ, ’ανν Τάτζ‘αλα Αλ-Κορ’άνα Ραµπί‘α» 

κάλµπι ουά νούρα σσάντρι ουά τζαλά’α χούζνι ουά διχάµπα χάµµι.» (Ω, Αλλάχ είµαι 
δούλος Σου, υιός του δούλου Σου, υιός της δούλης Σου, και όλες οι υποθέσεις µου είναι στα 
χέρια Σου, η εντολή Σου πάνω σε µένα έχει εκτελεστεί και η Απόφασή Σου για µένα είναι 
απολύτως δίκαιη. Σου ζητώ µε κάθε όνοµα που Σου ανήκει και µε το οποίο Ονόµασες Τον 
Εαυτό Σου, ή έχεις διδάξει σε κάποιο από τα δηµιουργήµατά Σου, ή έχεις Αποκαλύψει στο 
Βιβλίο Σου, ή έχεις Κρατήσει στη Γνώση των Αοράτων που είναι αποκλειστικά για Σένα, να 
Κάνεις το Κοράνιο το αναζωογονητικό για την καρδιά µου και φως για το στήθος µου, και 
µέσω αναχώρησης για τη θλίψη µου, και ανακούφισης από το άγχος µου), εκτός ο Αλλάχ να 

διώξει το άγχος και τη θλίψη του και να τα Αντικαταστήσει µε ευτυχία.». 
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Η πιο Επικερδής Πράξη Λατρείας  

∆ίκρ Ελλάχ (Μνηµόνευση Του Αλλάχ) 

Ο Αλλάχ προτίµησε τον άνθρωπο απ’ τα άλλα πλάσµατα και έδωσε στον άνθρωπο 

την εξαιρετική εύνοια του λόγου. Ο άνθρωπος µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτήν την 

ευλογία για καλό ή για κακό. Αν επιλέξει να τη χρησιµοποιήσει για καλό, θα οδηγηθεί 

στην ευτυχία σε αυτόν τον κόσµο και στα υψηλότερα στρώµατα του Παραδείσου. Αν 

επιλέξει να την χρησιµοποιήσει για κάτι διαφορετικό, θα οδηγηθεί στην καταστροφή 

σε αυτήν τη ζωή και στη Μέλλουσα. Η µνηµόνευση του Αλλάχ είναι το δεύτερο 

καλύτερο (µετά την απαγγελία του Κορανίου) πράγµα που µπορεί κάποιος να κάνει. 

Οι αρετές της ∆ίκρ Ελλάχ (µνηµόνευσης του Αλλάχ):  

Υπάρχουν πολλά αχαντίθ που αναφέρουν τις αρετές της. Ανάµεσα σ’ αυτά είναι το 

εξής, ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Να σας πω για την καλύτερη από τις 

πράξεις σας, την αγνότερη κατά την εκτίµηση του Βασιλέα σας, την υψηλότερη 

σε θέση στα στρώµατα του Παραδείσου, που είναι καλύτερη για σας από το να 

ξοδεύετε χρυσό και άργυρο, και είναι καλύτερη για σας από το να 

αντιµετωπίζετε τους εχθρούς σας και να χτυπάτε τους λαιµούς τους και να 

χτυπούν αυτοί τους δικούς σας;». Οι Σύντροφοι είπαν, «Ναι, (ενηµέρωσέ µας, ω, 

Αγγελιαφόρε του Αλλάχ!)». Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «(Είναι) η 

µνηµόνευση του Αλλάχ» (Ατ-Τίρµιδι). 

Επίσης, είπε: «Η οµοιότητα ανάµεσα σε αυτόν που µνηµονεύει τον Κύριό του 

και αυτόν που δεν Τον µνηµονεύει είναι σαν αυτήν του ζωντανού και του νεκρού 

αντίστοιχα.» (Αλ-Μπουχάρι) 

Είπε, επίσης ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ότι ο Αλλάχ είπε στο Αλ-Χαντίθ Αλ-

Κούντουσι: «Είµαι όπως ο δούλος Μου νοµίζει ότι Είµαι, και Είµαι µαζί του 

όταν Με µνηµονεύει. Αν Με µνηµονεύει µέσα του, Εγώ τον µνηµονεύω µέσα 

Μου. Αν Με µνηµονεύει µπροστά σε άλλους, Εγώ τον µνηµονεύω µαζί µε άλλους 

καλύτερους. Αν πλησιάσει µια παλάµη πιο κοντά Μου (µέσω της υπακοής του 

προς Εµένα), Εγώ πλησιάζω έναν πήχη πιο κοντά του. Αν έρθει σε Μένα 

περπατώντας, Έρχοµαι σ’ αυτόν Σπεύδοντας.» (Αλ-Μπουχάρι). 

Ακόµα, ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Οι Αλ-Μουφάρραντουν προηγούνται 
των άλλων ανθρώπων.» Οι Σύντροφοι είπαν: «Ποιοι είναι οι Αλ-Μουφάρραντουν, 

Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ;». Εκείνος (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Οι άνδρες και οι 
γυναίκες που µνηµονεύουν πολύ τον Αλλάχ.» (Μόσλεµ). 

Υπάρχουν και πολλά άλλα αχαντίθ που ενθαρρύνουν τη µνηµόνευση του Αλλάχ. 

Πολλαπλασιασµός των αµοιβών: 

Οι αµοιβές για τις καλές πράξεις πολλαπλασιάζονται όπως πολλαπλασιάζεται η 

αµοιβή για την απαγγελία του Κορανίου, σύµφωνα µε: 1) Το τι βρίσκεται στην 

καρδιά ενός ατόµου, από πίστη, ειλικρίνεια και αγάπη για τον Αλλάχ και αυτά που 

αυτή συνεπάγεται. 2) Την προσήλωση της καρδιάς κατά τη µνηµόνευση του Αλλάχ 

και την ολοκληρωτική προσοχή του πιστού σ’ αυτήν, µην κάνοντας τη 

µνηµόνευση αποκλειστικά µε τα λόγια. Σε όποιον πληροί αυτές τις δύο 

προϋποθέσεις, ο Αλλάχ θα εξιλεώσει τις αµαρτίες του και θα του δώσει την πλήρη 

αµοιβή του. Όσο γι’ αυτόν που δεν επαρκεί σε αυτά τα ζητήµατα, η αµοιβή θα 

εξαρτηθεί από την ανεπάρκειά του. 
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Τα οφέλη της µνηµόνευσης του Αλλάχ: 

� ∆ιαµορφώνει την αγάπη, την εγγύτητα, τη γνώση και το φόβο για τον Αλλάχ. 

Έχει ως αποτέλεσµα την επιστροφή και µετάνοια στον Αλλάχ, και βοηθάει τον 

πιστό να υπακούσει τον Αλλάχ.  

� Απωθεί, αποδυναµώνει, ταπεινώνει και εξευτελίζει το Σατανά. 

� Εξαλείφει από την καρδιά την κατάθλιψη και την ανησυχία, και φέρνει 

ευτυχία, δίνοντας στην καρδιά ζωντάνια, δύναµη και αγνότητα.  

� Η ανθρώπινη καρδιά έχει ένα αίσθηµα κενότητας, που µπορεί να συµπληρωθεί 

µόνο µε τη µνηµόνευση του Αλλάχ. Έχει µια τραχύτητα που µπορεί να µαλακώσει 

µόνο µε τη µνηµόνευση του Αλλάχ. 

� Η µνηµόνευση του Αλλάχ αποτελεί θεραπεία για την καρδιά. Της παρέχει 

δύναµη και απόλαυση, µε την οποία καµιά άλλη απόλαυση δεν µπορεί να συγκριθεί. 

Ενώ η έλλειψη µνηµόνευσης του Αλλάχ αποτελεί αρρώστια για την καρδιά. 

� Η έλλειψη µνηµόνευσης του Αλλάχ συνιστά απόδειξη υποκρισίας, ενώ η πολύ 

συχνή µνηµόνευση Του συνιστά απόδειξη της δύναµης της πίστης και της 

αληθινής αγάπης για τον Αλλάχ, από τη στιγµή που όταν κάποιος αγαπά κάποιον, 

τον µνηµονεύει συχνά. 

� Αν ο πιστός µνηµονεύει συχνά τον Αλλάχ στις καλές στιγµές του, τότε ο Αλλάχ 

θα είναι κοντά του στις δύσκολες στιγµές του, ιδιαίτερα στη στιγµή του θανάτου. 

� Η µνηµόνευση του Αλλάχ είναι το µέσο της σωτηρίας από την τιµωρία του 

Αλλάχ, και αποτελεί µια αιτία για να στείλει ο Αλλάχ το Έλεος Του σε έναν 

άνθρωπο, και να Τοποθετήσει ηρεµία στην καρδιά του, και για να ζητήσουν οι 

άγγελοι από τον Αλλάχ τη συγχώρεσή Του γι’ αυτόν. 

� Η συχνή µνηµόνευση του Αλλάχ αποτρέπει τη γλώσσα από την ανοησία, την 

κακολογία, τη σπορά διχόνοιας, τα ψεύδη, και άλλες απαγορευµένες και 

αποτρόπαιες πράξεις. 

� Η µνηµόνευση του Αλλάχ είναι η ευκολότερη και συνάµα η καλύτερη και πιο 

ενάρετη πράξη λατρείας.  

� Το άτοµο που µνηµονεύει τον Αλλάχ αποκτά πιο λαµπρό πρόσωπο, και µια 

γλυκύτητα και ένα φως που εµπνέει σεβασµό και δέος. Πρόκειται για ένα φως στην 

εγκόσµια ζωή, στον τάφο και στη Μέλλουσα Ζωή. 

� Η µνηµόνευση του Αλλάχ συνεπάγεται ότι ο Αλλάχ και οι άγγελοι θα 

στείλουν ειρήνη και ευλογία στον πιστό, και ο Αλλάχ εκφράζει την περηφάνια Του 

στους αγγέλους γι’ αυτούς που Τον µνηµονεύουν. 

� Οι καλύτεροι από τους πιστούς είναι αυτοί που µνηµονεύουν πολύ τον Αλλάχ. 

Οµοίως, οι καλύτεροι ανάµεσα σε εκείνους που νηστεύουν είναι εκείνοι που 

µνηµονεύουν περισσότερο τον Αλλάχ κατά τη νηστεία τους. 

� Η µνηµόνευση Του Αλλάχ καθιστά ευκολότερα τα δύσκολα πράγµατα και 

απλούστερα τα πολύπλοκα. Φέρνει το βιοπορισµό στον πιστό και ενδυναµώνει τη 

σωµατική του διάπλαση. 

Ο Σεΐχης Αλ-Ισλάµ Ιµπν Ταϊµίγια (
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτού ) είπε: «Η µνηµόνευση του Αλλάχ 

για την καρδιά είναι σαν το νερό για τα ψάρια. Τι θα συνέβαινε στα ψάρια αν τα 

έβγαζαν από το νερό;» 



  

@ @Καθηµερινές 
Μνηµονεύσεις του Αλλάχ,  

 

το Πρωί και το Απόγευµα (Αλ-Ουίρντ Αλ-Γιάουµι) 

Αποτέλεσµα και Αρετή    Ποσότητα και Ώρα    
Καθηµερινές 

Μνηµονεύσεις του Αλλάχ    
 

� Ο Σατανάς δεν θα έρθει 

κοντά στον πιστό. � Είναι ένας 

λόγος για την εισαγωγή 

κάποιου στον Παράδεισο.  

Μία φορά το πρωί, µία φορά το 

απόγευµα, πριν τον ύπνο και 

µετά τις υποχρεωτικές 

προσευχές.  

Αγιάτ Aλ-Κούρσι 
(2:255)

1 
1 

Θα προστατέψει τον 
πιστό από κάθε κακό. 

Μία φορά το απόγευµα και 
οποιαδήποτε στιγµή µέσα στο 

σπίτι. 

Τα τελευταία δύο Εδάφια 

της Σούρα Αλ-Μπάκαρα 

[2:285-286]
2
 

2 

Θα προστατέψουν τον 
πιστό από κάθε κακό. 

Τρεις φορές το πρωί και τρεις 
φορές το απόγευµα. 

Σούρατ Αλ-Ιχλάς [112], 
Σούρατ Αλ-Φάλακ [113], 
Σούρατ Αν-Νας [114] 

3 

Καµιά αιφνίδια συµφορά 

δεν θα του συµβεί, και 
τίποτα δεν θα τον 

βλάψει. 

�Τρεις φορές το πρωί. 
�Τρεις φορές το 

απόγευµα. 

«Μπίσµι Ελλάχι Ελ-Λάδδι λα 

γιαντούρου µά‘α Ισµίχι σάι’ον φι Ελ-

’Άρντι ουά λα φι Εσ-Σαµά’ι ουά 

Χούα Ασ-Σαµεί‘ου Αλ-‘Αλείµ.» 
3
 

4 

 

Αυτό προστατεύει τις 
κατοικίες από οτιδήποτε 
µπορεί να τις βλάψει. 

Τρεις φορές το πρωί και το 

απόγευµα, και όταν κάποιος 
µπαίνει σε ένα σπίτι. 

«’Α‘ούδου Μπικαλιµάτι 
Ελλάχι Ετ-Τάµµατι µιν σάρρ 

µα Χάλακ.»
4
 

5 

Ο Αλλάχ θα φροντίσει 
τις ανησυχίες του πιστού, 

σχετικά µε τις υποθέσεις 
της εγκόσµιας ζωής και 

της Μέλλουσας. 

�Εφτά φορές το πρωί.  
�Εφτά φορές το απόγευµα. 

«Χάσσµπιγια Αλλάχ, λα ιλάχα 

ίλλα Χούα, ‘αλάιχι 
ταουκάλτου, ουά Χούα Ράµπου 

Ελ-‘Άρσσι Ελ-‘Αδείµ.»  
5
 

6 

Ο Αλλάχ θα τον 
ευχαριστήσει. 

�Τρεις φορές το 

πρωί. �Τρεις φορές 
το απόγευµα. 

«Ραντίτου Μπιλλάχι Ράµπα, ουά µπι-
Λ’ισλάµι ντίνα, ουά µπι-
Μωχάµµαντιν Σάλλα Αλλάχου 

‘αλάιχι ουά Σάλαµ Ναµπίγια.»  
6
 

7 

Αναφέρεται ότι 
είναι επιθυµητό 

να το λέει κανείς. 

● Μία φορά το 

πρωί.  
● Μία φορά το 

απόγευµα. 

Το πρωί: «Αλλάχουµα Μπίκα ’ασµπάχνα ουά
Μπίκα ’αµσάινα ουά Μπίκα νάχγια ουά Μπίκα
ναµούτου ουά Ιλάικα Αν-Νουσούρ.»

 7
  

Το απόγευµα: «Αλλάχουµα Μπίκα ’αµσάινα ουά
Μπίκα ’ασµπάχνα  ουά Μπίκα νάχγια ουά Μπίκα
ναµούτου ουά Ιλάικα Αλ-Μασείρ.»

 1
  

8 

                              
1
 Βλ. σελ. 173 για τη µετάφραση και την παράθεση αυτού του Εδαφίου. 

2
 Βλ. σελ. 173 για τη µετάφραση και την παράθεση αυτών των Εδαφίων. 

3
 (Στο Όνοµα του Αλλάχ, που όταν κάποιος αναφέρει το Όνοµά Του, τίποτα στη γη ή στον ουρανό 

δεν µπορεί να τον βλάψει, και Αυτός είναι ο Ασ-Σαµεί‘ (Αυτός που ακούει τα πάντα), ο Αλ-

‘Αλείµ (Παντογνωστής). 
4
 (Αναζητώ καταφύγιο στα τέλεια Λόγια του Αλλάχ από το κακό όλων των ∆ηµιουργηµάτων). 

5
 (Ο Αλλάχ είναι Επαρκής για µένα. ∆εν υπάρχει άλλος θέος εκτός απ’ Αυτόν, εναποθέτω την 
εµπιστοσύνη µου σ’ Αυτόν, και Αυτός είναι ο Κύριος του Μεγαλοπρεπούς Θρόνου). 

6
 (Αποδέχτηκα τον Αλλάχ ως Κύριο και το Ισλάµ ως θρησκεία και τον Μωχάµµαντ, η ειρήνη 

και οι ευλογίες του Αλλάχ σ’ αυτόν, ως Προφήτη). 
7
 (Ω, Αλλάχ, χάρη σε Σένα το πρωί εισέρχεται σε µας, και χάρη σε Σένα το απόγευµα εισέρχεται σε 
µας, και χάρη σε Σένα ζούµε, και χάρη σε Σένα πεθαίνουµε [δηλ.σε Σένα βασιζόµαστε για όλες τις 
υποθέσεις µας, και τη ζωή και το θάνατο], και στο τέλος θα Αναστηθούµε για Σένα). 



  

 @ @@ @

Ο Προφήτης 
(����) συνήθιζε 
να κάνει αυτή 

την ικεσία. 

Μία φορά 

το πρωί 

«’Ασµπάχνα ‘άλα φίτρατι Ελ-Ισλάµ, ουά κάλιµατι Ελ-

Ιχλάς, ουά ντίνι ναµπίγιενα Μωχάµµαντ (Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), ουά 

µίλλατι ’αµπίνα Ιµπραχήµ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) χανίφαν 

µουσλίµαν ουά µα κάνα µιν Αλ-Μουσρκείν.» 
2
 

9 

Έχει µε αυτόν 
τον τρόπο 

ευχαριστήσει 
τον Αλλάχ για 

την ηµέρα και 
τη νύχτα του. 

● Μία 

φορά το 

πρωί. ● 

Μία φορά 

το 

απόγευµα. 

Το πρωί: «Αλλάχουµα µα ’άσµπαχα µπι µιν νί‘µατιν ’άου 

µπι’άχαντιν µιν χάλκικα Φαµίνκα Ουάχντακα λα σαρίκα 

Λάκα, Φαλάκα Αλ-Χάµντου ουά Λάκα Ασ-Σούκρου.»
 3
 

Το απόγευµα λέει το ίδιο αλλά θα πρέπει να 
αντικαταστήσει τη λέξη ’άσµπαχα µε τη λέξη ’άµσα 

10 

Όποιος το πει 
τέσσερις 
φορές, ο 

Αλλάχ θα τον 
αποµακρύνει 
από το Πυρ 

της 
Κολάσεως. 

● 

Τέσσερις 
φορές το 

πρωί. ● 

Τέσσερις 
φορές το 

απόγευµα. 

Όποιος λέει το πρωί: «Αλλάχουµα ’ίννι ’ασµπάχτου 

’ουσχίντουκα ουά ’ούσχιντου χάµαλατα ‘Άρσικα (‘Arshika) 

ουά µαλά’ικατικα ουά ’ανµπιγιά’ικα ουά τζαµί‘ι χάλκικα, 

Μπι’άννακα ’Άν-τα Αλλάχου λα ιλάχα ίλλα ’Άν-τ, ουά ’άννα 

Μωχάµµανταν ‘άµπντουκα ουά ρασούλουκ.»
 4
  

Το απόγευµα λέει το ίδιο αλλά θα πρέπει να 

αντικαταστήσει τη λέξη ’ασµπάχτου µε τη λέξη ’αµσάιτου 

11 

Προστατεύει 
το άτοµο 

από τους 
ψιθύρους 
του Σατανά 

● Μία φορά 

το πρωί. 
●Μία φορά 

το απόγευµα. 

● Μία φορά 

πριν τον ύπνο 

«Αλλάχουµα Φάτιρου Ασ-Σαµαουάτι ουά Αλ-’Άρντι, 
‘Άλιµου Αλ-Γάιµπι ουά Ασ-Σαχάντα, Ράµπου κόλλι σάι’ιν 
ουά Μαλίκα, ασχάντου άλ-λα ιλάχα ίλλα Άν-τ, ’α‘ούδου 

Μπίκα µιν σάρι νάφσι, ουά µιν σάρι Εσ-Σαϊτάνι ουά σίρκα, 

ουά ’ανν ’ακτάριφ ‘άλα νάφσι σού’αν ’άου ατζούρραχου 

’ιλά Μούσλιµ.
 
»

5
  

12 

Το άτοµο 

ανακουφίζεται από 

το άγχος, τη θλίψη 

και τα χρέη 

● Μία φορά 

το πρωί. ● 

Μία φορά το 

απόγευµα 

«Αλλάχουµα ’ίννι ’α‘ούδου Μπίκα µιν Αλ-Χάµι ουά
Αλ-Χάζαν, ουά ’α‘ούδου Μπίκα µιν Αλ-‘Άτζζι ουά
Αλ-Κάσαλ, ουά ’α‘ούδου Μπίκα µιν Αλ-Τζούµπνι
ουά Αλ-Μπούχλ, ουά ’α‘ούδου Μπίκα µιν γάλαµπατι
Εντ-Ντάινι ουά κάχρα Αρ-Ριτζάλ.» 

6
 

13 

                                                                                 
1
 (Ω, Αλλάχ, χάρη σε Σένα το απόγευµα εισέρχεται σε µας, και χάρη σε Σένα το πρωί εισέρχεται σε µας, 
και χάρη σε Σένα ζούµε, και χάρη σε Σένα πεθαίνουµε, και σε Σένα θα είναι ο τελικός προορισµός). 

2
 (Ξυπνήσαµε στη θρησκεία του Ισλάµ και στην ειλικρινή Λέξη (Λα ιλλάχα ίλλα Αλλάχ) και 
στη θρησκεία του Προφήτη Μωχάµµαντ, η ειρήνη και οι ευλογίες του Αλλάχ σ’ αυτόν, και 
στη θρησκεία του Πατέρα µας Ιµπραχήµ (Αβραάµ), έναν αφοσιωµένο Μουσουλµάνο που δεν 
ανήκε στους πολυθεϊστές). 

3
 (Ω, Αλλάχ, οποιαδήποτε χάρη έχω εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος από τα πλάσµατά Σου αυτό το 

πρωί, προέρχεται από Σένα µόνο, δεν έχεις εταίρους, εποµένως σε Σένα ανήκει όλη η δόξα 

και σε Σένα ανήκει όλη η ευγνωµοσύνη). 
4
 (Ω, Αλλάχ! Πράγµατι, ξυπνώ καλώντας Σε να γίνεις Μάρτυρας, και καλώντας ως µάρτυρες 
αυτούς που κουβαλάνε το Θρόνο Σου, και τους Αγγέλους Σου, και τους Προφήτες Σου, και 
όλα Σου τα πλάσµατα, στο ότι πράγµατι Εσύ είσαι ο Αλλάχ, δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός 
από Σένα, και ότι ο Μωχάµµαντ είναι ∆ούλος και Αγγελιαφόρος Σου). 

5
 (Ω, Αλλάχ, ∆ηµιουργέ των ουρανών και της γης, Γνώστη των αοράτων και των ορατών, Κύριε 
και Ιδιοκτήτη των πάντων, µαρτυρώ ότι δεν υπάρχει θεός, παρά µόνο Εσύ. Αναζητώ καταφύγιο 

σε Σένα από το κακό της ψυχής µου και από το κακό και το Σιρκ του διαβόλου, και από το να 

διαρπάξω κακό σε βάρος της ψυχής µου ή σε βάρος κάποιου άλλου Μουσουλµάνου). 
6
 (Ω, Αλλάχ, αναζητώ σε Σένα καταφύγιο από την ανησυχία και τη θλίψη, και αναζητώ 

καταφύγιο σε Σένα από την αδυναµία και τη νωθρότητα, και αναζητώ καταφύγιο σε Σένα από 

τη δειλία και τη φιλαργυρία, και αναζητώ καταφύγιο σε Σένα από το φορτίο των χρεών και 
από το να κατανικηθώ από άλλους άνδρες). 



  

@ @

Όποιος πει αυτή την προσευχή 

κατά την έναρξη του 

απογεύµατος, και έπειτα 

πεθάνει το ίδιο βράδυ, θα 

εισέλθει στον Παράδεισο. Και 
αν κάποιος την πει κατά την 
έναρξη του πρωινού και 

πεθάνει εκείνη την ηµέρα, θα 

εισέλθει στον Παράδεισο. 

Αυτή είναι η 

ανώτατη από τις 
ικεσίες για την 
αναζήτηση 

συγχώρησης, και 
πρέπει να 

λέγεται µία φορά 

το πρωί και µία 

το απόγευµα 

«Αλλάχουµα ’Άν-τα Ράµπι, λα ιλάχα 

ίλλα ’Άν-τ, Χαλάκτανι ουά ’άνα 

‘άµπντουκ, ουά ’άνα ‘αλά ‘Άχντικα 

ουά Ουά‘ντικα µα εστατά‘τ, ’α‘ούδου 

Μπίκα µιν σάρι µα σανά‘τ, ’αµπού’ου 

Λάκα Μπινι‘µάτικα ‘αλάι, ουά 

’αµπού’ου Λάκα µπιδάνµπι, Φάγφιρ 

λι, φα’ίνναχου λα γιάγφιρου Εδ-

∆ουνούµπα ίλλα ’Άν-τ.» 
1
 

15 

Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

συµβούλεψε την κόρη του 

Φάτιµα (
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτής  ), να το 

λέει. 

● Μία φορά το 

πρωί.  
● Μία φορά το 

απόγευµα 

 «Για Χάιου για Καιούµου Μπιραχµάτικα
’ασταγίθ, ’Άσλιχ λι σά’νι κόλαχου ουά λα
Τακίλνι ’ίλα νάφσι τάρφατα ‘άιν.» 

2
 

16 

Αναφέρεται ότι ο 

Προφήτης  
(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

έλεγε αυτή την 
επίκληση. 

● Τρεις φορές 
το πρωί. 

● Τρεις φορές 
το απόγευµα. 

«Αλλάχουµα ‘Άφινι φι µπάντανι,  Αλλάχουµα ‘Άφινι
φι σάµ‘ι,  Αλλάχουµα ‘Άφινι φι µπάσαρι,  
Αλλάχουµα ’ίννι ’α‘ούδου Μπίκα µιν Αλ-Κούφρι ουά
Αλ-Φάκρ,  Αλλάχουµα ’ίννι ’α‘ούδου Μπίκα µιν
‘αδάµπι Ελ-Κάµπρ, λα ιλλάχα ίλλα ’Άν-τ.» 

3
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Αναφέρεται ότι ο 

Προφήτης  
(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

συνήθιζε να λέει 
αυτή την 

επίκληση πρωϊ 
και απόγευµα. 

● Μία φορά το  

πρωί.  
● Μία φορά το 

απόγευµα.  

«Αλλάχουµα ’ίννι ’ασ’άλουκα Αλ-‘Άφιατα φι ντίνι
ουά ντουνγιάϊα ουά ’άχλι ουά µάλι, Αλλάχουµα
Έστουρ ‘αουράτι, ουά ’άαµιν ραου‘άτι, Αλλάχουµα
Ιχφάδνι µιν µπάινα γιαντάιγια, ουά µιν χάλφι, ουά
‘ανν γιαµίνι, ουά ‘ανν σιµάλι, ουά µιν φάουκι, ουά
’α‘ούδου Μπι‘αδαµάτικα ’ανν ’ουγτάλα µιν τάχτι.»  

4

 

18 

Αυτή η επίκληση 

έχει τεράστια 

αµοιβή. 

Τρεις φορές 
το πρωί. 

«Σουµπχάνα Αλλάχ ουά Μπιχάµντεχι ‘άνταντα
χάλκιχ, ουά ρίντα Νάφσιχ, ουά ζίνατα ‘Άρσιχ, ουά
µιντάντα Καλιµάτιχ.»

5
  

19 

                              
1
 (Ω, Αλλάχ, Εσύ είσαι ο Κύριός µου· δεν υπάρχει θεός εκτός από Σένα. Εσύ µε δηµιούργησες, 
και είµαι ο δούλος Σου, και είµαι πιστός στον όρκο µου προς Εσένα (το να Σε λατρεύω χωρίς 
εταίρους), και στην Υπόσχεσή Σου προς εµάς (το να Ανταµείβεις τους πιστούς µε τον 
Παράδεισο) το καλύτερο των δυνατοτήτων µου. Αναζητώ σε Σένα καταφύγιο από το κακό 

που διέπραξα. Αναγνωρίζω τις πολλαπλές ευλογίες Σου σε µένα, Αναγνωρίζω τις αµαρτίες 
µου, Συγχώρεσέ µε, γιατί κανείς δεν συγχωρεί αµαρτίες εκτός από Σένα. 

2
 (Ω, Αιώνια Ζων, Ω, Αυτό-Συντηρούµενε και Υποστηρικτή όλων, από το Έλεος Σου αναζητώ 

βοήθεια, ∆ιευθέτησε για µένα όλες µου τις υποθέσεις και µην µ’ Αφήνεις µόνο για να 

διευθετήσω τις υποθέσεις µου, ακόµη και για έναν βλεφαρισµό). 
3
 (Ω, Αλλάχ, Προστάτεψε το σώµα µου από όλες τις ασθένειες, και Προστάτεψε την ακοή µου, και  
Προστάτεψε την όρασή µου, Ω, Αλλάχ, αναζητώ σε Σένα καταφύγιο από την απιστία και τη φτώχεια, 

και αναζητώ σε Σένα καταφύγιο από την τιµωρία του τάφου. ∆εν υπάρχει θεός εκτός από Σένα). 
4
 (Ω, Αλλάχ, αναζητώ από Σένα να Προστατέψεις τη θρησκεία µου, την εγκόσµια ζωή µου, την 
οικογένειά µου και τον πλούτο µου. Ω, Αλλάχ, Κάλυψε τις ατέλειες και τα σφάλµατά µου, 

και Προστάτεψέ µε από οτιδήποτε µπορεί να µου προκαλέσει φόβο ή ανησυχία. Ω, Αλλάχ, 
Προστάτεψέ µε από οποιοδήποτε κακό µπορεί να µε βλάψει και µπορεί να έρθει µπροστά µου 

ή πίσω µου ή από αριστερά µου ή από δεξιά µου ή από πάνω µου. Και αναζητώ καταφύγιο 

στην Μεγαλοπρέπειά Σου για να µην σκοτωθώ. 
5 (∆όξα στον Αλλάχ και Έπαινος σ’ Αυτόν, µε όσος είναι ο αριθµός των δηµιουργηµάτων Του 

και την ευαρέσκειά Του και το βάρος του Θρόνου Του και το µελάνι των Λόγων Του). 



  

 @ @@ @ Λόγια και Πράξεις που Κατέχουν 

Σπουδαία Αµοιβή στο Ισλάµ 
  

Αρ
. 

Ο ενάρετος λόγος 
ή η πράξη 

Η απόδειξη για την αµοιβή και την αρετή της 
από τις αφηγήσεις του Προφήτη (Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). 
1 Η ρήση «Λα ιλάχα 

ίλλα Αλλάχου 
Ουάχνταχου λα 

σαρίκα Λάχ, Λάχου 
Αλ-Μούλκ, ουά Λάχου 
Αλ-Χάµντ, ουά Χούα 

‘άλα κόλα σάι’ν 
Καντείρ.» 

«Όποιος λέει, «Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχου Ουάχνταχου λα σαρίκα 
Λάχ, Λάχου Αλ-Μούλκ, ουά Λάχου Αλ-Χάµντ, ουά Χούα ‘άλα 
κόλα σάι’ν Καντείρ.» (∆εν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον 
Αλλάχ και µόνο, και δεν έχει κανέναν εταίρο: σ’ Αυτόν ανήκει η 
Κυριαρχία και οι Ευχαριστίες, και Αυτός είναι Ικανός να κάνει τα 
πάντα) εκατό φορές µέσα σε µία ηµέρα, αυτό θα ισούται µε το να 

ελευθέρωνε δέκα δούλους, εκατό Χασσανάτ (πόντοι καλών 
πράξεων) θα καταγράφονται γι’ αυτόν, εκατό Σαϊ’άτ (πόντοι 
κακών πράξεων) θα σβήνονται, θα λειτουργεί ως ασπίδα γι’ 
αυτόν από το Σατανά εκείνη τη µέρα µέχρι το απόγευµα, και 
κανείς δε θα έρθει µε κάτι καλύτερο από ότι έφερε αυτός, παρά 

µόνο εκείνος που είπε περισσότερα.» (Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ) 

2 Η ρήση «Σουµπχάνα 

Αλλάχι Ελ-‘Αδείµ ουά 

Μπι-Χάµντιχ.» 

«Για όποιον, λέει «Σουµπχάνα Αλλάχι Ελ-‘Αδείµ ουά Μπι-
Χάµντιχ.» (∆όξα στον Αλλάχ, Τον Μεγαλοπρεπή, και όλοι οι έπαινοι 
ανήκουν σε Αυτόν) θα φυτεύεται ένα φοινικόδεντρο στον Παράδεισο.» 

3 Η ρήση 

«Σουµπχάνα 

Αλλάχι ουά 

Μπι-
Χάµντιχ.» 

και η ρήση 

«Σουµπχάνα 

Αλλάχι Αλ-
‘Αδείµ» 

«Όποιος λέει «Σουµπχάνα Αλλάχι ουά Μπι-Χάµντιχ.» εκατό φορές, οι 
αµαρτίες του θα σβήνονται ακόµη κι αν ήταν όπως ο αφρός της 
θάλασσας, και κανένας δε θα έρθει κατά την Ηµέρα της Κρίσεως µε κάτι 
καλύτερο από αυτό, παρά µόνο όποιος είπε την ίδια φράση ίδιες ή 

περισσότερες φορές.» 

«∆ύο λέξεις είναι εύκολες για τη γλώσσα, βαριές στην κλίµακα (των 
καλών πράξεων), αγαπητές από τον Πολυεύσπλαχνο: «Σουµπχάνα Αλλάχι 
ουά Μπι-Χάµντιχ, Σουµπχάνα Αλλάχι Αλ-‘Αδείµ.» (∆όξα στον Αλλάχ και 
όλοι οι έπαινοι ανήκουν σε Αυτόν. ∆όξα στον Αλλάχ Τον Μεγαλοπρεπή)  

4 Η ρήση «λα 

χάουλα 

ουαλα 

κουάτα ίλλα 

Μπιλλάχ» 

[Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε,] «Θες να σε καθοδηγήσω σε έναν θησαυρό 

από τους θησαυρούς του Παραδείσου;» Είπα, «Φυσικά!». Εκείνος 
(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε, «Λα χάουλα ουαλά κουάτα ίλλα Μπιλλά.» (∆εν 
υπάρχει µέσο που µπορεί να προστατέψει από το κακό, ή δύναµη που µπορεί 
να φέρει το καλό, παρά µόνο αυτό που βρίσκεται στα Χέρια του Αλλάχ). 

5 Το να ζητά κανείς τον 
Παράδεισο και την 
προστασία από το 
Πυρ της Κολάσεως. 

«Όποιος ζητά από τον Αλλάχ τον Παράδεισο τρεις φορές, τότε ο 

Παράδεισος θα πει: ‘‘Ω, Αλλάχ! Βάλε τον στον Παράδεισο!’’ Και 
όποιος ζητά από τον Αλλάχ προστασία από το Πυρ τρεις φορές, το 

Πυρ θα πει, ‘‘Ω, Αλλάχ! Προστάτεψέ τον από το Πυρ!’’». 

6 Η προσευχή 

για την 
εξιλέωση από 
τις αµαρτίες 
µετά από µία 

συγκέντρωση. 

«Όποιος κάθεται σε µια συγκέντρωση και επιδίδεται σε ανούσιες 
συζητήσεις και έπειτα λέει, πριν σηκωθεί, ‘‘Σουµπχάνακα Αλλάχουµα 
ουά Μπιχάµντικα, Ασχάντου αν λα ιλάχα ίλλα Άν-τα, Ασταγφίρουκα 
ουά Ατούµπου Ιλάικα’’ (∆όξα Σοι Ω, Αλλάχ και σε Σένα ανήκουν όλοι 
οι έπαινοι. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από Σένα. Ζητώ 
συγχώρεση από Εσένα και επιστρέφω µετανιωµένος σε Σένα.), οι 
αµαρτίες του από αυτήν τη συγκέντρωση θα εξιλεωθούν.» 

7 Η αποµνηµόνευση 

Εδαφίων της Σούρα 

Αλ-Κάχφ. 

«Όποιος αποµνηµονεύει τα δέκα πρώτα Εδάφια της Σούρα Αλ-

Κάχφ, θα είναι προστατευµένος από τον Αντίχριστο (Αντ-
Ντατζάλ).» 

8 Το αν ζητήσει 
κανείς Έπαινο από 
τον Αλλάχ για τον 

Προφήτη  

Ο Προφήτης είπε: «Σε όποιον αναζητά µία φορά από τον Αλλάχ να 

µε Επαινέσει και να µε Ελεήσει (δηλ. λέει Αλλάχουµα Σάλι ‘άλα 
Μωχάµµαντ...), ο Αλλάχ θα τον ανταµείψει για αυτό µε δεκαπλάσια 

Συγχώρεση και Έλεος, και θα αφαιρεθούν από αυτόν δέκα αµαρτίες, 
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(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). και θα τον αυξήσει δέκα βαθµίδες (στον Παράδεισο).». 

9 Η αρετή 

της 
απαγγελίας 
Εδαφίων 
του 

Κορανίου 

� «Όποιος απαγγείλει σε ένα µερόνυχτο πενήντα Εδάφια, δεν θα 

καταγραφεί ανάµεσα στους αµελείς· και όποιος απαγγείλει εκατό Εδάφια 

θα καταγραφεί στους υποµονετικά υπάκουους· και όποιος απαγγείλει 
διακόσια Εδάφια, δεν θα έχει το Κοράνιο ως επιχείρηµα εναντίον του κατά 

την Ηµέρα της Ανάστασης· και όποιος απαγγείλει πεντακόσια Εδάφια θα 

καταγραφεί γι’ αυτόν µια τεράστια αµοιβή.». � «Το Κεφάλαιο «Κουλ 

Χούα Αλλάχου Άχαντ [112]» είναι ισάξιο µε το ένα τρίτο του Κορανίου.»  

10 Η αµοιβή γι’ 
αυτούς που καλούν 
στις προσευχές 
(Μου’αδενείν) 

�«Όποιος άνθρωπος, τζινν ή πράγµα ακούσει τη φωνή του 

Μου’άδειν (αυτού που καλεί για την προσευχή), θα καταθέσει γι’ 
αυτόν ως µάρτυρας την Ηµέρα της Ανάστασης.» 

�«Αλ-Μου’άδενούν (Αυτοί που καλούν στην προσευχή) θα έχουν 
τους µακρύτερους λαιµούς την Ηµέρα της Ανάστασης.» 

11 Η επανάληψη 

µετά από τον 
Αλ-Μου’άδειν 

(αυτόν που 

καλεί στην 
προσευχή) και 
η ικεσία 

έπειτα 

«Όποιος λέει αφού ακούσει το ’Αδάν (κάλεσµα για την προσευχή) 

‘‘Αλλάχουµα Ράµπα χάδιχι Αντ-Ντά‘ουατι Ετ-Τάµα, ουά Ασ-Σαλάτι 
Ελ-Κά’ιµα, Άτι Μωχάµµανταν Αλ-Ουασίλατα ουά Αλ-Φαντίλα, ουά 
Εµπ‘άθουχου Μακάµαν Μαχµούνταν Αλ-Λάδδι Ουα‘άντταχου’’ (Ω, 
Αλλάχ, Κύριε αυτού του τέλειου καλέσµατος (του Μονοθεϊσµού) και 
Κύριε αυτής της καθιερωµένης προσευχής, ∆ώσε στον Μωχάµµαντ 
υψηλή µοναδική θέση στον Παράδεισο και µεγάλη αρετή, και Στείλε τον 
στην ευλογηµένη θέση (το να µεσολαβήσει για τους ανθρώπους κατά την 
Ηµέρα της Κρίσεως), την οποία του έχεις Υποσχεθεί), η µεσολάβησή 

µου θα έρθει σ’ αυτόν κατά την Ηµέρα της Ανάστασης.» 

12 Η τελειότητα κατά 

τη Νίψη (Ουντού’) 
«Όποιος τελεί τη νίψη και το κάνει µε τέλειο τρόπο, οι αµαρτίες 
του θα αφαιρεθούν από το σώµα του, ακόµα και κάτω από τα 

νύχια των χεριών και των ποδιών του.» 

13 Η ικεσία µετά 

τη Νίψη 

(Ουντού’) 

«Σε όποιον από σας τελεί τη νίψη και το κάνει µε τον τελειότερο τρόπο, 

και έπειτα λέει ‘‘Ασχάντου αν λα ιλάχα ίλλα Αλλάα, ουά άννα 
Μωχάµµανταν ‘άµπντου Αλλάχι ουά ρασσούλουχου’’ (Μαρτυρώ ότι 
δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον Αλλάχ, και ότι ο Μωχάµµαντ είναι 
ο δούλος και Αγγελιαφόρος Του), οι οχτώ πύλες του Παραδείσου θα 

ανοιχτούν γι’ αυτόν, και θα εισέλθει µέσα από όποια θέλει.» (Μόσλεµ) 

14 Η προσευχή δύο 
Ράκ‘α µετά τη 

Νίψη 

«Σε όποιον Μουσουλµάνο, που τελεί τη νίψη και το κάνει µε τον 
τελειότερο τρόπο, και έπειτα σηκώνεται και κάνει προσευχή δύο 

Ράκ‘α µε το πρόσωπο και την καρδιά του στραµµένα προς τον 
Αλλάχ, η είσοδος του Παραδείσου θα του ανήκει δικαιωµατικά.» 

15 Πολλά βήµατα 

προς το Τζαµί 
(Μάστζιντ) 

«Όποιος πηγαίνει στο Τζαµί, το ένα βήµα του σβήνει µια Σάι’α (πόντος 
κακών πράξεων) και το επόµενο καταγράφει γι’ αυτόν µία Χάσσανα 

(πόντος καλών πράξεων), καθώς πηγαίνει και επιστρέφει.» (Άχµαντ) 

16 Η προετοιµασία και 
το να πηγαίνει κανείς 
νωρίτερα στο Τζαµί 
για την προσευχή της 

Παρασκευής 

«Όποιος κάνει µπάνιο (Ιγτισάλ - Γούσλ) την ηµέρα της Τζούµου‘α 

(Παρασκευή), και πλένεται καλά, και έπειτα πηγαίνει (πολύ) 

νωρίς και περπατά και δεν ιππεύει, και πηγαίνει κοντά στον Ιµάµη 

και ακούει και δεν επιδίδεται σε άσκοπες συζητήσεις, θα λάβει την 
αµοιβή για κάθε βήµα ισάξια µε την αµοιβή των πράξεων ενός 
χρόνου νηστείας και νυχτερινής προσευχής.»  

17 Το να φτάνει κανείς 
στο Τακµπείρατ Αλ-
Ιχράµ (ρήση Αλλάχου 

Άκµπαρ) της 
προσευχής 

«Όποιος προσεύχεται για χάρη του Αλλάχ για σαράντα ηµέρες 
στο τζαµί (τις υποχρεωτικές προσευχές µαζί µε άλλους – Σαλάτ 
Αλ-Τζαµά‘α) και φτάνει πριν την πρώτη Τακµπείρα (Τακµπείρατ 
Αλ-Ιχράµ) της προσευχής, θα καταγραφεί ως ελεύθερος από αυτά 

τα δυο: από το Πυρ της Κολάσεως και την υποκρισία.» 
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18 Υποχρεωτική 

Προσευχή µαζί µε 
άλλους. 

«Η εκτέλεση της υποχρεωτικής προσευχής µαζί µε άλλους, 
είναι καλύτερη από το να εκτελείται ατοµικά, κατά είκοσι εφτά 

βαθµίδες (του Παραδείσου).» 

19 Οι προσευχές ‘Ίσα 

και Φάτζρ µαζί µε 
άλλους. 

«Όποιος εκτελεί την Αλ-‘Ισά’ µαζί µε άλλους, είναι σαν να 

περνούσε τη µισή νύχτα προσευχόµενος τη νυχτερινή 

προσευχή. Και όποιος εκτελεί την Αλ-Φάτζρ µαζί µε άλλους, 
είναι σαν να προσευχόταν ολόκληρη τη νύχτα.» 

20 Η προσευχή στην 
πρώτη σειρά 

«Αν οι άνθρωποι γνώριζαν πόση είναι η αµοιβή που έχει το 

κάλεσµα για την προσευχή και η προσευχή στην πρώτη σειρά, 

και δεν έβρισκαν κανένα τρόπο (για να βρίσκονται στην πρώτη 

σειρά), παρά το να τραβούν κλήρους, θα τραβούσαν κλήρους.» 

21 Η τακτική εκτέλεση 

προαιρετικών 
προσευχών 

«Όποιος προσεύχεται για ένα µερόνυχτο δώδεκα Ράκ‘α 

(προαιρετικών προσευχών), θα χτιστεί γι’ αυτόν ένα σπίτι στον 
Παράδεισο: τέσσερα πριν τη ∆ουχρ και δύο µετά, δύο µετά τη 

Μάγριµπ, δύο µετά την Ίσα, και δύο πριν τη Φατζρ.» 

22 Άφθονες 
προαιρετικές 
προσευχές 

«Πέστε πρηνείς πολλές φορές για τον Αλλάχ, γιατί κάθε φορά που 

πέφτετε πρηνείς ο Αλλάχ θα σας υψώνει γι' αυτό µία βαθµίδα και θα 

αφαιρεί µία αµαρτία σας.» 

«Μια προαιρετική προσευχή από ένα άτοµο χωρίς να τον βλέπουν άλλοι, 
ισοδυναµεί µε είκοσι πέντε προαιρετικές προσευχές ενώ τον βλέπουν οι άλλοι. 

23 Η προαιρετική προσευχή 

πριν τη Φατζρ και την 
υποχρεωτική προσευχή 

Αλ-Φατζρ 

«Τα δύο προαιρετικά Ράκ‘α πριν τη Φατζρ είναι καλύτερα 

από αυτόν τον κόσµο και απ’ ό,τι βρίσκεται σ’ αυτόν.» 

«Όποιος εκτελεί την πρωινή προσευχή βρίσκεται υπό την 
προστασία του Αλλάχ.» 

24 Η προσευχή 

του πρωινού 

µετά την 
ανατολή του 

ηλίου (Σαλά 

Αντ-Ντούχα) 

«Κάθε πρωί οφείλεται µια ελεηµοσύνη για κάθε άρθρωση του ατόµου, εποµένως 
κάθε Τασµπίχ (ρήση ‘‘Σουµπχάνα Αλλάχ’’) αποτελεί πράξη ελεηµοσύνης, και 
κάθε Ταχµείντ (ρήση ‘‘Αλ-Χάµντου Λελλάχ’’) αποτελεί πράξη ελεηµοσύνης, 
και κάθε Ταχλίλ (ρήση ‘‘Λα ιλλάχα ίλλα Αλλάχ’’) αποτελεί πράξη 

ελεηµοσύνης, και κάθε Τακµπείρ (ρήση ‘‘Αλλάχου Άκµπαρ’’) αποτελεί πράξη 

ελεηµοσύνης, και κάθε εντολή για το καλό αποτελεί πράξη ελεηµοσύνης, και 
κάθε απαγόρευση για το κακό αποτελεί πράξη ελεηµοσύνης. Η προσφορά δύο 

Ράκ‘α κατά το µέσο του πρωινού (Ντούχα) επαρκεί για όλα αυτά.» 

25 Το να κάθεται κανείς 
στη θέση της 
προσευχής του 

µνηµονεύοντας τον 
Αλλάχ 

«Οι άγγελοι προσεύχονται για κάποιον (κάνοντας επίκληση 

στον Αλλάχ να τον Συγχωρέσει) εφ’ όσον βρίσκεται στη θέση 

της προσευχής του και δεν ακυρώνει τη νίψη του (αερίζεται). 
Λένε, ‘‘Αλλάχουµα Ίγφιρ Λάχου (Ω, Αλλάχ συγχώρεσέ τον)’’, 
‘‘Αλλάχουµα Ερχάµουχου (Ω, Αλλάχ, ελέησέ τον)’’.» 

26 Η µνηµόνευση του Αλλάχ 
µέχρι την ανατολή του ηλίου 

µετά τη Σαλά Αλ-Φατζρ 

συλλογικά και στη συνέχεια η 

προσφορά δύο Ράκ‘α 

«Όποιος τελεί τη Σαλά Αλ-Φατζρ συλλογικά, και στη 

συνέχεια κάθεται και µνηµονεύει τον Αλλάχ µέχρι την 
ανατολή του ηλίου κι έπειτα προσφέρει δύο Ράκ‘α, θα 

ανταµειφθεί σαν να έχει κάνει Χατζ και ‘Ούµρα, 

ολοκληρωµένα, ολοκληρωµένα, ολοκληρωµένα.» 

27 Το να ξυπνά κάποιος 
τη νύχτα και να ξυπνά 

και τη σύζυγό του 

«Όποιος ξυπνά τη νύχτα και ξυπνά και τη σύζυγό του, και στη 

συνέχεια προσφέρουν και οι δύο δύο Ράκ‘α, θα καταγραφούν από 

τους άντρες και τις γυναίκες που µνηµονεύουν πολύ τον Αλλάχ.» 

28 Η πρόθεση να ξυπνά κανείς 
τη νύχτα για προαιρετικές 
προσευχές κι έπειτα το να τον 

παίρνει ο ύπνος 

«Όποιος παραλείπει µια συχνή προαιρετική προσευχή 

τη νύχτα γιατί τον παίρνει ο ύπνος, ο Αλλάχ γράφει γι’ 
αυτόν την ανταµοιβή γι’ αυτήν την προσευχή, και ο 

ύπνος του συνιστά ελεηµοσύνη.» 
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29 «Το να λέει 
κανείς, 

εισερχόµενος 
στην 

αγορά… 

«Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχου Ουάχνταχου λα σαρίκα Λάχ, Λάχου Αλ-Μούλκου 
ουά Λάχου Αλ-Χάµντ, Γιούχιει ουά Γιουµίτ, ουά Χούα Χάιον λα γιαµούτ, 
Μπιγιάντιχι Ελ-Χάιρου ουά Χούα ‘άλα κόλα σάι’ιν Καντείρ.» (∆εν υπάρχει 
θεός εκτός από τον Αλλάχ και µόνο, χωρίς εταίρους, σ’ Αυτόν Ανήκει 
ολόκληρη η Κυριαρχία και ο Έπαινος. Αυτός ∆ίνει ζωή και Προκαλεί το 
θάνατο, και Αυτός είναι Ζων και ποτέ δεν πεθαίνει. Στα χέρια του βρίσκεται 
κάθε καλό και είναι Πανίσχυρος πάνω στα πάντα). Όταν κανείς λέει το 

παραπάνω, ο Αλλάχ γράφει ένα εκατοµµύριο Χασσανάτ (πόντους καλών 
πράξεων) γι’ αυτόν και θα σβήσει ένα εκατοµµύριο Σαϊ’άτ (πόντους 
κακών πράξεων), και θα τον εξυψώσει κατά ένα εκατοµµύριο βαθµίδες, 
και θα χτίσει γι’ αυτόν ένα σπίτι στον Παράδεισο.» 

30 Η ρήση των φράσεων 
Σουµπχάνα Αλλάχ, Αλ-
Χάµντου Λιλλάχ, και 
Αλλάχου Άκµπαρ, 

τριάντα τρεις φορές 
την καθεµία, και στο 
τέλος η ρήση µια 

φορά της φράσης Λα 

ιλλάχα ίλλα Αλλάχ.... 
µετά τις υποχρεωτικές 

προσευχές 

«Όσοι λένε Σουµπχάνα Αλλάχ, Αλ-Χάµντου Λιλλάχ, και 
Αλλάχου Άκµπαρ (∆όξα στον Αλλάχ. Κάθε έπαινος ανήκει στον 
Αλλάχ. Και ο Αλλάχ είναι ο Μέγιστος), τριάντα τρεις φορές το 

καθένα, εποµένως ενενήντα εννέα φορές συνολικά, και στη 

συνέχεια λένε για την εκατοστή φορά «Λα ιλάχα ίλλα Αλλάχου 
Ουάχνταχου λα σαρίκα Λάχ, Λάχου Αλ-Μούλκου ουά Λάχου Αλ-
Χάµντ, ουά Χούα ‘άλα κόλα σάι’ιν Καντείρ.» (∆εν υπάρχει θεός 
εκτός από τον Αλλάχ και µόνο, χωρίς εταίρους, σ’ Αυτόν Ανήκει 
ολόκληρη η Κυριαρχία και ο Έπαινος. Και είναι Πανίσχυρος πάνω 
στα πάντα) µετά την προσευχή, οι αµαρτίες τους θα συγχωρεθούν, 
ακόµα κι αν ήταν σαν τον αφρό της θάλασσας.» 

31 Η απαγγελία του Άγιατ-
Αλ-Κούρσι µετά τις 

υποχρεωτικές προσευχές 

«Όποιον απαγγέλλει το Άγιατ Αλ-Κούρσι [2:255] µετά από 

κάθε µία από τις υποχρεωτικές προσευχές, τίποτα δε θα τον 
εµποδίσει από την είσοδο στον Παράδεισο, παρά µόνο το 

ότι δεν έχει πεθάνει ακόµα.» 

32 Η επίσκεψη 

στους ασθενείς 
«Για κάθε Μουσουλµάνο που επισκέπτεται κάποιον άλλον ασθενή 

Μουσουλµάνο το πρωί,  εβδοµήντα χιλιάδες άγγελοι προσεύχονται 
γι’ αυτόν µέχρι το απόγευµα, και αν τον επισκεφθεί το απόγευµα, 

εβδοµήντα χιλιάδες άγγελοι προσεύχονται γι’ αυτόν µέχρι το πρωί 
και θα αποκτήσει έναν κήπο στον Παράδεισο.» 

33 Η ικεσία όταν 
βλέπει κανείς 
κάποιον που έχει 
κάποια σωµατική 

αναπηρία 

«Όποιος είδε κάποιον να έχει κάποια σωµατική αναπηρία, και τότε 
είπε, «Αλ-Χάµντου Λιλλάχι Ελ-Λάδδι ‘Αφάνι µίµµα Εµπταλάκα 
µπίχι ουά Φαντάλνι ‘αλά καθίριν µίµµαν Χάλακα ταφντίλα» (∆όξα 
στον Αλλάχ, που µε έχει σώσει από αυτό µε το οποίο ∆οκιµάζει εσένα 
(δηλ. την αναπηρία ή την ασθένειά σου), και µε έχει Ευνοήσει σε 
σχέση µε άλλα πλάσµατά Του), δε θα τον βρει µια τέτοια δοκιµασία.» 

34 Το να δίνει κανείς 
κουράγιο σε κάποιον 

άλλον 

«Όποιος δίνει κουράγιο σε κάποιον που έπαθε κάποια συµφορά 

θα λάβει παρόµοια αµοιβή µε αυτή που θα λάβει ο πληγµένος 
(λόγω της υποµονής του).» 

35 Η επικήδεια 

προσευχή και η 

συνοδεία του νεκρού 

στο νεκροταφείο 
µέχρι την ταφή 

«Όποιος παρίσταται στην επικήδεια προσευχή µέχρι αυτή να 

τελεστεί, θα λάβει ένα Κιράτ ανταµοιβή, και όποιος παραµείνει 
µέχρι την ταφή, θα λάβει δύο Κιράτ.» Τον ρώτησαν, «Πόσο 

είναι δύο Κιράτ;» Εκείνος απάντησε, «Όσο δύο µεγάλα βουνά». 

Ο Ιµπν ‘Ούµαρ (
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτού ) είπε, «Έχουµε χάσει πολλά Κιράτ.» 

36 Η ανέγερση ενός 
Τζαµιού ή η βοήθεια 

για την ανέγερσή του 

«Όποιος χτίζει Τζαµί για τον Αλλάχ, ακόµα και στο µέγεθος 
µιας µικρής φωλιάς, ο Αλλάχ θα χτίσει γι’ αυτόν ένα σπίτι στον 
Παράδεισο.» 

37 Το ξόδεµα και η 

παραχώρηση 

«Κάθε πρωί που έρχεται κατεβαίνουν δύο άγγελοι και ο ένας 
απ’ αυτούς λέει. ‘‘Ω, Αλλάχ, γι’ αυτόν που ξοδεύει, 
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χρηµάτων για Χάρη 

του Αλλάχ 
Αναπλήρωσέ του και µε περισσότερα’’, και ο άλλος λέει, ‘‘Ω, 

Αλλάχ, γι’ αυτόν που είναι φειδωλός, Προκάλεσέ του ζηµία.’’» 

38 Η 

ελεηµοσύνη 

�«Ένα ντίρχαµ ξεπέρασε εκατό χιλιάδες ντίρχαµ.». Τον ρώτησαν, «Πώς 
έγινε αυτό;». Εκείνος είπε, «Ήταν κάποιος που είχε δύο ντίρχαµ και 
έδωσε το ένα για ελεηµοσύνη, και ήταν και κάποιος πολύ πλούσιος που 

πήγε σε ένα κοµµάτι από την περιουσία του και πήρε εκατό χιλιάδες 
ντίρχαµ και τα έδωσε ως ελεηµοσύνη».�«Όποιος Μουσουλµάνος 
φυτεύει ένα δέντρο ή σπέρνει ένα χωράφι και έπειτα ένα πουλί, 
άνθρωπος, ή ζώο τρώει απ’ αυτό, θα αµειφθεί για αυτό ως ελεηµοσύνη.» 

39 Το να δανείζει 
κανείς χωρίς τόκο 

«Όποιος Μουσουλµάνος δανείζει άλλον µουσουλµάνο δύο φορές, 
θα λάβει αµοιβή σαν να έδινε αυτό σε ελεηµοσύνη µία φορά.» 

40 Το να είναι κανείς 
υποµονετικός µε τους 
ανθρώπους που 

βρίσκονται σε 
δυσκολία (όταν του 

έχει δώσει δάνειο) 

«Όποιος δανείζει κάποιον που αντιµετωπίζει δυσκολίες (για 

κάποιο συµφωνηµένο χρονικό διάστηµα), θα αµειφθεί για κάθε 
µέρα µέχρι το χρόνο της αποπληρωµής σα να είχε δώσει 
ελεηµοσύνη (µια φορά). Αν περιµένει µετά το χρόνο της 
αποπληρωµής, τότε θα αµειφθεί για κάθε µέρα σα να είχε 
δώσει διπλά αυτό το ποσό σε ελεηµοσύνη.» 

41 Η νηστεία για χάρη 

του Αλλάχ 
«Όποιος νηστεύει µια µέρα για χάρη του Αλλάχ, ο Αλλάχ θα 

αποµακρύνει το πρόσωπό του από το Πυρ της Κολάσεως σε 
απόσταση εβδοµήντα χρόνων.» 

42 Η νηστεία για τρεις 
ηµέρες κάθε µήνα, και 

την Ηµέρα του 

‘Άραφα και την 
Ηµέρα του ‘Αασούρά’ 

«Η νηστεία κάθε µήνα για τρεις µέρες είναι σαν τη νηστεία για πάντα.» 

«Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ρωτήθηκε για τη νηστεία την 
Ηµέρα του ‘Άραφα, και είπε: «Εξιλεώνει από τις αµαρτίες του 

προηγούµενου και του επόµενου χρόνου.» 

«Ρωτήθηκε για τη νηστεία την Ηµέρα του ‘Ασούρά’, και είπε: 
«Εξιλεώνει από τις αµαρτίες του προηγούµενου χρόνου.» 

43 Η νηστεία για έξι µέρες 
του µήνα Σαουάλ 

«Όποιος νηστεύει ολόκληρο το µήνα Ραµαντάν και ακολούθως 
έξι µέρες του Σαουάλ, είναι σα να νήστευε για πάντα» 

44 Το να τελεί κανείς την 
Σαλάτ Ατ-Ταραουίχ µε 
τον Ιµάµη, µέχρι 

εκείνος να τελειώσει 

«Όταν κάποιος προσεύχεται (Σαλάτ Ατ-Ταραουίχ) µε τον 
Ιµάµη της προσευχής µέχρι εκείνος να τελειώσει, θα µετρηθεί 
γι’ αυτόν σαν να προσευχόταν ολόκληρη τη νύχτα.» 

45 Η ‘Ούµρα το µήνα 

Ραµαντάν 
«Η ‘Ούµρα κατά το Ραµαντάν ισοδυναµεί µε το Προσκύνηµα». 

Σύµφωνα µε µια άλλη αφήγηση, «ένα προσκύνηµα µαζί µου» 

«Όποιος περιέρχεται την Κά‘µπα επτά φορές, κι έπειτα 

προσφέρει δύο Ράκ‘α, είναι σα να έχει ελευθερώσει έναν δούλο.» 

46 Προσκύνηµα µε 
ευσέβεια (αποδεκτό 
από τον Αλλάχ) 

«Όποιος κάνει προσκύνηµα (για τον Αλλάχ) και δε µιλά ή δρα 

απρεπώς ή κακόβουλα, θα επιστρέψει σα νεογέννητο.» 

«Η αµοιβή για ένα ευσεβές προσκύνηµα δε θα είναι παρά µόνον 
ο Παράδεισος.» 

47 Καλές πράξεις τις 
πρώτες δέκα µέρες 
του ∆ουλ-Χίτζα 

«∆εν υπάρχουν µέρες πιο αγαπητές για τον Αλλάχ στις οποίες 
γίνονται καλές πράξεις, από αυτές τις µέρες (δηλ. τις πρώτες 
δέκα µέρες του ∆ουλ-Χίτζα)». Είπαν σ’ αυτόν, «Ω, Αγγελιαφόρε 
του Αλλάχ, ούτε καν ο αγώνας στο ∆ρόµο του Αλλάχ (δεν είναι 
πιο αγαπητός);». Εκείνος είπε, «Ούτε καν ο αγώνας στο ∆ρόµο 

του Αλλάχ, εκτός αν κάποιος πηγαίνει µε την ψυχή του και όλον 
τον πλούτο του και χάσει και τα δύο.» 

48 Ο 

σφαγιασµός 
«Οι Σύντροφοι του Προφήτη (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπαν, «Ω, Αγγελιαφόρε του 

Αλλάχ, τι είναι αυτά τα Αλ-’Ουντχίγια». Εκείνος είπε, «Η Σούννα του 
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(Αλ-
Ουντχίγια) 

πατέρα σας, Ιµπραχήµ (Αβραάµ).». Είπαν, «Και τι λαµβάνουµε επ’ αυτά, 

ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ;». Εκείνος είπε, «Για κάθε τρίχα µια καλή 

πράξη.». Εκείνοι είπαν, «Και από την προβιά, ω, Αγγελιαφόρε του 

Αλλάχ;». Εκείνος είπε, «Και για κάθε τρίχα της προβιάς µια καλή πράξη.» 

49 Η αµοιβή για 

τον λόγιο 
«Η υπεροχή του πολυµαθούς λογίου ως προς τον λάτρη είναι σαν την 
υπεροχή µου ως προς τον χαµηλότερο από σας.». Έπειτα, ο Αγγελιαφόρος 
του Αλλάχ είπε, «Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ, οι άγγελοί Του και οι κάτοικοι των 
Ουρανών και της Γης, ακόµα κι ένα µυρµήγκι στην τρύπα του κι ένα ψάρι, 
προσεύχονται γι’ αυτόν που διδάσκει γνώση στους ανθρώπους.» 

50 Το κλάµα από φόβο 
για τον Αλλάχ και το 
να φυλάει κανείς κάτι 
για χάρη του Αλλάχ 

«∆ύο µάτια δε θα αγγίξουν το Πυρ της Κολάσεως: το µάτι που 

κλαίει από φόβο για τον Αλλάχ· και το µάτι που παραµένει 
ξύπνιο φυλάγοντας κάτι για χάρη του Αλλάχ.» 

51 Το να χάσει κανείς τα 

µικρά παιδιά του 

«Όποιου Μουσουλµάνου τρία από τα παιδιά πεθαίνουν, χωρίς 
να φτάσουν την ηλικία της αµαρτίας (εφηβεία), ο Αλλάχ θα τον 
εισάγει στον Παράδεισο από το έλεός Του γι' αυτά.» 

52 Το να λάβει κανείς τη 

δοκιµασία του να χάσει 
την όρασή του και να 

επιδείξει υποµονή 

«Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ λέει, ‘‘Αν ∆οκιµάσω τον δούλο Μου 

µε τα δυο αγαπητά του (µάτια), και παραµείνει 
υποµονετικός, τότε θα τον Αποζηµιώσω γι’ αυτά µε τον 
Παράδεισο.’’» 

53 Η αποφυγή κάποιου 

πράγµατος από ευσέβεια 

«∆εν θα αφήσετε κάτι από ευσέβεια προς τον Αλλάχ, Τον 
Παντοδύναµο, τον Μεγαλειώδη, χωρίς ο Αλλάχ να σας 
δώσει κάτι καλύτερο.» 

54 Η προστασία της 
γλώσσας και των 
απόκρυφων σηµείων 

«Όποιος µου εγγυηθεί τι βρίσκεται ανάµεσα στα σαγόνια 

του και τι βρίσκεται ανάµεσα στα πόδια του, εγώ θα 

εγγυηθώ γι’ αυτόν τον Παράδεισο.» 

55 Το να λέει 
κανείς «εις 
το όνοµα 

του Αλλάχ» 

«Αν κάποιος άνδρας µνηµονεύει τον Αλλάχ καθώς µπαίνει στο σπίτι του και 
πριν φάει, ο Σατανάς λέει (στους άλλους  σατανάδες): ‘‘∆εν υπάρχει χώρος να 

µείνετε εδώ τη νύχτα, ούτε φαγητό.’’ Και αν δεν µνηµονεύει τον Αλλάχ 
καθώς µπαίνει στο σπίτι του, ο Σατανάς λέει: ‘‘Βρήκατε ένα µέρος να 

περάσετε τη νύχτα.’’ Και αν δεν µνηµονεύει τον Αλλάχ πριν φάει, ο Σατανάς 
λέει: ‘‘Βρήκατε ένα µέρος για να περάσετε τη νύχτα και να δειπνήσετε.’’» 

56 Η ικεσία 

προς τον 
Αλλάχ µετά 

το φαγητό, 
και κατά 

την ένδυση 

�«Για όποιον τρώει και έπειτα λέει, ‘‘Αλ-Χάµντου Λιλλάχι Αλ-Λάδδι 
’Ατ‘άµνι χάδα ουά Ραζακανίγιαχου µιν γάιρι χάουλιν µίννι ουά λα 
κούωα’’ (∆όξα στον Αλλάχ που µου έδωσε αυτό το φαγητό, και µου το 
παραχώρησε, χωρίς δύναµη από µέρους µου), ο Αλλάχ θα συγχωρήσει τις 
προηγούµενες αµαρτίες του.» �«Για όποιον φορά καινούρια ενδύµατα 

και έπειτα λέει, ‘‘Αλ-Χάµντου Λιλλάχι Αλ-Λάδδι Κασάνι χάδα ουά 
Ραζακανίγιαχου µιν γάιρι χάουλιν µίννι ουά λα κούωα’’ (∆όξα στον Αλλάχ 
που µου έδωσε αυτό το ένδυµα, και µου το παραχώρησε, χωρίς δύναµη από 
µέρους µου), ο Αλλάχ θα συγχωρήσει τις προηγούµενες αµαρτίες του.» 

57 Η επιθυµία 

για ελάττωση 

του φορτίου 

που κουβαλά 

κάποιος 

Η Φάτιµα (
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτής  ) ζήτησε από τον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) έναν 
υπηρέτη, και έτσι εκείνος απάντησε σ’ αυτή και στον ‘Αλί (

η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτού ). 

‘‘Να µη σας οδηγήσω σε κάτι καλύτερο απ' ό,τι µου ζητήσατε; Όταν 
αποσύρεστε στο κρεβάτι σας, να λέτε, ‘Αλλάχου Άκµπαρ’ (Ο Αλλάχ 
είναι ο Μέγιστος) τριάντα τέσσερις φορές, ‘Σουµπχάνα Αλλάχ’ (∆όξα 
στον Αλλάχ) τριάντα τρεις φορές, και ‘Αλ-Χάµντου Λιλλάα’ (Κάθε 
ευχαριστία ανήκει στον Αλλάχ) τριάντα τρεις φορές. Αυτό είναι 
καλύτερο για σας από έναν υπηρέτη.’’ 
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58 Η ικεσία πριν 
τη σεξουαλική 

επαφή 

«Αν κάποιος από σας επιθυµεί να προσεγγίσει τη σύζυγό του και πει, 
‘‘Αλλάχουµα Τζάννιµπνα Ασ-Σαϊτάνα ουά Τζάννιµπι Εσ-Σαϊτάνα µα 
Ραζάκτανα.’’ (Στο Όνοµα του Αλλάχ. Ω, Αλλάχ, κράτησε το Σατανά 
µακριά από µας και κράτησε το Σατανά µακριά από αυτό που Εσύ µας 
παραχώρησες (δηλ. το παιδί)), τότε αν ο Αλλάχ τους χαρίσει παιδί, ο 

Σατανάς δεν θα το βλάψει ποτέ.» 

59 Η 

ευχαρίστηση 

του άνδρα από 
τη συζυγό του 

�«Αν µια γυναίκα τελεί τις πέντε προσευχές της, και νηστεύει το µήνα 

της (το Ραµαντάν), και προστατεύει τα απόκρυφα σηµεία της, και 
υπακούει το σύζυγό της, θα ειπωθεί σε αυτή : ‘Μπες στον Παράδεισο 

από όποια πύλη επιθυµείς.’»�«Όποια γυναίκα πεθαίνει και ο σύζυγός 
της είναι ευχαριστηµένος µαζί της, θα εισέλθει στον Παράδεισο.» 

60 Η καλή συµπεριφορά 

στους γονείς και η 

διατήρηση των 
δεσµών µε τους εξ’ 
αίµατος συγγενείς 

�«Η ευχαρίστηση του Αλλάχ βρίσκεται στην ευχαρίστηση 

των γονέων.» 

�«Όποιος ευχαριστιέται µε το να αυξήσει πλουσιοπάροχα τα 

µέσα επιβίωσής του και το χρόνο ζωής του, ας διατηρήσει τις 
σχέσεις µε τους εξ’ αίµατος συγγενείς του.» 

61 Η κηδεµονία των 
ορφανών 

«Εγώ και ο κηδεµόνας ενός ορφανού είµαστε σαν αυτούς τους δύο 

στον Παράδεισο.» Έδειξε έπειτα ενώνοντας τα δύο δαχτυλά του, τον 
δείκτη και το µέσο.  

62 Οι καλοί ηθικοί 
τρόποι 

«Ο πιστός φτάνει µε τους καλούς ηθικούς τρόπους τη βαθµίδα του 

ατόµου που νηστεύει συνεχώς και προσεύχεται συνεχώς τη νύχτα.» 

«…και ένα σπίτι στο ψηλότερο σηµείο του Παραδείσου για αυτόν 
που έχει καλούς ηθικούς τρόπους.» 

63 Το έλεος για τα 

πλάσµατα και η 

συµπόνια γι’ αυτά 

«Ο Αλλάχ Ελεεί από τους δούλους Του µόνο εκείνους που 

δείχνουν έλεος.» «∆είξτε έλεος σε όσους βρίσκονται στη γη, και 
Αυτός που βρίσκεται στον ουρανό θα δείξει έλεος σε σας.» 

64 Το να επιθυµεί κανείς το καλό 
για τους Μουσουλµάνους 

«Κανείς από σας δεν πιστεύει µέχρι να αγαπήσει για 

τον αδελφό του, αυτά που αγαπά για τον ίδιο.» 

65 Η 

σεµνότητα 

� «Η σεµνότητα δεν φέρνει τίποτα άλλο, παρά καλό.» � «Η σεµνότητα 

είναι µέρος της πίστης.» � «Τέσσερα πράγµατα είναι από τη Σούννα των 
Προφητών: σεµνότητα, ευωδία, Σιουάκ και γάµος.» 

66 Οι αρχικοί 
χαιρετισµοί 

«Ένας άνδρας ήρθε στον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) και του είπε, ‘‘Ασ-Σαλάµου 
‘Αλάικουµ’’ (ειρήνη σε σένα). Ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) τότε είπε, ‘‘∆έκα.’’ 

Κάποιος άλλος ήρθε και είπε, ‘‘Ασ-Σαλάµου ‘Αλάικουµ ουά Ράχµατου 
Αλλάχ’’ (ειρήνη και το Έλεος του Αλλάχ σε σένα). Ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

τότε είπε, ‘‘Είκοσι.’’ Ένας τρίτος άνδρας ήρθε και του είπε, ‘‘Ασ-Σαλάµου 
‘Αλάικουµ ουά Ράχµατου Αλλάχ ουά Μπαρακάτου’’ (ειρήνη και το Έλεος του 
Αλλάχ και οι ευλογίες Του σε σένα). Τότε ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε, 
‘‘Τριάντα.’’ Εννοώντας Χασσανάτ (πόντους καλών πράξεων).» (καθώς µία 

καλή πράξη αυξάνεται επί δέκα φορές). 
67 Η χειραψία κατά τη 

συνάντηση 

«∆εν υπάρχουν δύο Μουσουλµάνοι που συναντιούνται και 
κάνουν χειραψία, χωρίς να συγχωρούνται πριν χωριστούν.» 

68 Η υπεράσπιση της τιµής 
των Μουσουλµάνων 

αδελφών 

«Όποιος υπερασπίζεται την τιµή του αδερφού του, ο Αλλάχ 
θα αποτρέψει το Πυρ από το πρόσωπό του κατά την Ηµέρα 

της Κρίσεως.» 

69 Η αγάπη για τους 
ενάρετους και το να 

κάθεται κανείς µαζί τους 

«Είσαι µε αυτούς που αγαπάς.» Ο Άνας ιµπν Μάλικ, 

(
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτού ) είπε ότι οι Σύντροφοι δεν ήταν τόσο 

ευχαριστηµένοι µε τίποτα, όσο ήταν από αυτό το Χαντίθ. 

70 Η αγάπη µεταξύ «Ο Αλλάχ ο Παντοδύναµος και ο Μεγαλοπρεπής είπε, ‘‘Αυτοί που 



  

@ @

κάποιων για χάρη 

του Αλλάχ 
αγαπούν ο ένας τον άλλο για χάρη της Μεγαλειότητάς Μου θα 

λάβουν άµβωνες φωτός και ακόµη και οι προφήτες και οι 
µάρτυρες θα τους κοιτάζουν µε εκτίµηση επιθυµώντας να λάβουν 
τέτοια θέση µαζί µε τις υπόλοιπες υψηλές θέσεις που κατέχουν.’’» 

71 Η ικεσία για τους 
Μουσουλµάνους 
αδελφούς 

«Η ικεσία κάποιου µουσουλµάνου για το µουσουλµάνο αδελφό 

του, ενώ εκείνος είναι απών, εισακούεται, και στο κεφάλι του 

βρίσκεται ένας αρµόδιος άγγελος, που θα του πει όταν κάνει 
ικεσία για τον αδελφό του: ‘‘Αµήν, και για σένα οµοίως’’.» 

72 Η αναζήτηση συγχώρησης 
για τους Μουσουλµάνους 
άνδρες και γυναίκες 

«Για όποιον αναζητά συγχώρηση για τους Μουσουλµάνους 
άνδρες και γυναίκες, ο Αλλάχ θα γράψει για εκείνον µια 

Χάσσανα για κάθε πιστό άνδρα και γυναίκα.» 

73 Η αφαίρεση 

κάποιου εµποδίου 

από το δρόµο 

«Είδα κάποιον να απολαµβάνει τον Παράδεισο γιατί έκοψε ένα 

δέντρο από το µονοπάτι των ανθρώπων, το οποίο τους 
ενοχλούσε.» 

74 Η αποχή από την 
υποκριτική 

συγκατάβαση και 
το ψεύδος 

«Είµαι ο εγγυητής για ένα σπίτι στην άκρη του Παραδείσου για το 

άτοµο που απέχει από την υποκριτική συγκατάβαση, ακόµη κι αν 
έχει δίκιο, και για ένα σπίτι στη µέση του Παραδείσου, για το 

άτοµο που απέχει από το ψέµα, ακόµη και αστειευόµενος.» 

75 Η 

συγκράτηση 

του θυµού 

«Όποιον συγκρατεί τον θυµό του, ενώ µπορεί να την διοχετεύσει, ο Αλλάχ 
θα τον καλέσει την Ηµέρα της Ανάστασης µπροστά σε όλα τα 

δηµιουργήµατα, ώστε να επιλέξει όποια γυναίκα του Παραδείσου επιθυµεί.» 

76 Ο έπαινος 
για κάποιον 

«Σε όποιον επαινείτε θα επιβάλλεται ο Παράδεισος, και σε όποιον 
κακολογείτε θα επιβάλλεται το Πυρ της Κολάσεως: εσείς είστε οι 
µάρτυρες του Αλλάχ στη γη.» 

77 Η ανακούφιση από 
τις δυστυχίες και η 

διευκόλυνση των 
Μουσουλµάνων, η 

προστασία και η 

βοήθεια σ’ αυτούς. 

«Ο Αλλάχ θα ανακουφίσει ένα δεινό από τα µεγαλύτερα δεινά την 
Ηµέρα της Ανάστασης, από όποιον ανακουφίσει ένα επίγειο δεινό 

από κάποιον πιστό. Ο Αλλάχ θα διευκολύνει σε αυτόν τον κόσµο και 
τον επόµενο, όποιον διευκολύνει κάποιον που βρίσκεται σε δυσκολία. 

Ο Αλλάχ θα καλύψει σε αυτόν τον κόσµο και τον επόµενο, όποιον 
καλύψει (τις ατέλειες και τα σφάλµατα) ενός Μουσουλµάνου…» 

78 Η ανησυχία 

για τη 

Μέλλουσα 

Ζωή 

«Όποιος έχει ως κύρια ανησυχία του τη Μέλλουσα Ζωή, o Αλλάχ θα 

γεµίσει την καρδιά του µε αίσθηµα πλούτου· Θα Συγκεντρώσει όλα του 

τα σκορπισµένα θέµατα (ώστε να µην έχει ανησυχία γι’ αυτά), και 
αυτός ο κόσµος θα εξαναγκαστεί να έλθει σ’ εκείνον.» 

79 Ο δίκαιος 
κυβερνήτης, ο 
ενάρετος νέος, 

η 

προσκόλληση 

στο Τζαµί, η 

αγάπη για 

χάρη του 

Αλλάχ, κλπ… 

«Ο Αλλάχ θα δώσει σκιά σε εφτά ανθρώπους την Ηµέρα που δεν θα υπάρχει 
καµία σκιά, παρά µόνο η δική Του: σε έναν δίκαιο κυβερνήτη· σε έναν νέο 

που ανατράφηκε στη λατρεία του Κύριού του (Αλλάχ)· σε έναν άνδρα που η 

καρδιά του είναι προσκολληµένη στο Τζαµί· σε δύο ανθρώπους που αγαπούν 
ο ένας τον άλλο για χάρη του Αλλάχ και χωρίζουν µόνο εξαιτίας του Αλλάχ· 
σε κάποιον που προσπαθεί να τον  αποπλανήσει µια όµορφη γυναίκα που 

κατέχει υψηλή θέση, αλλά εκείνος λέει, ‘‘Φοβάµαι τον Αλλάχ’’· σε έναν 
άνδρα που κάνει ελεηµοσύνη κρυφά, που ούτε καν το αριστερό του χέρι 
γνωρίζει τι ξοδεύει το δεξί· και σε ένα άντρα που µνηµονεύει τον Αλλάχ 
αποµονωµένος και τα µάτια του πληµµυρίζουν µε δάκρυα.» 

80 Η ζήτηση 

συγχώρησης 
«Όποιος ζητά συνεχώς από τον Αλλάχ συγχώρηση, τότε ο Αλλάχ θα του 

χαρίσει διέξοδο από κάθε δυσκολία, και ανακούφιση από κάθε ανησυχία, 

και θα του Παρέχει αγαθά από εκεί που δεν θα το περιµένει.» 
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Μερικές Απαγορεύσεις 

στο Ισλάµ  
  

Αρ. Οι Απαγορευµένες 
Πράξεις 

Η Απόδειξη της Απαγόρευσης από Αχαντίθ του 
Προφήτη (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 
1 Η προσπάθεια κάποιου να 

ευχαριστήσει µε τις πράξεις 
του τους ανθρώπους (αντί 

για τον Αλλάχ). 

«Ο Αλλάχ είπε, ‘‘Είµαι Πιο Ανεξάρτητος και πιο Πλούσιος 
από το να έχω οποιονδήποτε εταίρο. Όποιος κάνει µία 

πράξη, εµπλέκοντας σ’ αυτήν κάποιον εταίρο µαζί µε Μένα, 

θα Εγκαταλείψω αυτόν για εκείνον (τον εταίρο).’’» 

2 Ενάρετος 
επιφανειακά 

και 
διεφθαρµένος 
εσωτερικά. 

«Στ’ αλήθεια, γνωρίζω ανθρώπους που θα έρθουν την Ηµέρα της 
Ανάστασης µε καλές πράξεις όπως τα όρη Τιχάµα, αλλά ο Αλλάχ θα τις 
κάνει διασκορπισµένη άµµο.». Ο Θαουµπάν είπε: «Ω, Αγγελιαφόρε του 

Αλλάχ, περίγραψέ τους σε µας, και πες µας περισσότερα, ώστε να µην 
γίνουµε σαν αυτούς.» Εκείνος είπε: «Είναι αδελφοί σας και ανήκουν 
στη φυλή σας, λατρεύουν τη νύχτα όπως κι εσείς, αλλά είναι εκείνοι, 
που όταν είναι µόνοι τους, παραβιάζουν τις απαγορεύσεις του Αλλάχ.»  

3 Αλαζονεία και 
Ματαιοφροσύνη 

«Κανείς που να έχει αλαζονεία, έστω και στο βάρος ενός 
ατόµου, δεν θα εισέλθει στον Παράδεισο.»  

4 Ισµπάλ (Το να φορά 

κανείς ρούχα που να 

φτάνουν πολύ κάτω από 
τους αστραγάλους όπως 
τα ρούχα των βασιλιάδων 
που έχουν µακριές ουρές) 

«Το Ισµπάλ υπάρχει σε ιζάρ (ένδυµα για το κάτω µέρος του 

σώµατος), καµείς (πουκάµισο ή ένδυµα για το πάνω µέρος 
του σώµατος, που φτάνει µέχρι κάτω από τους αστραγάλους) 
και σαρίκι (µε ουρά που φτάνει κάτω από τους αστραγάλους). 
Ο Αλλάχ δεν θα κοιτάξει την Ηµέρα της Ανάστασης εκείνον 
που από περηφάνια αφήνει τα ρούχα του να σέρνονται.» 

5 Φθόνος 
και Ζήλια 

«Να απέχετε από το φθόνο, γιατί ο φθόνος καταβροχθίζει τις καλές πράξεις, όπως 
η φωτιά καταβροχθίζει τα ξηρά ξύλα.» -ή µπορεί να είπε, «το ξηρό χορτάρι.» 

6 Τοκογλυφία «Ο Αγγελιαφόρος Του Αλλάχ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) καταράστηκε αυτόν που 

λάµβανε τόκους και αυτόν που τους έδινε.»   

«Ένα Ντίρχαµ τόκων που λαµβάνει κάποιος εν γνώσει του είναι πιο 

σοβαρή αµαρτία από τριάντα έξι πράξεις µοιχείας.» 

7 Εθισµός 
σε τοξικές 
ουσίες 

«Ο αλκοολικός· αυτός που πιστεύει στη µαγεία· και αυτός που διακόπτει 
σχέσεις µε συγγενείς εξ’ αίµατος, δεν θα εισέλθουν στον Παράδεισο»  

«Η προσευχή κάποιου που ήπιε αλκοόλ, δεν θα γίνει δεκτή για σαράντα ηµέρες.» 

8 Το να ψεύδεται 
κανείς 

«Αλίµονο σ’ αυτόν που λέει λόγια µε ψεύδη για να κάνει τους 
ανθρώπους να γελάσουν· αλίµονο σ’ αυτόν, αλίµονο σ’ αυτόν!» 

9 Το να 

κατασκοπεύει ή να 

κρυφακούει κανείς 

«Όποιος κρυφακούει συζητήσεις ανθρώπων, και εκείνοι το 

απεχθάνονται, την Ηµέρα της Ανάστασης θα χυθεί στα αυτιά 

του λιωµένος µόλυβδος.» 

10 Η 

∆ηµιουργία 

Εικόνων 

«Αυτοί που δηµιουργούν εικόνες, θα λάβουν τη χειρότερη τιµωρία την 
Ηµέρα της Ανάστασης.» 

«Οι άγγελοι δεν εισέρχονται σε σπίτι όπου υπάρχει σκύλος ή εικόνα.» 

11 Το να µεταφέρει κάνεις 
λόγια κάποιου σε 
κάποιον άλλον. 

«Αυτός που µεταφέρει τα συκοφαντικά λόγια ανθρώπων σε 
άλλους ανθρώπους µε σκοπό να προκαλέσει διχόνοια 

µεταξύ τους, δεν θα εισέλθει στον Παράδεισο.»  

12 Το να λέει 
κανείς άσχηµα 

πράγµατα για 

κάποιον που 
δεν είναι 
παρών 

«Γνωρίζετε τι είναι η Αλ-Γάιµπα;» Εκείνοι είπαν, «Ο Αλλάχ και ο 

Αγγελιαφόρος Του γνωρίζουν καλύτερα.» Εκείνος είπε, «Το να αναφέρετε 
για τον αδελφό σας πράγµατα που αυτός απεχθάνεται.» Κάποιος, τότε, είπε, 
«Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ, και στην περίπτωση που έχει πράγµατι αυτό που 
θα αναφέρω;» Εκείνος απάντησε, «Αν έχει αυτό που θα αναφέρεις, αυτό 

ακριβώς είναι η Αλ-Γάιµπα, κι αν δεν το έχει, είναι ψευδής κατηγορία.» 

13 Το να 

καταριέται 
«Η κατάρα εναντίον ενός πιστού, είναι σαν να τον σκοτώνεις.» 

«Μην καταριέσαι τον άνεµο, γιατί πράγµατι έχει διαταχθεί (από 
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κανείς τον Αλλάχ). Όποιος καταριέται κάτι που δεν αξίζει να το 

καταραστεί, τότε η κατάρα θα επιστρέψει σ’ αυτόν.»  

14 Η αποκάλυψη 

µυστικών 
«Από τα χειρότερα άτοµα στα µάτια του Αλλάχ την Ηµέρα της 
Ανάστασης, είναι εκείνος που έχει σεξουαλική επαφή µε τη σύζυγό 

του και στη συνέχεια αποκαλύπτει το µυστικό της.» 

15 Αισχρολογία �«Το χειρότερο άτοµο στα µάτια του Αλλάχ την Ηµέρα της 
Ανάστασης είναι αυτό που οι άνθρωποι εγκαταλείπουν, 
φοβούµενοι την αισχρολογία του.» � «Οι περισσότερες αµαρτίες 
των παιδιών του Αδάµ, προέρχονται από τη γλώσσα τους.» 

16 Η κατηγορία 

ενός 
Μουσουλµάνου 

ως άπιστου 

«Όποιος λέει στον αδελφό του, ‘Ω, άπιστε,’ η αµαρτία ανήκει σε 
έναν από τους δύο: αν το άτοµο είναι πράγµατι άπιστο (τότε η 

αµαρτία ανήκε σ’ αυτόν), ή διαφορετικά, η αµαρτία ανήκει στον 
ίδιο (σε αυτόν που το είπε).» 

17 Η διεκδίκηση 

σχέσεων µε άλλους 
και όχι µε τον 
πατέρα του 

�«Κάθε άνδρας που εν γνώσει του ισχυρίζεται ότι είναι γιος  
κάποιου άλλου, και όχι του πατέρα του, ο Παράδεισος θα είναι 
απαγορευµένος γι’ αυτόν.» � «Μην αρνείστε τους πατέρες 
σας, όποιος αρνείται τον πατέρα του έχει τελέσει απιστία.» 

18 Ο εκφοβισµός 
ενός 

Μουσουλµάνου 

�«∆εν επιτρέπεται σε έναν µουσουλµάνο να τροµοκρατεί κάποιον 
Μουσουλµάνο.» �«Όποιος στρέφει ένα κοµµάτι σίδερο (δηλ. όπλο) 

στον αδελφό του, οι άγγελοι τον καταριούνται µέχρι να το αφήσει κάτω.» 

19 Η δολοφονία ενός ατόµου 

που προστατεύεται σε µια 

Ισλαµική χώρα 

«Όποιος σκοτώνει κάποιον µη Μουσουλµάνο σε µια 

Ισλαµική χώρα χωρίς κάποια δικαιολογία, δεν θα βρει 
την οσµή του Παραδείσου, και πράγµατι η ευωδία του 

βρίσκεται σε απόσταση εκατό ετών.» 

20 Η εχθρότητα µε τους 
Αουλιά’ (ευσεβείς 
δούλους) του Αλλάχ 

«Πράγµατι, ο Αλλάχ είπε ‘‘Όποιος δείχνει εχθρότητα σε 
έναν Ουαλέι (ευσεβή δούλο) Μου, τότε έχω Κηρύξει 
πόλεµο εναντίον του.» 

21 Η συµπεριφορά απέναντι 
σε έναν υποκριτή ή σε ένα 

κακόβουλο άτοµο ως 
έντιµο και ως ηγέτη 

«Μην πείτε σε έναν υποκριτή, ‘‘Σάγιντ’’ (κύριε), γιατί 
αν αυτός θεωρείται κύριος (έντιµος και ηγέτης) 
(ανάµεσά σας), τότε εξοργίσατε τον Κύριό σας.» 

22 Η εξαπάτηση ανθρώπων 
για τους οποίους είστε 

υπεύθυνοι 

«Όποιος δούλος, τον οποίο ο Αλλάχ κάνει υπεύθυνο για 

µια οµάδα ανθρώπων, πεθάνει την ηµέρα που θα 

πεθάνει, ενώ είναι ανέντιµος προς αυτούς, ο Αλλάχ θα 

Απαγορεύσει τον Παράδεισο γι’ αυτόν.» 

23 Το να αποφαίνεται κανείς 
για θέµατα θρησκείας, 
χωρίς να γνωρίζει 

«Σε όποιον δόθηκε η Φάτουα (ετυµηγορία-Φετβά) για 

θέµατα θρησκείας χωρίς γνώση, η αµαρτία ανήκει σ’ 

αυτόν που έδωσε την ετυµηγορία.» 

24 Η παράλειψη 

της προσευχής 
της 

Παρασκευής ή 

της Αλ-‘Ασρ 

«Όποιος παραλείπει την προσευχή της Παρασκευής τρεις 
(συνεχόµενες) φορές από αµέλεια, τότε ο Αλλάχ θα σφραγίσει στην 
καρδιά του την υποκρισία.» -εννοώντας χωρίς µια έγκυρη δικαιολογία.  

«Όποιος παραλείπει την Αλ-‘Ασρ (απογευµατινή) προσευχή, 

ακυρώνονται οι καλές του πράξεις.» 

25 Η εγκατάλειψη 

της προσευχής 
«Αυτό που ξεχωρίζει εµάς από αυτούς (δηλ. τους απίστους) είναι η 

προσευχή, έτσι όποιος την εγκαταλείπει έχει διαπράξει απιστία.»  

«Ανάµεσα σ’ έναν άνδρα και την ειδωλολατρία και την απιστία 

βρίσκεται η εγκατάλειψη της προσευχής.» 

26 Το να περνά κανείς 
µπροστά απ’ τον 
άλλον κατά την 

«Αν αυτός που περνά µπροστά από κάποιον που προσεύχεται 
γνώριζε ποια είναι η αµαρτία του, θα ήταν καλύτερο γι’ 
αυτόν να σταθεί εκεί περιµένοντας σαράντα (µέρες, µήνες ή 



  

 @ @@ @

προσευχή χρόνια), από το να περάσει µπροστά του.» 

27 Το να ενοχλεί κανείς 
τους ανθρώπους κατά 

την προσευχή 

«Όποιος έφαγε κρεµµύδι, σκόρδο ή πράσα ας µην πλησιάζει 
τα Τζαµιά µας, γιατί πράγµατι οι άγγελοι πληγώνονται απ’ 

αυτά που πληγώνουν τους γιους του Αδάµ.» 

28 Η κλοπή γης «Όποιος παίρνει άδικα στην κατοχή του έναν πήχυ γης, ο 

Αλλάχ γι’ αυτό θα τον περικυκλώσει µε αυτό και ό,τι 
βρίσκεται κάτω από αυτό µέχρι το έβδοµο στρώµα γης (δηλ. 

µέχρι το κέντρο της γης) την Ηµέρα της Ανάστασης.» 

29 Το να λέει κανείς αυτά 

που εξοργίζουν τον 
Αλλάχ 

«Στ’ αλήθεια, ο δούλος µπορεί να ξεστοµίσει µια λέξη που 

εξοργίζει τον Αλλάχ χωρίς να δίνει προσοχή σ’ αυτή, που θα 

τον κάνει να ριχτεί στο Πυρ της Κολάσεως για εβδοµήντα έτη.» 

30 Το να µιλά κανείς 
πολύ χωρίς να 

µνηµονεύει τον Αλλάχ 

«Μη µιλάτε πολύ χωρίς να µνηµονεύετε τον Αλλάχ, γιατί 
πράγµατι το να µιλά κανείς πολύ χωρίς να µνηµονεύει τον 
Αλλάχ, κάνει την καρδιά σκληρή.» 

31 Η 

καυχησιολογία 

«Ο πιο απεχθής άνθρωπος για µένα και ο πιο αποµακρυσµένος από µένα 

την Ηµέρα της Κρίσης, είναι ο φλύαρος, ο καυχησιάρης, ο αλαζόνας.» 

32 Η παραµέληση 

της 
µνηµόνευσης 
του Αλλάχ 

«Όποια οµάδα συναθροίζεται σε ένα µέρος, στο οποίο δε µνηµονεύουν 
τον Αλλάχ, ούτε ζητάνε από τον Αλλάχ να επαινέσει τον Προφήτη 

τους, αυτό θα είναι µια πηγή απώλειας γι’ αυτούς. Αν Αυτός θέλει, θα 

τους τιµωρήσει, κι αν Αυτός θέλει, θα τους συγχωρέσει.» 

33 Η χαιρεκακία 

για τα δεινά 

του αδελφού 

σου 

«Μην χαίρεσαι για τα δεινά του αδελφού σου, µήπως και ο Αλλάχ 
δείξει έλεος σ’ αυτόν και υποβάλλει εσένα σε δοκιµασίες.» 

«Όποιος περιγελά τον αδελφό του για µια αµαρτία (για την οποία 

µετανόησε), δεν θα πεθάνει µέχρι (ο ίδιος) να την διαπράξει.» 

34 Το να µη µιλά κανείς 
από πείσµα στον 
Μουσουλµάνο 

αδελφό του 

«∆εν είναι επιτρεπτό για ένα Μουσουλµάνο το να µη µιλά από 

πείσµα στον αδελφό του για περισσότερο από τρεις ηµέρες, 
όποιος το κάνει για περισσότερες από τρεις ηµέρες και έπειτα 

πεθάνει, θα εισέλθει στην Κόλαση.» 

35 Το να εκθέτει 
κανείς τις αµαρτίες 
του δηµοσίως 

«Όλοι από τους οπαδούς µου θα είναι ασφαλείς από κάθε κακό, 

εκτός από εκείνους που εκθέτουν δηµοσίως τις αµαρτίες τους 
(δηλ. σαν το να διαπράξει κάποιος κρυφά αµαρτία και στη 

συνέχεια να υπερηφανευτεί για αυτό δηµοσίως).» 

36 Οι κακοί τρόποι «Οι κακοί τρόποι χαλάνε τις καλές πράξεις, όπως το ξύδι χαλάει το µέλι.» 

37 Το να παίρνει 
κανείς τα 

δώρα πίσω 

«Όποιος παίρνει πίσω τα δώρα του είναι σαν ένας σκύλος που τρώει τον 
εµετό του.» 

«∆εν επιτρέπεται για έναν άντρα να δώσει ένα δώρο και να το πάρει πίσω.» 

38 Η αδικία 

για το 
γείτονα 

«Το να διαπράξει ένας άνδρας µοιχεία µε δέκα γυναίκες θα ήταν 
µικρότερη αµαρτία γι’ αυτόν, από το να διαπράξει µοιχεία µε τη σύζυγο 

του γείτονά του. Και το να  έκλεβε κάποιος δέκα σπίτια θα ήταν 
µικρότερη αµαρτία, από το να κλέψει το σπίτι του γείτονά του.» 

39 Το να  

κοιτά 

κανείς 
τις ξένες 
γυναίκες 

«Γράφτηκε εναντίον του γιου το Αδάµ (των ανθρώπων) η µερίδα της 
παράνοµης συνουσίας που θα διαπράξει. ∆εν υπάρχει διαφυγή από αυτό. Η 

παράνοµη συνουσία του µατιού είναι το να κοιτάξει (µε επιθυµία ή επιµονή), η 

παράνοµη συνουσία του αυτιού είναι η ακοή, η παράνοµη συνουσία της 
γλώσσας είναι ο λόγος, η παράνοµη συνουσία του χεριού είναι το άγγιγµα, η 

παράνοµη συνουσία των ποδιών είναι το περπάτηµα. Η καρδιά λαχταρά και 
ποθεί, και τα απόκρυφα σηµεία το επιβεβαιώνουν ή το αρνούνται.» 

40 Το να αγγίζει ένας 
άνδρας µια γυναίκα 

που δεν του επιτρέπεται 

«Το να τρυπηθεί κανείς στο κεφάλι µε µια σιδερένια βελόνα 

είναι καλύτερο γι’ αυτόν από το να αγγίξει µία γυναίκα που 

δεν του επιτρέπεται.» «∆εν κάνω χειραψίες µε γυναίκες.» 
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41 Το να παντρευτούν 
δύο άνδρες ο ένας 
την κόρη του άλλου, 

χωρίς προίκα 

«Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) απαγόρευσε το Ασ-Σιγάρ.» Σίγκαρ 

είναι το να κάνει κανείς µια συµφωνία γάµου, κατά την οποία 

ένας άνδρας παντρεύεται την κόρη ενός άλλου µε τον όρο η κόρη 

του άλλου να δοθεί σ’ αυτόν, ώστε να µην πληρωθεί προίκα. 

42 Ο θρήνος «Όποιος πεθαίνει και οι άλλοι θρηνούν γι’ αυτόν, θα τιµωρηθεί την 
Ηµέρα της Ανάστασης για το θρήνο που έγινε γι' αυτόν.» (και γι’ αυτό 

πρέπει ο καθένας να συµβουλέψει την οικογένειά του και να γράψει στη 

διαθήκη του ότι είναι αθώος για όποιον θρηνήσει γι’ αυτόν). 
«Ο νεκρός τιµωρείται στο τάφο του, για το θρήνο που έγινε γι' αυτόν.» 

43 Ο όρκος 
σε άλλον 
εκτός του 

Αλλάχ 

«Όποιος κάνει έναν όρκο σε άλλον εκτός από το Όνοµα του Αλλάχ έχει 
διαπράξει απιστία ή ειδωλολατρία.» 

«Όποιος ορκίζεται, ας ορκίζεται στο όνοµα του Αλλάχ, ή ας σωπάσει.» 

«Όποιος ορκίζεται στην αξιοπιστία του δεν είναι ένας από µας.» 

44 Η ψευδής 
κατάθεση 

«Όποιος κακόβουλα ορκίζεται µια ψευδή κατάθεση για να πάρει άδικα τις 
κτήσεις ενός Μουσουλµάνου, θα συναντήσει τον Αλλάχ Οργισµένο µε αυτόν.» 

45 Οι όρκοι 
για την 
πώληση 

� «Προσέξετε τους συχνούς όρκους µε σκοπό την πώληση, στ’ αλήθεια 

αυτός (ο όρκος) θα κάνει το προϊόν να πωληθεί, µα θα καταστρέψει (όλες 
τις ευλογίες).» � «Η πώληση µε τον όρκο θα κάνει το προϊόν να 

πωληθεί, µα θα καταστρέψει τις ευλογίες.» 

46 Η µίµηση των 
απίστων 

«Όποιος µιµείται έναν λαό είναι ένας απ’ αυτούς» 

«Όποιος µιµείται άλλους από µας, δεν είναι ένας από µας.» 

47 Το χτίσιµο πάνω 

από τάφους 
«Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) απαγόρεψε το σοβάτισµα 

των τάφων, το να κάθεται κανείς πάνω σ’ αυτούς και το χτίσιµο πάνω τους.» 

48 Η 

προδοσία 

«Όταν ο Αλλάχ θα συγκεντρώσει τους πρώτους και τους τελευταίους από τους 
ανθρώπους την Ηµέρα της Ανάστασης, θα σηκώνεται µια σηµαία για κάθε άτοµο 

που πρόδωσε, και θα ειπωθεί: ‘‘Αυτή είναι η προδοσία του τάδε γιο του τάδε’’.» 

49 Το να κάθεται 
κανείς πάνω σε 

τάφους 

«Το να καθίσει κανείς πάνω σε αναµµένα κάρβουνα και να κάψει τα 

ρούχα του και το κάψιµο να φτάσει στο δέρµα του, θα ήταν καλύτερο 

γι’ αυτόν από το να καθίσει πάνω σε έναν τάφο.» 

50 Το να επιθυµεί κανείς να εγείρονται  
οι άλλοι άνθρωποι κατά την είσοδό 

του σε κάποιον χώρο 

«Όποιος επιθυµεί να εγείρονται οι άλλοι κατά 

την είσοδό του σε κάποιον χώρο, ας περιµένει 
το κάθισµά του στην φωτιά.» 

51 Το να επαιτεί 
κανείς χωρίς 
σοβαρή 

ανάγκη 

«Όποιος ανοίγει για τον εαυτό του την πόρτα της επαιτείας, ο Αλλάχ 
θα Ανοίξει γι’ αυτόν την πόρτα της φτώχειας.» 

«Όποιος ζητά από ανθρώπους τα χρήµατά τους για να αυξήσει τον 
πλούτο του, στ’ αλήθεια ζητά αναµµένα κάρβουνα. Είναι στο χέρι 
του να ζητήσει λιγότερα ή περισσότερα.» 

52 Η προσφορά 

υψηλότερης 
τιµής, ενώ δεν 
υπάρχει 

πρόθεση για 

αγορά, αλλά 

µόνο για απάτη 

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Mην προσφέρετε 
υψηλότερη τιµή (στην πώληση σε συµφωνία µε τον πωλητή ώστε να 

εξαπατήσετε κάποιον για να προσφέρει µεγαλύτερη τιµή) χωρίς να 

έχετε την πρόθεση να αγοράσετε. Ούτε κάποιος να διαπραγµατεύεται 
για µια ήδη ολοκληρωµένη συµφωνία πώλησης του αδελφού του 

(δηλ. να χαλάσει κάποια συµφωνία πώλησης κάποιου άλλου, ώστε 
να επωφεληθεί ο ίδιος της πώλησης αυτής για λογαριασµό του).» 

53 Το να δηλώνει 
κανείς δηµόσια για 

κάτι απολεσθέν 
µέσα σε ένα Τζαµί 

«Όποιος ακούσει κάποιον να δηλώνει δηµόσια στο Τζαµί για 

κάτι που απώλεσε, ας του πει, ‘‘Είθε ο Αλλάχ να µην σου το 
επιστρέψει’’, γιατί τα Τζαµιά δεν έχουν χτιστεί γι’ αυτόν το 

λόγο.»  

54 Το να 
καταριέται 

�«Μην υβρίζετε τον Σατανά, µα αναζητήστε το Καταφύγιο του Αλλάχ από 

το κακό του.» �«Ένας από τους Συντρόφους είπε: ‘‘Μια µέρα ίππευα πίσω 
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κανείς το 
Σατανά 

από τον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) ένα γαϊδουράκι. Σκόνταψε το γαϊδουράκι 
και φώναξα: ‘Ας χαθεί ο Σατανάς!’. Ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) τότε είπε: 
‘Μη λες "Άθλιος να είναι ο Σατανάς!", γιατί αν πεις έτσι εκείνος θα 

µεγαλώσει µέχρι να γίνει µεγάλος σαν ένα σπίτι και θα πει: "Τον ανέτρεψα 

µε τη δύναµή µου!". Αντίθετα πες: "Στο Όνοµα του Αλλάχ", ώστε (ο 

Σατανάς) να µικρύνει µέχρι να γίνει µικρός όπως µία µύγα.’’» 

55 Το να καταριέται 
κανείς τον πυρετό 

«Μην καταριέστε τον πυρετό, γιατί αφαιρεί τις αµαρτίες, όπως το φυσερό 
που µεγαλώνει τη φωτιά και αποµακρύνει τη σκουριά απ’ το σίδερο.» 

56 Η κάλεσµα άλλων 
ανθρώπων σε 

απαγορευµένες πράξεις 

«Όποιος καλεί σε πλάνη θα λάβει την αµαρτία του γι’ αυτό 

και την αµαρτία εκείνων που τον ακολουθούν, χωρίς να 

µειωθεί καµιά από τις αµαρτίες τους.» 

57 Απαγορεύσεις 
όταν κάποιος 
πίνει κάτι. 

�«Ο Αγγελιαφόρος Του Αλλάχ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) απαγόρευσε το να πίνει 
κανείς από το στόµιο ενός σάκου ή ενός δοχείου ποτού.» �«Ο Προφήτης 
(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) επέπληξε το να πίνει κανείς όρθιος.» �«Ο Προφήτης 
(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) απαγόρευσε το να φυσά κανείς µέσα σε ποτό.» 

58 Η πόση από ασηµένια 

και χρυσά δοχεία 

«Μην πίνετε από αργυρά και χρυσά δοχεία και µη φοράτε 
µετάξι, καθώς αυτά προορίζονται γι’ αυτούς σ’ αυτή τη 

ζωή και για σας στη Μέλλουσα.» 

59 Το να τρώει ή να πίνει 
κανείς µε το αριστερό χέρι 

«Μην τρώτε, ούτε να πίνετε µε το αριστερό χέρι σας, γιατί 
ο Σατανάς τρώει και πίνει µε το αριστερό του χέρι.» 

60 Η αποκοπή σχέσεων µε 
συγγενείς 

«Αυτός που αποκόπτει τις σχέσεις του µε τους συγγενείς 
του, δεν θα εισέλθει στον Παράδεισο.» 

61 Το να παραµελεί κανείς 
όταν ακούει το όνοµα 

του Προφήτη, να πει 
Αλλάχουµα Σάλι ‘άλα 

Μωχάµµαντ  
(
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

«Ας κολλήσει χώµα στη µύτη εκείνου που µπροστά του 

αναφέρθηκε το όνοµά µου και δεν ζήτησε από τον Αλλάχ να µε 
επαινέσει (δηλ. δεν είπε ‘αλάιχι Εσ-Σαλάτου ουά Ασ-Σαλάµ).» 

«Ο τσιγκούνης είναι εκείνος που µπροστά του αναφέρθηκε 
το ονοµά µου και δεν ζήτησε από τον Αλλάχ να µε επαινέσει 
(δηλ. δεν είπε ‘αλάιχι Εσ-Σαλάτου ουά Ασ-Σαλάµ).» 

62 Η ιδιοκτησία 

σκύλου 

«Όποιος έχει στην ιδιοκτησία του σκύλο που δεν είναι 
κυνηγόσκυλο ή τσοπανόσκυλο, θα χάσει για κάθε µέρα δύο 

Κίρατ (µία µονάδα µέτρησης) από την αµοιβή του.». 

63 Ο βασανισµός των 
ζώων 

«Μια γυναίκα τιµωρήθηκε, γιατί φυλάκισε µία γάτα µέχρι που (η 

γάτα) πέθανε, και γι’ αυτό εισήλθε στο Πυρ της Κολάσεως.» 

«Μην παίρνετε τίποτα έµψυχο σαν στόχο εξάσκησης.» 

64 Το κρέµασµα 

κουδουνιού σε 
κάποιο ζώο 

«Οι άγγελοι δεν συνοδεύουν καµία οµάδα ανθρώπων που έχει 
µαζί της σκύλο ή κουδούνι.»  

«Το κουδούνι είναι η φλογέρα του Σατανά.» 

65 Το να 

δίνεται 
χάρη σε 
κάποιον 
αµαρτωλό 

«Αν δείτε τον Αλλάχ να δίνει σ’ ένα δούλο ό,τι ποθεί από τα εγκόσµια, 

παρόλο που τον παρακούει, έπειτα µάθετε ότι πηγαίνει σταδιακά προς την 
τιµωρία, και τότε ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) απάγγειλε: «Και όταν 
ξέχασαν (άφησαν) αυτό το οποίο τους είχαν υπενθυµίσει, Aνοίξαµε γι’ 
αυτούς τις πόρτες για κάθε (καλό) πράγµα. Μα όταν ευχαριστήθηκαν για 
ό,τι έλαβαν, τότε τους Αρπάξαµε ξαφνικά (µε την τιµωρία), και ιδού! 
Απελπισµένοι από το να λάβουν έλεος ή καλό.» [6:44]» 

66 Το να είναι η 

µεγαλύτερη 

ανησυχία κάποιου 
οι εγκόσµιες 
υποθέσεις. 

«… και όποιος έχει την εγκόσµια ζωή (αγαθά) ως τη µεγαλύτερή 

του ανησυχία, ο Αλλάχ θα Τοποθετήσει τη φτώχεια µπροστά στα 

µάτια του και θα Σκορπίσει τις συγκεντρωµένες υποθέσεις του 

και τίποτα δε θα επέλθει σ’ αυτόν από τα εγκόσµια αγαθά, παρά 

εκείνα που είναι γραµµένα γι’ αυτόν.» 
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Ο ∆ρόµος σου προς τον Παράδεισο ή το Πυρ της Κολάσεως 
► Ο Τάφος:  
Πρόκειται για το πρώτο στάδιο της Μέλλουσας Ζωής: ένας λάκκος µε φωτιά για τον 
υποκριτή και τον άπιστο, κι ένας κήπος για τον πιστό. Αυτό το γνωρίζουµε µέσα από 

διάφορες αφηγήσεις που αναφέρουν την τιµωρία στον τάφο για διάφορες πράξεις 
ανυπακοής.  Κάποιες από αυτές είναι οι έξης: ο µη ορθός καθαρισµός απ’ την ούρηση, 

το να µεταφέρει κάποιος λόγια κάποιου άλλου σε κάποιον άλλον µε σκοπό να 

προκαλέσει διχόνοια µεταξύ τους, το να παραµελήσει κάποιος τις υποχρεωτικές 
προσευχές, η εγκατάλειψη του Κορανίου, η παράνοµη συνουσία και η µοιχεία, η 

οµοφυλοφιλία, ο τόκος και η τοκογλυφία, η καθυστέρηση της πληρωµής χρεών, το 

ψεύδος και άλλες αµαρτίες. Η σωτηρία απ’ αυτήν την τιµωρία µπορεί να επιτευχθεί µε 
την τέλεση καλών πράξεων ειλικρινά για τον Αλλάχ, από την αναζήτηση προστασίας 
στον Αλλάχ από την τιµωρία Του, από την απαγγελία της Σούρα Αλ-Μουλκ [67], και 
από άλλες πράξεις. Σε αυτούς που προστατεύονται απ’ αυτήν την τιµωρία ανήκουν οι 
µάρτυρες, όσοι πέθαναν φυλάσσοντας το καθήκον τους, όσοι πέθαναν την ηµέρα της 
Παρασκευής (Αλ-Τζούµου‘α), όσοι πέθαναν στη γέννα, και άλλοι. 
► Το φύσηµα στην Σάλπιγγα:  
Υπάρχει µια µεγάλη σάλπιγγα, στην οποία θα φυσήξει ο άγγελος Ισραφείλ, ο οποίος 
περιµένει την εντολή. Το πρώτο φύσηµα ονοµάζεται ‘Φύσηµα του Τρόµου’: Ο Αλλάχ 
είπε: «Την ηµέρα που η σάλπιγγα θα φυσηχτεί και όλα στους ουρανούς και στη γη 

θα τροµοκρατηθούν, εκτός από εκείνους τους οποίους ο Αλλάχ θέλει να απαλλάξει,» 

[27:87], και όλο το σύµπαν θα καταστραφεί. Έπειτα, µετά από σαράντα χρόνια, θα 

φυσηχτεί ξανά, το ‘Φύσηµα της Ανάστασης’, όπως είπε ο Αλλάχ: «Έπειτα θα 

φυσηχτεί ξανά. Και ιδού! Αυτοί είναι όρθιοι (δηλ. αναστήθηκαν) κοιτάζουν.» [39:68] 

►   Ανάσταση:  
Ο Αλλάχ θα στείλει µία βροχόπτωση και τα σώµατα θα ξανασχηµατιστούν (απ’ τον κόκκυγα), 

και θα είναι µια νέα δηµιουργία, που δε θα πεθάνει ποτέ. Θα αναστηθούν γυµνοί. Θα 

µπορούν να δουν τους αγγέλους και τα τζινν και θα αναστηθούν ανάλογα µε τις πράξεις τους. 
► Η Μεγάλη Συγκέντρωση:  
Ο Αλλάχ θα συγκεντρώσει όλα τα πλάσµατα για να λογοδοτήσουν. Θα είναι 
τροµαγµένοι σαν να ήταν µεθυσµένοι, για µια κολοσσιαία µέρα, η διάρκεια της 
οποίας θα είναι πενήντα χιλιάδες χρόνια. Ο χρόνος της εγκόσµιας ζωής τους θα τους 
µοιάζει σαν να µην ήταν περισσότερος από µία ώρα. Ο ήλιος θα πλησιάσει στο ένα 

µίλι, και ο καθένας θα ιδρώνει ανάλογα µε τις πράξεις του. Οι τύραννοι, καθώς και 
οι αδύναµοι που τους ακολουθούσαν θα διαπληκτιστούν. Κάθε άπιστος θα 

λογοµαχήσει µε τον αφέντη του, το Σατανά, ακόµα και µε τον εαυτό του, κι ο ένας 
θα καταριέται τον άλλον. Οι άδικοι θα δαγκώνουν τα χέρια τους (µετανιωµένοι). Το 

Πυρ της Κολάσεως θα τραβηχτεί µε 70 χιλιάδες σχοινιά µπροστά τους, καθένα από 

τα οποία θα σέρνεται από 70 χιλιάδες αγγέλους. Όταν οι άπιστοι δουν το Πυρ της 
Κολάσεως, θα εύχονται να µπορούσαν να πληρώσουν λύτρα για να ελευθερωθούν 
απ’ την τιµωρία, ή να µετατραπούν σε χώµα (για να ξεφύγουν από το µαρτύριο). Οι 
ανυπάκουοι θα τιµωρηθούν. Για παράδειγµα, όποιος αρνούταν να πληρώσει 
υποχρεωτική ελεηµοσύνη (Ζακά), τα χρήµατα που αρνούνταν να ξοδέψει θα γίνουν 
µεταλλικές πλάκες, µε τις οποίες θα καεί το µέτωπό του. Οι αλαζόνες θα 
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συγκεντρωθούν ως µυρµήγκια. Ο προδότης, ο καταχραστής και ο ληστής θα 

σταθούν εκτεθειµένοι. Ο κλέφτης θα έρθει µε όλα όσα έκλεψε [για να τα δουν όλοι]. 
Γενικά, όλα όσα είναι κρυφά θα φανερωθούν. Όσο για τους ενάρετους, αυτή η µέρα 

δεν θα τους τροµοκρατήσει, και θα περάσει σαν να τελούν την προσευχή ∆ουχρ. 

► ∆ιαµεσολάβηση (Ασ-Σαφά‘α):  
Υπάρχουν δύο είδη διαµεσολάβησης: Μια διαµεσολάβηση που θα γίνει αποκλειστικά 

από τον Προφήτη Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) για όλα τα πλάσµατα, κατά την  ηµέρα 

της συγκέντρωσης, κατά την οποία θα µεσολαβήσει για την αποµάκρυνση της ταλαιπωρίας 
όλων των ανθρώπων, και για να ξεκινήσει ο απολογισµός τους. Και µία άλλη 

διαµεσολάβηση που θα γίνει και από τον Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) και από άλλους, 
όπως τους προφήτες, τους αγγέλους και τους ευσεβείς ανθρώπους, για την αποµάκρυνση 

των πιστών από την Κόλαση, και για να αυξηθεί η θέση τους στον Παράδεισο. 

► Απολογισµός (Αλ-Χισάµπ):  
Ο άνθρωποι θα παρουσιαστούν µπροστά στον Κύριό τους σε σειρές, και ο Αλλάχ θα 

τους ∆είξει τις πράξεις τους και θα τους Ρωτήσει για αυτές. Επίσης, θα τους Ρωτήσει για 

τη ζωή τους, τα νιάτα τους, τον πλούτο τους, τη γνώση τους, και τις ευθύνες τους, για τις 
απολαύσεις που είχαν, για την όραση, την ακοή και τις προθέσεις τους (δηλ. πώς 
χρησιµοποίησαν το καθένα απ’ αυτά). Οι άπιστοι και οι υποκριτές θα λογοδοτήσουν 
µπροστά σε όλη τη δηµιουργία για να λάβουν επίπληξη, για να αποδειχτεί η ενοχή τους, 
και για να σταθούν ως µάρτυρες εναντίον τους οι άνθρωποι, οι γιοι, οι µέρες, οι νύχτες, 
ο πλούτος, οι άγγελοι, και τα άκρα τους, µέχρι να επιβεβαιωθεί η ενοχή τους και να την 
αποδεχτούν. Όσο για τους πιστούς, ο καθένας θα λογοδοτήσει ιδιαίτερως µπροστά από 

τον Αλλάχ, και αφού ο Αλλάχ θα τους εκθέσει τις αµαρτίες τους, τότε οι πιστοί θα 

φτάσουν στο σηµείο να νοµίζουν ότι θα καταστραφούν. Τότε ο Αλλάχ θα τους πει, «Τις 
Κάλυψα (τις αµαρτίες σας) για σας στον κόσµο κατά την εγκόσµια ζωή, και 
σήµερα θα σας Συγχωρήσω για αυτές.» Οι πρώτοι άνθρωποι που θα λογοδοτήσουν 
θα είναι οι οπαδοί του Μωχάµµαντ (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). Οι πρώτες πράξεις λατρείας που θα 

γίνουν αντικείµενο απολογισµού είναι οι υποχρεωτικές προσευχές. Οι πρώτες κρίσεις 
που θα δοθούν είναι εκείνες που σχετίζονται µε αιµατοχυσία. 

► Το Άνοιγµα των Περγαµηνών των Πράξεων:  
Οι περγαµηνές στις οποίες καταγράφονταν οι πράξεις κάθε ατόµου θα ανοιχτούν. Κάθε 
ένας θα λάβει ένα βιβλίο που ���� δεν αφήνει καµιά µικρή ή µεγάλη (πράξη) χωρίς να 

την καταγράψει ����. Στον πιστό το βιβλίο θα δοθεί στο δεξί του χέρι, ενώ στους άπιστους 
και στους υποκριτές θα δοθεί στο αριστερό τους χέρι και πίσω από την πλάτη τους. 
► Η Ζυγαριά (Αλ-Μιζάν):  
Οι πράξεις των πλασµάτων θα ζυγιστούν σε µια ζυγαριά για να δοθεί για καθεµία 

πράξη η αντίστοιχη αµοιβή. Πρόκειται για ένα πραγµατικό όργανο µέτρησης µε δύο 

χέρια, το δεξί για τις καλές και το αριστερό για τις κακές πράξεις. Από τις καλές 
πράξεις που έχουν µεγαλύτερο βάρος είναι: η ρήση Λα ιλλάχα ίλλα Αλλάχ (δεν 
υπάρχει θεός εκτός από τον Αλλάχ), ο καλός χαρακτήρας, η µνηµόνευση του Αλλάχ, 
όπως οι ρήσεις «Αλ-Χάµντου Λιλλάχ», «Σουµπχάνα Αλλάχι ουά Μπιχάµντιχ», και 
«Σουµπχάνα Αλλάχι Ελ-‘Αδείµ». Ο καθένας θα πληρώσει για τις κακές πράξεις που 

έκανε σε άλλους ανθρώπους, µε το να δώσει σε αυτούς από τις καλές του πράξεις, και 
αν αυτές δεν αρκούν τότε θα πάρει αυτός από τις κακές τους πράξεις. 
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► Αλ-Χάουντ:  
Οι πιστοί τότε θα έρθουν σε ένα µέρος που έχει νερό που λέγεται Αλ-Χάουντ. Όποιος πιει 
από αυτό δεν θα υποφέρει ποτέ ξανά από δίψα. Για κάθε Προφήτη υπάρχει ένα Χάουντ, 
και το µεγαλύτερο προορίζεται για τον Προφήτη Μωχάµµαντ (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ). Το 

νερό του είναι πιο λευκό και από γάλα, πιο γλυκό και από µέλι, και πιο αρωµατικό 

και από µόσχο. Τα σκεύη του είναι κατασκευασµένα από χρυσό και ασήµι, και ο 

αριθµός τους ισούται µε αυτόν των αστεριών· το µήκος του ισούται µε την 
απόσταση από την Ιερουσαλήµ της Παλαιστίνης στην Αδέν της Υεµένης. Το νερό 

αυτού πηγάζει από τον ποταµό του Παραδείσου που ονοµάζεται «Αλ-Κάουθαρ». 

► Εξέταση των Πιστών:  
Στο τέλος της Ηµέρας της Συγκέντρωσης, οι άπιστοι θα ακολουθήσουν τους θεούς και 
τα είδωλα που λάτρευαν, οι οποίοι θα πάρουν τους ακολούθους τους στο Πυρ της 
Κολάσεως, σε οµάδες, όπως τα ποίµνια των προβάτων, είτε περπατώντας, είτε 
συρόµενοι µε το πρόσωπο στη γη. Τότε µόνο οι πιστοί και οι υποκριτές (που 

προσποιούνται ότι είναι πιστοί) θα µείνουν στην αναµονή, και ο Αλλάχ θα τους 
ρωτήσει: «Τι περιµένετε;» Εκείνοι θα απαντήσουν: «Περιµένουµε τον Κύριό µας.» 

Αυτός θα Αποκαλύψει την Κνήµη Του σε αυτούς, και τότε θα Τον ξέρουν, και τότε 
όλοι θα πέσουν πρηνείς εκτός από τους υποκριτές. Ο Αλλάχ είπε: ���� Την Ηµέρα που θα 

αποκαλυφθεί η Κνήµη, και θα καλεστούν για να πέσουν πρηνείς, αλλά δεν θα µπορούν…���� 

[68:42] Στη συνέχεια, η γέφυρα (Σιράτ) θα ανεγερθεί (πάνω από το Πυρ της Κολάσεως), 
και ο Αλλάχ θα δώσει στους πιστούς φως, και θα σβήσει το φως των υποκριτών. 
► Η Γέφυρα (Ασ-Σιράτ):  
Είναι µία γέφυρα που εκτείνεται πάνω από το Πυρ της Κολάσεως, την οποία οι πιστοί 
πρέπει να διασχίσουν για να φτάσουν στον Παράδεισο. Ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) 

την έχει περιγράψει σαν «µια (γέφυρα) πολύ γλιστερή και υπάρχουν πάνω της γάντζοι 
και άλλα µέσα αρπαγής, σαν τα αγκάθια ενός φυτού… Είναι πιο λεπτή από µια 

τρίχα, και πιο κοφτερή από την κόψη ενός ξίφους…». (Μόσλεµ) Και τότε στους 
πιστούς θα δοθεί φως ανάλογα µε τις πράξεις του καθενός· το µεγαλύτερο θα είναι 
τόσο µεγάλο, όσο ένα βουνό, και το µικρότερο τόσο µικρό, όσο η άκρη του 

δαχτύλου. Αυτό θα φωτίσει το δρόµο τους, και στη συνέχεια θα περάσουν πάνω 

από τη γέφυρα ανάλογα µε τις πράξεις τους. Ο πιστός θα περάσει µε την ταχύτητα 

που ανοιγοκλείνουν τα βλέφαρα, ή µιας αστραπής, ή του ανέµου, ή κάποιου 

πουλιού, ή γρήγορου αλόγου, ή ενός ιππέα. «Κάποιοι θα φτάσουν σώοι, ενώ άλλοι 
θα φτάσουν γρατζουνισµένοι, και άλλοι θα τραβηχτούν στο Πυρ της Κολάσεως». 

(Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ). Οι υποκριτές δεν θα έχουν καθόλου φως· θα γυρίσουν πίσω, 

αλλά ένα τείχος θα ανεγερθεί ανάµεσα σ’ αυτούς και τους πιστούς. Παρόλο που θα 

επιθυµούν να διασχίσουν µε ασφάλεια τη γέφυρα, θα πέσουν στο Πυρ της Κολάσεως. 
► Το Πυρ της Κολάσεως:  
Οι άπιστοι, οι υποκριτές και µερικοί από τους ανυπάκουους πιστούς, θα εισέλθουν στο Πυρ 
της Κολάσεως. Για κάθε χίλιους από αυτούς, 999 θα εισέρχονται στην Κόλαση. Η Κόλαση 

έχει εφτά πύλες. Οι φλόγες του Πυρός είναι εβδοµήντα φορές πιο σφοδρές από την πιο 

καυτή φωτιά σε αυτόν τον κόσµο. Το σώµα του απίστου θα µεγαλώσει, ώστε να γεύεται 
όλο και περισσότερο το βασανιστήριο: η απόσταση ανάµεσα στους ώµους του θα είναι σαν 
το περπάτηµα τριών ηµερών, και κάθε δόντι του θα έχει το µέγεθος του όρους Ούχουντ. Το 
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δέρµα του θα γίνει παχύ και θα αντικαθίσταται συνεχώς, αφού καεί ολοκληρωτικά, µε νέο 

δέρµα, προκειµένου να γεύεται το βασανιστήριο. Θα πίνουν βραστό νερό, που θα κόβει τα 

σπλάχνα τους. Η τροφή τους θα είναι αγκάθια που λέγονται Αζ-Ζακούµ, υπερβολικά πικρή, 

σε συνδυασµό µε εκκρίσεις πληγών και πύον από τους κατοίκους της Κόλασης. Ο λιγότερο 
τιµωρηµένος ανάµεσά τους, θα έχει δύο αναµµένα κάρβουνα στα πέλµατα των ποδιών του, 

από τα οποία θα βράζει ο εγκέφαλός του. Στο Πυρ της Κολάσεως, τα δέρµατά τους θα 

καίγονται και θα λιώνουν, θα σχίζονται, θα τραβιούνται, ενώ αυτοί θα είναι αλυσοδεµένοι. 
Η βάση της βρίσκεται τόσο βαθιά που ακόµη και αν ριχτεί κάποιος θα φτάσει σ’αυτή µετά 

απο εβδοµήντα χρόνια. Το καύσιµο της Κόλασης είναι άπιστοι και πέτρες, ο αέρας της είναι 
δηλητήριο, η σκιά της σφοδρή ζέστη, και τα ενδύµατά της φωτιά. Θα καταβροχθίσει τα 

πάντα και δεν θα αφήσει τίποτα. Θα γρυλίζει από θυµό και θα γογγύζει αποκρουστικά, 

καίγοντας το εξωτερικό δέρµα και φτάνοντας στα οστά και τα βάθη της καρδιάς. 
► Η Γέφυρα µεταξύ του Παραδείσου και της Φωτιάς (Αλ-Καν-τάρα):  
Ο Προφήτης (

Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Οι πιστοί τελικά θα σωθούν από το Πυρ της Κολάσεως 
και θα περιοριστούν σε µία γέφυρα (Αλ-Καν-τάρα) ανάµεσα στον Παράδεισο και το Πυρ 

της Κολάσεως. Εδώ θα αποζηµιώσουν ο ένας τον άλλο για τις αδικίες που διέπραξαν ο ένας 
σε βάρος του άλλου στην εγκόσµια ζωή. Στη συνέχεια, όταν εξαγνιστούν και καθαριστούν, 
θα τους επιτραπεί να εισέλθουν στον Παράδεισο. Στο Όνοµα Αυτού, στου Οποίου τα 

χέρια βρίσκεται η ψυχή του Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), θα µάθει κανείς τον τόπο κατοικίας 
του στον Παράδεισο, καλύτερα από τον τόπο κατοικίας του σ’ αυτόν τον κόσµο.» (Αλ-Μπουχάρι) 

► Παράδεισος (Τζάννα):  
Ο Παράδεισος είναι ο τελικός προορισµός των πιστών. Τα τούβλα του είναι φτιαγµένα 

από χρυσό και ασήµι και το τσιµέντο του από µόσχο. Τα χαλίκια του είναι µαργαριτάρια 

και το χώµα του άνθος. Έχει οχτώ πύλες, και κάθε µία έχει το µέγεθος ενός τριήµερου 

ταξιδιού, αλλά και πάλι υπάρχει µεγάλος συνωστισµός µε αυτούς που εισέρχονται εκεί. 
Έχει εκατό βαθµίδες και ανάµεσα τους υπάρχει απόσταση περίπου ίδια µε αυτή που 

χωρίζει τον ουρανό και τη γη. Ο «Αλ-Φιρντάους» είναι το υψηλότερο σηµείο, και από 

εκεί αναβλύζουν οι ποταµοί του Παραδείσου. Η στέγη του Παραδείσου είναι ο Θρόνος 
του Αλλάχ. Οι ποταµοί του αποτελούνται από µέλι, γάλα, κρασί και νερό, που αναβλύζει 
χωρίς κανάλια, και ο πιστός µπορεί να τους κάνει να αναβλύζουν ό,τι εκείνος θέλει. Οι 
καρποί του Παραδείσου είναι ατελείωτοι, τα κλαδιά των δέντρων τείνουν προς τον πιστό 

και είναι εύκολο να τους φτάσει κανείς. Εκεί υπάρχουν σκηνές από κούφια µαργαριτάρια, 

το µήκος του καθενός είναι εξήντα µίλια, και ο πιστός θα έχει µία σύζυγο σε κάθε γωνία. 

Οι άνδρες θα είναι πλήρως ώριµοι, αλλά νέοι, χωρίς µούσι. Η νεότητά τους δε θα 

εξαφανιστεί ποτέ και τα ρούχα τους δεν θα ξεφτίσουν ποτέ. ∆εν θα ουρούν, αφοδεύουν ή 

εκκρίνουν οποιαδήποτε ακαθαρσία. Οι χτένες τους θα είναι από χρυσό και ο ιδρώτας 
τους σαν µόσχος. Οι γυναίκες στον Παράδεισο είναι όλες όµορφες παρθένες, όλες τους 
συνοµήλικες και όλες τους συµπεριφέρονται µε τρυφερότητα στους συζύγους τους. Ο 

πρώτος που θα εισέλθει στον Παράδεισο είναι ο Προφήτης Μωχάµµαντ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) και 
στη συνέχεια οι υπόλοιποι Προφήτες. Οι κατώτεροι από τους κατοίκους του Παραδείσου θα 

εύχονται και θα αποκτούν αυτά που επιθυµούν επί δέκα φορές. Οι υπηρέτες τους θα είναι 
αιώνια νέοι, και θα βρίσκονται σαν τα σκορπισµένα µαργαριτάρια. Πράγµατι, η µεγαλύτερη 

απόλαυση του Παραδείσου θα είναι το ότι θα δουν τον Κύριό τους, τον Αλλάχ, και την 
ευαρέσκεια του Αλλάχ σ’ αυτούς, και την αιώνια κατοικία τους στον Παράδεισο. 



  

      

 Ύστερα, πλένει τα πόδια µέχρι ακριβώς πάνω από τους αστραγάλους µία φορά, αλλά 

τρεις είναι προτιµότερο. Σηµείωση: Προτιµάται να πλένεται το δεξί πόδι πριν το 

αριστερό και να τρίβει τα πόδια του µε τα χέρια του καθώς τα πλένει. Επίσης, 
προτιµάται να πλένει τα µέρη των ποδιών ανάµεσα στα δάχτυλά του. 

 Έπειτα, πλένει και τα δύο του χέρια από την άκρη των δαχτύλων του µέχρι και τους 
αγκώνες µία φορά, ενώ τρεις είναι προτιµότερο.  

 Σηµείωση: Προτιµάται να πλένεται το δεξί χέρι πριν το αριστερό και να τρίβει το 

ένα χέρι του µε το άλλο καθώς τα πλένει. Επίσης, προτιµάται να πλένει τα µέρη των 
χεριών ανάµεσα στα δάχτυλά του. 

  Στη συνέχεια, σκουπίζει µε τα βρεγµένα µε νερό χέρια του ολόκληρο το κεφάλι του, 

ξεκινώντας από τα µαλλιά πάνω από το µέτωπο, µέχρι και τον αυχένα (όπου 

τελειώνουν τα µαλλιά) και στη συνέχεια κάνει το ίδιο µε αντίστροφη φορά (από τον 
αυχένα µέχρι το µέτωπο). Σηµειώσεις: 1. ∆εν είναι υποχρεωτικό να σκουπίζεται όλο 

το µήκος των µαλλιών στην περίπτωση που είναι µακριά. 2. Αν κάποιος δεν έχει 
µαλλιά, πρέπει να σκουπίζει το δέρµα της κεφαλής του. 3. Πρέπει κανείς να σκουπίζει 
και την άτριχη περιοχή του κεφαλιού που βρίσκεται ανάµεσα στα αυτιά και τα µαλλιά. 

   4. ∆εν προτιµάται να σκουπίζει κανείς τα µαλλιά του περισσότερες από µια φορά. 

  Τοποθετεί το βρεγµένο µε νερό δείκτη του χεριού του στο αυτί καθαρίζοντας όλο το 

εξωτερικό µέρος του αυτιού, και χρησιµοποιεί τους αντίχειρες για να καθαρίσει και 
το πίσω εξωτερικό µέρος του αυτιού. Όλα αυτά γίνονται µία φορά. 

   Πρέπει έπειτα να πλένει µία φορά το πρόσωπό του, ενώ τρεις φορές είναι 

προτιµότερο. Το πρόσωπο εκτείνεται από το ένα αυτί στο άλλο σε οριζόντιο άξονα, 

και από τις τρίχες των µαλλιών µέχρι το πηγούνι σε κάθετο. 

Σηµείωση: Είναι υποχρεωτικό να περνά κανείς τα δάχτυλά του µέσα από το µούσι 

του, αν δεν είναι πυκνό, ενώ θεωρείται αξιέπαινο να το κάνει αυτό αν είναι πυκνό. 

    Μετά ξεπλένει τη µύτη του, εισπνέοντας νερό και φυσώντας το έξω µία φορά. Το να 

το κάνει τρεις φορές είναι προτιµότερο. Σηµείωση: Είναι προτιµότερο να εισπνέει 
κανείς το νερό µε το δεξί του χέρι και να το εκπνέει µε το αριστερό του. 

   Έπειτα ξεπλένει το στόµα (µαντµάντα) µία φορά, ενώ τρεις φορές είναι προτιµότερο. 

 Σηµείωση: ∆εν αρκεί να βάζει κανείς απλά νερό στο στόµα του όταν το ξεπλένει. 
Αντίθετα, το νερό πρέπει να στροβιλίζεται στο στόµα του. Θεωρείται προσφιλέστατη 

πράξη να χρησιµοποιείται σιουάκ. 

   Ξεκινάει κανείς την ουντού’ λέγοντας «Μπίσµι Ελλάχ» (Στο Όνοµα του Αλλάχ) και 
προτιµάται να πλένει κανείς τα χέρια του κάθε φορά πριν τελέσει ουντού’. Κάποιος 
που ξυπνά τη νύχτα, πρέπει να πλένει τα χέρια του τρεις φορές.  

 Σηµείωση: ∆εν είναι επιθυµητό να πλένει κανείς κατά την ουντού’ κάποιο µέρος του 

σώµατός του περισσότερες από τρεις φορές. 

Αν κάποιος ξεχάσει να πει «Μπίσµι Ελλάχ» πριν την Ουντού’, αυτό δεν ακυρώνει 

Η Προσευχή (Σαλά) δεν είναι έγκυρη χωρίς νίψη (ουντού’). Η νίψη πρέπει να 

τελείται µε καθαρό νερό. Σηµείωση: Μια µικρή ποσότητα νερού ρυπαίνεται 
(νάτζις), αν συναντηθεί µε µια ουσία που θεωρείται ακάθαρτη. Μια µεγάλη 

ποσότητα νερού, περίπου 210 λίτρων, δεν ρυπαίνεται αν συναντηθεί µε µια ουσία 

που θεωρείται ακάθαρτη, εκτός κι αν αλλάξει η γεύση, το χρώµα, ή η οσµή του. 

Σηµειώσεις: 1) Η παραπάνω σειρά της διαδικασίας της ουντού’, καθώς και η αλληλουχία 

των παραπάνω πράξεων θεωρούνται προϋπόθεση για να θεωρείται έγκυρη η ουντού’. 

2) Πρέπει κανείς να πλένει τα µέρη του σώµατός του συνεχόµενα, χωρίς καµία παύση. Αν 

καθυστερήσει, µέχρι να στεγνώσει το προηγούµενο µέρος, η ουντού’ ακυρώνεται. 

3) Θεωρείται άκυρη η ουντού’ αν κάποιος αντί να κάνει τις παραπάνω πράξεις διαδοχικά τις 

κάνει µε µια κίνηση, π.χ. να πηδήξει µέσα µια λίµνη ή θάλασσα. 

4) Είναι επιθυµητή πράξη το να λέει κανείς µετά την ουντού’, «’Ασ-Χάντου αλλά ιλάχα ίλα 
Αλλάχ, Ουάχνταχου λα σαρίκα Λαχ, ουά ’Ασ-Χάντου άννα Μωχάµµανταν ‘άµπντουχου ουά ρασούλου.» 
(Μαρτυρώ πως δεν υπάρχει θεός εκτός από τον Αλλάχ και µόνο, χωρίς εταίρους, και µαρτυρώ ότι 
ο Μωχάµµαντ είναι ο δούλος Του και ο Αγγελιαφόρος Του), και να προσφέρει δύο ράκ’α. 

Νίψη (Ουντού’)  



  

     

    
    
    
    
    
    
 
 

Προσευχή (Σαλά)  

Με το δεξί του χέρι, ο προσευχητής πιάνει τον καρπό του αριστερού, τοποθετώντας 
τα στο στέρνο του, και κρατώντας το βλέµµα του στραµµένο στη θέση της πρηνούς 
στάσης του. Απαγγέλλει οποιαδήποτε από τις ικεσίες (Ντο‘ά’ Αλ-Ιστιφτάχ) που 

έχουν καταγραφεί ως αυθεντικές. Έπειτα λέει, «’Α‘ούδου Μπιλλάχι µιν Ασ-Σαϊτάνι 
Ερ-Ρατζείµ» (Αναζητώ καταφύγιο στον Αλλάχ από τον καταραµένο Σατανά)· 

έπειτα, «Μπισµιλλάχι Ερ-Ραχµάνι Ερ-Ραχείµ» (Εις το όνοµα του Αλλάχ, του 

Παντελεήµονα, του Πολυεύσπλαχνου). Όλα αυτά πρέπει να απαγγέλλονται 
χαµηλόφωνα. Έπειτα απαγγέλλει τη Σούρα Αλ-Φάτιχα, και ό,τι άλλο επιθυµεί από 

το Ιερό Κοράνιο. ∆εν είναι υποχρεωτικό γι’ αυτούς που προσεύχονται πίσω από 

τον Ιµάµη να απαγγείλουν την Αλ-Φάτιχα στις φωναχτές προσευχές (Μάγριµπ,  

‘Ίσα και Φάτζρ), µα το καλύτερο είναι να την απαγγείλουν τη στιγµή που ο Ιµάµης σιωπά (αν 
υπάρχουν), και κατά τις σιωπηλές προσευχές (∆ουχρ και ‘Ασρ). Ο Ιµάµης απαγγέλλει φωναχτά τα δύο 

πρώτα Ράκ‘α κατά τη Μάγριµπ, την ‘Ίσα και τη Φατζρ, και χαµηλόφωνα στις υπόλοιπες προσευχές. 
Σηµείωση: Είναι ανεπιθύµητο το να επαναλαµβάνει κανείς την απαγγελία της Αλ-Φάτιχα πάνω από 

µία φορά σε µία Ράκ‘α. Μπορεί να απαγγείλει κανείς περισσότερες από µία Σούρα σε µία Ράκ‘α. 

Επίσης, µπορεί να ξεκινήσει την απαγγελία του από όποιο σηµείο επιθυµεί εντός της Σούρα. Είναι 
επιθυµητό το να απαγγέλει κανείς το Κοράνιο µε τη σειρά που οι Σούρα του παρατίθενται. 
Απαγορεύεται, ωστόσο, η απαγγελία εδαφίων του ίδιου κεφαλαίου µε λανθασµένη σειρά. 

 Έπειτα λέει, «Αλλάχου Άκµπαρ», σηκώνει τις παλάµες στους ώµους του, και µετά 

υποκλίνεται. Κατά την υπόκλιση πρέπει να τοποθετήσει σταθερά τις παλάµες στα 

γόνατά του, µε απλωµένα δάχτυλα και τεντωµένη πλάτη και αγκώνες, ισιώνοντάς 
την ώστε το κεφάλι να βρίσκεται στην ίδια ευθεία µε τη µέση του, ούτε ψηλότερα, 

ούτε χαµηλότερα, Κατά την υπόκλιση, θα πρέπει να πει τρεις φορές,  
«Σουµπχάνα Ραµπίγια Αλ-‘Αδείµ» (∆όξα στον Κύριό µου, Τον Μέγα). Αν κάποιος έρθει στην προσευχή 
αργότερα, µα ολοκληρώσει την υπόκλιση, µετριέται και η προηγούµενη όρθια στάση και δε χρειάζεται να 

επανορθώσει γι’ αυτή τη µονάδα προσευχής (Ράκ‘α) µετά την ολοκλήρωση της προσευχής. 
Σηµείωση: Όλα τα Τακµπιράτ και η ρήση «Σάµι‘α Αλλάχου λιµάν χάµιντα» (Ο Αλλάχ ακούει εκείνον που 
Τον επαινεί) λέγονται όταν κανείς µετακινείται από τη µία στάση στην άλλη, όχι πριν ή µετά από αυτό. 

Η προσευχή ξεκινά µε την τακµπίρατ Αλ-Ιχράµ «Αλλάχου Άκµπαρ» (Ο Αλλάχ είναι 
ο Μέγας) σε όρθια στάση. Ο Ιµάµης λέει «Αλλάχου Άκµπαρ» µεγαλοφώνως κατά το 

ξεκίνηµα, καθώς και σε όλα τα άλλα τακµπιράτ (ρήσεις «Αλλάχου Άκµπαρ») της 
προσευχής, µε τρόπο ώστε όσοι τον ακολουθούν από πίσω να τον ακούσουν. Οι 
ακόλουθοι, ωστόσο, θα πρέπει να το πουν χαµηλόφωνα. Στο ξεκίνηµα του τακµπίρ 

ο ιµάµης σηκώνει τα χέρια του στο επίπεδο των ώµων του µε τα δάκτυλα κλειστά. 

Ο ακόλουθος λέει «Αλλάχου Άκµπαρ», αφού ο Ιµάµης τελειώσει να το λέει. 
Σηµείωση: ��Είναι υποχρεωτικό να λέει κανείς τους πυλώνες (όπως το τακµπίρατ) και τις 
υποχρεωτικές πράξεις της προσευχής (όπως όλα τα υπόλοιπα τακµπίρατ) φωναχτά, µε τόση ένταση 

ώστε µόνο το ίδιο το άτοµο να ακούει τον εαυτό του. Προορίζεται για αυτόν ακριβώς το σκοπό.  

��∆εν πρέπει κανείς να υπερβάλλει όταν σηκώνει τα χέρια του κατά την τακµπίρατ Αλ-Ιχράµ, ούτε 
να το κάνει σε πολύ µικρό βαθµό. Πρέπει να τηρεί µια ενδιάµεση κατάσταση,  ��Είναι ανεπιθύµητο 

το να γυρίσει κανείς το πρόσωπό του, να κοιτάξει πάνω, να κλείσει τα µάτια του ή να στέκεται µε 
τα πόδια κολληµένα, ή πολύ ανοιχτά, ή να στέκεται στο ένα πόδι του, 

Έπειτα σηκώνει το κεφάλι του και λέει, «Σάµι‘α Αλλάχου λιµάν χάµιντα» (Ο Αλλάχ 
ακούει εκείνον που Τον επαινεί) και σηκώνει τα χέρια του στους ώµους. Μετά την 
επιστροφή σε σταθερή ευθυτενή στάση, λέει, «Ράµπανα ουά Λάκα Αλ-Χάµντ» 

(Ταχµείντ) (Ω, Κύριέ µας, σε Σένα ανήκει ο έπαινος) [προσθέτοντας] «Χάµνταν  
καθίραν ταίγιεµπαν µουµπάρακν φίχι, µίλ’α Ασ-Σαµαουάτι ουά µίλ’α Αλ-’Άρντι ουά µίλ’α µα Σί’τα 
µιν σάι’ν µπά‘ντ» (Πολλοί έπαινοι, αγνοί και ευλογηµένοι, η πληρότητα των ουρανών και η 

πληρότητα της Γης και πληρότητα οτιδήποτε επιθυµείς µετέπειτα). 

Σηµείωση: �� Η στιγµή της ρήσης «Ράµπανα ουά Λάκα Αλ-Χάµντ» έρχεται µετά την ευθυτενή 

στάση και όχι κατά τη µετακίνηση από τη στάση υπόκλισης. �� Τα λόγια της Ταχµείντ που είναι 
επιβεβαιωµένα από τον Προφήτη είναι τέσσερα: «Ράµπανα ουά Λάκα Αλ-Χάµντ», «Ράµπανα Λάκα 
Αλ-Χάµντ», «Αλλάχουµα Ράµπανα ουά Λάκα Αλ-Χάµντ», «Αλλάχουµα Ράµπανα Λάκα Αλ-Χάµντ». 

Και προτιµάται η εναλλαγή κάθε φορά µεταξύ των τεσσάρων. 



  

      

 

Όταν τελειώσει τις δύο µονάδες (δύο Ράκ‘α), κάθεται για το πρώτο κάθισµα του 
Τασάχουντ, όπως έκανε και ανάµεσα στις πρηνείς στάσεις, µε το αριστερό χέρι στον 
αριστερό µηρό και το δεξί χέρι στον δεξιό µηρό. Πρέπει να φτιάξει µια γροθιά µε το δεξί 
χέρι, σχηµατίζοντας έναν κύκλο µε τον αντίχειρα και το µέσο, και να δείξει µε το δείκτη. 

Απαγγέλλει, «Ατ-Ταχιγιάτου Λελλάχι ουα Ασ-Σαλαουάτου ουα Ατ-Ταϊγεµπάτ, Ασ-
Σαλάµου ‘αλάικα αϊούχα Αν-Ναµπέι ουα Ράχµατου Αλλάχι ουα Μπαρακάτου, Ασ-
Σαλάµου ‘αλάινα ουα ‘αλά ‘ιµπάντι Ελλάχι Ασ-Σάλιχείν, ασχάντου αλ-λά Ιλάχα  

ίλλα Αλλάχ ουα ασχάντου αν Μωχαµµάνταν ‘άµπντουχου ουα ρασούλου» (Οι καλύτεροι 
χαιρετισµοί είναι για τον Αλλάχ, και οι προσευχές και κάθε αγνό και καλό. Είθε η ειρήνη, το έλεος και οι 
ευλογίες του Αλλάχ να είναι σε σένα, ω, Προφήτη. Είθε η ειρήνη να είναι σε µας και στους ευσεβείς δούλους 
του Αλλάχ. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον Αλλάχ και µαρτυρώ ότι ο Μωχάµµαντ είναι 
ο δούλος Του και ο Αγγελιαφόρος Του). Έπειτα στέκεται για την τρίτη και την τέταρτη Ράκ‘α στις 
προσευχές που αποτελούνται από τρία ή τέσσερα Ράκ‘α (∆ουχρ, ‘Ασρ, Μάγριµπ, ‘Ίσα) λέγοντας «Αλλάχου 
Άκµπαρ» και σηκώνοντας τα χέρια. Έπειτα συνεχίζει την προσευχή κατά παρόµοιο τρόπο, εκτός 
του ότι δεν έχει υψωµένη φωνή κατά την απαγγελία και ότι απαγγέλλει µόνον την Αλ-Φάτιχα. 

Έπειτα κάθεται για το τελευταίο κάθισµα Τασάχουντ αν η προσευχή αποτελείται από 

τρία ή τέσσερα Ράκ‘α, στη στάση ταουάρουκ, η οποία µπορεί να γίνει µε τρεις ορθούς 
τρόπους: 1) Κάθισµα στους γλουτούς (και στήριγµα περισσότερο στον αριστερό 

γλουτό) µε τα γόνατα λυγισµένα, µε την αριστερή πατούσα κάτω από την δεξιά κνήµη, 

και τη δεξιά πατούσα να στηρίζεται προς τα πάνω. 2) Το κάθισµα στους γλουτούς (και 
στήριγµα περισσότερο στον αριστερό γλουτό) µε τα γόνατα λυγισµένα, µε την 
αριστερή πατούσα κάτω από την δεξιά κνήµη, και τη δεξιά πατούσα να είναι 
ξαπλωµένη στο έδαφος. 3) Το κάθισµα στους γλουτούς (και στήριγµα περισσότερο 

στον αριστερό γλουτό) µε τα γόνατα λυγισµένα, και µε την αριστερή πατούσα 

ανάµεσα στο µηρό και τη δεξιά κνήµη, και τη δεξιά πατούσα να ξαπλώνεται. Έπειτα, 

ο προσευχητής απαγγέλλει: «Ατ-Ταχιγιάτου Λελλάχι ουα Ασ-Σαλαουάτου ουα Ατ- 
Ταϊγεµπάτ, Ασ-Σαλάµου ‘αλάικα αϊούχα Αν-Ναµπέι ουα Ράχµατου Αλλάχι ουα…...  
Αλλάχουµα Σάλλι ‘αλά Μωχάµµαντιν ουά ‘αλά ’άαλι Μωχάµµαντ, κάµα Σαλάιτα ‘……..»  

Έπειτα, θεωρείται αξιέπαινη η απαγγελία µιας αυθεντικά καταγεγραµµένης ικεσίας, όπως, 
«’Α‘ούδου Μπιλλάχι µιν ‘αδάµπι Εν-Ναρ, ουά ‘αδάµπι Ελ-Κάµπρ, ουά φίτνατι Ελ-Μάχγια ουά 
Αλ-Μαµάτ, ουά φίτνατι Ελ-Μασίχι Εντ-Ντατζάλ.» (Ω, Αλλάχ, αναζητώ καταφύγιο σε Σένα από 

την τιµωρία του Πυρός της Κολάσεως, και από την τιµωρία του τάφου, και από τη δοκιµασία της 
ζωής και του θανάτου, και από τη δοκιµασία του Αντίχριστου.). 

  

Έπειτα λέει το Τασλείµ λέγοντας «Ασ-Σαλάµου ‘Αλάικουµ ουά Ράχµατου Αλλάχ» 

(Ειρήνη σε σένα και το Έλεος του Αλλάχ), στρεφόµενος πρώτα στα δεξιά και έπειτα 

στ’ αριστερά λέγοντας το ίδιο. Μόλις τελειώσει από αυτό, είναι επιθυµητό να 

απαγγέλλει τις αυθεντικά καταγεγραµµένες ικεσίες που απαγγέλλονται µετά τη λήξη 

της προσευχής. Σηµείωση: Είναι ανεπιθύµητο να κινεί τα χέρια δεξιά και αριστερά, 

Στη συνέχεια, σηκώνει το κεφάλι του λέγοντας «Αλλάχου Άκµπαρ» και κάθεται. Το 

κάθισµα ανάµεσα στις δύο πρηνείς στάσεις γίνεται µε δύο σωστούς τρόπους:  1) Ο 

προσευχητής διπλώνει το αριστερό του πόδι και κάθεται πάνω στο διπλωµένο αριστερό 

του πόδι, λυγίζοντας παράλληλα το δεξί του πόδι, µε τέτοιο τρόπο ώστε η άκρη των 
δαχτύλων του να παραµένει καµπτόµενη επί της γης και η πτέρνα να βρίσκεται κάθετα 

στη γη και να είναι στραµµένη προς τα πάνω, και βάζει τα χέρια του στους µηρούς του 
και στα γόνατά του. 2)Το στήριγµα και στις δύο πατούσες, µε τα δάχτυλα να αντικρίζουν 
την Κέµπλα και ενώ ο προσευχητής κάθεται στις πτέρνες του µε τους γλουτούς. Ο 

προσευχητής λέει «Ράµπι Ίγφιρ Λι» (Ω, Αλλάχ, συγχώρεσέ µε) τρεις φορές. 
Έπειτα πέφτει ξανά πρηνής, σαν την πρώτη φορά, σηκώνει το κεφάλι λέγοντας «Αλλάχου Άκµπαρ», 

κι έπειτα στέκεται ευθύς, βάζοντας πίεση στο µπροστινό µέρος των πατουσών, και προσφέρει τη 

δεύτερη µονάδα προσευχής (Ράκ‘α), όπως και την πρώτη. Σηµείωση: Το σηµείο κατά το οποίο 

απαγγέλλει την Αλ-Φάτιχα είναι κατά την όρθια στάση, έτσι αν αρχίσει να τη διαβάζει πριν σταθεί 
εντελώς όρθιος, πρέπει να το κάνει ξανά, ειδάλλως η προσευχή θεωρείται άκυρη.   

Έπειτα πέφτει πρηνής λέγοντας «Αλλάχου Άκµπαρ», µε το στοµάχι του αποµακρυσµένο
από τους µηρούς, και τους µηρούς από τις κνήµες, και µε τους αγκώνες 
αποµακρυσµένους από τα πλευρά, χωρίς να ενοχλούν το διπλανό προσευχητή, 

βάζοντας τις παλάµες στο ύψος των ώµων του. Πρέπει να πέσει στην πρηνή στάση
µε το µέτωπο και τη µύτη, τις δύο παλάµες, τα δύο γόνατα, τα δάχτυλα και των δύο 

ποδιών, και µε τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών στραµµένα προς την Κέµπλα. Πρέπει κατά 

την πρηνή στάση να πει, «Σουµπχάνα Ράµπιγια Αλ-’Ά‘λα» (∆όξα στον Κύριό µου, τον Ύψιστο), 

τρεις φορές ή περισσότερες, και µπορεί να κάνει όσες επικλήσεις επιθυµεί µετά από αυτό..  

Σηµείωση: Η πρηνής στάση πρέπει να γίνεται µε επτά σηµεία του σώµατος: τα δάχτυλα και των 
δύο ποδιών, τα δύο γόνατα, τις δύο παλάµες, και το κεφάλι, δηλαδή το µέτωπο και τη µύτη. Η 

προσευχή θεωρείται άκυρη αν σκοπίµως αποφευχθεί το να αγγίζει οποιοδήποτε από αυτά τα µέλη 

το έδαφος. ∆ε θεωρείται άκυρη, ωστόσο, αν γι’ αυτό υπάρχει κάποια έγκυρη δικαιολογία. 
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Ω, αδελφέ µου & αδελφή µου µουσουλµάνοι: 

Ο Αλλάχ σου έδωσε τη δυνατότητα να διαβάσεις αυτό το ευεργετικό βιβλίο, 

αυτό που µένει τώρα είναι οι καρποί του, δηλαδή να δράσεις σύµφωνα µε αυτό. 

� Σε αυτό το βιβλίο έχουν παρουσιαστεί σε σένα εδάφια του Βιβλίου του Αλλάχ, 

του Κορανίου, καθώς και η ερµηνεία του, να είσαι, συνεπώς, πρόθυµος να 

εφαρµόσεις αυτά που έµαθες από τη σηµασία αυτών των εδαφίων. Αναφέρεται ότι 

οι σύντροφοι του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): «…µάθαιναν την ανάγνωση δέκα 

εδαφίων από τον Προφήτη και δεν προχωρούσαν σε άλλα δέκα µέχρι να µάθαιναν 

εντελώς τι περιείχαν αυτά τα δέκα, αναφορικά µε τη γνώση και την πράξη. Και 

είπαν έτσι γνωρίζουµε τη γνώση και την πρακτική της.». Ο Ισλαµικός νόµος έχει 

ενθαρρύνει την εφαρµογή της γνώσης. Ο Ιµπν ‘Αµπάς (
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτού ) είπε 

αναφορικά µε τη σηµασία της ρήσης του Αλλάχ του Ύψιστου: «Το απαγγέλλουν 
όπως πρέπει να είναι η απαγγελία του.» [2:121]. Σηµαίνει ότι το ακολουθούν όπως 

πρέπει. Ο Φουντάιλ είπε: «Πράγµατι, το Κοράνιο αποκαλύφθηκε ώστε οι 

άνθρωποι να ενεργήσουν σύµφωνα µε αυτό, αλλά οι άνθρωποι έχουν πάρει την 

απλή απαγγελία του ως την πράξη.» 

Σε αυτό το βιβλίο έχουν παρουσιαστεί σε σένα µερικές πτυχές της Σούννα 

του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ), και έτσι να σπεύδεις για να ανταποκριθείς πράττοντας 

σύµφωνα µε αυτή. Οι ενάρετοι άνθρωποι αυτής της Ούµµα δεν µάθαιναν κάτι 

εκτός του να σπεύδουν στην εφαρµογή του και να καλούν τους άλλους στην 

εφαρµογή του, σύµφωνα µε τις εντολές του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): «Αν σας 
διατάζω µε κάτι, κάντε το όσο µπορείτε, και από ότι σας απαγόρεψα, να απέχετε 
από αυτό.». [Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ] Επίσης, φοβήθηκαν οι ενάρετοι άνθρωποι έντονα 

την οδυνηρή τιµωρία του Αλλάχ, καθώς ο Αλλάχ ο Ύψιστος είπε: «Ας προσέχουν, 
αυτοί που παρακούουν την εντολή του (Προφήτη), το να πληγούν από δοκιµασία 

ή να πληγούν από επώδυνη τιµωρία.» . Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα της 

επιθυµίας τους να εφαρµόσουν τη Σούννα όσο το δυνατόν καλύτερα: 

► Το παράδειγµα της Ουµµ Χαµπίµπα, η ευαρέστηση του Αλλάχ επ’ αυτής, όταν 

αφηγήθηκε τη ρήση του Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): «Όποιος προσεύχεται δώδεκα 

Ράκα‘α σε µία ηµέρα και νύχτα, τότε θα χτιστεί γι’ αυτόν µια οικία στον 
Παράδεισο.». [Μόσλεµ] Η Ουµµ Χαµπίµπα είπε: «∆εν τις παρέλειψα από όταν 

άκουσα αυτό από τον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ).» 

► Το παράδειγµα του Ιµπν ‘Ούµαρ (
η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτού ) όταν αφηγήθηκε τη ρήση του 

Προφήτη (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ): «∆εν επιτρέπεται για κάποιον Μουσουλµάνο που κατέχει 

 

 

 

    Η γνώση χωρίς πράξη είναι απεχθής για τον Αλλάχ, 
τους Αγγελιαφόρους Του και τους πιστούς. Ο Αλλάχ, ο 

Ύψιστος είπε: «Ω, εσείς που πιστεύετε! Γιατί λέτε 
αυτά που δεν κάνετε; (εδώ είναι µια προειδοποίηση 
για όποιον λέει κάτι, και κάνει το αντίθετο όπως η 
συµβουλή ή δεν το κάνει όπως η υπόσχεση). ~ Πολύ 
µισητό είναι –για Τον Αλλάχ –να λέτε αυτά τα οποία 
δεν κάνετε…». Ο Άµπου Χουράιρα (

η ευαρέστηση του 

 Aλλάχ επ’ αυτού ) είπε: 
«Η γνώση που δε συνοδεύεται από ενέργεια είναι σαν 
το θησαυρό που δεν ξοδεύεται για χάρη του Αλλάχ.». Ο 

Αλ-Φουντάιλ είπε: «Ο λόγιος παραµένει στην άγνοια 

αυτών που γνωρίζει µέχρι να δράσει σύµφωνα µε αυτά.». 

 

 

 Ενέργεια 

σύµφωνα µε τη 

Γνώση 



  

      

κάτι, για το οποίο οφείλει να κάνει διαθήκη, το να µείνει δύο νύχτες χωρίς να 

έχει την διαθήκη του γραµµένη στην κατοχή του.» [Μόσλεµ] Έπειτα είπε: «∆εν έχει 

περάσει κανένα βράδυ από τότε που άκουσα αυτό από τον Αγγελιαφόρο του 

Αλλάχ (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) που να µην έχω µαζί µου τη διαθήκη µου.» 

► Το παράδειγµα του Ιµάµη Άχµαντ, ο οποίος είπε: «∆εν έχω γράψει κανένα χαντίθ, 

χωρίς να το εφαρµόζω, ακόµη και όταν άκουσα ότι ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) του 

έκανε ο Άµπου Τάιµπα βεντούζες και εκείνος του έδωσε ένα Ντινάρ (χρυσό 

νόµισµα), έτσι πήγα στον άνδρα που κάνει βεντούζες και αφού µου έκανε του 

έδωσα ένα Ντινάρ.» 

► Το παράδειγµα του Ιµάµη Αλ-Μπουχάρι, ο οποίος είπε: «Ποτέ µου δεν µίλησα 

για κανέναν που δεν είναι παρόν, µε κάτι που δεν θα του άρεσε, από την στιγµή 

που ήξερα ότι αυτό είναι απαγορευµένο. Στ’ αλήθεια, ελπίζω να συναντήσω τον 

Αλλάχ και να µην µε βάλει να λογοδοτήσω για το αν µίλησα ποτέ για κάποιον 

κατά την απουσία του για κάτι που δεν του αρέσει. 

► Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: «Όποιος διαβάζει το εδάφιο Άγιατ Αλ-
Κούρσι µετά από κάθε υποχρεωτική προσευχή, τότε δεν θα υπάρχει τίποτα να 

τον εµποδίσει από την είσοδό του στον Παράδεισο, παρά µόνο ότι δεν πέθανε 
ακόµη.». Ο Ιµπν Αλ-Κάγιµ είπε: «Έχει υποπέσει στη γνώση µου ότι ο Σεΐχης Αλ-

Ισλάµ Ιµπν Ταϊµίγια είπε: ‘Ποτέ δεν το παρέλειψα µετά από κάθε προσευχή, παρά 

µόνο αν το ξέχασα ή κάτι παρόµοιο.’» 

�
 Αφού αποκτήσεις τη γνώση και την εφαρµόσεις, πρέπει να διαδώσεις αυτά 

µε τα οποία ο Αλλάχ σε ευλόγησε, ώστε εσύ να µην στερηθείς την αµοιβή της 

διάδοσης, ούτε οι άλλοι άνθρωποι αυτό το αγαθό. Ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: 

«Αυτοί που οδηγούν σε κάποιο καλό, λαµβάνουν αµοιβή παρόµοια µε αυτών που 

το τελούν (αφού το µάθουν από εκείνους).» [Μόσλεµ]. Και εκείνος είπε: «Οι 
καλύτεροι αναµεσά σας είναι όσοι µαθαίνουν το Κοράνιο και το διδάσκουν.» [Αλ-

Μπουχάρι]. Και είπε: «∆ιαδώστε από µένα ακόµη κι αν πρόκειται για ένα µόνο 

εδάφιο του Κορανίου.» [Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεµ]. Σύµφωνα µε την ποσότητα του καλού 

που διαδίδετε, η αµοιβή σας θα αυξηθεί και οι καλές σας πράξεις θα µεγαλώσουν 

σε αυτή τη ζωή και µετά το θάνατό σας, καθώς ο Προφήτης (
Σάλα Aλλάχου 

‘Αλάιχι ουά  Σάλαµ) είπε: 

«Όταν ένας άνθρωπος πεθάνει, οι πράξεις του διακόπτονται, εκτός από τρεις: 
συνεχιζόµενη ελεηµοσύνη, γνώση από την οποία άλλοι επωφελούνται, και ένας 
ευσεβής απόγονος που προσεύχεται για εκείνον.» [Μόσλεµ] 

� ∆ιαφώτιση: 

∆ιαβάζουµε τη Σούρα Αλ-Φάτιχα περισσότερες από δεκαεφτά φορές τη 

µέρα και αναζητούµε καταφύγιο από το να γίνουµε σαν αυτούς στους οποίους η 

οργή του Αλλάχ έπεσε πάνω τους και αυτούς που έχουν παραστρατήσει. Ωστόσο, 

τους µιµούµαστε στις πράξεις τους: δηλαδή µαθαίνουµε χωρίς να πράττουµε ή 

εγκαταλείπουµε τη µάθηση και ενεργούµε από άγνοια. 

Ζητάµε από τον Αλλάχ να εναποθέσει σε σας και σε εµάς την ευεργετική 

γνώση και τις καλές πράξεις. 
Ο Αλλάχ και ο Αγγελιαφόρος Του γνωρίζουν καλύτερα. Είθε ο Αλλάχ να 

επαινέσει τον Προφήτη Του, την οικογένειά του και τους συντρόφους του. 
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