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Εν Ονόματι του Αλλάχ του Παντελεήμονος
και του Πολυφιλεύσπλαχνου

﴿Να ακολουθείτε αυτό που σας διατάζει
ο Απεσταλμένος, κα όταν σας απαγορεύει
κάτι, να μην το κάνετε ﴾ (Αλ-Χάσρ, 7)
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Εν ονόματι του Αλλάχ του Παντελεήμονος και
του Πολυφιλεύσπλαχνου

Εισαγωγή
Η δό� ξα ανή� κει στον Αλλά� χ τον Κύ� ριο
του σύ� μπαντος. Την ειρή� νη και την
ευλογί�α Του να έ� χουν ο Προφή� της μας ο
Μουχά� μμαντ, ό� λοι οι προφή� τες Του και
ό� λοι ό� σοι ακλουθού� ν πιστά� την πορεί�α
του.
Υπά� ρχουν εκεί�νοι που ασχολού� νται
μό� νο με τα κεί�μενα επιφανειακά� , χωρί�ς
να προσπαθή� σουν να καταλά� βουν
τους σκοπού� ς τους. Αυτό� τους φέ� ρνει
σε δυσκολί�α, διό� τι δεν μπορού� ν να
κατανοή� σουν
τους
πραγματικού� ς
σκοπού� ς της σού� ννας του Προφή� τη, που
περιέ� χει σοφί�α και ηπιό� τητα.
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Αν έ� χαμε καταλά� βει την έ� ννοια της, και
έ� χαμε εξηγή� σει στους ανθρώ�πους τους
σκοπού� ς της, θα εί�χαμε τό� τε αλλά� ξει
την κακή� εικό� να που δημιού� ργησαν οι
τρομοκρατικέ� ς οργανώ�σεις.
Ο Αλλά� χ να ελεή� σει την ψυχή� του
αλ-Χά� σσαν αλ-Μπά� σρυ, ο οποί�ος εί�πε,
«Υπά� ρχουν ά� νθρωποι που λατρεύ� ουν,
ενώ� εγκαταλεί�πουν την γνώ�ση. Αυτοί�
απογυμνώ�νουν τα ξί�φη τους ενά� ντια
στην ού� μμα του Μού� χαμαντ (την ειρή� νη
και την ευλογί�α του Αλλά� χ να έ� χει). Αν
αναζητού� σαν την γνώ�ση, θα τους εμπό� διζε
αυαυτό� να κά� νουν αυτό� ».
Χρειαζό� μαστε
έ� ναν
φωτισμέ� νο
θρησκευτικό� λό� γο, βασισμέ� νο στην
κατανό� ηση των γενικώ�ν σκοπώ�ν του
αληθινού� Ισλά� .
Οι επιστή� μονες, οι μελετητέ� ς και οι
ισλαμολό� γοι, έ� χουν υπογραμμί�σει την
σημασί�α της κατανό� ησης των γενικώ�ν
σκοπώ�ν της νομοθεσί�ας. Εί�ναι η ακριβή� ς
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ισορροπί�α που διέ� πει τον φετφά� και την
διαδικασί�α ανανέ� ωσης του θρησκευτικού�
λό� γου. Οι επιστή� μονες επιβεβαί�ωσαν ό� τι
οι νό� μοι έ� χουν ως κύ� ριο σκοπό� να φέ� ρνουν
το καλό� και να απομακρύ� νουν το κακό� .
Επιβεβαί�ωσαν επί�σης ό� τι το συμφέ� ρον
εί�ναι να διατηρού� νται οι σκοποί� της
Σαρί�’α. Πρέ� πει δηλαδή� να διατηρού� νται
η θρησκεί�α, η ψυχή� , ο νους, το γέ� νος και
η περιουσί�α. Πρέ� πει να διατηρού� νται ό� λα
τα μέ� σα που εξασφαλί�ζουν την προστασί�α
των σκοπώ�ν αυτώ�ν.
Αναμφί�βολα, οι γενικοί� σκοποί� της
Σού� ννας του Προφή� τη, ταυτί�ζονται
πλή� ρως με εκεί�νους του Ιερού� Κορανί�ου.
Κατανοώ�ντας τους σκοπού� ς της, θα
καταλά� βουμε τους βασικού� ς σκοπού� ς
της θρησκεί�ας μας. Η θρησκεί�α μας
κατέ� χει δικαιοσύ� νη, έ� λεος, ηπιό� τητα
και ανθρωπιά� . Οι επιστή� μονες, παλιά�
και τώ�ρα, ό� τι ό� λα ό� σα εκπληρού� ν τους
σκοπού� ς αυτού� ς εί�ναι από� το Ισλά� μ. Αν
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υπά� ρχει κά� τι που έ� ρχεται αντιμέ� τωπο με
αυτά� τα στοιχεί�α, τό� τε αντιτί�θεται με το
ί�διο το Ισλά� μ και τους σκοπού� ς του.
Βλέ� πουμε πως οι επιστή� μονες και οι
αξιό� λογοι νομολό� γοι μας, προσδιορί�ζουν
και πά� λι μια σειρά� από� γενικέ� ς αρχέ� ς και
στό� χους, σε μορφή� καθολικώ�ν κανό� νων
και παρακλά� δων, ό� πως «οι υποθέ� σεις
έ� χουν τους σκοπού� ς τους», και «διατά� ξεις
αλλά� ζουν σύ� μφωνα με τις ανά� γκες της
κά� θε εποχή� ς», και «βασική� αρχή� των ό� λων
των υποθέ� σεων, εί�ναι να επιτρέ� πεται
το καλό� και να απαγορεύ� εται το κακό� ».
Επί�σης «Δεν επιτρέ� πεται να γί�νει το
κακό� σε κακέ� ναν». «η βλά� βη τελειώ�νει»,
και «η βλά� βη τελειώ�νει με παρό� μοια
ή� μεγαλύ� τερη βλά� βη» «Αντοχή� της
προσωπική� ς βλά� βης,για να αποφευχθεί�
η βλά� βη που ενδέ� χεται να βλά� πτει το
κοινό� συμφέ� ρον». Και «ελαφριά� βλά� βη
αντέ� χεται, για να αποφευχθεί� εκεί�νη που
πλά� πτει το κοινό� συμφέ� ρον». Επί�σης, «το
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κοινό� συμφέ� ρον προηγεί�ται το ατομικό� »,
και, «να αποφεύ� γεται το κακό� , καλύ� τερα
αντί� να γί�νει το καλό� », και, «ό� ταν
υπά� ρχουνδυο βλά� βες, επιλέ� γεται πά� ντα
εκεί�νη που φέ� ρνει το ελά� χιστο κακό� ». Και,
«Η ταλαιρωρί�α απαιτεί� διευκό� λυνση», «Οι
ανά� γκες επιτρέ� πουν τα απαγορευμέ� να»,
«αυτό� που γί�νεται για κά� ποια ανά� γκη,
πρέ� πει να εί�ναι περιορισέ� νο σ’ αυτή� ν».
Και, «η καχυποψί�α δεν ματαιώ�νει την
βεβαιό� τητα».
Κά� θε υπό� θεση που μετατρέ� πεται από�
την δικαιοσύ� νη στην αδικί�α, από� το έ� λεος
στο αντί�θετό� του, από� την σοφί�α στην
επιπολαιό� τητα», αυτά� δεν αποτελού� ν
κακέ� να στοιχεί�ο της Σαρί�’α.
Πρέ� πει να υπά� ρχει μια πιο σύ� γχρονη
ανά� γνωση για την σού� ννα, που λογαριά� ζει
και τους σκοπού� ς και να ταυτί�ζεται με το
γενικό� πνεύ� μα της εποχή� ς. Έτσι, μπορεί�
η σού� ννα να δώ�σει στους ανθρώ�πους
ά� λλες ερμηνεί�ες, μακριά� από� εκεί�νες που
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τους βλά� πτουν. Διό� τι η λανθασμέ� νες
ερμηνεί�ες, οδή� γησαν πολλού� ς ανθρώ�πους
να απομακρύ� νονται από� την θρησσκεί�α.
Σε αυτό� το πλαί�σιο, αυτό� το βιβλί�ο
έ� ρχεται να ανοί�ξει την πό� ρτα σε νέ� ες
αναγνώ�σεις και ερμηνεί�ες της Σού� ννας
του Προφή� τη. Αυτέ� ς οι ερμηνεί�ες
και οι αναγνώ�σεις, γί�νονται υπό� την
επί�βλεψη εξειδικευμέ� νων μελετητώ�ν
και νομολό� γων, λαμβά� νοντας υπό� ψη τις
συνθή� κες και τις αλλαγέ� ς του καιρού� , του
τό� που, των συνθηκώ�ν και των ανθρώ�πων.
Έχοντας κατά� νου επί�σης εκεί�νο που οι
ισλαμολά� γοι και οι νομικοί� επιβεβαί�ωσαν,
ό� τι δηλαδή� ο φετφά� ς μπορεί� να αλλά� ξει
σύ� μφωνα με τον χρό� νο, τον τό� πο, και τις
συνθή� κες των ανθρώ�πων. Μπορεί� δηλαδή�
εκεί�νο που επιτρεπό� ταν σε κά� ποια εποχή� ,
να απαγορεύ� εται μετά� σε ά� λλη εποχή� , αν
το απαιτεί� ανά� γκη. Μπορεί� να εκδοθεί�
έ� νας φετφά� ς σε μια εποχή� , και να αλλά� ξει
σε ά� λλη εποχή� λό� γω των συνθηκώ�ν. Όλα
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αυτά� ό� μως πρέ� πει να γί�νουν στο πλαί�σιο
της Σαρί�’α, και να ταυτί�ζονται με την
Σαρί�’α.
Προσπαθώ� να παρουσιά� σω ορισμέ� να
πρό� τυπα που μπορού� ν να εφαρμό� ζονται
για την σύ� γχρονη ανά� γνωση του
κειμέ� νου του Προφή� τη, προσπαθώ�ντας
να διαφωτί�σω την πορεί�α για να
προετοιμά� σεται ο δρό� μος για περαιτέ� ρω
μελέ� τες προς την κατεύ� θυνση αυτή� .
Τουλά� χιστον να επιστή� σουμε την
προσοχή� στην ανά� γκη για σκέ� ψη και
συνειδητοποί�ηση, ό� ταν διαβά� ζουμε τα
κεί�μενα της Σού� ννας του Προφή� τη. Πρέ� πει
να διακρί�νουμε ανά� μεσα στο ί�διο το
κεί�μενο και τις ερμηνεί�ες που γρά� φτηκαν
πά� νω σε αυτό� . Δεν προσθέ� τουμε στην
ερμηνεί�α των κειμέ� νων καμί�α αγιό� τητα,
και δεν αντιμετωπιζουμε το μεταβλητό�
σαν σταθερό� .
Ελπί�ζω ό� τι έ� χω εκπληρώ�σει την
πρό� θεσή� μου και ό� τι συνέ� βαλα στην
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ανά� δειξη ενό� ς από� τα σημαντικό� τερα
ζητή� ματα
της
αναθεώ�ρησης
του
θρησκευτικού� λό� γου.
Η ευχαρί�στηση του Αλλά� χ εί�ναι ο
υπέ� ρτατος σκοπό� ς μας, και από� εκεί�νον
ζητού� με την βοή� θεια.
Υπουργό� ς των Βακουφί�ων

Δρ. Μουχάμμαντ Μ. Τζούμ’α
Επικεφαλή� ς του Ανατά� του Συμβουλί�ου
των Ισλά� μικώ�ν Υποθέ� σεων
Μέ� λος της Ισλαμική� ς Ακαδημί�ας Ερευνώ�ν
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Πρώτο κεφάλαιο

Η αναφορά του Κορανίου στον
Προφήτη (ΕΕΑΕ)
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Η αναφορά του Κορανίου στον
Προαφήτη (ΕΕΑΕ)
Το Κορά� νι αναφέ� ρεται ενδεικτικά� στον
Προφή� τη, και αυτέ� ς οι αναφορέ� ς που
κά� νει δεί�χνουν την θέ� ση του, την ηθική�
και πολλά� από� τα χαρακτηριστικά� του
(την ειρή� νη και την ευλογί�α του Αλλά� χ να
έ� χει). Σημειωτέ� ον εί�ναι αυτό� το κορανικό�
εδά� φιο, «Σε στεί� λαμε ως έ� λεος για ό� λα
τα δημιουργή� ματα»(1), επί�σης «Και η
Μεγαλοψυχί�α του Αλλά� χ εί�ναι εκεί�νη
που σε κά� νει να φέ� ρεσαι με καλωσύ� νη
απέ� ναντί� τους, γιατί� αν ή� σουν αυστηρό� ς
και σκληρό� καρδος, θα εί�χαν απομακρυνθεί�
από� κοντά� σου. Συγχώ�σρησέ� τους και
ζή� τησε την ά� φεση των αμαρτιώ�ν τους
και συμβουλέ� ψου τους στις διά� φορες
(1) Αλ-Ανμπιά, 107.
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υποθέ� σεις, και ό� ταν αποφασί�σειςγια κά� τι,
τό� τε βά� λε την πί�στη σου στον Αλλά� χ.
Εί�ναι βέ� βαιο ό� τι ο Αλλά� χ αγαπά� ει
εκεί�νους που αφή� νουν τις υπό� θέ� σεις τους
στα χέ� ρια Του»(1). Και, «Εί�ναι βέ� βαιο ό� τι
έ� νας Απεσταλμέ� νος σας ή� ρθε από� την δική�
σας την φυλή� . Και θέ� λει να ευδοκιμή� σετε.
Εί�ναι επιεική� ς και φιλεύ� σπλαχνος προς
τους πιστού� ς».(2) Και, «Και να γνωρί�ζετε
ό� τι ανά� μεσά� σας εί�ναι ο Απεσταλμέ� νος
του Αλλά� χ. Αν υποχωρού� σε και
συμμορφωνό� ταν με τις επιθυμί�ες σας
στα διά� φορα θέ� ματα, θα δημιουργού� σατε
ενοχέ� ς για τον εαυτό� ν σας. Ο Αλλά� χ σας
ενέ� πνευσε την αγά� πη για την πί�στη
και την έ� κανε ό� μορφη για να γοητεύ� ει
την καρδιά� σας».(3) Ο Αλλά� χ επαινεί� τον
Προφή� τη του λέ� γοντας στο Κορά� νι, «Και
δεν λέ� ει τί�ποτα από� τον εαυτό� ν του»(4), και
(1) Αλ Ιμράνι, 159.
(2) Αλ-Ταούμπα,128.
(3) Αλ-Χουτζουράτ, 7.
(4) Αλ-Νατζμ, 3.
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«Δεν περιπλανή� θηκε ποτέ� ο σύ� ντροφό� ς
σας»(1). Ο Αλλά� χ επαινεί� επί�σης το έ� θος
του Προφή� τη, «Εσύ� κατέ� χεις υψηλέ� ς
ηθικέ� ς αρετέ� ς»(2). Επί�σης, «Αληθινά� , ο
Προφή� της του Αλλά� χ εί�ναι έ� να θαυμαστό�
παρά� δειγμα για ό� ποιον φοβά� ται τον
Αλλά� χ και την εσχά� τη ημέ� ρα και θυμά� ται
συχνά� τον Αλλά� χ»(3). Και, «Σου ανοί�ξαμε το
στή� θος»(4). Επί�σης, «Εμεί�ς σου δώ�σαμε την
λαμπρή� νί�κη. Για να συγχωρή� σει ο Αλλά� χ
τις παλιέ� ς και τις μελλοντικέ� ς αμαρτί�ες
σου, και για να ολοκληρώ�σει την χά� ρη
Του, και να σεκαθοδηγή� σει στον σωστό�
δρό� μο»(5).
Αναφέ� ρει επί�σης, «Εκεί�νοι που
ορκί�ζονται υποταγή� σε σέ� να, ορκί�ζονται
υποταγή� στον Αλλά� χ. Το χέ� ρι του Αλλά� χ
(1) Αυτόθι, 17.
(2) Αλ-Κάλαμ, 4.
(3) Αλ-Αχζάμπ, 21.
(4) Αλ-αρχ, 1.
(5) Αλ-Φατχ, 1- 2.
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εί�ναι τοποθετημέ� νο επά� νω στα χέ� ρια
τους. ό� ποιος λοιπό� ν παραβιά� ζει τον ό� ρκο
του, θα χαθεί�, και εκεί�νος που τηρεί� την
συμφωνί�α που έ� χει κά� νει με τον Αλλά� χ,
Εκεί�νος θα του δώ�σει μια θαυμά� σια
ανταμοιβή� »(1).
Το Κορά� νι αναφέ� ρεται επί�σης στους
ανθρώ�πους εκεί�νους που ύ� ψωσαν την
φωνή� τους μιλώ�ντας στον Προφή� τη,
«Ω εσεί�ς που πιστεύ� ετε, μην υψώ�νετε
την φωνή� σας επά� νω από� την φωνή� του
Προφή� τη, και μην του μιλά� τε με την έ� νταση
της φωνή� ς που χρησιμοποιεί�τε μεταξύ�
σας, γιατί� τα έ� ργα σας θα εκκμηδενισθού� ν
χωρί�ς να το καταλά� βετε».(2)
Επαί�νεσε το Κορά� νι τους ανθρώ�πους
που χαμηλώ�νουν τον τό� νο της φωνή� ς
τους μιλώ�ντας στον Προφή� τη, «Όσοι
χαμηλώ�νουν την φωνή� μπροστά� στον
(1) Αυτόθι, 10.
(2) Αλ-Χουτζουράτ, 2.
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Απεσταλμέ� νο του Κυρί�ου, εί�ναι εκεί�νοι
των οποί�ων τις καρδιέ� ς θα εξαγνί�σει ο
Αλλά� χ, και θα εί�ναι ευσεβεί�ς. Αυτοί� θα
έ� χουν συγχώ�ρηση και σπουδαί�α αμοιβή� ».(1)
Τονί�ζει επί�σης ο Αλλά� χ στο Κορά� νι, ό� τι η
παρουσί�α του Προφή� τη ανά� μεσα στον λαό�
του, ή� ταν ασφά� λεια για τους ανθρώ�πους
εκεί�νους, «ο Αλλά� χ δεν θα τους τιμωρή� σει
ό� σο εσύ� βρί�σκεσαι ανά� μεσά� τους, και δεν
θα τους τιμωρή� σει ενώ� εκεί�νοι ζητού� ν
συγχώ�ρηση».(2)
Αναφέ� ρει το Κορά� νι επί�σης εκεί�νο
που εί�πε ο Αβραά� μ (ΕΕΑΕ), «Θεέ� μου
έ� χουν περιπλανή� σει πολλού� ς ανθρώ�πους.
Όποιος με ακολουθή� σει τό� τε ανή� κει σε
μέ� να, και ό� ποιος αρνεί�ται, τό� τε Εσύ� εί�σαι
Συγχωρητή� ς και Πολυφιλεύ� σπλαχνος».(3)
Αναφέ� ρει επί�σης αυτό� που εί�πε ο Ιησού� ς
(1) Αυτόθι, 3.
(2) Αλ-Ανφαάλ, 33.
(3) Ιμπραχήμ, 36.
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«Αν τους τιμωρή� σεις εί�ναι δού� λοι Σου,
και αν τους συχωρή� σεις, τό� τε Εσύ� εί�σαι ο
Παντοδύ� ναμος και ο Πά� νσοφος»(1).
Σημειωτέ� ον εί�ναι το γεγονό� ς ό� τι ο
Προφή� της (ΕΕΑΕ), έ� ψωσαν τα χέ� ρια του
παρακαλώ�ντας τον Αλλά� χ, λέ� γοντας «Θεέ�
μου η ού� μμα μου... η ού� μμα μου και έ� κ λαψε.
Τό� τε διέ� ταξε ο Αλλά� χ τον Γαβριή� λ να πά� ει
στον Προφή� τη, λέ� γοντά� ς του «Ω Γαβριή� λ,
πή� γαινε στον Μουχά� μμαντ- και ο Αλλά� χ
γνωρί�ζει- και ρώ�τα τον για τον λό� γο που
τον έ� κανε να κλά� ψει. Τό� τε τον ρώ�τησε ο
Βαβριή� λ (ΕΕΑΕ), και του εί�πε ο Προφή� της.
Τό� τε ο Αλλά� χ εί�πε στον Γαβριή� λ, να πας
στον Μουχά� μμαντ και να του πεις: Θα σε
ικανοποιή� σουμε για την ού� μμα σου, και
δεν θα σε στεναχωρή� σουμε».(2) Το Κορά� νι
τονί�ζει για το θέ� μα αυτό� , «Και θα σου
δώ�σει ο Θεό� ς σου μέ� χρι να ικανοποιηθεί�ς».(3)
Τί�μησε ο Αλλά� χ τον Προφή� τη του,
(1) Αλ-Μα’ίντα, 118.
(2) Sahih Muslim, Kitab al-Iman, Baab
(3) Αλ-Ντούχαα, 5.
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αποκαλώ�ντά� ς τον (προφή� της και
απεσταλμέ� νος), σε σχέ� ση με τους ά� λλος
προφή� τες που τους καλέ� ς με τα ονό� ματά�
τους. σημεί�ο αναφορά� ς εί�ναι το εν ό� γω
εδά� φιο, «Και εί�πεμε, «Ω Αδά� μ μέ� νετε εσύ�
και η γυναί�κα σου στον παρά� δεισο».(1)
«Και ελέ� χθη, «Ω Νώ�ε, αποβεβά� σου με
ειρή� νη και να έ� χεις ευχέ� ς Μας, και εσύ� και
εκεί�νοι που εί�ναι μαζί� σου»(2). Εί�πε επί�σης
ο Θεό� ς, «Ω Αβραά� μ υπά� κουσες σ’ αυτό�
που εί�δες στο ό� νειρό� σου»(3), και «Ω Δαβί�δ
σε ορί�σαμε διά� δοχο στην γη»(4), και «Ω
Μωυσή� , Εγώ� εί�μαι ο Κύ� ριό� ς σου! Βγά� λε τα
υποδέ� ματά� σου, σιό� τι βρί�σκεσαι στο Άγιο
Όρος Τουαά� »(5), επί�σης, «Ω Ζαχαρί�α, σου
αναγγέ� λλουμε το καλό� νέ� ο ό� τι θα έ� χει έ� ναν
υιό� που ονομά� ζεται Γιά� χια».(6) Και «ό� ταν
(1) Αλ-Μπάκαρα, 35.
(2) Χούντ, 48.
(3) Αλ-Σααφφάτ, 2.
(4) Σαάτ, 26.
(5) Τάχα, 12.
(6) Μάριαμ, 7.
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εί�πε ο Αλλά� χ, «Ω Ιησού� Γιέ� της Μά� ριαμ,
θυμή� σου τις εύ� νοιέ� ς Μου, που έ� δωσα σε
σέ� να και στην μητέ� ρα σου».(1)
Όταν ό� μως πρό� κειτο να απευθυνθεί�
τον λό� γο Του στον Προφή� τη του τον
Μουχά� μμαντ, χρησιμοποί�ησε ο Αλλά� χ
τους ό� ρους (Προφή� της – Απεσταλμέ� νος).
Αναφέ� ρουμε ενδεικτικά� , «Ω Απεσταλμέ� νε,
να μεταφέ� ρεις αυτό� που σου αποκαλύ� πτει
ο Κύ� ριό� ς σου»(2), και «Ω Προφή� τα,
σε στεί� λαμε ως μά� ρτυρας και για να
αναγγεί� λεις χαρμό� συνα νέ� α, και για να
προειδοποιή� σεις».(3) Και, «Ω σκεπασμέ� νε,
να κά� νεις λατρεί�α την νύ� χτα, εκτό� ς λί�γο.
Να το κά� νεις αυτό� για την μισή� νύ� χτα ή�
λί�γο από� το μισό� ».(4) Να δοξά� ζεις τον Κύ� ριό�
σου.
Ο Αλλά� χ αποκά� λεσε τον Προφή� τη
του με το όνομά του μόνο για να τον τιμήσει και να
(1) Αλ-Μα’ίντα, 110.
(2) Αυτόθι, 67.
(3) Αλ-Αχζάμπ, 45.
(4) Αλ-Μουζζάμμελ, 1-3.
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επιβεβαιώ�σει ό� τι εί�ναι Απεσταλμέ� νος
του, «ο Μουχά� μμαντ ο Απεσταλμέ� νος του
Αλλά� χ και οι πιστοί� μαζί� του, σκληροί�
απέ� ναντι στους ά� πιστους, και μεταξύ�
τους έ� χουν ηπιό� τητα».(1) Και εί�πε, «Ο
Μουχά� μμαντ, δεν εί�ναι τί�ποτα παραπά� νω
από� έ� ναν Προφή� τη, ό� πως ό� λοι οι ά� λλοι
προφή� τες που προηγή� θηκαν»(2). Ο Αλλά� χ
πή� ρε την υπό� σχεση του Προφητώ�ν για να
πιστέ� ψουν στην αποστολή� του Προφή� τη,
«Και ό� ταν πή� ρε ο Αλλά� χ την υπό� σχεση
των Προφητώ�ν, λέ� γοντά� ς τους, «Θα
τον πιστεύ� ετε και θα τον υποστηρί�ζετε;
Υπό� σχεστε αυτό� και ορί�ζεστε; Εί�παν
, «υποσχό� μαστε. Τους εί�πε, «Να εί�στε
μά� ρτυρες και Εγώ� εί�μαι Μά� ρτυς μαζί�
σας»(3). Ο Αλλά� χ έ� κανε την αποστολή�
του Προφή� τη Μουχά� μμαντ για ό� λα τα
(1) Αλ-Φατχ, 26.
(2) Αλ Ιμράν, 144.
(3) Αυτόθι, 81.
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δημιουργή� ματα, «Σε στεί� λαμε για ό� λη την
ανθρωπό� τητα».
Σημειωτέ� ον εί�ναι το γεγονό� ς ό� τι ο
Προφή� της (ΕΕΑΕ), εί�ναι η παρά� κληση του
Αβραά� μ και εί�ναι η αναγγελί�α του Ιησού� .
Εί�πε ο Προφή� της, «εί�μαι η πρό� σκληση του
πατέ� ρα μου Αβραά� μ, και αναγ-γελί�α του
Ιησού� στον λαό� του, και εί�μαι το ό� νειρο
της μητέ� ρας μου που εί�δε στο ό� νειρό�
της έ� να φως που φώ�τισε τα κά� στρα του
Σαά� μ».(1) Εί�πε επί�σης ο Αβραά� μ, «Θεέ�
μου στεί� λε τους έ� ναν Απεσταλμέ� νο από�
την φυλή� τους, που τους υπαγορεύ� ει τα
εδά� φια Σου και τους διδά� σκει το Βιβλί�ο
και την σοφί�α, και να τους εξαγί�σει. Εσύ�
εί�σαι ο Πανί�σχυρος και ο Πά� νσοφος».(2)
Εί�πε επί�σης, «Ω λαέ� του Ισραή� λ!
Εί�μαι Απεσταλμέ� νος του Αλλά� χ σε σας,
(1) Ahma, Musnad, (28/ 395), χαντίθ αριθ. (17163), εκδ.
Mua’ssasat al-Resalah.
(2) Αλ-Μπάκαρα, 129.
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και διαβεβαιώ�νω αυτό� που αναφέ� ρει
η Τορά� . Σας αναγγέ� λλω ό� τι μετά� από�
μέ� να θα έ� ρθει έ� νας Απεσταλμέ� νος που
ονομά� ζεται Άχμαντ. Όταν τους έ� φερε
τα σημά� δια, εί�παν ό� τι εί�ναι επιδέ� ξιος
μά� γος»(1). Εί�πε επί�σης, «και την νύ� χτα να
κά� νεις προσευχή� ως ναφί� λα, με την ευχή�
να σε έ� χει ο Αλλά� χ σε μια ξεχωριστή� και
κορυφή� θέ� ση».(2) Ο Αλλά� χ επί�σης ευλογεί�
τον Προφή� τη τονί�ζοντας, «ο Αλλά� χ και
οι Άγγελοί� Του ευλογού� ν τον Προφή� τη. Ω
εσεί�ς οι πιστοί�, να τητή� σετε ευλογί�α κει
ειρή� νη για τον Προφή� τη».(3) Επί�σης, «Και
να παρακαλή� σεις τον Θεό� για αυτού� ς,
διό� τι η παρακλή� σεις σου θα τους φέ� ρουν
γαλή� νη. Ο Αλλά� χ εί�ναι ακού� ει και γνωρί�ζει
τα πά� ντα».(4)
Εί�πε ο Προφή� της, «ό� ταν ακού� τε τον
Μουά� δινη, τό� τε να επαναλαμβ-ά� νετε αυτό�
(1) Αλ-Σαφ, 6.
(2) Αλ-Ισραά, 79.
(3) Αλ-Αχζάμπ, 56.
(4) Αλ-Ταοάμπα, 103.
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που. Να ζητή� σετε ευλογί�ες για μέ� να, διό� τι
ό� ποιος ζητή� σει ευλογί�α για μέ� να, του δί�νει
ο Αλλά� χ δεκαπλά� σια. Ζητή� στε από� τον
Αλλά� χ να μου επιτρέ� ψει την μεσολλά� βηση,
διό� τι εί�ναι μια θέ� ση σον παρά� δεισο, που
την χαρί�ζει ο Αλλά� χ σε κά� ποιον από� τους
δού� λους του και εύ� χομαι να εί�μαι εγώ�.
Όποιος ζητή� σει την μεσολλά� βη για μέ� να
θα μεσολαβή� σω για αυτό� την ημέ� ρα της
κρί�σεως».(1)

(1) Sahih Muslim, kitab al-Slah, bab istihbab al-Qaul mithl
qaul al-muazin liman sami’ahu, αριθ. Χαντίθ, (384).
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Δεύερο κεφάλαιο

Η αξία της Σούννας του
Προφήτη και η χρήση της ως
επιχειρηματολογία
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Η αξία της Σούννας του Προφήτη και
η χρήση της ως επιχειρηματολογία
Όταν μιλά� με για την σού� ννα του
Προφή� τη, μιλά� με τό� τε για την δεύ� τερη
πηγή� της νομοθέ� τηση, σ’ αυτό� συμφωνού� ν
ό� λοι οι νομολό� γοι. Ο Αλλά� χ διατά� ζει τους
πιστού� ς να υπακού� σουν τον Προφή� τη,
το Κορά� νι υπογραμμί�ζει, «Ω εσεί�ς που
πιστεύ� ετε να υπακού� τε τον Αλλά� χ και τον
Απεσταλμέ� νο του και τους ά� ρχοντέ� ς σας.
Και αν διαφωνεί�τε γύ� ρω από� κά� ποιο θέ� μα
να ζητή� σετε συμβολέ� ς στο Βιβλί�ο του
Αλλά� χ και στην σού� ννα του Προφή� τη του
αν πιστεύ� τε στον Αλλά� χ και στην ημέ� ρα
της κρί�σεως. Αυτό� εί�ναι καλό� , και έ� χει την
πιο καλή� ερμηνεί�α».(1) Και «να υπακού� τε
στον Αλλά� χ και στον Απεσταλμέ� νο του
(1) Αλ-Νισαά, 59.
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για να σας ελεή� σει».(1) Επί�σης, «πες τους:
«Να υπακού� τε στον Αλλά� χ και στον
Απεσταλμέ� νο Του», και αν αρνηθού� ν τό� τε
ο Αλλά� χ δεν δεν αγαπά� ει τους ά� πισους».(2)
Επί�σης, «Όποιος υπακού� ει στον Προφή� τη
υπακού� ει στον Αλλά� χ. Και ό� ποιος αρνεί�ται,
τό� τε δεν σε στεύ� λαμε παρατηρητή� πά� νω
τους».(3) Εί�πε επί�σης, «ό� ποιος υπακού� ει
στον Αλλά� χ και στον Απεσταλμέ� νο του,
τό� τε θα εί�ναι μαζί� με αυτού� ς που τους
ευνοεί� ο Αλλά� χ τους προφή� τες δηλαδή�
τους πιστού� ς και τους μά� ρτυρες, και
αυτή� εί�ναι η καλύ� τερη συντροφιά� . Αυτή�
εί�ναι χά� ρη του Αλλά� χ, και ο Αλλά� χ εί�ναι
παντογνώ�στης».(4) «Και ό� ποιος υπακού� ει
στον Αλλά� χ και τον Απεσταλμέ� νο του, θα
έ� χει μεγά� λο κέ� ρδος».(5)
(1) Αλ –Ιμράν, 132.
(2) Αυτόθι, 32.
(3) Αλ-Νισαά, 80.
(4) Αυτόθι, 69- 70.
(5) Αλ-Αχζάμπ,71.
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Επί�σης αναφέ� ρει, «Να υπακού� τε σ’
αυτό� που σας δί�νει ο Προφή� της, και να
απομακρυνθεί�τε από� εκεί�νο που σας
απαγορεύ� ει».(1) Το Κορά� νι επιβεβαιώ�νει
ό� τι πρέ� πει να γί�νεται κρί�ση με βά� ση
του Θεϊκού� νό� μου. «Μα τον Κύ� ριό� σου
δεν πιστεύ� ουν μέ� χρι να σε κά� νουν να
κρί�νεις στις υποθέ� σεις διαφωνί�ας τους».(2)
προειδοποιεί� επί�σης ο Αλλά� χ τους
ανθρώ�πους να αρνηθού� ν να υπακού� σουν
στον Προφή� τη. Το Κορά� νι αναφέ� ρει, «Και
να προσέ� χουν εκεί�νοι που παραβιά� ζουν
τις διαταγέ� ς του, διό� τι μπορεί� να πά� θουν
συμφορά� ή� και βά� ναυσο βά� σανο».(3)
Λέ� ει επί�σης, «Ω εσεί�ς που πιστεύ� ετε
να υπακού� τε στον Αλλά� χ και στον
Απεσταλμέ� νο του, και να μην ματειώ�στε
τις πρά� ξεις σας».(4) Λέ� ει επί�σης ο Αλλά� χ,
«Ω εσεί�ς που πιστεύ� ετε να υπακού� τε
(1) Αλ-Χασρ, 7.
(2) Αλ-Νισαά, 65.
(3) Αλ-Νούρ, 63.
(4) Μουχάμμαντ, 33.
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στον Αλλά� χ και στον Απεσταλμέ� νο του.
Να μην απομακρυνθεί�τε από� αυτό� ν
ού� τε να ανυπακού� τε. Να μην εί�στε ό� πως
εκεί�νοι που λέ� νε υπακού� με ενώ� δεν
υπακακού� ν».(1) Επί�σης, τονί�ζει το Κορά� νι,
«ό� ποιος δεν υπακού� ει στον Αλλά� χ και τον
Απεσταλμέ� νο Του, θα περιπλανηθεί�».(2)και,
«Όποιος δεν υπακού� ει στον Αλλά� χ και
τον Απεσταλμέ� νο του, και παραβιά� ζει
τα ό� ρια Του, θα τον ρί�χνει στην φωτιά�
ό� που θα παραμέ� νει αιωνί�ως, και θα
έ� χει ταπεινωτική� τιμωρί�α»(3) επί�σης,
«Όποιος δεν υπακού� ει στον Αλλά� χ και τον
Απεσταλμέ� νο του, θα μπει στην κό� λαση,
ό� που θα παραμέ� νει αιωνί�ως».(4)
Ο Αλλά� χ τονί�ζει ό� τι ό� λα ό� σα έ� λεγε ο
Προφή� της εί�ναι έ� μπνευση,ό� πως αναφέ� ρει
το Κορά� νι, «Μα τον ά� στρο που πέ� φτει, δεν
(1) Αλ-Ανφαάλ, 20- 22.
(2) Αλ-Αχζάμπ, 36.
(3) Αλ-Νισαά,14.
(4) Αλ-Τζιν, 23.
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περιπανή� θηκε ο σύ� ντροφό� ς σας και δεν
λέ� ει τί�ποτα που επιθυμεί�. Αυτό� που λέ� ει
εί�ναι λό� για που εμπνέ� εται».(1) Το Κορά� νι
αναφέ� ρει επί�σης, «Ω εσεί�ς που πιστεύ� ετε
να υπακού� τε στον Αλλά� χ και στον
Απεσταλμέ� νο, ό� ταν σας καλεί� σας αυτό�
που σας παρέ� χει ζωή� . Να γνωρί�ζετε ό� τι ο
Αλλά� χ γνωρί�ζει το τι κρύ� βει ο ά� νθρωπος
στην καρδιά� του, και ό� τι θα ξαναγυρί�σετε
σ’ Αυτό� ν»(2) . η υπακοή� στον Απεσταλμέ� νο
του Αλλά� χ εί�ναι μια πρά� ξη που ευχαριστεί�
τον Αλλά� χ, και εί�ναι έ� νας λό� γος που
συγχωρού� νται οι αμαρτί�ες του ανθρώ�που.
Το Κορά� νι τονί�ζει, «Πες: «Αν αγαπά� τε τον
Αλλά� χ, τό� τε να με ακολουθή� σετε για να σας
αγαπή� σει ο Αλλά� χ και να σας συγχωρή� σει
ό� λες σας τις αμαρτί�ες. Ο Αλλά� χ εί�ναι
Συγχωρητή� ς και Παντελεή� μων».(3)
(1) Αλ-Νατζμ, 1- 4.
(2) Αλ-Ανφαάλ, 24.
(3) Αλ Ιμράν, 31.
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Άξιον αναφορά� ς εί�ναι αυτό� που ο
Προφή� της τονί�ζει, «Αν δεν σας εξηγώ�, τό� τε
να με αφή� σετε. Διό� τι καταστρά� φηκαν οι
ά� νθρωποι που έ� ζησαν πριν από� σας επειδή�
ρωτού� σαν πολλά� και διαφωνού� σαν με τους
προφή� τες τους. αν σας απαγορεύ� ω κά� τι,
τό� τε μην το κά� νετε. Καιαν σας διατά� ζω να
κά� νετε κά� τι, τό� τε κά� ντε ό� ,τι μπορεί�τε».(1)
Τονί�ζει επί�σης, «Όλοι οι πιστοί� στην ού� μμα
μου θα μπουν στον παρά� δεισο, εκτό� ς από�
εκεί�νον που θα αρνηθεί�. Τον ρώ�τησαν:
«και ποιος αρνεί�ται;», απά� ντησε, «Όποιος
με υπακού� ει, μπαί�νει στον παρά� δεισο, και
ό� ποιος δεν με υπακού� ει, εκεί�νος εί�ναι που
αρνεί�ται».(2) Αφηγή� θηκε επί�σης ο ιμπν
Αμπά� ς ό� τι ο Προφή� της του Αλλά� χ εί�πε, «ω
ά� νθρωποι! Σας ά� φησα δυο πρά� γματα, που
αν τα ακολουθεί�τε δεν θα περιπλανωθεί�τε,
(1) Al-Buchari, Sahih, kitab al-Itisam bil-Suanna, bab, alIqtidaa bi sunan Rasul Allah, αριθ. Χαντίθ (7288), επιμ.
Μουχάμμαντ Ζουχάιρ Νασίρ, εκδ. Tauq al-Najah, 1422.
(2) Αυτόθι, αριθ. Χαντίθ, (7280).
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το Βιβλί�ο του Αλλά� χ και την σού� ννα του
Απεσταλμέ� νου του».(1) Ο αλ-Ιρμπά� ντ ιμπν
Σαρί�για, αφηγή� θηκε ό� τι, ο Προφή� της εί�πε,
«Σας συστή� νει να φοβά� στε τον Αλλά� χ, και
να υπακού� τε ακό� μα και αν σας κυβερνά� ει
έ� νας δού� λος κατά� μαυρος. Όποιος θα
έ� ρθει μετά� από� μέ� να, θα δει πολλέ� ς
διαφωνί�ες. Να ακολουθεί�τε την σού� ννα
μου και τις πρά� ξεις των χαλί�φηδων.
Να απομακρυνθεί�τε από� τις αιρέ� σεις,
διό� τι η αί�ρεση εί�ναι περιπλά� νηση, και η
περιπλά� νηση οδηγεί� στην κό� λαση».(2) Εί�πε
επί�σης ο Προφή� της, «Όποιος αρνεί�ται
να ακολουθή� σει την σού� ννα μου, δεν
μου ανή� κει».(3) Εί�πε ο Προφή� της επί�σης,
(1) Al-Hakim Al-Mustadrak ala al-Sahihain,, 1/17, αριθ.
Χαντίθ (318), Βηρυτός.
(2) Abu Dawud, al-Sunan, Bab fi luzum al-Sunna, αριθ.
Χαντίθ (4607), επιμ. Μουχάμμαντ Μούχιε, εκδ. Al-Maktaba al-Asryiah.
(3) Al-Buchari, Sahih, kitab al-Nikah, bab al-Targheeb fi alNikah, αριθ. Χαντίθ (5063), και Muslim, Sahih, kitab alNikah, bab Istihbaab al-Nikah liman Taqat Nafsuh ilayh
wawajada mu’anah, αριθ. Χαντίθ (1401).
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«Όποιος με υπακού� ει, υπακού� ει στον
Αλλά� χ, και ό� ποιος δεν με υπακού� ει δεν
υπά� κού� ει και στον ί�διο τον Αλλά� χ».(1) Ο ιμπν
Αμπας εί�πε τια εδά� φια αποκαλυφθηκαν
ό� που αναφέ� ρει «να υπακού� τε στον Αλλά� χ
και στον Απεσταλμέ� νο του(2)», ό� ποιος
υπακού� ει στον Αλλά� χ και δεν υπακού� ει
στον Προφή� τη, δεν εί�ναι αποδεκτή� η
υπακοή� του. Και, «να τηρεί�τε την προσευχή�
και να δί�νετε ελεημοσύ� νη»(3), καιό� ποιος
προσεύ� χεται και δεν δί�νει ελεημοσύ� νη
δεν εί�ναι αποδεκτή� η προσευχή� του. Και
«ευχαρί�στησε Εμέ� να και τους γονεί�ς σου».(4)
Έτσι ό� ποιος ευχαριστεί� τον Αλλά� χ και
δεν ευχαριστεί� τους γονεί�ς, δεν γί�νονται
αποδετέ� ς οι ευχαριστί�ες. Ο Προφή� της εί�πε
(1) Al-Buchari, Sahih, kitab al-Ahkaam, bab, Qaulu Allah ta’ala “wa ati’u Allah wa Rasuluh…, αριθ. Χαντίθ,
(7137), και Muslim, Sahih, kitaab al-Imarah, bab wujub
Ta’at al-Umaraa fi ghair Ma’syiah, αριθ, χαντίθ, (1835).
(2) Αλ-νισαά, 59.
(3) Αλ-Μπάκαρα, 43.
(4) Λουκμάν, 14.
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για να ευχαριστή� σουμε τον Αλλά� χ, πρέ� πει
να ευχαριστή� σουμε τους γονεί�ς, και αυτό�
που στεναχωρεί� τους γονεί�ς, στεναχωρεί�
και τον Αλλά� χ».(1) Ο ιμπν Ρά� τζαμπ αλΧανμπά� λυ(2) αφηγή� θηκε ό� τι ο Άχμαντ ιμπν
Χά� νμπαλ εί�πε, «τρια χαντί�θ προσδιορί�ζουν
το βασικό� πλαί�σιο του Ισλά� μ, πρώ�το το
χαντί�θ του Όμαρ, «οι πρά� ξεις γί�νονται
σύ� μφωνα με το υποδυνεί�δητο», δεύ� τερον
το χαντί�θ της Αΐ�σσα, «Όποιος προσθέ� ται
κά� τι στην θρησκεί�α μας που δεν εί�ναι
από� την θρησκεί�α, τό� τε αυτό� δεν εί�ναι
αποδεκτό� . Και το χαντί�θ του αλ-Νου’μά� ν
ιμπν Μπασί�ρ, «Το χαλά� λ εί�ναι φανηρό�
και το χαρά� μ εί�ναι φανηρό� ».(3) ο Άμπου

(1) Al-Baihaqi, Shu’ab al-Iman, 6/ 177, bab fi berr al-Walidayn, ιθ. Χαντίθ (7830), dar al-Kutub al-Ilmyiah, Βηρυτός.
(2) Είναι ο άμπου αλ-Φάρατζ Αμπντουλραχάμ ιμπν Άχαμντ,
είναι γνωτός ως ιμπν Ράτζαμπ αλ-Χανμπάλυ. Γεννήθηκε
το 736 μ.Η. στην Βαγδάτη. Από τα πιο σημαντικά του
έργα, Τζάμιε αλ-Χαντίθ και Λαταί’φ αλ-Μα’αριφ.
Πέθανε στον Δαμασκό το 795 μ.Η.
(3) Ibn Rajab al-Hanbaly, Jam’ie al-Ulum wa al-Hikam, 1/
61, daral-Ma’rifah, βηρυτός.
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Νταού� ντ αλ-Σατζεστά� νυ εί�πε, «η νομολογί�α
προσδιορί�ζεται από� πέ� ντε χαντί�θ, «το
χαλά� λ εί�ναι φανηρό� και το χαρά� μ εί�ναι
φανηρό� », και «Δεν επιτρέ� πεται να πρά� πτει
έ� νας ά� νθρωπος ού� τε να βλά� πτεται», «οι
πρά� ξεις που γί�νονται βασί�ζονται στο
υποσυνεί�δητο», «η θρησκεί�α απαιτεί�
συμβουλέ� ς», «να απομακρυνθεί�τε από�
εκεί�νο που σας απαγό� ρευσα» και «να
κά� νετε ό� ,τι μποτρεί�τε από� εκεί�νο που σας
διέ� ταξα».(1)
Εκεί�νος που υπονομεύ� ει την σού� ννα και
την χρή� ση της ως επιχειρηματολογί�α, εί�ναι
ά� δικος και δεν έ� χει καμί�α ισχύ� η ά� ποψή�
του. Οι νομολό� γοι κρί�νουν ομό� φωνα
ό� τι η σού� ννα εί�ναι η δεύ� τερη πηγή� της
νομοθέ� τησης, γι’ αυτό� υπά� ρχει μεγά� λο
ενδιαφέ� ρον για αυτή� . Κά� ποιοι ά� νθρωποι,
που δεν κατανοού� ν την σού� ννα, επιμέ� νουν
μό� νο στην επιφανειακή� ερμηνεί�α των
(1) Αυτόθι, σ. 62.
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κειμέ� νων, και αυτό� οδή� γησε σε κατά� σταση
ακινησί�ας για πολλά� ζητή� ματα. Γι’ αυτό�
θεωρού� με απαραί�τητο να αναφεθού� με
στους σκοπού� ς της σού� ννας.
Αναμφί�βολα, η Σού� ννα ερνημεύ� ει το
Κορά� νι, «Σου στεί� λαμε την επυνθύ� μιση
(Κορά� νι), για να εξηγή� σει στους ανθρώ�πους
αυτό� που αποκαλύ� θηκε για εκεί�νους».(1)
Και, «ο Αλλά� χ σου αποκά� λυψε το Βιβλί�ο
και την σοφί�α, και σου έ� μαθε αυτό� που δεν
γνωρί�ζει. Εί�ναι μεγά� λη η χά� ρη του Αλλά� χ
που σου κά� νει».(2) Επί�σης, «να θυμά� στε
τις εύ� νοιες του Αλλά� χ που σας χά� ρισε, και
σας αποκά� λυψε το Βιβλί�ο και την σοφί�α,
για να σας προειδοποιή� σει με αυτά� . Να
φοβά� στε τον Αλλά� χ, και να γνωρί�ζετε ό� τι
ο Αλλά� χ εί�ναι Παντογνώ�στης».(3) Και, «Να
θυμηθεί�τε αυτά� που υπαγορεύ� ονται στα
(1) Αλ-Ναχλα, 44.
(2) Αλ-Νισα, 44.
(3) Αλ-Μπάκαρα, 231.
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σπί�τια σας από� τα εδά� φια του Αλλά� χ και
την σοφί�α. Ο Αλλά� χ γνωρί�ζει τα πά� ντα»(1).
Ο αλ-Χά� σαν αλ-Μπά� σρυ και ο αλ-Σαφί�ε
και ά� λλοι αναφέ� ρουν ό� τι η σοφί�α εί�ναι
η σού� ννα του Προφή� τη (ΕΕΑΕ).(2) Ο αλΣαφί�ε εί�πε ό� τι ο Αλλά� χ σύ� νδεσε την πί�στη
σ’ Αυτό� ν με την πί�στη στον Προφή� τη
(ΕΕΑΕ), και απαγό� ρευσε να αρνηθεί�
κά� ποιος να υπακού� σει στον Προφή� τη.
Το Κορά� νι αναφέ� ρει, «οι πιστοί� εί�ναι
εκεί�νοι που πιστεύ� ουν στον Αλλά� χ και τον
Απεσταλμέ� νο του, και δεν αμφιβά� λλουν
και αγωνί�ζονται με τα χρή� ματά� τους και
τον εαυτό� ν τους για χά� ρη του Αλλά� χ. Αυτοί�
εί�ναι οι πιστοί�».(3) Η αληθινή� και πλή� ρης
πί�στη εί�ναι να πιστεύ� ει ο ά� νθρωπος στον
Αλλά� χ και τον Απεσταλμέ� νο Του, και αν

(1) Αλ-Αχζάμπ, 34.
(2) Tafseer al-Tabary, Ibn Katheer και άλλοι σε όσο
αφορά την ερμηνεία του εδαφίου (129) στην σούτα αλΜπάκαρα.
(3) Αλ-Χουτζουράτ, 15.
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δεν πιστεύ� ει στον Απεσταλμέ� νο, τό� τε η
πί�στη εί�ναι ελλειπή� ς.(1) Εί�πε επί�σης, «Δεν
ά� κουσα ποτέ� κανέ� ναν από� εκεί�νους που
τους θεωρού� ν οι ά� νθρωποι επιστή� μονες
ή� που αυτοθεωρού� νται επιστή� μονες,
να διαφωνή� σει στο ό� τι ο Αλλά� χ έ� χει
επιβά� λλει να υπακού� σουμε τον Προφή� τη
(ΕΕΑΕ), και να αποδεχτού� με τις κρί�σεις
και τις αποφά� σει του».(2)
Ο αλ-Σακουκά� νυ αναφέ� ρει ό� τι οι
νομολό� γοι συμφωνού� ν ονό� φωνα ό� τι η
σού� ννα ασχολεί�ται με την νομοθέ� τηση, και
εί�ναι ό� πως το Κορά� νι ό� που προσδιορί�ζει
το επιτρετό� και το απαγορευμέ� νο.
Σημεί�ο αναφορά� ς εί�ναι αυτό� που εί�πε
ο Προφή� της, «μου αποκαλύ� φθηκε το
Κορά� νι και κά� τι παρό� μοιό� του».(3) Αυτό�
(1) Al-Shaf’ie, al-Resalah, επιμ. Ahmad Shaker, 1/ 75, dar
al-Kutub al-Ilmyyiah, Βηρυτός.
(2) Al-Shaf’ie, al-Umm, kitaab Jemaa al-‘Ilm 7/ 287, dar alMa’rifah, Βηρυτός.
(3) Ahmad, Musnad, 28/ 410, αριθ. Χαντίθ (17174).
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σημαί�νει ό� τι το Κορά� νι και η σού� ννα εί�ναι
δυο πηγέ� ς της νομοθέ� τησης. Η σού� ννα για
παρά� δειγμα απαγορεύ� ει τα κρεά� τα των
αλό� γων, και των αγρεμιώ�ν κ.λπ. και αυτό�
δεν αναφέ� ρεται στο Κορά� νι.(1) Τονί�ζει
επί�σης ό� τι η ανεξαστησί�α της σού� ννα του
Προφή� τη στην νομοθέ� τηση καθί�σταται
μια θρησκευτική� αναγκαιό� τητα. Τί�θεται
εκτό� ς θρησκεί�ας».(2)
Ο αλ-Αλού� συ εί�πε, «Να υπακού� ετε
στον Αλλά� χ», δηλαδή� να υπακού� τε στον
Αλλά� χ σε ό� λες τις υποθέ� σεις τους , και
«Να υπακού� τε στον Προφή� τη», διό� τι εί�ναι
ο Απεσταλμέ� νος για να σας μεταφέ� ρει
ό� λες τις νομοθεσί�ες, και να σας δεί�κξει
το επιτρεπτό� και το απαγορευμέ� νο.
Συνδέ� ονται οι δυο υπακοέ� ς, εκεί�νη του
Αλλά� χ με εκεί�νη του Προφή� τη, και αυτό�
τονί�ζει την θέ� ση του Προφή� τη στον Θεό�
του αφενώ�ς και για να μην υπά� ρχει καμί�α
(1) Al-Shawkani, Irshad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min Ilm
al-Usul
(2) Αυτόθι, 1/ 93.
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αμφιβολί�α ό� τι δεν εί�ναι το Κορά� νι μό� νο
που νομοθετεί�, αλλά� χ εί�ναι και η σού� ννα
αφαιτέ� ρω.(1)
Ο Αμπντουλουαχαά� μπ Χαλλά� φ τό� νισε,
«η Σού� ννα εί�ναι εί�τε ερμηνεύ� ει και
εξηγεί� αυτό� που αναφέ� ρει το Κορά� νι με
λεπτομέ� ριες, εί�τε αυτό� γί�νεται εν μέ� ρει,
εί�τε γί�νεται μια πολύ� περιορισμέ� νη
ερμηνεί�α. Αυτό� τονί�ζει ό� τι η σού� ννα
επικεντρώ�νει την προσοχή� σ’ αυτό� που
περιέ� χει το Κορά� νι. Σημειωτέ� ον εί�ναι το
εξή� ς κορανικό� εδά� φιο, «Σου αποκαλύ� ψαμε
αυτό� το Κορά� νι για να εξηγή� σεις στους
ανθρώ�πους».(2) Η σού� να γεια παρά� δειγμα
δεί�χνει τον τρό� πο με τον οποί�ο εκτελεί�
κανεί�ς τις προσευχέ� ς του, την ζωακά� , τον
τρό� πο εκτέ� λεσης του προσκυνή� ματος.
(1) Al-Alousy, Ruh al-Ma’any fi Tafseer al-Qur’an alAzeem wa al-Sab’ al-Mathany, 5/ 65, dar Ihyia al-Turath
al-Araby, Βηρυτός.
(2) Αλ-Ναχλ. 44.
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Το Κορά� νι δεν αναφέ� ρει πό� σα ρακ’ατ
πρέ� πει να κά� νει ο πιστό� ς στην προσευχή� ,
ού� τε τα ποσά� ού� τε τα ποσοτά� της ζακά� τ,
δεν αναφέ� ρει επί�σης τον τρό� πο που γί�νεται
το χατζ. Σημεί�ο αναφορά� ς εί�ναι το εξή� ς
εδά� φιο, «ο Αλλά� χ επιτρέ� πει την πώ�ληση,
και απαγορεύ� ει την τοκογλυφί�α».(1) Η
σού� να έ� χει επεκταθεί� στο θέ� μα αυτό� ,
αναφέ� ροντας το κριτή� ριο του σωστού�
και του λά� θους στην πώ�ληση, και ά� λλες
τελετουργικέ� ς πρά� ξεις που αναφέ� ρονται
συνολικά� στο Κορά� νι, και χρειά� ζονται
ερμηνεί�ες.(2)
Όλα
αυτά�
επιβεβαιώ�νουν
την
σημαντικό� τητα της σού� ννα του Προφή� τη,
και ό� τι διαδραματί�ζει ρό� λο ερμηνευτικό�
για τα εδά� φια του Κορανί�ου. Και μό� νο
εκεί�νος που δεν έ� χει καμί�α σχέ� ση με την
επιστή� μη μπορεί� να αμφισβητή� σει αυτό� .
(1) Αλ-Μπάκαρα, 275.
(2) Abdulwahhab Khallaf, Ilm Usul al-Fiqh, εκδ. Al-Madany, Αίγυπτος, σ. 40.

44
فهم مقاصد السنه يوناىن

Τρίτο κεφάλαιο

Η αναγκαιότητα της
αναθεώρησης
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Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης
Αναμφί�βολα το θέ� μα της αναθεώ�ρησης
της νομοθεσί�ας, και η αντιμετώ�πιση των
συγχρό� νων ζητημά� των, χρειά� ζονται
κά� ποια προοπτική� , βαθιά� κατανό� ηση και
θά� ρρος.
Πρέ� πει ο ά� νθρωπος να δεί�ξει μεγά� λη
υπομονή� , και να αφοσιωθεί� στον Αλλά� χ.
Να δεί�ξει υπομονή� στην κριτική� εκεί�νων
που δεν εί�ναι ανοιχτοί� για το ιτζτιχά� ντ.
Εκεί�νοι κρί�νουν ό� τι δεν υπά� χουν ού� τε
πρό� κειται να υπά� ρξουν ά� νθρωποι για
το ιτζτιχά� ντ μέ� σα στην ού� μμα. Δεν
μπορού� ν να κατανοή� σουν ό� τι ο Αλλά� χ δεν
περιό� τισε την γνώ�ση και την νομοθέ� τηση
σε μερικού� ς ανθρώ�πους.
Για να βά� λουμε τέ� λος στο θέ� μα αυτό� ,
επιβεβαιώ�νουμε το εξή� ς:
Αυτό�
που έ� χει αναμφισβή� τητο
επιχεί�ρημα και την ομοφωνί�α της ού� μμα,
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ό� πως οι βασικέ� ς αρχέ� ς του δό� γματος, το
γεγονό� ς ό� τι η προσευχή� επιβά� λλεται, το
ί�διο και η ζακά� τ και το προσκύ� νημα στην
Μέ� κκα σε ό� ποιον μπορεί� να το εκτελεί� και
η νηστεί�α. Όλα αυτά� εί�ναι θέ� ματα που
δεν αποτελού� ν αντικεί�μενο διαφωνί�ας
μεταξύ� των πιστώ�ν. Εί�ναι θέ� ματα που δεν
αλλά� ζουν με το πέ� ρασμα του χρό� νου. Το
ιτζτιχά� ντ ό� μως δεν έ� χει αναμφισβή� τητο
επιχεί�ρημα.
Ωστό� σο, ο Άμπου Χά� μεντ αλΓαζαλυ, αναφέ� ρει στο έ� ργο του αλ-αλΜουστά� σφυ, «το γεγονό� ς ό� τι οι πέ� ντε
προσευχέ� ς υποβά� λλονται, και ό� λα τα
θέ� ματα που συμφωνεί� η ού� μμα εί�ναι
από� τα βασικά� θέ� ματα της σαρί�’α. Δεν
επιτρέ� πεται να διαφωνή� σει κανεί�ς και δεν
υπά� ρχει ιτζτιχά� ντ.(1)
(1) Abu Hamed al-Ghazaly, al-Mustasfy, επιμ. Mouhammad
Abdulsalam, dar al-Kutub al-Ilmyyiah.
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Αντιμετωπί�ζουμε με μεγά� λο σεβασμό�
ό� λες τις από� ψεις των επιστημό� νων, του
Ιμά� μη Άμπου Χανί�φα, του Μά� λικ, του
αλ-Σαφί�ε και του Άχμαντ και ό� λων των
ά� λλων θεολό� γων. Κρί�νουμε ό� τι αυτοί� οι
επιστή� μονες έ� καναν ο καθέ� νας τους το
καθή� κον του για την εποχή� του, και οι
ά� νθρωποι στην εποχή� τους δεχό� ταν τις
από� ψεις τους.
Πιστεύ� ουμε επί�σης ό� τι κά� ποιοι
φετφά� δες έ� καναν μό� νο για την εποχή� τους
και τον τό� πο του επί�σης στις συνθή� κες
των ανθρώ�πων εκεί�νων των κοινωνιώ�ν.
Διό� τι οι συνθή� κες αλλά� ζουν, και αυτό� που
επιτρέ� πεται σε μια εποχή� μπορεί� να μην
επιτρέ� πται στην εποχή� μας.
Ποιοί� εί�ναι οι ά� νθρωποι που κά� νουν
ιτζτιχά� ντ:
Ο Ιμά� μης αλ-Καρά� φυ υποχρά� μμισε
στο έ� ργο του αλ-Ιχκαά� μ ό� τι, «πρέ� πει ο
Μουφτή� ς ό� ταν έ� ρχεται κά� ποιος που τον
ρωτά� ει για κά� τι, να μην του απαντή� σει
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σύ� μφωνα με το περιβά� λλον που ζει
εκεί�νος εννοώ� ο μουφτή� ς, αλλά� πρέ� πει να
τον ρωτή� σει για τον τό� πο του».(1)
Πιστεύ� ουμε στις διά� φορες από� ψεις, και
ό� τι μπορεί� να υπά� ρχουν παραπά� νω από�
μια σωστή� γνώ�μη γύ� ρω από� έ� να θέ� μα,
που αποτελεί� αντικέ� ιμενο διαφωνί�ας,
επειδή� υπά� ρχουν πολλέ� ς μέ� θοδοι που
γί�νονται οι φετφά� δες επί�σης οι συνθή� κες
διαφέ� ρουν από� το έ� να περιβά� λλον στον
ά� λλο. Ως εκ τού� του, οι παλαιό� τεροι εί�παν,
«η γνώ�μη μου που κρί�νω σωστή� μπορεί�
να εί�ναι λά� θος, και η γνώ�μη του ά� λλου
που την κρί�νω λανθασμέ� νη, μπορεί� να
εί�ναι σωστή� ». Αυτό� σημαί�νει ό� τι οι δυο
γνώ�μες μπορεί� να εί�ναι σωστέ� ς, και να
υιοθετή� σουμε μια από� τις δυο, χωρί�ς να
κρί�νουμε λανθασμέ� νη την ά� λλη, εφ’ ό� σον
η γνώ�μη αυτή� εί�ναι ενό� ς ανθρώ�που που
εί�νι σε θέ� ση να κά� νει ιτζτιχά� ντ.
(1) Al-Qarafy, al-Ahkam fi Taamieez al-Fatawa
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Η επιτά� χυνη του ρυθμού� της σύ� γχρονης
ζωή� ς σε διά� φορες πτυχέ� ς της επιστή� μης,
της οικονομί�ας και της τεχνολογί�ας,
εκτό� ς από� τις διακυμά� νσεις και τους
συνασπισμού� ς και τις συμμαχί�ες και τις
πολιτικέ� ς, οικονομικέ� ς και κοινωνικέ� ς
μεταβολέ� ς, ό� λα αυτά� απαιτού� ν από�
τους επιστή� μονες και τους μελετητέ� ς να
επανεξετά� σουν διά� φορα θέ� ματα υπό� το
φως ό� λων αυτώ�ν των μεταβολώ�ν για να
βγού� με από� αυτό� ν τον κλειστό� κύ� κλο,
και την ακινησί�α που προσπαθεού� ν οι
εξετρεμιστικέ� ς οργανώ�σεις να υποβά� λουν
στην κοινωνί�α.
Το Ισλά� μ ανοί�γει την πό� ρτα για το
ιτζτιχά� ντ, και ο ί�διος ο Προφή� της (ΕΕΑΕ)
επιβεβαί�ωσε την αρχή� του. Άξιον αναφορά� ς
εί�ναι ό� τι ό� ταν έ� στειλε ο Προφή� της τον
Μου΄’αδ ιμπν Τζά� μπαλ στην Γεμέ� νη, τον
ρώ�τησε: «Πώ�ς μπορεί�ς να κρί�νεις στα
ζητή� ματα που σου υποβεβά� ζονται;».
Απά� ντησε, «Με αυτό� που υπά� ρχει στο
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Βιβλί�ο του Αλλά� χ». Τον ρώ�τησε στην
συνέ� χεια, «Και ά� ν δεν υπά� ρχει απά� ντησε
στο Βιβλί�ο του Αλλά� χ;». Τό� τε απά� ντησε,
«Να βασιστώ� στην σού� ννα του Προφή� τη
(ΕΕΑΕ). Τον ρώ�τησε, «Και αν δεν υπά� ρχει
στην σού� ννα του Προφή� τη;», Απά� ντησε,
«Τό� τε κρί�νω σύ� μφωνα με την γνώ�μη
μου». Τό� τε ο Προφή� της εί�πε, «Δό� ξω των
Αλλά� χ που καθοδηγεί� τον Αγγελιαφό� ρο
του Απεσταλμέ� νου του Αλλά� χ».(1) Αυτό� το
χαντί�θ θεωρεί�ται έ� να βασικό� επιχεί�ρημα
για το ιτζτιχά� ντ, διό� τι ο Μου’ά� δ ά� ρχισε
σταδιακά� δηλαδή� με το βιβλί�ο του Αλλά� χ
και ά� ν δεν υπά� ρχει επιχεί�ρημα τό� τε
αναζητά� στην σού� ννα, εί�τε αυτό� γί�νεται
για την ερμηνεί�α του κορανικού� κειμέ� νου,
εί�τε για την την συνολική� του επεξή� γηση,
εί�τε για να περιοριστεί� η γενική� του
έ� ννοια, και αν δεν υπά� ρχει τό� τε πρέ� πει
(1) Abu Dawud, al-Sunan, kitaab al-Afdyiah, baab Ijtihad
al-Ra’ie fi al-Qadaa, αριθ. Χαντίθ, (3592).
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να κρί�νει σύ� μφωνα με την κατανό� ησή�
του και ανά� λογα επί�σης με τις παρό� μοιες
περιπτώ�σεις αν υπά� ρχουν.
Στο σημεί�ο αυτό� πρέ� πει να επιστή� σουμε
την προσοχή� ό� τι ο Μου’ά� δ, που τον έ� στειλε
ο Προφή� της στην Γεμέ� νη, απά� ντησε
σταδιακά� αρχί�ζοντας με το Κορά� νι και
συνεχί�ζει με την σού� ννα για να φτά� σει
στο τέ� λος στο ιτζτιχά� ντ. Ωστό� σο, δεν εί�πε
στον Προφή� τη ό� τι θα περιμέ� νει να κρί�νει
ο ί�διος ο Προφή� της ού� τε του εί�πε ό� τι θα
του στέ� λνει κανέ� ναν αγγελιαφό� ρο, και
δεν ζή� τησε ο Προφή� της αυτό� . Του έ� δωσε
ο Προφή� της την ελευθερί�α να σκεφτεί� και
να κά� νει ιτζτιχά� ντ.
Δεύ� τερον: ο Προφή� της εί�πε ό� τι ο Αλλά� χ
προσδιορί�ζει κά� ποιον σ’ αυτή� την ού� μμα
κά� θε εκατό� ν χρό� νια που να ανανεώ�σει
την θρησκεί�α της».(1) Αυτή� η ανανέ� ωση
(1) Abu Dawud, al-Sunan, kitaab al-Malahim, baab ma Yuzkar fi Qarn al-Me’ah, αριθ. Χαντίθ,(4293).
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γί�νεται με το ιτζτιχά� ντ και πρέ� πει να
έ� χουμε υπό� ψιν μας καιτις συνθή� κες της
εποχή� ς και τους γενικού� ς σκοπού� ς της
νομοθέ� τησης.
Τρί�τον: οι σύ� ντροφοι του Προφή� τη
(ΕΕΑΕ) ακολουθού� σαν την πορεί�α του.
Σημεί�ο αναφορά� ς εί�ναι το γεγονό� ς ό� τι ο
Όμαρ έ� στειλε μια επιστολή� στον Άμπου
Μού� σσα αλ-Ασσά� ρυ, ό� που του έ� γραψε,
«από� τον δού� λο του Αλλά� χ Όμαρ ιμπν αλΧαττά� μπ ο Αμί�ρης των πιστώ�ν προς τον
Άμπου Μού� σσα αλ-Ασσά� ρυ: η δικαιοσύ� νη
εί�ναι απαραί�τητα και αναγκαί�α, γι’ αυτό�
πρέ� πει να καταλαβαί�νεις την ώ�ρα που
γί�νεται η κατά� θεση, διό� τι το δί�καιο δεν έ� χει
καμί�α ισχύ� αν δεν εφαρμό� ζεται. Πρέ� πει να
εί�σαι δί�καιος με τους ανθρώ�πους, για να
μην τολμή� σει ά� ρχοντας να εκμεταλευτεί�
αυτή� αδικί�α σου για χά� ρη του, ού� τε να
χά� σει ο ά� δυναμος την ελπί�δα του σε σέ� να.
Πρέ� πει να κατανοή� σεις τα ζητή� ματα που
δεν αναφέ� ρονται στο Βιβλί�ο του Αλλά� χ
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και στην σού� ννα του Προφή� τη. Πρέ� πει
να γνωρί�ζεις τις παρό� μοιες καταστά� σεις,
και να δεις τις ανά� λογες υποθέ� σεις και να
επιλέ� γει την ενδέ� χεται αποδεκτή� από� την
Αλλά� χ κρί�ση».(1)
Ο Ομά� ρ δεν ζή� τησε από� τον Αμπού�
Μουσσά� αλ-Άσά� ρυ να σταματή� σει να
εκδώ�σει φετφά� , μέ� χρι να επιστρέ� ψει σ’
αυτό� ν ζητώ�ντας δηλαδή� την συμβουλή�
του, και δεν του ζή� τησε ακό� μη να
συγκεντρώ�σει τους ανθρώ�πους για
την υπό� θεση, ακό� μα και αν αυτό� εί�ναι
επιθυμητό� εκεί� που χρειά� ζεται. Ο κριτή� ς ή�
ο ά� ρχοντας, το κά� νει ό� ποτε το χρειαστεί�,
υπογραμμί�ζοντας ταυτό� χρονα ό� τι η
από� φαση του ηγέ� τη βά� ζει τέ� λος στην
διαφωνί�α που επικρατεί�. Και αυτό� γί�νεται
στο πλαί�σιο των γενικώ�ν σκοπώ�ν του
ισλαμικού� νό� μου.
(1) Al-Daarqatny, Sunan, Kitab fi al-Aqdyiah wa al-Ahkaam, kitaab Omar ila Ampi Moussa (4/ 207), daar alMa’aref, Βηρυτός.
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Πρέ� πει να έ� χουμε κατά� νου ό� τι
οποιαδή� ποτε αλλαγή� ή� ανανέ� ωση στην
αντιμετώ�πιση θρησκευτικώ�ν θεμά� των
και θρησκευτού� λό� γου, στην διά� βα της
ιστορί�ας της ανθρωπό� τητας, δεν μπορεί�
να αποτελέ� σει αντικεί�μενο συναί�νεσης
ή� συμφωνί�ας πριν περά� σουν περί�οδοιμεκρικέ� ς οι μεγά� λες- δοκιμώ�ν. Πρέ� πει
να επιμηκυνθού� ν και να συντομευθού� ν,
σύ� μφωνα με τις πεποιθή� σεις των
μεταρρυθνηστώ�ν και σύ� μφωνα με την
σκληρή� δουλειά� τους και την ικανό� τητά�
τους να πεί�σουν με τις καινό� τομες
πνευματικέ� ς τους από� ψεις. Τονί�ζουμε
ό� τι οι παραδοσιακοί�, οι συντηρητικοί� και
οι δικαιού� χοι των σταθερώ�ν συνθηκώ�ν,
δεν μπορεί� να αποδεχτού� ν εύ� κολα, διό� τι
υπωφελού� νται από� την επικρατού� σα
κατά� σταση, την νέ� α κατά� σταση, την
οποί�α φιλοδοξού� ν καινό� τομοι. Όσο οι
μεταρρυθμιστέ� ς λειτουργού� ν με βά� ση
της λογική� ς και δεν υιοθετού� ν το ά� λλο
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ά� κρο, τό� τε η κοινωνί�α θα εί�ναι πρό� θυμη
, και θα ματαιώ�σουν τα σχέ� δια εκεί�νων
των ανθρώ�πων που υιοθετού� ν ά� καμπτες
σκέ� ψης και απολιθωμέ� νες.
Τονί�ζουμε ό� τι η ανανέ� ωση που
επιδιώ�κουμε πρέ� πει να πειθαρχηθεί� με
δυο ζυγαριέ� ς της Σαρί�’ας και του νού� .
Δεν πρέ� πει να αφεθεί� έ� ρμαιο στους μη
ειδικευμέ� νους και μη-ειδικού� ς ή� τους
παραβά� τες, που θέ� λουν να κατεδαφί�σουν
τις σταθερέ� ς βά� σεις κά� τω από� το
πρό� σχημα της ανανέ� ωσης. Εί�ναι ακριβή�
ζυγαριά� , και και η περί�οδος εί�ναι πολύ�
λιπτή� και επικί�νδυνη, γιατί� αντιμετωπί�ζει
πολλέ� ς προκλή� σεις στο εσωτερικό�
και στο εξωτερικό� . Ο ειδικευμέ� νος,
εά� ν διατυπώ�νεται και λανθά� νει, θα
ανταμειφθεί�, και αν εί�ναι σωστή� η
διατύ� πωσή� του, τό� τε η ανταμειβή� του
θα εί�ναι διπλή� . Το πρώ�το εί�ναι για τον
κό� πο του, και το δεύ� τερο γί�νεται επειδή�
εί�ναι σωστή� . Αλλά� εκεί�νος που τολμά� ει
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να κά� νει φετφά� , χωρί�ς να καταλά� βει το
αντικεί�μενο, τό� τε θα εί�ναι αμαρτωλό� ς.
Αν λανθά� νει, τό� τε το λά� θος του θα εί�ναι
διπλά� σιο, διό� τι παραβιά� ζει αντικεί�μενο
που δεν κατέ� χει. Διό� τι το λά� θος του
προκαλεί� επιπτώ�σεις στην κοινωνί�α
και την θρησκεί�α, σε μια περί�οδο που
έ� χουμε ανά� γκη για οικοδό� μηση και ό� χι για
καταστροφή� .
Τονί�ζουμε επί�σης ό� τι η παραβί�αση
των βασικώ�ν αρχώ�ν της πί�στης, και η
τό� λμη να αρνεί�ται κανεί�ς τις αρχέ� ς που
εγκαταστά� θηκαν στην συνεί�δηση  της
ού� μμα, εξυπηρετού� ν μό� νο τις δυνά� μεις του
εξτρεμισμού� και της τρομοκρατί�ας. Ειδικά�
κά� τω από� τις συνθή� κες που διανύ� ουμε, γιατί�
εξτρεμιστικέ� ς ομά� δες εκμεταλλεύ� ονται
τέ� τοιες περιπτώ�σεις για την διά� δοση
των φημώ�ν
ού� τε παραβιά� ζονται οι
θρησκευτικέ� ς αρχέ� ς. Πρέ� πει να επικεντρώ�σουμε την προσοχή� σε αυτό� , αν θελή� σουμε
εξαλεί�ψει τις ρί�ζες του κακού� .
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Κά� θε δραση έ� χει αντί�δραση που
την εξισώ�νει στο μέ� γεθος και στην
κατεύ� θυνση. Λέ� γεται επί�σης ό� τι κά� θε
αντικεί�μενο έ� χει δυο ά� κρες και κέ� ντρο, αν
κρατά� ς μια από� τις δυο, και αν το κρατά� ς
από� το κέ� ντρο, τό� τε θα υπά� ρχει ισορροπί�α.
Ο Αλ-Αουζά� ’υ εί�πε, «οτιδή� ποτε διατά� ζει
ο Αλλά� χ, ο Σατανά� ς φέ� ρει αντί�ρρυση,
εί�τε προωθώ�ντας τους ανθρώ�πους
στην υπερβολή� εί�τε στην αδρά� νεια.(1)
Υποστηρί�ζουμε πά� ντα την διευκό� λυνση
και ό� χι την δυσκολί�α, την ηπιό� τητα
και ό� χι την αδρά� νεια, υιοθετού� με τις
θρησκευτικέ� ς και ηθκέ� ς αξί�ες, χωρί�ς
υπερβολέ� ς ού� τε εξετριμεσμό� . Υπά� ρχει μια
λιπτή� διαωριστική� γραμμή� μεταξύ� πί�στης
και αδρά� νειας, και ο λογικό� ς ά� νθρωπος
εί�ναι εκεί�νος που θα καταλά� βει αυτή� την
διαφορά� . Ο αλ-Σιού� τυ αναφέ� ρει επί�σης
(1) Al-Sachawy, al-Maqasid al-Hasanah, daar al-Kitab alAraby, 332.

59
فهم مقاصد السنه يوناىن

στο έ� ργο του αλ-Ιτκαά� ν φι ουλού� μ αλΚουρά� ν(1) ό� τι ο αλ-Μαουαρί�δυ αφηγή� θηκε
ό� τι «ά� κουσα το Άμπου Ιμπραχί�μ ιμπν
Μουντά� ριμπ ιμπν Ιμπραχί�μ να λέ� ει, ό� τι
ά� κουσε τον πατέ� ρα του λέ� ει, «ρώ�τησα τον
αλ-Χουσά� ιν ιμπν αλ-Φά� ντλ λέ� γοντας, «οι
παροιμοί�ες των Αρά� βων και των ξέ� νων
βγέ� νουν από� το Κορά� νι. Μή� πως υπά� ρχει
στο Βιβλί�ο του Αλλά� χ, αυτή� η έ� κφραση,
«το παν μέ� τρο ά� ριστον;». Μου απά� ντησε,
«Μά� λιστα σε τέ� σσερα μέ� ρη».
Τονί�ζουμε την σημασί�α της κουλτού� ρας
της σκέ� ψης σ’ ό� λες τις πτυχέ� ς της
πνευματική� ς, πολιτική� ς, οικονομική� ς και
διοικητική� ς ζωή� ς. Επί�σης έ� ξω από� τον
κύ� κλο της έ� τοιμα πρό� τυπα και στερεό� τυπα
ό� ραμα που χαρακτηρί�ζεται από� τη σκέ� ψη
και την υλοποί�ηση του νου, και πρέ� πει
(1) Al-Suyiuty, al-Itqaan fi Ulum al-Qura’n, επιμ. Mouhammad A. Ibrahim, εκδ. Al-Hayiah al-Misryyiah al-Ammah
lil-Kitab, (4/ 48), 1394 μ.Η. / 1974 μ.Χ.
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να εργαστού� με ό� λοι για να μετακινή� σετε
αυτό� το αδιέ� ξοδο δουλεύ� οντας για να
διαδώ�σει την κουλτού� ρα της σκέ� ψης
μέ� σα από� πολιτιστικά� σαλό� νια, φό� ρουμ
και σεμινά� ρια. Υπά� ρχουν εκεί�νοι που
θεωρού� ν την ανανέ� ωση καταστροφή� ,
ακό� μα και αν δεν εί�ναι κά� τι αναγκαί�ο για
την θρησκεί�α. Αυτοί� οι ά� νθρωποι έ� χουν
υιοθετή� σει αμετά� βλητο τρό� πο και σκληρή�
μέ� θοδο, δηλαδή� της καχυποψί�ας και
του αποκλεισμού� , κατηγωρώ�ντας τους
ά� λλους για απιστί�α. Αυτοί� οι ανθρώ�πους
καμί�α γνώ�ση περί� νομολογί�ας, ού� τε εί�ναι
ά� νθρωποι της επιστή� μης, ού� τε καν από�
τους ανθρώ�πους της αρμοδιό� τητας - ή�
σπουδαστέ� ς της ισλαμική� ς νομοθεσί�ας.
Αυτοί� βιά� ζονται να κατηγορή� σουν την
κοινωνί�α για απιστί�α και περιπλά� νηση.
Κά� ποιοι εξτρεμιστέ� ς από� ανά� μεσά� τους
μά� λιστα έ� φτιαξαν για πολλέ� ς εκρή� ξεις
και για αιματοχυσί�α. Αυτό� απαιτεί�
γρή� γορη, ισχυρή� κί�νηση, χωρί�ς φό� βο,
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να αντιμετωπί�σει την αδρά� νεια και τις
εξτρεμιστικέ� ς σκέ� ψεις. Αυτό� θα οδηγή� σει
βέ� βαια στο να σώ�σουμε την κοινωνί�α
και την ανθρωπό� τητα από� την απειλή�
των εξτρεμιστικώ�ν ιδεολογί�ώ�ν,και της
υιοθέ� τησης της τρομοκρατί�ας ως κύ� ρια
συμπεριφορά� .
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Το τέταρτο κεφάλαιο

Η ουσία του Μηνύματος του
Ισλάμ και η αναγκαιότητα
κατανόησης των σκοπών του
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Η ουσία του Μηνύματος του Ισλάμ και η
αναγκαιότητα κατανόησης των σκοπών του
Το
Ισλά� μ
περιέ� χει
δικαιοσύ� νη,
έ� λεος, διευκό� λυνση και ανθρωπιά� . Οι
επιστή� μονες στους παλαιού� ς καιρού� ς και
στην σύ� γχρονη εποχή� , συμφωνού� ν ό� τι
οτιδή� ποτε βοηθά� ει στην πραγματοποιί�ηση
αυτώ�ν των στό� χων εί�ναι από� το Ισλά� μ.
Επί�σης οτιδή� ποτε συγκρού� ται με τους
υψηλού� ς αυτού� ς στό� χους, συγκρού� ται με
το ί�διο το Ισλά� μ και τους σκοπού� ς του. Το
Ισλά� μ εί�ναι θρησκεί�α αξιώ�ν και ηθικώ�ν,
εί�ναι το Μή� νυμα που συμπληρώ�νει τις
αξί�ες. Σημεί�ο αναφορά� ς εί�ναι εκεί�νο που
εί�πε ο Προφή� της, «Έχω σταλεί� για να
τελειοπιή� σω τα καλά� ή� θη».(1)
(1) Al-Bayhaqy, al-Sunan al-Kubra, 10/ 323, αρθ. Χαντίθ
(20782), daar al-Kutub al-ilmyyiah, Βηρυτός.
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Η ειλικρί�νεια, η πί�στη, η τιμιό� τητα,
η δικαιοσύ� νη, και η συγγέ� νεια, η
γενναιοδωρί�α, η βοή� θεια, η μεγαλοψυχί�α,
η αρρενωπό� τητα, η αποχή� από� το να κά� νει
κακό� στους ανθρώ�πους, να απομακρύ� νει
τα εμπό� δια από� τον δρό� μο που διαβαί�νουν
οι ά� νθρωποι. Να προσφέ� ρει βοή� θεια στους
αθρώ�πους που έ� χουν ανά� γκη ό� λα αυτά� τα
στοιχεί�α αποτελού� ν το πραγματικό� Ισλά� μ
και τον πραγματικό� του σκοπό� . Όπου
βρί�σκονται η προδοσί�α, η παραβί�αση της
υπό� σχεσης, η αποκοπή� των συγγενώ�ν,
η ανηθικό� τητα στην αντιπαλό� τητα και ο
εγωισμό� ς, τό� τε χρειά� ζεται να νύ� πτουμε
τας χέ� ρας από� αυτέ� ς τις ιδιό� τητες και
καταδικά� ζουμε τη επιφανειακή� τους
πί�στη. Αυτοί� οι ά� νθρωποι εί�ναι έ� να βαρύ�
φορτί�ο για την θρησκεί�α που οι ί�διοι
ισχυρί�ζονται ό� τι την ασπά� ζονται. Αυτό� ,
επειδή� εί�ναι με την ηθική� αυτή� , εμποδί�ζουν
τους ανθρώ�πους από� την σωστή� θρησκεί�α,
ακό� μα και αν ισχυρί�ζονται το αντί�θετο.
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Αυτοί� οι ά� νθρωποι δεν έ� χουν κά� τι κά� λο
μέ� σα τους. το Κορά� νι αναφέ� ρει, «Και
από� τους ανθρώ�πους πά� ρχουν εκεί�νη,
που σου αρέ� σουν τα λό� για τους που λέ� νε
στην ζωή� αυτή� . Ο Αλλά� χ μαρτυρεί� ό� τι τα
λό� για τους κρύ� βουν έ� χθρα. Όταν φεύ� γουν
δασκορπί�ζουν την φθορά� στην γη».(1)
Το Κορά� νι αναφέ� ρει επί�σης, «Όταν
οιυποκριτέ� ς σε πλησιά� ζουν, λέ� νε:
«Φερό� μαστε ως μά� ρτυρες ό� τι εσύ� εί�σαι
πραγματικά� ο Απεσταλμέ� νος του Αλλά� χ».
Ο Αλλά� χ γνωρί�ζει ό� τι εί�σαι πραγματικά�
ο Απεσταλμέ� νος Του και ο Αλλά� χ εί�ναι
Μά� ρτυρας ό� τι οι υποκριτέ� ς εί�ναι- σί�γουραψεύ� τες. Έχουν κά� νει τους ό� ρκους τους
ασπί�δα και έ� τσι απομακρύ� νουν τους
ανθρώ�πους από� το δρό� μο του Αλλά� χ.
Ειλικρινά� κακό� εί�ναι αυτό� που κά� νουν».(2)
Το Ισλά� μ εί�ναι η θρησκεί�α της εργασί�ας,
της παραγωγή� ς και της τελιοποί�ησης της
(1) Αλ-Μπάκαρα, (204- 206).
(2) Αλ-Μουναφικούν, 1- 2.
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εργασί�ας, εί�ναι η θρησκεί�α που κά� νει
καλό� στην ανθρωπό� τητα και αυτή� εί�ναι η
πορεί�α του Ισλά� μ. Η απεργί�α, ητεμπελιά� ,
η οπισθοδό� μηση και ο εκτροχιασμό� ς
από� την πορεί�α του πολιτισμού� . Αυτοί� οι
ά� νθρωποι επιβαρύ� νουν το Ισλά� μ ακό� μα
και αν αποκαλού� ν τον εαυτό� ν τους
μουσουλμά� νους.
Οι επιστή� μονες και οι νομολό� γοι, στην
παλιά� και σύ� γχρονη εποχή� , συμφωνού� ν
ομό� φωνα ό� τι η Σαρί�’α λειτουργεί� προς
ό� φελος του γενικού� συμφέ� ροντος. Όπου
υπά� ρχει δηλαδή� συμφέ� ρον το υποστηρί�ζει
η Σαρί�’α. Ο Ιμά� μης Άμπου Χά� μεντ αλΓαζά� λυ εί�πε, «εννοού� με με το συμφέ� ρον:
η διατή� ρηση των σκοπώ�ν της Σαρί�’α,
και οι σκοποί� της Σαρί�’α εί�ναι πέ� ντε, η
διατή� ρηση της θρησκεί�ας, της ψυχή� ς,
του νου, του γέ� νους και της περιουσί�ας.
Οτιδή� ποτε προστατεύ� ει τους πέ� ντε
αυτού� ς κοπού� ς θεωρεί�ται συμφέ� ρον, και
οτιδή� ποτε βλά� πτει τους πέ� ντε αυτού� ς
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σκοπού� ς εί�ναι καταστροφή� , και πρέ� πει
να αντιμετωπί�ζεται.(1) Ο αλ-Σατέ� μπυ
εί�πε, «εί�ναι γνωστό� ό� τι η Σαρί�’α έ� χει ως
σκοπό� το συμφέ� ρον των ανθρώ�πων, για
αυτό� το καθή� κον που επιβά� λλεται εί�ναι
για να πραγματοποιή� σει καλό� συμφέ� ρον
των ανθρώ�πων ή� για να εμποδί�ει κά� ποιο
κακό� , ή� για να πραγματοποιή� σει κά� ποιο
καλό� ή� και για τους δυο σκοπού� ς και αυτό�
συμπέ� πτει ακριβώ�ς μα τον σκοπό� της
Σαρί�’α.
Τονί�ζει επί�σης ό� τι οι θρησκευτικοί�
νό� μοι σκοπεύ� ουν στο συμφέ� ρον των
ανθρώ�πων, γι’ αυτό� ό� λες οι υποχρεώ�σεις
και οι απαγορεύ� σεις γί�νονται προς ό� φελος
του ανθρώ�που, διό� τι ο Αλλά� χ δεν έ� χει
ανά� γκη ό� λων αυτώ�ν των πρά� ξεων.(2)
Τό� νισε επί�σης ό� τι η Σαρί�’α προφυλά� σσει
τα συμφέ� ροντα των ανθρώ�πων, για
(1) Al-Chatibi, al-Muafaqat, 1/381, εκδ. Dar ibn Affan,
1997.
(2) Αυτόθι, 1/234.
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αυτό� οτιδή� ποτε αντιτί�θεται με τα
συμφέ� ροντα αυτά� , αντιτί�εται και με την
Σαρί�’α.(1)
Ο ιμπν αλ-Καΐ�μ τό� νισε, «η Σαρί�’α
βασί�ζεται πά� νω στην εκπλή� ρωση των
συμφερό� ντων των ανθρώ�πων, και
χαρακτηρί�ζεται ως δικαιοσύ� νη και έ� λεος.
Γι’ αυτό� οτιδή� ποτε απομακρύ� νεται από�
την δικαιοσύ� νη στην αδικί�α, από� την
σοφί�α στο παρά� λογο και από� το καλό�
στο κακό� , δεν έ� χει καμί�α σχέ� ση με την
Σαρί�’α. Η Σαρί�’α εγγυά� ται την δικαιοσύ� νη
μεταξύ� των ανθρώ�πων, εί�ναι η σοφί�α που
αποδεικνύ� ει την υπά� ρξη του Θεού� και την
πί�στη του Προφή� τη Του.(2)
Ο αλ-Εζζ ιμπν Αμπντουσαλά� μ τό� νισε,
«ό� λα τα θρησκευτικά�
καθή� κοντα
σκοπεύ� ουν στο σμφέ� ρον των ανθρώ�πων
στην ζωή� τού� τη και την ά� λλη. Ο Αλλά� χ
(1) Αυτόθι, 5/230.
(2) Ibn al-Qayyiem, A’lam al-Muaqqin, 3/3.
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δεν έ� χει καμί�α ανά� γκη τους δού� λους Του,
δεν κερδί�ζει τί�ποτα από� τηνλατεί�α των
ευσν, ού� τε χά� νει τί�ποτα από� τις αμαρτί�ες
που κά� νουν οι κολασμέ� νοι και ά� χαροι.
Δεν χρησιμεύ� ουν τί�ποτα στον Αλλά� χ,
ού� τε Τον βλά� πτουν σε τί�ποτα. Όλοι εί�ναι
περιπλανώ�μενοι εκτό� ς από� εκεί�νους
που τους καθοδηγεί� ο Αλλά� χ, και ό� λοι οι
ά� νθρωποι μπορεί� να λομοκτωνού� ν, αν δεν
τους τρέ� φει ο Αλλά� χ».(1)
Τονί�ζει επί�σης, «εί�ναι γνωστό� ό� τι
η εκπλή� ρωση των συμερό� ντων των
ανθρώ�πων και η απομά� κρυνση του
κακού� , εί�ναι απαραί�τητο. Οι επιστή� μονες
συμφωνού� ν ομό� φωνα ό� τι η αιματοχυσί�α
εί�ναι απαγορευμέ� νη.(2)
Συνολικά� , η κατανό� ηση της ουσί�ας του
Ισλά� μ και των μυστικώ�ν του στοργικού�
(1) Mouhammad Ezzudin ibn Abdulsalam, Qwa’ed al-Ahkam fi Masalih al-Anam, 2/63, Dar al-Ma’aref, Βηρυτός.
(2) Αυτόθι, 1/4.
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του Μηνύ� ματος και των σκοπώ�ν του και
η εφαρμογή� ό� λων αυτώ�ν στις σύ� γχρονες
υποθέ� σεις της εποχή� ς, θεωρεί�ται μια
αναγκαιό� τητα για την αντιμετώ�πιση
των σύ� γχονων προκλή� σεων, και για την
αντιμετώ�πιση των εξτρεμιστικώ�ν και
τρομοκρατικώ�ν οργανώ�σεων. Επί�σης
για να πολιορκεί�ται η τρομοκρατική�
ιεολογί�α καιγια να σπά� ουμε τους κύ� κλους
της οπισθοδομικό� τητας, των στενώ�ν
ορί�ζοντων και των παρεξηγή� σεων, με
σκοπό� να βγού� με σε ά� λλον κό� σμο πιο
ευρύ� τερο, ώ�ριμο και πιο συνειδητό� . Αυτό�
θα βοηθή� σει στην πραγματοποί�ηση των
συμφερό� ντων των ανθρώ�πων και της
χώ�ρας και στην διά� δοση της ασφά� λειας
και της σταθερό� τητας και της ευτυχί�ας
των ανθρώ�πων.
* * *
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Πέμπτο κεφάλαιο

Τα σούναν των λατρειών και οι
παραδόσεις
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Τα σούναν των λατρειών και οι παραδόσεις
Εί�ναι μεγά� λο λά� θος να συνχύ� ουμε
ανά� μεσα στα σού� ννα των λατρειώ�ν και
των παραδό� σεων, και να παρουσιαστού� ν
οι παραδό� σεις ως σού� ναν λατειώ�ν.το πιο
παρά� ξενο ό� μως να επιμέ� νουν μερικοί�
κλεισμέ� νοι στον εαυτό� ν τους χωρί�ς
κανέ� να λό� γο.
Σημειωτέ� ον εί�ναι το γεγονό� ς εί�ναι ό� τι
ό� ταν ρωτή� θηκε ο Προφή� της για το Ισλά� μ,
απά� ντησε, «Εί�ναι πέ� ντε προσευχέ� ς την
ημέ� ρα και την νύ� χτα». Και ό� ταν κά� ποιος
τον ρώ�τησε, «πρέ� πει να κά� νω κά� τι
παραπά� νω από� αυτέ� ς;». Τό� τε απά� ντησε,
«ό� χι, εκτό� ς αν επιθυμεί�ς εσύ� ». Αμέ� σως
έ� φυγε ο ά� νθρωπος λέ� γοντας, «Μα τον
Αλλά� χ δεν προσθέ� τω ού� τε μειώ�νω τί�ποτα
από� αυτέ� ς». Τό� τε σχολί�ασε ο Προφή� της,
«Θα πετύ� χει αν λέ� ει την αλή� θεια».(1)
(1) Al-Buchary, Sahih, kitab al-Iman, babal-Zakat min alIsl;am, αρ. Χαντίθ 46.
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Εί�πε επί�σης ο Προφή� της, «αν υποσχέ� στε
μου έ� ξι πρά� γματα, τό� τε σας εγγυώ�μαι τον
παρά� δεισο. Να λέ� τε την αλή� θεια ό� ταν
μιλά� τε, να τηρεί�τε τις υποσχέ� σεις σας, να
δώ�σετε πί�σω αυτό� που σας εμπιστεύ� ονται,
να φυλά� ξετε τα σεξουαλικά� σας ό� ργανα,
και τα χέ� ρια σας».(1) Όταν ρωτ΄θηκε ο
Προφή� της για τις πρά� ξεις που οδηγού� ν
τον ά� νθρωπο στον παρά� δεισο, απά� ντησε,
«η θεοφοβί�α και το καλό� ή� θος».(2)
Όταν τον ρωτού� σαν για τον παρά� δεισο,
πά� ντα απαντού� σε ο Προφή� της να κά� νουν
οι ά� νθρωποι τα θρησκευτικά� τους
καθή� κοντα κι να απομακρυνθού� ν από� τις
μεγά� λες αμαρτί�ες και να διατηρή� σουν τα
καλά� ή� θη. Τους διέ� ταζε επί�σης να κά� νουν
καλέ� ς πρά� ξεις στους συναθρώ�πους
τους. ό� ταν του ζή� τησε κά� ποιος να του
(1) Ahmad, Musnad, 37/ 417, αρ. Χαντίθ (22757).
(2) Al-Termidi, Sunan, kitab al-Ber wa al-Selah, bab Ma Jaa
fi Husn al-Khuluq, αρ. Χαντίθ, (2004).
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πει για κά� ποια πρά� ξη που αν την κά� νει
μπαί�νει στον παρά� δεισο, του απά� ντησε,
«να απομακρύ� νεις οτιδή� ποτε εμποδί�ζει
τους ανθρώ�πους από� τους εδρό� μους»,(1)
Επί�σης, «εί�ναι καλό� να απομακρύ� νεις
οτιδή� ποτε εμποδί�ζει τους δρό� μους»(2).
Το Ισλά� μ σκοπεύ� ει στο να επληρώ�σει
τα συμφέ� ροντα των ανθρώ�πων και να
διαδί�δει την κοινωνική� ειρή� νη και την
ευτυχί�α ό� λης της ανθρωπό� τητας.
Επιβεβαιώ�νουμε ό� τι πρέ� πει να
διατηρή� σουμε την Σού� ννα και να εί�ναι
πά� ντα σε ισχύ� η, διακρί�νοντας τα σού� ναν
της λατρεί�ας από� εκεί�να της πατά� δοσης.
Σημειωτέ� ον εί�ναι το γεγονό� ς ό� τι ό� ταν
ο Προφή� της διέ� ταξε να νηστέ� ψουν οι
(1) Al-Buchary, Al-Adab al-Mufrad, επιμ. Mouhammad F.
Abdulbaqy, Dar al-Bash’er al-Islamyyiah, Βηρυτός, αρ.
Χαντίθ, (228).
(2) Muslim, Sahih, ktab al-Zakat, bab Bayian anna isma
al-Sadaqah yaqa’a ala koul nu’ie min al-Ma’rouf, αρ.
Χαντίθ, (1009).
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ά� νθρωποι την ημέ� ρα Ασουρά� , και την
ημέ� ρα του Άραφα, αυτό� ή� ταν για λό� γους
λατρεί�ας. Όσον αφορά� την έ� νδυση και
τα μέ� σα μεταφορά� ς στα ταξί�δια, ό� λα
αυτά� εντά� σσονται στις υποθέ� σεις των
παραδό� σεων των ανθρώ�ν.
Κανέ� νας λογικό� ς ά� νθρωπος δεν μπορεί�
να πει ό� τι δεν επιθυμεί� να ταξιδέ� ψε με
αεροπλά� νο ή� με οτιδή� ποτε σύ� χρονο μέ� σο
και προτιμά� την καμή� λα, ό� πως έ� κανε
ο Προφή� της. Το ί�διο ισχύ� ει και για την
έ� νδυση, εφ’ ό� σον το ρού� χο που φορά� ει ο
ά� νθρωπος καλύ� πτει τα ευαί�σθητα μέ� ρη
του σώ�ματό� ς του.
Οι παραδό� σεις ανά� γονται στις συνή� θιες
της κοινωνί�ας, και εκεί�να που θεωρού� ν οι
ά� νθρωποι χρή� σιμα για την εποχή� τους, το
περιβά� λλον και την φύ� ση της εργασί�ας
τους, υπό� τον ό� ρο να μην αντιτί�θενται με
την Σαρί�’α.
Ως εκ τού� του, αν η έ� νδυση του
ανθρώ�που καλύ� πτει τα αιεύ� σθητα μέ� ρη,
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τό� τε δεν υπά� ρχει πρό� βλημα σ’ αυτό� ,
εί�τε φορά� ει ο ά� νθρωπος κουστού� μι, εί�τε
φορά� ει γκελεμπί�α διό� τι αυτό� υπό� κειται
στην συνή� θεια των ανθρώ�πων.
Μπορεί� επί�σης οι θεολό� γοι να έ� χουν δική�
τους ενδυμασί�α, που να τους ξεχωρί�ζει από�
τους ά� λλους ανθρώ�πους, ό� πως γί�νεται και
με την περί�πτωση των στρατιωτώ�ν, των
αστυνομικώ�ν και των δικατώ�ν. Γι’ αυτό�
αν κά� ποιος ισχυρί�ζεται ό� τι η έ� νδυση εί�ναι
εκεί�νη που χαρακτηρί�ζει τον ά� νθρωπο, δεν
ισχύ� ει καθό� λου. Πρέ� πει να κατανοή� σουμε
ό� τι μερικέ� ς από� ψεις των επιστημό� νων,
αφορού� σαν μό� νο την εποχή� που έ� ζησαν.
Ωστό� σο, ο ιμά� μης αλ-Σαφί�ε θεώ�ρησε
απαραί�τητο το κά� λυμα του κεφαλιού� .(1)
Παρ’ ό� λ’ αυτά� ό� μως, τονί�ζουμε ό� τι αυτό�
αφορά� μια συγκεκριμέ� νη εποχή� , και ό� χι
ό� λες τις εποχέ� ς και δεν επιτρέ� πεται να
(1) Abu Ishaq al-Sherazy, Al-Muhazib fi fiqh al-imam alShafie, Dar al-Kutub al-Ilmyyiah, Βηρυτός.
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υποχεώ�νονται οι ά� νθρωποι να καλύ� ψουν
τα κεφά� λιά� τους.
Ο αλ-Σατί�μπυ σχολί�ασε το θέ� μα αυτό�
τονί�ζοντας ό� τι, η κά� λυψη του κεφαλιού�
εί�ναι απαραί�τητη για τους ανθατολί�τες,
και αν κά� ποιος δεν καλύ� πτει το κεφά� λι
του, αυτό� υπονομεύ� ει την ανδρεί�α του, σε
αντί�θεση με τους δυτικού� ς δεν θεωρεί�ται
απαραί�τητη.(1)
Ο ιμά� μης αλ-Καρά� φυ τό� νισε, η
προσπά� θεια να νομοθετηθού� ν κά� ποιοι
νό� μοι για πρά� ξεις που έ� χουν σχέ� ση με την
παρά� δοση, δεί�χνουν μεγά� λη αμορφωσιά�
με την θρησκεί�α. Γι’ αυτό� αν πρό� κεται να
ταξιδέ� ψουμε από� την χώ�ρα μας σε ά� λλη
χώ�ρα, θα πρέ� πει να ταυτιστού� με με τις
συνή� θειέ� ς τους, το ί�διο γί�νεται και αν
μας έ� ρχονται κά� ποιοι ά� νθρωποι ξέ� νοι, θα
πρέ� πει να ταυτιστού� ν με τις παραδό� σεις
μας.(2)
(1) Al-Chatiby, Al-Muafaqat, 2/ 489.
(2) Al-Qaeafy, Al-Ahkam fi Tamiezal-Fatawa, σ. 218.
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Ο ιμπν αλ-Καιέ� μ εί�πε, «ό� ποιος χορηγεί�
φετφά� στους ανθρώ�πους, βασιζό� μενος
μό� νο στο κεί�μενο, παρά� τις διαφορετικέ� ς
παραδό� σεις, τις συνή� θειες, την εποχή� ,
τον τό� πο και τις καταστά� σεις, τό� τε θα
περιπλανή� σει και θα περιπλανηθεί�».(1)
Ο ιμπν Αμπντεί�ν τό� νισε, «οι νομικέ� ς
υποθέ� σεις
αποδεικνύ� ονται
με
τα
θρησκευτικά� κεί�μενα ή� με τις από� ψεις των
νομολό� γων. Ο θεολό� γος κρί�νει σύ� μφωνα
με την εποχή� που ζει και με τις συνή� θειες
που υπά� ρχουν, και αν πρό� κειτο να ζή� σει
σ’ ά� λλη εποχή� τό� τε θα ά� λλαζε τον φετφά�
του. Πρέ� πει να γνωρί�ζει τις συνή� θειες των
ανθρώ�πων, διό� τι πολλέ� ς κρί�σεις αλλά� ζουν
ανά� λογα με τον χώ�ρο και τον χρό� νο».(2)

(1) Ibn al-Qayyiem, A’lam al-Muwaqqin, 3/16.
(2) Rasael ibn Abdyen, “Resalat al-Urf”, Dar al-Kutub alIlmyyiah, 2/172.
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Έκτο κεφάλαιο

Οι τρόποι του Προφήτη (ΕΕΑΕ)
στην ηγεσία και στην διοίκηση
του κράτους.
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Οι τρόποι του Προφήτη (ΕΕΑΕ) στην
ηγεσία και στην διοίκηση του κράτους.
Ο Μουχά� μμαντ (ΕΕΑΕ) δεν ή� ταν
μό� νο Προφή� της, αλλά� ή� ταν Προφή� της,
στρατιωτικό� ς αρχηγό� ς και ηγέ� της
κρά� τους. Αυτό� που έ� κανε ο Προφή� της,
που αφορά� την λατρεί�α και το δό� γμα, και
το έ� καναν οι σύ� ντροφοί� του μετά� από�
αυτό� ν, εί�ναι αμετά� κλητο και δεν αλλά� ζει
ανά� λογα με τον χώ�ρο και τον χρό� νο.
Αναφέ� ρουμε για παρά� δειγ,α την νηστεί�α
του Ραμαζανού� , τις προσευχέ� ς, την Ζακά� τ
και το Χά� τζ, επί�σης αυτό� που έ� κανε ως
σού� ννα ό� πως την νηστεί�α του Άραφα και
της ημέ� ρας του Ασουρά� .
Αυτό� που έ� κανε ο Προφή� της με την
ιδιό� τητα του Προφή� τη και του αρχηγού� ,
τό� τε πρέ� πει να το αντιμετωπί�σουμε ως
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πρά� ξη ενό� ς Προφή� τη, αρχηγού� , δικαστή�
και ηγέ� τη.(1)
Αναφέ� ρουμε
για
παρά� δειγμα
κά� ποιες περιπτώ�σεις ό� που ο Προφή� της
συμπεριφερό� ταν ως προφή� της και ως
ηγέ� της, ό� ταν εί�πε, «ό� ποιος καλλιεργή� σει
ή� ρεμη γη, του ανή� κει».(2)
Ο Αμπου Χανί�φα εί�πε, «ο Προφή� της σε
αυτή� την περί�πτωση συμπεριφέ� ρθηκε ως
ηγέ� της, και δεν επιτρέ� πεται σε κανέ� ναν να
καλλιεργή� σει καμί�α ή� ρεμη γη χωρί�ς την
ά� δεια του ηγέ� τη.(3) Μό� νο ο ηγέ� της μπορεί�
να κρί�νει σε τέ� τοιου εί�δους θέ� ματα, διό� τι
αν ο καθέ� νας αποκτή� σει το οικό� πηδο
που θέ� λει και το καλλιεργή� σει, τό� τε η
κατά� σταση θα μετατραπεί� σε χά� ος. Πρέ� πει
(1) Al-Qarafy, Al-Ahkam fi Tamiez al-Fatawa an al-Ahkam
wa tasarrufat al-Qady, σ. 99.
(2) Abu Dawoud, Kitab al-Kharaj, bab fi Ihyiaa al-Mawat,
αρ. Χαντιθ, (3075).
(3) Al-Qarafy, Al-Ahkam fi Tamiez al-Fatawa an al-Ahkam
wa tasarrufat al-Qady, σ. 111.
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ό� μως να σεβαστού� ν οι ά� νθρωποι τον νό� μο
που διοργανώ�νει τις υποθέ� σεις της χώ�ρας
και των πολιτώ�ν.
Εκεί� που συμπεριφέ� ρθηκε ο Προφή� της
ως αργηγό� ς στρατού� , «ό� ποιος σκοτώ�νει
κά� ποιον σε μά� χη, έ� χει δικαί�ωμα να πά� ρει
τα αντικεί�μενά� του». (1) Στην εποχή� μας
ό� μως, δεν επιτρέ� πεται αυτό� , δηλαδή�
αν σκοτώ�σει κά� ποιον τρομοκρά� τη δεν
επιτρέ� πεται να πά� ρει τααντικεί�μενά� του.
Διό� τι αυτό� υπό� κειται στις σύ� γχοννους
νό� μους και στο σύ� νταγμα του κρά� τους.
Άλλη περί�πτωση ό� που ο Προφή� της
συμπεριφέ� ρθηκε ως δικαστή� ς, ή� ταν το
θέ� μα του Χού� λ (έ� να εί�δος διαδυγί�ου),
ό� ταν του ή� ρθε η σύ� ζυγος του Θά� μπιτ ιμπν
Κά� ις και του εί�πε, «μισώ� την απιστί�α στο
Ισλά� μ». Της εί�πε ο Προφή� της, «του δί�νει
(1) Al-Buchary, Sahih, kitab Fardh al-Khums, bab maan lam
Yuhammes al-Aslab, wa man Qatal Qatilan falahu Salbuh min Ghayr an Yukhammes wa Hukm al-Imam fih,
αριθ. Χαντίθ, (3142).
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πί�σω τον κή� πο του;». Του απά� ντησε,
«Μά� λιστα». Του εί�πε ο Προφή� της,
«δέ� ξου τον κή� πο, και χώ�ρισέ� την». Στην
περί�πτωση αυτή� συμπεριφή� ρθηκε ο
Προφή� της ως δικαστή� ς, και στην εποχή�
μας αυτό� το θέ� μα υπό� κειται στον νό� μο και
έ� χει δική� του νομοθεσί�α.
***
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Το έβδομο κεφάλαιο

Παραδείγμα από τους σκοπούς
της κατανόησης της Σούννας του
Προφήτη.
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Η κατανόηση των χαντίθ του σουάκ
Ο Άμπου Χουρά� ιρα αφηγί�ηκε ό� τι
ο Προφή� της (ΕΕΑΕ) εί�πε, «αν δεν
φοβό� μουν να επιβαρύ� νω την ού� μμα μου
ή� τους ανθρώ�πους, θα τους διέ� ταζαν
να κά� νουν σουά� κ (οδοντό� βουρσα) πριν
κά� θε προσευχή� ».(1) Ο Ζά� ιντ ιμπν Χά� λιντ
αλ-Τζά� χνυ, αφηγή� θηκε ό� τι ο Προφή� της
εί�πε, «αν δεν φοβό� μουν να επιβαρύ� νω
την ού� μμα μου, θα τους διέ� ταζαν να
κά� νουν σουά� κ (οδοντό� βουρσα) πριν κά� θε
προσευχή� ».(2) Επί�σης ο Άμπου Χουρά� ιρα
αφηγή� θηκε ό� τι ο Προφή� της (ΕΕΑΕ) εί�πε,
«αν δεν φοβό� μουν να επιβαρύ� νω την
ού� μμα μου, θα τους διέ� ταζαν να κά� νουν
(1) Al-Buchary, Sahih, kitab al-Jum’a, bab al-Suwak yum
al-Jum’a, αρθ. Χαντίθ, (887).
(2) Abu Dawoud, Sunan, kitab al-Taharah, bab al-Swak,
αρθ. Χαντίθ, (46), και Ibn Majah, al-Taharah wa sunanaha, bab al-Swak, αριθ. (287).
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σουά� κ (οδοντό� βουρσα) πριν κά� θε
ουεντού� ε (πλέ� σιμο για προσευχή� ).(1) Ο
Χουδά� ιφα αφηγή� θηκε ό� τι ο Προφή� της,
«ό� ταν ο Προφή� της προσευχό� ταν την
νύ� χτα, καθά� ριζε το στό� μα του με το
σουά� κ».(2) Ο αλ-Μεκντά� μ ιμπν Σουρά� ιχ
αφηγή� θηκε ό� τι ο πατέ� ρας του αφηγή� θηκε
ό� τι, «ρώ�τησα την Αΐ�σσα: με τι ά� ρχισε
ο Προφή� της μπαί�νοντας στο σπί�τι;
Απά� ντησε, «με το σουά� κ».(3)
Ο Αμέ� ρ ιμπν Ραμπί�’α αφηγή� θηκε ό� τι,
«Εί�δα τον Προφή� τη να καθαρί�σει το στό� μα
του με το σουά� κ, ενώ� ή� ταν σε νηστεί�α».(4)
Ο Προφή� της εξή� γησε την σημασί�α για
την χρή� ση του σουά� κ, «το σουά� κ καθαρί�ζει
το στό� μα και ικανοποιεί� τον Θεό� ».

(1) Abu Dawoud, Sunan Abu Dawoud, Sunan.
(2) Al-Buchary, Sahih, kitab Al-Buchary, Sahih, kitab alWedue, bab al-Swak, αριθ. (245), και Muslim, Sahih,
kitab al-Taharah, bab al-Swak, αριθ. Χαντίθ, (255).
(3) Muslim, Sahih, kitab al-Taharah, bab al-Swak, αριθ.
Χαντίθ, (253).
(4) Al-Buchary, Sahih, kitab Al-Buchary, kitab al-Saum, bab
swak al-Ratib wa al-Yabis lil-Sa’em”.
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Εά� ν η πρό� θεση του βουρτσί�σματος των
δοντιώ�ν εί�ναι η καθαρό� τητα του στό� ματος
και η διατή� ρηση της υγεί�ας, και να μυρί�ζει
καλά� , και να αφαιρεθεί� τυχό� ν δυσά� ρεστες
οσμέ� ς στα δό� ντια για την προστασί�α και
την ενί�σχυση των ού� λων. Αυτό� ς ο στό� χος
επιτυγχά� νεται επί�σης με το σουά� κ, το
κλαδί� από� δέ� νδρα Αρά� κ επιτυγχά� νεται
επί�σης και με ό� λες τις μεθό� δους για την
επί�τευξη αυτού� του σκοπού� . Δεν υπά� ρχει
τί�ποτα λά� θος αν γί�νεται με το σουά� κ ή� με
ά� λλον τρό� πο, ό� πως με την οδοντό� βουρτσα
ή� με οτιδή� ποτε ά� λλο παρό� μοιο. Όταν
ό� μως νομί�ζουν μερικοί� ά� νθρωποι- λό� γω
της επιφανειακή� ς κατανό� ησης του
χαντί�θ- ό� τι μό� νο με το σουά� κ γί�νεται
αυτό� , παρά� το γεγονό� ς ό� τι το σουά� κ
μπορεί� να λερωθεί� με σκό� νι διό� τι εί�ναι
εεκτιθιμέ� νο πά� ντα στην τζέ� μπη. Αυτή� η
ερμηνεί�α δεί�χνει λανθασμέ� νη αντί� ληψη
των κειμέ� νων, διό� τι μερικοί� θεωρού� ν το
σουά� κ σημά� δι της καλοσύ� νης και της
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ευσέ� βειας. Αν οι σύ� ντροφοι του Προφή� τη
το χρησιμοποιού� σε, αυτό� έ� γινε επειδή� δεν
εί�χαν ά� λλο μέ� σον.
***
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Το δεύτερο πρότυπο

Η κατανόηση των χαντίθ που
αφορούν στον καθαρισμό του
χώρου που κοιμάται ο άνθρωπος
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Η κατανόηση των χαντίθ που αφορούν
στον καθαρισμό του χώρου που κοιμάται ο
άνθρωπος
Ο Άμπου Χουρά� ιρα αφηγή� θηκε ό� τι ο
Προφή� της (ΕΕΑΕ) εί�πε, «ό� ταν κά� ποιος
από� σας θελή� σει να πά� ει στο κρεβά� τι του
για ύ� πνο, τό� τε να το καθαρί�σει με το ρού� χο
του και να αναφέ� ρει το ό� νομα του Αλλά� χ,
διό� τι δεν γνωρί�ζει τι υπά� ρχει στο κρεβά� τι
του. Όταν θελή� σει να κοιμηθεί�, τό� τε να
ξαπλώ�σει στην δεξιά� του πλευρά� , και να
πει: «δό� ξα τω Αλλά� χ! Θεέ� μου, ξά� πλωσε
στο ό� νομά� Σου και με το ό� νομά� Σου θα
σηκωθώ�. Αν πά� ρεις την ψυχή� μου, τό� τε να
την συγχωρή� σεις, και αν την αφή� σεις να
ζή� σει, τό� τε να την φυλά� ξει ό� πως φυλά� γεις
τους ευσεβεί�ς δού� λους Σου».(1)
(1) Al-Buchary, Sahih, kitab al-Da’awat, bab al-Ta’auz wa
al-Qera’ah inda al-Manam, αριθ. Χαντίθ, (6320). Και
Muslim, Sahih, kitab al-Zekr wa al-Duaa wa al-Tauba
wa al-Istighfaar, bab maa Yaqul inda al-Naum wa Akhz
al-Matj’a, αριθ. Χαντίθ, (2714).
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Ο Άμπου Χουρά� ιρα αφηγή� θηκε ό� τι ο
Προφή� της (ΕΕΑΕ) εί�πε, «ό� ταν κά� ποιος από�
σας αφή� σει το κρεβά� τι του και θελή� σει
να ξαναγυρί�σει, τό� τε να το τινά� ξει με το
ρού� χο του τρεις φορέ� ς, διό� τι δεν γνωρί�ζει
τι ή� ρθε στο κρεβά� τι του ό� ταν σηκώ�θηκε.
Όταν ξαπλώ�σει να πει: «δό� ξα τω Αλλά� χ!
Θεέ� μου, ξά� πλωσε στο ό� νομά� Σου και με
το ό� νομά� Σου θα σηκωθώ�. Αν πά� ρεις την
ψυχή� μου, τό� τε να την συγχωρή� σεις, και αν
την αφή� σεις να ζή� σει, τό� τε να την φυλά� ξει
ό� πως φυλά� γεις τους ευσεβεί�ς δού� λους
Σου. Και ό� ταν εξυπνή� σει να πει: «Δό� ξα
τω Αλλά� χ που μου έ� δωσε την υγεί�α, και
μου χά� ρσε την ζωή� ξανά� , και με βοή� θησε
να Τον δοξά� σω».(1) Ο Άμπου Χουρά� ιρα
αφηγή� θηκε ό� τι ο Προφή� της (ΕΕΑΕ) εί�πε,
«ό� ταν κά� ποιος από� σας αφή� σει το κρεβά� τι
(1) Al-Buchary, Sahih, kitab al-Tauheed, bab al-Su’aal biAsmaa Allah Ta’ala wa al-Isti’aza biha, αριθ. Χαντίθ,
(7393). Al-Termizi, Sunan, Abwab al-Da’awat an Rasul
Allah, αριθ. Χαντίθ, (3401).
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του την νύ� χτα και θελή� σει να ξαναγυρί�σει,
τό� τε να το τινά� ξει με το ρού� χο του, διό� τι
δεν γνωρί�ζει τι ή� ρθε στο κρεβά� τι του ό� ταν
σηκώ�θηκε. Όταν ξαπλώ�σει να πει: «δό� ξα
τω Αλλά� χ! Θεέ� μου, ξά� πλωσε στο ό� νομά�
Σου και με το ό� νομά� Σου θα σηκωθώ�.
Αν πά� ρεις την ψυχή� μου, τό� τε να την
συγχωρή� σεις, και αν την αφή� σεις να ζή� σει,
τό� τε να την φυλά� ξει ό� πως φυλά� γεις τους
ευσεβεί�ς δού� λους Σου. Και ό� ταν εξυπνή� σει
να πει: «Δό� ξα τω Αλλά� χ που μου έ� δωσε
την υγεί�α, και μου χά� ρσε την ζωή� ξανά� , και
με βοή� θησε να Τον δοξά� σω».(1)
Ερμηνεύ� οντας επιφανειακά� το χαντί�θ,
καταλαβαί�νει κανεί�ς ό� τι ό� ταν κά� ποιος ο
ά� νθρωπος φορά� ει μοντί�ρνα ρού� χα, δεν
μπορεί� να το κά� νει με αυτό� , τό� τε να μην
το κά� νει. Όμως η βαθιά� ερμηνεί�α του
χαντί�θ, αποδεικνύ� ει το γεγονό� ς ό� τι αν ο
ά� νθρωπος δεν μπορεί� με το ρού� χο του,
(1) Al-Bazzar, Sunan, 15/161, αριθ. Χαντίθ, (8506).
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τό� τε να το κά� νει με οτιδή� ποτε ά� λλο που
μπορεί� να πραγματοποιή� σει τον σκοπό� .
Αυτό� ή� ταν για την εποχή� τους, ό� μως στις
σημερινέ� ς μας μέ� ρες μπορεί� ο ά� νθρωπος
να χρησιμοποιή� σει οτιδή� ποτε ά� λλο να
εκπληρώ�σει τον σκοπό� . Κά� ποιοι από� τους
ερμηνευτέ� ς των χαντί�θ εξή� γησαν την
αυτό� που εί�πε ο Προφή� της για την χρή� ση
του ά� κρου του ρού� χου στον καθαρισμό�
του κρεβατιού� , έ� τσι ώ�στε το χέ� ρι να μην
τραυματιστεί� από� έ� να κοφτερό� μέ� ταλλο ή�
έ� να μυτερό� κομμά� τι ξύ� λου, ή� σκό� νη, ή� φέ� δι
ή� σκορπιό� ή� ά� λλες βλά� βες, που ενδέ� χεται
να βλά� ψουν τον ά� νθρωπο αν καθαρί�σει
τον τό� πο του ύ� πνου με το χέ� ρι του.(1)
Όποιος ό� μως ζωεί� με τον τρό� πο
τους, τό� τε μπορεί� να κά� νει το ί�διο,
χρησιμοποιώ�ντας το ά� κρο του ρού� χου του
(1) Sharh anl-Nawawy li-Sahih Musli, 17/ 37 και Tuhfata alAhwazy bi-Sharh Jam’e al-Termizi, 9/ 244, και Al-Ifsah
fi Ma’any al-Sehah li-Ibn Hubayr, 6/ 281.
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για να καθαρί�σει τον χώ�ρου που κοιμά� ται.
Όμως η προσπά� θεια να επιβά� λλεται αυτό�
σε ό� λους τους ανθρωπους, θεωρεί�ται
αμορφωσιά� και δεί�χνεται λανθασμέ� νη
κατανό� ηση των κειμέ� νων, και δυσκολεύ� ει
τους ανθρώ�πους να τακτοποιή� σουν τις
υποθέ� σεις της ζωή� ς τους. ό� ποιος θελή� σει
επιμονητικά� να εφαρμό� σει το χαντί�θ του
Προφή� τη, έ� τσι ό� πως φαί�νεται, τό� τε θα
αδική� σει την σού� ννα του Προφή� τη, διό� τι
πρέ� πει να υπωφεληθεί� από� τις εξελί�ξεις
της ζωή� ς.
Η γενική� αρχή� υποστηρί�ζει ό� τι το
κανονικό� εί�ναι ό� λτι ό� λα τα πρά� γματα
επιτρέ� πονται, εκτό� ς και αν υπά� ρχει
κά� ποιο επιχεί�ρημα που απαγορεύ� ει κά� τι.
Ο Θα’λά� μπα αλ-Χού� σανυ αφηγή� θκηε
ό� τι ο Προφή� της (ΕΕΑΕ) εί�πε, «ο Αλλά� χ
σας επιβά� λλει μερικά� καθή� κοντα, μην
τα αμελεί�τε, και σας απαγορεύ� ει κά� ποια
πρά� γματα, μην τα παραβιά� σετε. Και
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ά� φησε ά� λλα ασχολί�αστα, μην τα ψά� ξετε».(1)
Ο ιμπν Αμπά� ς αφηγή� θηκε επί�σης ό� τι
ο Προφή� της εί�πε, «οι ά� νθρωποι στην
προ-ισλαμική� περί�οδο έ� τρωγαν κά� ποια
τρό� φημα και απαγό� ρευαν ά� λλα. Έστερα
ο Αλλά� χ τους έ� στειλε τον Προφή� τη Του,
και μαζί� του έ� στειλε και το Βιβλί�ο. Τή� ρησε
τον νό� μο του Αλλά� χ στα επιτρεπτά� και τα
απαγορευμέ� να. Αυτό� που δεν σχολί�ασε,
εί�ναι για να μας διευκολύ� νει. Μετά�
αγό� ρευσε αυτό� το εν λό� γω εδά� φιο, «δεν
βρί�σκω τί�ποτα σε ό� ,τι μου αποκαλύ� πτεται
κά� τι απαγορευμέ� νο για τον ά� νθρωπο που
τρέ� φεται».(2)

(1) Al-Daraqatny, Sunan, kitab al-Radaa’e, 5/ 325, αριθ.
Χαντίθ, (4396).
(2) Al-Hakim, al-Mustadrik, 4/ 128, αριθ. Χαντίθ (7113).
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Τρίτο πρότυπο

Η κατανόηση των χαντίθ που
αναφέρονται στα μακριά ρούχα
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Η κατανόηση των χαντίθ που
αναφέρονται στα μακριά ρούχα
Ο ιμπν Όμαρ αφηγή� θηκε ό� τι ο Προφή� της του Αλλά� χ (εεαε) εί�πε, «ο Αλλά� χ δεν
κοιτά� ει σε εκεί�νον που φορά� ει μακριά� ρού� χα από� αλαζονεί�α».(1) Αφηγή� θηκε επί�σης,
ό� τι ο Προφή� της του Αλλά� χ εί�πε, «ό� ποιος
φορά� ει μακριά� ρού� χα που σέ� ρνουν, και το
κά� νει από� αλαζονεί�α, δεν θα τον κοιτά� ξει
ο Αλλά� χ την ημέ� ρα της κρί�σεως». Ρώ�τησε
τον Μουχά� ριμπ, «μή� πως προσδιό� ρισε το
ρού� χο;» Μου απά� ντησε, «δεν προσδιό� ρισε
τί�ποτα».(2) Αφηγή� θηκε επί�σης ο ί�διος ό� τι
(1) Al-Buchary, Sahih, kitab al-Libaas, bab Qaul Allah
ta’ala, “ποιος είναι εκείνος που απαγορεύει τις εύνοιες
που επιτρέπει ο Αλλάχ στους δούλους Του», αριθ.
Χαντίθ, (5783). Και Muslim, Sahih, kitab al-Libaas wa
al-Zina. Bab tahreem Jarr al-Thawb Khuyialaa, wa Bayiaan maa Yajuz Irkha’uh ilayh wa maa Ystahab, αριθ.
Χαντίθ, (2085).
(2) Al-Buchary, Sahih, kitab al-Libaas, bab man jar Thaubuh
Khuyalaa, αρθ. Χαντίθ (5791).
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ο Προφή� της εί�πε, «ό� ποιος φορά� ει ρού� χα
που σέ� ρνουν από� αλαζονεί�α, δεν θα τον
κοιτά� ξει ο Αλλά� χ την ημέ� ρα της κρί�σεως». Τό� τε ο Άμπου μπακρ σχολί�ασε, «η μια
πλευρά� του φορέ� ματό� ς μου εί�ναι μακριά� ,
πρέ� πει να την μακρύ� νω;». Του εί�πε ο Προφή� της, «εσύ� δεν το κά� νει από� αλαζονεί�α».(1)

Ο ιμπν Όμαρ αφηγή� θηκε επί�σης ό� τι
εί�δε κά� ποιον που φορά� ει ρού� ν μακριά� , και
τον ρώ�τησε από� πού� εί�σαι; Του απά� ντησε
ό� τι εί�ναι από� τους μπά� νυ Λά� ιθ, και ο ιμπν
Όμαρ τον αναγνώ�ρισε. Ύστερα του εί�πε,
«ά� κουσα τον Προφή� τη με τα δυο μου
τα αυτιά� να πεί�: «ό� ποιος φορά� ει μακριά�
ρού� χα από� αλαζονεί�α, ο Αλλά� χ δεν θα τον
κοιτά� ξει ο Αλλά� χ την ημέ� ρα της κρί�σεως».(2)
(1) Al-Buchary, Sahih, kitab Fadha’el Ashaab al-Nabie, bab
Qaul al-Nabie, (lau kuntu muttakhzan Khalelan(, αριθ.
Χαντίθ, (3665).
(2) Muslim, Sahih, kitaab al-Libaas wa al-Zenah, abab
Tahreem Jarr al-Thawb, ο.π., αριθ. Χαντίθ, (2085).
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Ο Άμπου Δαρρ αφηγή� θηκε ό� τι ο Αλλά� χ
εί�πε, «τρεί�ς ανθρώ�πους δεν θα τους μιλή� σει
ο Αλλά� χ την ημέ� ρα της κρί�σεως, και δεν θα
τους κοιτά� ξει και δεν θα τους συγχωρή� σει
και θα τιμωηθού� ν αυστρά� ». Το επανέ� λαβε
αυτό� ο Προφή� της τρεις φορέ� ς. Τό� τε εί�πε
ο Άμπου Ζαρρ, «εί�ναι χαμέ� νοι ά� νθρωποι!
Ποιοί� εί�ναι Προφή� τη του Αλλά� χ; Απά� ντησε,
«εκεί�νος που φορά� ει μακριά� ρού� χα, εκεί�νος
που δί�νει ελεημοσύ� νη και μετά� σκανδαλί�ζει
αυτό� ν που του δί�νει. Εκεί�νος που ορκί�ζεται
και ψεύ� δεται για να πουλή� σει το προιό� ν
του». (1) Ο Άμπου Χουρά� ιρα αφηγή� θκε ό� τι
ο Προφή� της (ΕΕΑΕ) εί�πε, «’οποιος φορά� ει
ρού� χα κά� τω από� τον αστρά� γαλο, θα πει
στην κό� λαση».(2)
(1) Muslim, Sahih, kitaabal-Iman, bab Bayiaan Ghalat Tahreem Is-

baal al-Izaar, wa al-Mann bil-Attyiah wa Tanqeeq al-Sel’ah bilHalif, wa Bayiaan al-Thalathah allazina laa Yukallemuhum All;ah
wa laa Yuzakkyhum wa lahum Azab Aleem), αριθ. Χαντίθ, (106).
(2) Al-Buchary, Sahih, kitaab al-Libaas, bab maa Asfal min alKa’bayen fahwa fi al-Naar, αριθ. Χαντίθ, (5787), και al-Nasa’ie,
Sunan, kitaab al-Zenah, bab maa That al-Ka’bayn min al-Izaar,
αριθ. Χαντίθ, (5331).
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Σύ� μφωνα με τα παραπά� νω χαντί�θ,
καταλαβαί�νει κανεί�ς ό� τι η αιτί�α της
απαό� ρευσης εί�ναι η αλαζονεί�α, πρά� γμα
που ί�σχυε για την εποχή� εκεί�νη. Έτσι,
ό� σο υπά� ρχει αυτό� ς ο λό� γος, δηλαδή� η
αλαζονεί�α, τό� τε ισχύ� ει η απαγό� ρευση.
Αν ό� μως δεν το κά� νει ο ά� νθρωπος από�
αλαζονεί�α, τό� τε η απαγό� ρευση δεν ισχύ� ει,
ό� πως αναφέ� ρουν τα χαντί�θ.
Το χαντί�θ που αναφέ� ρει ό� τι ό� ποιος
φορά� ει ρού� χο κά� τω από� τον αστρά� γαλο
εί�ναι στην κό� λαση, και το ά� λλο που
αναφέ� ρεται στους τρεις ανθρώ�πους που
δεν τους μιλά� ει ο Αλλά� χ την ημέ� ρα της
κρί�σεως και δεν τους κοιτά� ει και δεν τους
συγχωρεί�, έ� χουν μια προϋπό� θεση, να γί�νει
αυτό� δηλαδή� για την αλαζονεί�α.
Ο ιμά� μης αλ-Ναουαουι τό� νισε ό� τι αυτό�
για εκεί�νους που το κά� νουν για αλαζονεί�α,
για αυτό� ο Άμπου Μπακρ δεν ή� ταν από�
εκεί�νους, και γι’ αυτό� του επιβεβαί�ωσε ο
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Προφή� της ό� τι δεν εί�ναι από� εκεί�νους.(1)
Ο ιμπν Χά� τζαρ σχολί�ασε ό� τι το ισμπά� λ
(μακρύ� ρού� χο), εί�ναι απαγορευμέ� νο με
την προϋπό� θεση αν το κά� νει ο ά� νθρωπος
με σκοπό� την αλαζονεί�α.(2)
Ο αλ-Χά� φιζ αλ-Ιρακυ σχολί�ασε
τονί�ζοντας ό� τι το χαντί�θ που αφορά� το
μακρύ� ρού� χο, φέ� ρνει την τιμωρί�α στον
ά� νθρωπο αν το φορά� ει για αλαζονεί�α.(3)
Ο αλ-Σαουκά� νυ τό� νιε ό� τι τα χαντί�θ
αφορού� ν τον ά� νθρωπο που κά� νει αυτό�
με αλαζονεί�α, και αυτό� φαί�νεται στην
απά� ντηση που έ� δωσε ο Προφή� της (ΕΕΑΕ)
στον Άμπου Μπακρ.(4)
Αφηγεί�ται επί�σης ό� τι ο Άμπου
Χανί�φα φό� ρεσε έ� να φό� ρεμα ακριβό� αξά� ς
(1) Sharh al-Nawawy ala Sahih Muslim, 2/ 116.
(2) Ibn Hajar al-Askalany, Fath al-Bary Sharh Sahih al-Buchry, 10/ 263.
(3) Zayduldin al-Iraqy, Tarh al-Tathreeb fi Sharh al-Taqreeb,
8/ 174.
(4) Al-Shaukany, Nayl al-Awtaar, 2/ 132.
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τετρακοσί�ων δεναρί�ων, και ή� ταν κά� τω
από� το αστρά� γαλο. Όταν του εί�παν, «δεν
μας εί�ναι απαγορευμέ� νο αυτο;:». Τό� τε
εί�πε, «η απαγό� ρευση ισχύ� ει για εκεί�νους
που το κά� νουν από� αλαζονεί�α, και δεν
εί�μαστε από� αυτού� ς».(1)
Επιβεβαιώ�νουμε ό� τι αν αυτό� γί�νεται
για υπερηφά� νεια και αλαζονεί�α, τό� τε εί�ναι
απαγορευμέ� νο, αλλιώ�ς δεν τί�θεται ζή� τημα
σ’ αυτό� . Σημαντικό� εί�ναι το γεγονό� ς το
μακρύ� ρού� χο να μην μαζεύ� ει ακαθαρσί�ες,
διό� τι αυτό� εί�ναι εμπό� διο για την προσευχή� .

(1) Al-Shawkany, Nayl al-Awtaar, 2/ 133.
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Τέταρτο πρότυπο

Η κατανόηση των χαντίθ που
αναφέρονται στην ελεημοσύνη
της εορτής αλ-Φίτρ
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Η κατανόηση των χαντίθ που αναφέρονται
στην ελεημοσύνη της εορτής αλ-Φίτρ
Ιμπν Όμαρ αφηγή� θηκε ό� τι ο Προφή� της
επί�βαλε την ελεημοσύ� νη του φί�τρ έ� να
σαα (εί�δος μέ� τρου) από� χουρμά� δες ή� έ� να
σαα από� κριθά� ρι και αυτό� ισχύ� ει για τον
ελεύ� θερο και τον δού� λο, το αρσενικό� και το
θηλυκό� , το μικρό� και το μεγά� λο. Διέ� ταξε ο
Προφή� της να δί�νεται πριν κατευθύ� νονται
οι ά� νθρωπο για προσευχή� .(1)
Ο ά� μπου Σαέ� ντ αφηγή� θηκε, «δί�ναμε
την ζακά� τ αλ-φί�τρα σαα από� τρό� φεμα, ή�
σαα από� κριθά� ρι, ή� χουρμά� δες ή� σαα από�
σταφί�δες».(2)
(1) Al-Buchary, Sahih, kitaab al-Zakah, bab Sadakat alFetr, αριθ. Χαντίθ, (1503). Και Muslim, Sahih, kitaab alZakat, bab Zakat al-Fetr ala al-Muslimeen min Tamr wa
Sha’ier, αριθ. (984).
(2) Al-Buchary, Sahih, kitaab al-Zakah, bab Fardh Sadakat
al-Fetr Saan min Ta’aam, αριθ. Χαντίθ, (1506). Και Muslim, Sahih, kitaab al- Zakah, ο.π, (985).
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Ο Άμρου ιμπ Σουά� ιμπ αφηγή� θηκε ό� τι
ο πατέ� ρα του ά� κουσε από� τον πατέ� ρα
του, ό� τι ο Προφή� της του Αλλά� χ, «έ� στειλε
κά� ποιον να ειδοποιή� σει τους ανθρώ�πους
στην Μέ� κκα, ό� τι η ελεημοσύ� νη του φιτρ
εί�ναι υποχρεωτική� για κά� θε μουσουλμά� νο,
αρσενικό� ή� θηλυκό� , ελεύ� θερο ή� δού� λο,
μικρό� ή� μεγά� λο, και εί�ναι δυο μού� ντ από�
σιτά� ρι, και από� τα ά� λλα εί�δη έ� να σαα».
Αφηγεί�ται σε ά� λλη μορφή� , «δυο μού� ντ
από� αλεύ� ρι».(1)
Ο ιμπν Αμπά� ς εί�πε ό� τι ο Προφή� της
του Αλλά� χ επί�βαλε ζακά� τ αλ-φιτρ για
να εξαγνί�σει τον ά� νθρωπο που νηστεύ� ει
από� την κοκολογί�α, τις κακέ� ς πρά� ξεις, και
εί�ναι τρό� φιμο για τους φτωχού� ς. Όποιος
την δί�νει πριν την προσευχή� , εί�ναι δεκτή�
ζακά� τ, και ό� ποιος την δί�νει μετά� την
προσευχή� , εί�ναι ελεημοσύ� νη».(2) Ο Ναφί�ε
(1) Al-Termizy, Sunan, kitaab al-Zakah, bab maa Ja’a fi
Sadaqit al-Fetr, αριθ. Χαντίθ, (674).
(2) Abu Dauoud , Sunan, kitaab al-Zakat, bab Zakat al-Fetr,
αριθ, χαντίθ, (1609), και ibn Majah, Sunan, Abwab alZakah, bab Sadaqat al-Fetr, αριθ. Χαντίθ, (1827).

114
فهم مقاصد السنه يوناىن

αφηγή� θηκε ό� τι ο ιμπν Όμαρ εί�πεμ ό� τι ο
Προφή� της του Αλλά� χ (ΕΕΑΕ) προσδιό� ρισε
την ζαντά� κατ αλ-φιτρ – ή� του Ραμαζανιού� για τον αρσενικό� , το θηλυκό� , τον ελεύ� θερο,
τον δού� λο και εί�ναι σαα από� χουρμά� δες, ή�
κριθά� ρι. Και οι ά� νθρωποι αναλογού� σαν
αυτό� σε μισό� σαα από� αλεύ� ρι. Ο ιμπν Όμαρ
δινε χουρμά� δες, και ό� ταν υπή� ρχε έ� λλειψη
χουρμά� δων στην Μεντί�να, τό� τε έ� δινε
κριθά� ρι, και έ� δινε για τον μικρό� και τον
μεγά� λο ά� νθρωπο. Έδινε σε εκεί�νους που
το δέ� χονταν, και το έ� διναν μια ή� δυο μέ� ρες
πριν την εορτή� του φιτρ».(1)
Ο ά� μπου Σαεέ� ντ αλ-Χουντού� ρι σχολί�ασε
λέ� γοντας: «την δί�ναμε την ζακά� τ- την
εποχή� του Προφή� τη (ΕΕΑΕ), έ� να σαά� από�
τρό� φιμα ή� από� χουρμά� δες ή� από� κριθά� ρι
ή� από� σταφί�δες. Όταν ανέ� λαβε ο Μουαου(1) Muslim, Sahih, kitaab al-Zakah, bab zakat al-Fitr ala alMuslimeen min Tamr wa min Sha’ir, αριθ. Χαντίθ, (985).
Τα δυο μούντ εξισώνουν μισό σαά.
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ί�για και ά� ρχισαμε να έ� χουν και σιτά� ρι,
τό� τε έ� κρινε ό� τι έ� να σαά� από� αυτό� (σιτά� ρι)
εξισώ�νει δυο από� εκεί�να».(1)
Στην αφή� γηση του Άμπου Σαεέ� ντ που
καταγρά� φει ο Μού� σλιμ, εί�πε, «δί�ναμε
κατά� την εποχή� του Προφή� τη (ΕΕΑΕ)
την ζακά� τ του φιτρ για τον μικρό� και τον
μεγά� λο, τον ελεύ� θερο και τον δού� λο έ� να
σαά� από� τρό� φιμα, ή� από� κριθά� ρι ή� από�
χουρμά� δες ή� από� στφί�δες. Αυτό� συνέ� χιζε
μέ� χρι που ανέ� λαβε ο Μουαουί�για και
ή� ρθε για προσκί�νημα και ανέ� βηκε σστον
ά� νβωνα και μί� λησε στους ανθρώ�πους,
και τους εί�πε μεταξύ� ά� λλων, «θεωρώ� ό� τι
δυο μού� ντ από� το σιτά� ρι, εξισώ�νουν έ� να
σαά� από� χουρμά� δες. Τό� τε οι ά� νθρωποι
εφά� ρμοσαν αυτό� που εί�πε».(2) Ο σκοπό� ς
της ελεημοσύ� νης εί�ναι να ικανοποιού� νται
(1) Ibn Majah, Sunan, bab Sadaqat al-Fitr (3/ 1830).
(2) Al-Buchary, Sahih, kitaab al-Zakah, bab al-Ardh fi alZakah.
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οι ανά� γκης του φτωχού� ανθρώ�που
και να εκπληρώ�νονται τα συμφέ� ροντά�
του. Ωστό� σο, το καλό� συμφέ� ρο των
ανθρώ�πων, ταυτί�ζεται πά� ντα με τον
νό� μο του Αλλά� χ. Γι’ αυτό� , αν οι συνθή� κες
της εποχή� ς κρί�νουν ό� τι το συμφέ� ρον του
φτωχού� στο τρό� φιμο, τό� τε πρέ� πει να
πά� ρει τρό� φιμο, και αν κρί�νουν ό� τι εί�ναι
στο χρή� μα, τό� τε καλύ� τερα να πά� ρει χρή� μα.
Ως εκ τού� του, πρέ� πει να έ� χουμε κατά� νου
το συμφέ� ρον του φτωχού� ανθρώ�που,
για να πραγματοποιηθεί� ο σκοπό� ς της
ελεημοσύ� νης. Ο Μου’ά� δ ιμπν Τζά� μπαλ,
αναζητώ�ντας το κοινό�
συμφέ� ρον,
δεί�χτηκε από� τους πολί�τες της Γεμέ� νης
ρού� χα αντί� για κριθά� ρι. Και τό� νισε, «αυτό�
εί�ναι πιο εύ� κολο για σας, και πιο χρή� σιμο
για τους συντρό� φους του Προφή� τη του
Αλλά� χ στην Μεντί�να.
Ο Άμπου Γιώ�σηφ, ο φί� λος και
θαθητευό� μενος του Άμπου Χανί�φα, εί�πε
«προτιμώ� το αλεύ� ρι πιο πολύ� από� το
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σιτά� ρι, και προτιμώ� το ντέ� ρχαμ (νό� μισμα)
πιο πολύ� από� το αλεύ� ρι και το σιτά� ρι,
διό� τι αυτό� εκπληρεί� τις ανά� γκες των
ανθρώ�πων».(1)
Οι νομολό� γοι συμφώ�νησαν ό� τι οι
κά� τοικοι μιας χώ�ρας βφά� ζουν την
ελεημοσύ� νη από� την παραγωγή� της
χώ�ρας. Υπά� ρχουν χώ�ρες που παρά� γουν
σιτά� ρι, ά� λλες παρά� γουν ρύ� ζι και ά� λλες
παρά� γουν κριθά� ρι, πρέ� πει ό� μως αυτό� που
δί�νουν να ικανοποιή� σει τις ανά� γκες του
φτωχού� .
Στην εποχή� μας, θεωρού� με ό� τι το
χρηματικό� ποσό� εί�ναι πιο χρή� σιμο από�
τα υλικά� , διό� τι ο ά� νθρωπος γνωρί�ζει τις
ανά� γκες του. Ωστό� σο, ο φτωχό� ς μπορεί�
να μαζέ� ψει την ελεημοσύ� νη από� σιτά� ρι,
κριθά� ρι κ.λπ. και να πουλώ�σει αυτά� με
(1) Ibn Mawdoud al-Hanafy, Al-Achyiaar li-Ta’leel alMuchtaar, kitaab al-zakah, κα Abu Bakr al-Kasany,
Bada’ie al-Sana’ie fi Tarteeb al-Shara’ie, 1406 μ.Η. 1986
μ.Χ.
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μισή� τιμή� , και αυτό� σιγού� ρα υπερά� ζει
αρνητιά� τα συμέ� ροντά� του.
Παρ’ ό� λ’ αυτά� ό� μως δεν απαγορεύ� εται
να δί�νει ο ά� νθρωπος κά� τι ά� λλο, από� τα
εί�δη που αναφέ� ραμε πιο πά� νω.
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Πέμπτο πρότυπο

Η κατανόηση των χαντίθ που
αναφέρονται στην θυσία
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Η κατανόηση των χαντίθ που
αναφέρονται στην θυσία
Ο Σά� λα ιμπν αλ-Άκουα αφηγή� θηκε ό� τι
ο Προφή� της του Αλλά� χ εί�πε, «ό� ποιος από�
σας κά� νει θυσί�α να μην φυλά� ξει τί�ποτα
από� αυτή� ν [την θυσί�α] πά� νω από� τρεις
μέ� ρες. Τον επό� μενο χρό� νο, τον ρώ�τηαν
«Προφή� τη του Αλλά� χ, μή� πως πρέ� πει να
κά� νουμε αυτό� που κά� ναμε πέ� ρισι;». Τους
εί�πε, «Να φά� τε και να ταΐ�σετε τους ά� λλους
και να υλά� ξετε, διό� τι η προηγού� μενη
χρονιά� οι ά� νθρωποι εί�χαν ελλεί�ψεις, και
ή� θελα να βοηθή� σετε και εσεί�ς».(1)
Ο
Άμπου Σαεέ� ντ
αλ-Χουντουρί�
αφηγή� θκηε ό� τι ο Προφή� της του Αλλά� χ
(ΕΕΑΕ) εί�πε, «μην τρώ�τε από� τα κρέ� ατα
(1) Al-Buchary, Sahih, kitaab al-Adhahy, bab Ma Yu’kal
min luhum al-Adhahy wa ma Yutazawwad minha, αρ.
Χαντιθ (5569).
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των θυσιώ�ν πά� νω από� τρεις μέ� ρες. Τό� τε
μερικοί� παραπονέ� θηαν στον Προφή� τη ό� τι
έ� χουν παιδιά� και υπηρέ� τες, και ο Προφή� της
τους εί�πε, «να τρώ�τε, να ταΐ�ζετε, και να
φυλά� γετε».(1)
Ο
Αμπντουλλά� χ
ιμπν
Ουακί�ντ
αφηγή� θκε ό� τι ο Προφή� της (ΕΕΑΕ)
απαγό� ρευσε να φά� νε οι ά� νθρωποι από� το
κρέ� ας της θυσί�ας πά� νω από� τρεις μέ� ρες.
Ο Αμπντουλλά� χ ιμπν ά� μπου Μπακρ εί�πε,
ό� τι αφηγή� θηκε αυτό� σην Άμρα, και εκεί�νη
εί�πε, «εί�πε την αλή� θεια», διό� τι ά� κουσα
την Αΐ�σσα να πει, ό� τι ή� ρθαν κά� ποιοι
βεδουί�νοι τον καιρό� της εορτή� ς του αλΆντχα. Και εί�πε ο Προφή� της, «να φυλά� ξει
μό� νο για τρεις μέ� ρες, και να δώ�σετε τα
υπό� λοιπα». Μετά� , εί�παν, «ω Προφή� τη του
Αλλά� χ, οι ά� νθρωποι χρησιμοποιού� ν τις
(1) Muslim, Sahih, kitaab al-Adhahy, babma kaan min alNahy an Akl Luhum al-Adhahy ba’d Thalath min Awwal
al-Isl;am wa bayaan naskhuh wa ibahatuh ila mata shaa,
αριθ. Χαντίθ, (1973).
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θυσί�ες τους για να κά� νουν παγού� ρια [από�
το δέ� ρμα] και παρά� γουν το λί�πος τους».(1)
Τους ρώ�τησε ο Προφή� της, «και γιατί�
το αναφέ� ρετε αυτό� ;», τό� τε απά� ντησαν,
«έ� χειε απαγορεύ� σει να φυλά� ξουμε από� το
κρέ� ας της θυσί�α για παραπά� νω από� τρεις
μέ� ρες και μας διέ� ταξες να μοιρά� σουμε τα
υπό� λοιπα». Τό� τε τους αά� ντησε, «το έ� κανα
αυτό� ό� ταν ή� ρθα οι βεδουί�νοι, τώ�ρα να
φά� τε και να φυλά� ξετε».(2)
Αφηγή� θηκε επί�σης ο ιμπν Όμαρ ό� τι
ο Προφή� της εί�πε, «να μην φά� ε κανεί�ς
από� σας από� το κρέ� ας της θυσί�ας του
πά� νω από� τρεις μέ� ρες».(3) Από� ό� λα αυτά�
καταλαβαί�νουμε ό� τι το χαντί�θ, «μην
(1) Ibn al-Atheer, Al-Nehayiah fi Ghareeb al-Hadeth wa alAthar, 1/ 298), 1399 – 1979.
(2) Muslim, Sahih, kitaab al-Adhahy, babma kaan min alNahy an Akl Luhum al-Adhahy ba’d Thalath, ο.π, αριθ.
Χαντίθ, (1971).
(3) Al-Termidi, Sunan, kitaab al-Adhahy an Sasul Allah,
bab Karahyiat akl al-Udhhyiah fauq thalathat Ayyiaam,
αριθ. Χαντίθ (1509).
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τρώ�τε από� το κρέ� ας της θυσί�ας» και το
χαντί�θ, «να φά� τε και να φυλά� ξετε», δεν
αποκατά� στησε το έ� να το ά� λλο. Διό� τι η
απαγό� ρευση έ� γινε για να βοηθηθού� ν οι
ά� νθρωποι που εί�χαν ανά� γκη, και ό� ταν δεν
υπή� ρχε πλέ� ον λό� γος για την απαγό� ρευση
αυτή� , αμέ� σως τους επέ� τρεψε ο Προφή� της
να φά� νε και να φυλά� ξουν.
Επιβεβαιώ�νουμε ό� τι πρέ� πει να
προσφέ� ρουμε στους φτωχού� ς, έ� τσι
ό� πως έ� κανε ο Προφή� της. Όταν ρώ�τησε
ο Προφή� της την Αΐ�σσα «τι έ� μεινε από�
την θυσί�α τους;». Του απά� ντησε, «μέ� νει
έ� να πού� τι της μό� νο». Τό� τε της εί�πε, «ά� ρα
έ� μεινε ό� λη».(1)
Εκεί�νος που δί�νει επιδιώ�κει την
ανταμοιβή� από� τον Αλλά� χ, διό� τι ο Αλλά� χ
λέ� ει, «Αυτό� που φυλά� γετε εσεί�ς τελειώ�νει,
ενώ� αυτό� που σας φυλά� γει ο Αλλά� χ
παραμέ� νει και εί�ναι ατέ� λειωτο».(2)
(1) Al-Termidi, Sunan, kitaab al-Nikah, αριθ. Χαντίθ,
(2470)
(2) Al-Nahl. (96).
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Ο Προφή� της μας πεί�θει να βοηθή� σουμε
τους φτωχού� ς την ημέ� ρα αυτή� και να τους
προσφέ� ρουμε από� τις εύ� νοιες που έ� χουμε,
«να ικανοποιή� σετε τις ανά� γκες την ημέ� ρα
αυτή� ».(1)
Πρέ� πει να δί�νουμε στους φτωχού� ς
και να τους χαρί�σουμε από� τις εύ� νοιες
του Αλλά� χ, ό� πως αναφέ� ρει το Κορά� νι,
«εσεί�ς καλέ� στε να ξοδεύ� ετε για χά� ρη του
Αλλά� χ, και κά� ποιοι από� σας τσιγγονεύ� ουν
και ά� λλοι. Αυτοί� που τσιγγονεύ� ουν,
τσιγγονεύ� ουν στον ευατό� τους. ο Αλλά� χ
εί�ναι πλού� σιος, και εσεί�ς εί�στε φτωχοί�».(2)
Κά� θε μέ� ρα κατεβαί�νουν δυο ά� γγελοι
και λέ� νε, «Θεέ� μας, δώ�σε σ’ εκεί�νο που
ξοδεύ� ει [για χά� ρη Σου], και εκεί�νος που
τσιγγονεύ� ει να του καταστρέ� ψεις την
περιουσί�α του».(3)
(1) Al-Darqatny, Sunan, Kitaab Zakat al-Fitr, αριθ. Χαντίθ,
(2133).
(2) Ιμπραχίμ, 7.
(3) Al-Buchary, Sahih, kitaab al-Zakah, bab fa-Amma man

127
فهم مقاصد السنه يوناىن

Εί�πε επί�σης, «ο Αλλά� χ έ� δωσε εύ� νοιες
σε ανθρώ�πους για να ικανοποιή� σουν τις
ανά� γκες των ά� λλων, αν δεν το κά� νουν,
τό� τε τους τις παί�ρνει και τις δί�νει σε
ά� λλους».(1)

A’taa wa ittaqa wa Saddaqa bil-Husna, αριθ. Χαντίθ,
(1442).
(1) Al-Tabarany, al-Mu’jam al-Ausat, 8/ 186, αριθ. Χαντίθ,
(8350).

128
فهم مقاصد السنه يوناىن

Η κατανόηση των χαντίθ που
αναφέρονται στην ημέρα της κρίσεως
Ο Μουαουί�για ιμπν Άμπου Σουφιά� ν
αφηγή� θηκε ό� τι ά� κουσε τον Προφή� τη
(ΕΕΑΕ) να λέ� ει, «ό� ποιος του αρέ� σει να
τον υποδέ� χονται οι ά� νθρωποι και να
εί�ναι ό� ρθιοι, τό� τε θα μπει στην κό� λαση».(1)
Αφηγή� θηκε επί�σης, ό� τι ο Προφή� της εί�πε,
«ό� ποιος του αρέ� σει να τον υποδέ� χονται οι
δού� λοι του Αλλά� χ και να εί�ναι ό� ρθιοι, τό� τε
θα μπει στην κό� λαση».(2)
Ο Άμπου Ουμά� μα αφηγή� θηκε ό� τι ο
Προφή� της στά� θηκε στο παστού� νι του, και
εκεί�νοι σηκώ�θηκαν μό� λις τον εί�δαν, τό� τε
τους εί�πε, «μην σηκωθεί�τε ό� ποως κά� νουν

(1) Abu Dawud, Sounan, kitaab al-Adab, bab fi Qyiam alRajul lil-Rajul, αριθ. Χαντίθ, 5229.
(2) Al-Buchary, al-Adab al-Mufrad, bab Qyiam al-Rajul lilRajul Ta’ziman, αριθ. Χαντίθ, (977).
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οι ξέ� νοι μεταξύ� τους αντιμετωπί�ζοντας ο
έ� νας τον ά� λλον με ιερό� τητα».(1)
Όταν δέ� χτηκαν οι Μπά� νου Κουρά� ιδα
την κρί�ση του Σά� ’ντ ιμπν Μουά� ’αδ, έ� στειλε
ο Προφή� της να τον φέ� ρουν και ό� ταν ή� ρθε
μποροστά� του εί�πε, «σηκωθεί�τε στον
ά� ρχοντά� σας (ή� στον καλύ� τερό� σας). Όταν
κά� θε δί�πλα στον Προφή� της, του εί�πε,
«αυτοί� οι ά� νθρωποι δέ� χτηκαν την κρί�ση
σου». Τό� τε εκεί�νος εί�πε, «τό� τε κρί�νω να
σκοτώ�νονται οι μαχητέ� ς τους και να
υποδουλώ�νονται οι οικογέ� νειέ� ς τους».
Τό� τε εί�πε ο Προφή� της, «η κρί�ση σου εί�ναι
ό� μοια με εκεί�νη του Βασιλιά� ».(2)
Ο Ανας ιμπν Μαλί�κ αφηγή� θηκε
ό� τι οι σύ� ντροφοι του Προφή� τη, ό� ταν
συναντί�ουνταν
χαιρετιού� νταν
με
(1) Abu Dawud, Sounan, kitaab al-Adab, bab fi Qyiam alRajul lil-Rajul, αριθ. Χαντίθ, (5230)
(2) Al-Buchary, Sahih, Sunan al-Ist’zan, bab Qaul al-Nabi
(Qumu ila Saedukum), αριθ. Χαντίθ (6262).
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χεραψί�ες, και ό� ταν γύ� ριζαν από� ταξί�δια
αγκαλιά� ζονταν».(1)
Καταλαβαί�νουμε από� τα παραπά� νω
χαντί�θ ό� τι η απαγό� ρευση για τον σηκωμό�
δεν εί�ναι απροσδί�οριστο, αλλά� ισχύ� ει
μό� νο ό� ταν έ� χει σκοπό� να κανεί�ς να δεί�ξει
υπερβολικό� μεγαλεί�ο σε κά� ποιον ά� λλον.
Αυτό� καθαυτό� αποδεικνύ� εται από� εκεί�νο
που εί�πε ο Προφή� της ό� ταν ή� ρθε ο Σά� ’ντ,
«σηκωθεί�τε για τον καλύ� τερο σας». Αν
η απαγό� ρευση ή� ταν γενική� , τό� τε δεν θα
το έ� λεγε ο Προφή� της. Αν το κά� νουμε οι
ά� νθρωποι από� αγά� πη και σεβασμό� , τό� τε
αυτό� δεν έ� χει κανέ� να ζή� τημα.

(1) Al-Tabarany, Al-Mu’jam al-Waseet, αριθ. Χαντίθ, (97).
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