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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 στόν Αλλα� χ τόν Κύ� ριό 
τόύ σύ� μπαντός. Τήν ειρή� νή και τήν 
εύλόγι�α Τόύ να ε�χόύν ό Πρόφή� τής μας ό 
Μόύχα� μμαντ, ό� λόι όι πρόφή� τες Τόύ και 
ό� λόι ό� σόι ακλόύθόύ� ν πιστα�  τήν πόρει�α 
τόύ. 

Υπα� ρχόύν εκει�νόι πόύ ασχόλόύ� νται 
μό� νό με τα κει�μενα επιφανειακα� , χωρι�ς 
να πρόσπαθή� σόύν να καταλα� βόύν 
τόύς σκόπόύ� ς τόύς. Αύτό�  τόύς φε�ρνει 
σε δύσκόλι�α, διό� τι δεν μπόρόύ� ν να 
κατανόή� σόύν τόύς πραγματικόύ� ς 
σκόπόύ� ς τής σόύ� ννας τόύ Πρόφή� τή, πόύ 
περιε�χει σόφι�α και ήπιό� τήτα.
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Αν ε�χαμε καταλα� βει τήν ε�ννόια τής, και 
ε�χαμε εξήγή� σει στόύς ανθρω� πόύς τόύς 
σκόπόύ� ς τής, θα ει�χαμε τό� τε αλλα� ξει 
τήν κακή�  εικό� να πόύ δήμιόύ� ργήσαν όι 
τρόμόκρατικε�ς όργανω� σεις.

Ο Αλλα� χ να ελεή� σει τήν ψύχή�  τόύ 
αλ-Χα� σσαν αλ-Μπα� σρύ, ό όπόι�ός ει�πε, 
«Υπα� ρχόύν α� νθρωπόι πόύ λατρεύ� όύν, 
ενω�  εγκαταλει�πόύν τήν γνω� σή. Αύτόι� 
απόγύμνω� νόύν τα ξι�φή τόύς ενα� ντια 
στήν όύ� μμα τόύ Μόύ� χαμαντ (τήν ειρή� νή 
και τήν εύλόγι�α τόύ Αλλα� χ να ε�χει). Αν 
αναζήτόύ� σαν τήν γνω� σή, θα τόύς εμπό� διζε 
αύαύτό�  να κα� νόύν αύτό� ».  

Χρειαζό� μαστε ε�ναν φωτισμε�νό 
θρήσκεύτικό�  λό�γό, βασισμε�νό στήν 
κατανό� ήσή των γενικω� ν σκόπω� ν τόύ 
αλήθινόύ�  Ισλα� .

Οι επιστή� μόνες, όι μελετήτε�ς και όι 
ισλαμόλό�γόι, ε�χόύν ύπόγραμμι�σει τήν 
σήμασι�α τής κατανό� ήσής των γενικω� ν 
σκόπω� ν τής νόμόθεσι�ας. Ει�ναι ή ακριβή� ς 
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ισόρρόπι�α πόύ διε�πει τόν φετφα�  και τήν 
διαδικασι�α ανανε�ωσής τόύ θρήσκεύτικόύ�  
λό�γόύ. Οι επιστή� μόνες επιβεβαι�ωσαν ό� τι 
όι νό� μόι ε�χόύν ως κύ� ριό σκόπό�  να φε�ρνόύν 
τό καλό�  και να απόμακρύ� νόύν τό κακό� . 

Επιβεβαι�ωσαν επι�σής ό� τι τό σύμφε�ρόν 
ει�ναι να διατήρόύ� νται όι σκόπόι� τής 
Σαρι�’α. Πρε�πει δήλαδή�  να διατήρόύ� νται 
ή θρήσκει�α, ή ψύχή� , ό νόύς, τό γε�νός και 
ή περιόύσι�α. Πρε�πει να διατήρόύ� νται ό� λα 
τα με�σα πόύ εξασφαλι�ζόύν τήν πρόστασι�α 
των σκόπω� ν αύτω� ν.

Αναμφι�βόλα, όι γενικόι� σκόπόι� τής 
Σόύ� ννας τόύ Πρόφή� τή, ταύτι�ζόνται 
πλή� ρως με εκει�νόύς τόύ Ιερόύ�  Κόρανι�όύ. 
Κατανόω� ντας τόύς σκόπόύ� ς τής, θα 
καταλα� βόύμε τόύς βασικόύ� ς σκόπόύ� ς 
τής θρήσκει�ας μας. Η θρήσκει�α μας 
κατε�χει δικαιόσύ� νή, ε�λεός, ήπιό� τήτα 
και ανθρωπια� . Οι επιστή� μόνες, παλια�  
και τω� ρα, ό� τι ό� λα ό� σα εκπλήρόύ� ν τόύς 
σκόπόύ� ς αύτόύ� ς ει�ναι από�  τό Ισλα� μ. Αν 



8

فهم مقاصد السنه يوناىن

ύπα� ρχει κα� τι πόύ ε�ρχεται αντιμε�τωπό με 
αύτα�  τα στόιχει�α, τό� τε αντιτι�θεται με τό 
ι�διό τό Ισλα� μ και τόύς σκόπόύ� ς τόύ.

Βλε�πόύμε πως όι επιστή� μόνες και όι 
αξιό� λόγόι νόμόλό�γόι μας, πρόσδιόρι�ζόύν 
και πα� λι μια σειρα�  από�  γενικε�ς αρχε�ς και 
στό�χόύς, σε μόρφή�  καθόλικω� ν κανό� νων 
και παρακλα� δων, ό� πως «όι ύπόθε�σεις 
ε�χόύν τόύς σκόπόύ� ς τόύς», και «διατα� ξεις 
αλλα� ζόύν σύ� μφωνα με τις ανα� γκες τής 
κα� θε επόχή� ς», και «βασική�  αρχή�  των ό� λων 
των ύπόθε�σεων, ει�ναι να επιτρε�πεται 
τό καλό�  και να απαγόρεύ� εται τό κακό� ». 
Επι�σής «Δεν επιτρε�πεται να γι�νει τό 
κακό�  σε κακε�ναν». «ή βλα� βή τελειω� νει», 
και «ή βλα� βή τελειω� νει με παρό� μόια 
ή�  μεγαλύ� τερή βλα� βή» «Αντόχή�  τής 
πρόσωπική� ς βλα� βής,για να απόφεύχθει� 
ή βλα� βή πόύ ενδε�χεται να βλα� πτει τό 
κόινό�  σύμφε�ρόν». Και «ελαφρια�  βλα� βή 
αντε�χεται, για να απόφεύχθει� εκει�νή πόύ 
πλα� πτει τό κόινό�  σύμφε�ρόν». Επι�σής, «τό 
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κόινό�  σύμφε�ρόν πρόήγει�ται τό ατόμικό� », 
και, «να απόφεύ� γεται τό κακό� , καλύ� τερα 
αντι� να γι�νει τό καλό� », και, «ό� ταν 
ύπα� ρχόύνδύό βλα� βες, επιλε�γεται πα� ντα 
εκει�νή πόύ φε�ρνει τό ελα� χιστό κακό� ». Και, 
«Η ταλαιρωρι�α απαιτει� διεύκό� λύνσή», «Οι 
ανα� γκες επιτρε�πόύν τα απαγόρεύμε�να», 
«αύτό�  πόύ γι�νεται για κα� πόια ανα� γκή, 
πρε�πει να ει�ναι περιόρισε�νό σ’ αύτή� ν». 
Και, «ή καχύπόψι�α δεν ματαιω� νει τήν 
βεβαιό� τήτα».

Κα� θε ύπό� θεσή πόύ μετατρε�πεται από�  
τήν δικαιόσύ� νή στήν αδικι�α, από�  τό ε�λεός 
στό αντι�θετό�  τόύ, από�  τήν σόφι�α στήν 
επιπόλαιό� τήτα», αύτα�  δεν απότελόύ� ν 
κακε�να στόιχει�ό τής Σαρι�’α.

Πρε�πει να ύπα� ρχει μια πιό σύ� γχρόνή 
ανα� γνωσή για τήν σόύ� ννα, πόύ λόγαρια� ζει 
και τόύς σκόπόύ� ς και να ταύτι�ζεται με τό 
γενικό�  πνεύ� μα τής επόχή� ς. Έτσι, μπόρει� 
ή σόύ� ννα να δω� σει στόύς ανθρω� πόύς 
α� λλες ερμήνει�ες, μακρια�  από�  εκει�νες πόύ 
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τόύς βλα� πτόύν. Διό� τι ή λανθασμε�νες 
ερμήνει�ες, όδή� γήσαν πόλλόύ� ς ανθρω� πόύς 
να απόμακρύ� νόνται από�  τήν θρήσσκει�α.

Σε αύτό�  τό πλαι�σιό, αύτό�  τό βιβλι�ό 
ε�ρχεται να ανόι�ξει τήν πό� ρτα σε νε�ες 
αναγνω� σεις και ερμήνει�ες τής Σόύ� ννας 
τόύ Πρόφή� τή. Αύτε�ς όι ερμήνει�ες 
και όι αναγνω� σεις, γι�νόνται ύπό�  τήν 
επι�βλεψή εξειδικεύμε�νων μελετήτω� ν 
και νόμόλό�γων, λαμβα� νόντας ύπό� ψή τις 
σύνθή� κες και τις αλλαγε�ς τόύ καιρόύ� , τόύ 
τό� πόύ, των σύνθήκω� ν και των ανθρω� πων. 
Έχόντας κατα�  νόύ επι�σής εκει�νό πόύ όι 
ισλαμόλα� γόι και όι νόμικόι� επιβεβαι�ωσαν, 
ό� τι δήλαδή�  ό φετφα� ς μπόρει� να αλλα� ξει 
σύ� μφωνα με τόν χρό� νό, τόν τό� πό,  και τις 
σύνθή� κες των ανθρω� πων. Μπόρει� δήλαδή�  
εκει�νό πόύ επιτρεπό� ταν σε κα� πόια επόχή� , 
να απαγόρεύ� εται μετα�  σε α� λλή επόχή� , αν 
τό απαιτει�  ανα� γκή. Μπόρει� να εκδόθει� 
ε�νας φετφα� ς σε μια επόχή� , και να αλλα� ξει 
σε α� λλή επόχή�  λό�γω των σύνθήκω� ν. Όλα 
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αύτα�  ό� μως πρε�πει να γι�νόύν στό πλαι�σιό 
τής Σαρι�’α, και να ταύτι�ζόνται με τήν 
Σαρι�’α. 

Πρόσπαθω�  να παρόύσια� σω όρισμε�να 
πρό� τύπα πόύ μπόρόύ� ν να εφαρμό� ζόνται 
για τήν σύ� γχρόνή ανα� γνωσή τόύ 
κειμε�νόύ τόύ Πρόφή� τή, πρόσπαθω� ντας 
να διαφωτι�σω τήν πόρει�α για να 
πρόετόιμα� σεται ό δρό� μός για περαιτε�ρω 
μελε�τες πρός τήν κατεύ� θύνσή αύτή� . 
Τόύλα� χιστόν να επιστή� σόύμε τήν 
πρόσόχή�  στήν ανα� γκή για σκε�ψή και 
σύνειδήτόπόι�ήσή, ό� ταν διαβα� ζόύμε τα 
κει�μενα τής Σόύ� ννας τόύ Πρόφή� τή. Πρε�πει 
να διακρι�νόύμε ανα� μεσα στό ι�διό τό 
κει�μενό και τις ερμήνει�ες πόύ γρα� φτήκαν 
πα� νω σε αύτό� . Δεν πρόσθε�τόύμε στήν 
ερμήνει�α των κειμε�νων καμι�α αγιό� τήτα, 
και δεν αντιμετωπιζόύμε τό μεταβλήτό�  
σαν  σταθερό� .

Ελπι�ζω ό� τι ε�χω εκπλήρω� σει τήν 
πρό� θεσή�  μόύ και ό� τι σύνε�βαλα στήν 
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ανα� δειξή ενό� ς από�  τα σήμαντικό� τερα 
ζήτή� ματα τής αναθεω� ρήσής τόύ 
θρήσκεύτικόύ�  λό�γόύ.

Η εύχαρι�στήσή τόύ Αλλα� χ ει�ναι ό 
ύπε�ρτατός σκόπό� ς μας, και από�  εκει�νόν 
ζήτόύ� με τήν βόή� θεια.

Υπόύργό� ς των Βακόύφι�ων
Δρ. Μουχάμμαντ Μ. Τζούμ’α

Επικεφαλή� ς τόύ Ανατα� τόύ Σύμβόύλι�όύ 
των Ισλα� μικω� ν Υπόθε�σεων

Με�λός τής Ισλαμική� ς Ακαδήμι�ας Ερεύνω� 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)

Τό Κόρα� νι αναφε�ρεται ενδεικτικα�  στόν 
Πρόφή� τή, και αύτε�ς όι αναφόρε�ς πόύ 
κα� νει δει�χνόύν τήν θε�σή τόύ, τήν ήθική�  
και πόλλα�  από�  τα χαρακτήριστικα�  τόύ 
(τήν ειρή� νή και τήν εύλόγι�α τόύ Αλλα� χ να 
ε�χει). Σήμειωτε�όν ει�ναι αύτό�  τό κόρανικό�  
εδα� φιό, «Σε στει�λαμε ως ε�λεός για ό� λα 
τα δήμιόύργή� ματα»(1), επι�σής «Και ή 
Μεγαλόψύχι�α τόύ Αλλα� χ ει�ναι εκει�νή 
πόύ σε κα� νει να φε�ρεσαι με καλωσύ� νή 
απε�ναντι� τόύς, γιατι� αν ή� σόύν αύστήρό� ς 
και σκλήρό� καρδός, θα ει�χαν απόμακρύνθει� 
από�  κόντα�  σόύ. Σύγχω� σρήσε� τόύς και 
ζή� τήσε τήν α� φεσή των αμαρτιω� ν τόύς 
και σύμβόύλε�ψόύ τόύς στις δια� φόρες 

(1)  Αλ-Ανμπιά, 107.
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ύπόθε�σεις, και ό� ταν απόφασι�σειςγια κα� τι, 
τό� τε βα� λε τήν πι�στή σόύ στόν Αλλα� χ. 

Ει�ναι βε�βαιό ό� τι ό Αλλα� χ αγαπα� ει 
εκει�νόύς πόύ αφή� νόύν τις ύπό� θε�σεις τόύς 
στα χε�ρια Τόύ»(1). Και, «Ει�ναι βε�βαιό ό� τι 
ε�νας Απεσταλμε�νός σας ή� ρθε από�  τήν δική�  
σας τήν φύλή� . Και θε�λει να εύδόκιμή� σετε. 
Ει�ναι επιεική� ς και φιλεύ� σπλαχνός πρός 
τόύς πιστόύ� ς».(2) Και, «Και να γνωρι�ζετε 
ό� τι ανα� μεσα�  σας ει�ναι ό Απεσταλμε�νός 
τόύ Αλλα� χ. Αν ύπόχωρόύ� σε και 
σύμμόρφωνό� ταν με τις επιθύμι�ες σας 
στα δια� φόρα θε�ματα, θα δήμιόύργόύ� σατε 
ενόχε�ς για τόν εαύτό� ν σας. Ο Αλλα� χ σας 
ενε�πνεύσε τήν αγα� πή για τήν πι�στή 
και τήν ε�κανε ό� μόρφή για να γόήτεύ� ει 
τήν καρδια�  σας».(3) Ο Αλλα� χ επαινει� τόν 
Πρόφή� τή τόύ λε�γόντας στό Κόρα� νι, «Και 
δεν λε�ει τι�πότα από�  τόν εαύτό� ν τόύ»(4), και 

(1)  Αλ Ιμράνι, 159.
(2)   Αλ-Ταούμπα,128.
(3)  Αλ-Χουτζουράτ, 7.
(4)  Αλ-Νατζμ, 3. 
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«Δεν περιπλανή� θήκε πότε� ό σύ� ντρόφό� ς 
σας»(1). Ο Αλλα� χ επαινει� επι�σής τό ε�θός 
τόύ Πρόφή� τή, «Εσύ�  κατε�χεις ύψήλε�ς 
ήθικε�ς αρετε�ς»(2). Επι�σής, «Αλήθινα� , ό 
Πρόφή� τής τόύ Αλλα� χ ει�ναι ε�να θαύμαστό�  
παρα� δειγμα για ό� πόιόν φόβα� ται τόν 
Αλλα� χ και τήν εσχα� τή ήμε�ρα και θύμα� ται 
σύχνα�  τόν Αλλα� χ»(3). Και, «Σόύ ανόι�ξαμε τό 
στή� θός»(4). Επι�σής, «Εμει�ς σόύ δω� σαμε τήν 
λαμπρή�  νι�κή. Για να σύγχωρή� σει ό Αλλα� χ 
τις παλιε�ς και τις μελλόντικε�ς αμαρτι�ες 
σόύ, και για να όλόκλήρω� σει τήν χα� ρή 
Τόύ, και να σεκαθόδήγή� σει στόν σωστό�  
δρό� μό»(5).

Αναφε�ρει επι�σής, «Εκει�νόι πόύ 
όρκι�ζόνται ύπόταγή�  σε σε�να, όρκι�ζόνται 
ύπόταγή�  στόν Αλλα� χ. Τό χε�ρι τόύ Αλλα� 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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ει�ναι τόπόθετήμε�νό επα� νω στα χε�ρια 
τόύς. ό� πόιός λόιπό� ν παραβια� ζει τόν ό� ρκό 
τόύ, θα χαθει�, και εκει�νός πόύ τήρει� τήν 
σύμφωνι�α πόύ ε�χει κα� νει με τόν Αλλα� χ, 
Εκει�νός θα τόύ δω� σει μια θαύμα� σια 
ανταμόιβή� »(1). 

Τό Κόρα� νι αναφε�ρεται επι�σής στόύς 
ανθρω� πόύς εκει�νόύς πόύ ύ� ψωσαν τήν 
φωνή�  τόύς μιλω� ντας στόν Πρόφή� τή, 
«Ω εσει�ς πόύ πιστεύ� ετε, μήν ύψω� νετε 
τήν φωνή�  σας επα� νω από�  τήν φωνή�  τόύ 
Πρόφή� τή, και μήν τόύ μιλα� τε με τήν ε�ντασή 
τής φωνή� ς πόύ χρήσιμόπόιει�τε μεταξύ�  
σας, γιατι� τα ε�ργα σας θα εκκμήδενισθόύ� ν 
χωρι�ς να τό καταλα� βετε».(2) 

Επαι�νεσε τό Κόρα� νι τόύς ανθρω� πόύς 
πόύ χαμήλω� νόύν τόν τό� νό τής φωνή� ς 
τόύς μιλω� ντας στόν Πρόφή� τή, «Όσόι 
χαμήλω� νόύν τήν φωνή�  μπρόστα�  στόν 

(1)  Αυτόθι, 10.
(2)  Αλ-Χουτζουράτ, 2.
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Απεσταλμε�νό τόύ Κύρι�όύ, ει�ναι εκει�νόι 
των όπόι�ων τις καρδιε�ς θα εξαγνι�σει ό 
Αλλα� χ, και θα ει�ναι εύσεβει�ς. Αύτόι� θα 
ε�χόύν σύγχω� ρήσή και σπόύδαι�α αμόιβή� ».(1) 
Τόνι�ζει επι�σής ό Αλλα� χ στό Κόρα� νι, ό� τι ή 
παρόύσι�α τόύ Πρόφή� τή ανα� μεσα στόν λαό�  
τόύ, ή� ταν ασφα� λεια για τόύς ανθρω� πόύς 
εκει�νόύς, «ό Αλλα� χ δεν θα τόύς τιμωρή� σει 
ό� σό εσύ�  βρι�σκεσαι ανα� μεσα�  τόύς, και δεν 
θα τόύς τιμωρή� σει ενω�  εκει�νόι ζήτόύ� ν 
σύγχω� ρήσή».(2)

Αναφε�ρει τό Κόρα� νι επι�σής εκει�νό 
πόύ ει�πε ό Αβραα� μ (ΕΕΑΕ), «Θεε� μόύ 
ε�χόύν περιπλανή� σει πόλλόύ� ς ανθρω� πόύς. 
Όπόιός με ακόλόύθή� σει τό� τε ανή� κει σε 
με�να, και ό� πόιός αρνει�ται, τό� τε Εσύ�  ει�σαι 
Σύγχωρήτή� ς και Πόλύφιλεύ� σπλαχνός».(3) 
Αναφε�ρει επι�σής αύτό�  πόύ ει�πε ό Ιήσόύ� ς 

(1)  Αυτόθι, 3.
(2)  Αλ-Ανφαάλ, 33.
(3)  Ιμπραχήμ, 36.
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«Αν τόύς τιμωρή� σεις ει�ναι δόύ� λόι Σόύ, 
και αν τόύς σύχωρή� σεις, τό� τε Εσύ�  ει�σαι ό 
Παντόδύ� ναμός και ό Πα� νσόφός»(1).

Σήμειωτε�όν ει�ναι τό γεγόνό� ς ό� τι ό 
Πρόφή� τής (ΕΕΑΕ), ε�ψωσαν τα χε�ρια τόύ 
παρακαλω� ντας τόν Αλλα� χ, λε�γόντας «Θεε� 
μόύ ή όύ� μμα μόύ... ή όύ� μμα μόύ και ε�κλαψε. 
Τό� τε διε�ταξε ό Αλλα� χ τόν Γαβριή� λ να πα� ει 
στόν Πρόφή� τή, λε�γόντα� ς τόύ «Ω Γαβριή� λ, 
πή� γαινε στόν Μόύχα� μμαντ- και ό Αλλα� χ 
γνωρι�ζει- και ρω� τα τόν για τόν λό�γό πόύ 
τόν ε�κανε να κλα� ψει. Τό� τε τόν ρω� τήσε ό 
Βαβριή� λ (ΕΕΑΕ), και τόύ ει�πε ό Πρόφή� τής. 
Τό� τε ό Αλλα� χ ει�πε στόν Γαβριή� λ, να πας 
στόν Μόύχα� μμαντ και να τόύ πεις: Θα σε 
ικανόπόιή� σόύμε για τήν όύ� μμα σόύ, και 
δεν θα σε στεναχωρή� σόύμε».(2) Τό Κόρα� νι 
τόνι�ζει για τό θε�μα αύτό� , «Και θα σόύ 
δω� σει ό Θεό� ς σόύ με�χρι να ικανόπόιήθει�ς».(3) 
Τι�μήσε ό Αλλα� χ τόν Πρόφή� τή τόύ, 

(1)  Αλ-Μα’ίντα, 118.
(2)  Sahih Muslim, Kitab al-Iman, Baab 
(3)  Αλ-Ντούχαα, 5.
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απόκαλω� ντα� ς τόν (πρόφή� τής και 
απεσταλμε�νός), σε σχε�σή με τόύς α� λλός 
πρόφή� τες πόύ τόύς καλε�ς με τα όνό� ματα�  
τόύς. σήμει�ό αναφόρα� ς ει�ναι τό εν ό�γω 
εδα� φιό, «Και ει�πεμε, «Ω Αδα� μ με�νετε εσύ�  
και ή γύναι�κα σόύ στόν παρα� δεισό».(1) 
«Και ελε�χθή, «Ω Νω� ε, απόβεβα� σόύ με 
ειρή� νή και να ε�χεις εύχε�ς Μας, και εσύ�  και 
εκει�νόι πόύ ει�ναι μαζι� σόύ»(2). Ει�πε επι�σής 
ό Θεό� ς, «Ω Αβραα� μ ύπα� κόύσες σ’ αύτό�  
πόύ ει�δες στό ό� νειρό�  σόύ»(3), και «Ω Δαβι�δ 
σε όρι�σαμε δια� δόχό στήν γή»(4), και «Ω 
Μωύσή� , Εγω�  ει�μαι ό Κύ� ριό� ς σόύ! Βγα� λε τα 
ύπόδε�ματα�  σόύ, σιό� τι βρι�σκεσαι στό Άγιό 
Όρός Τόύαα� »(5), επι�σής, «Ω Ζαχαρι�α, σόύ 
αναγγε�λλόύμε τό καλό�  νε�ό ό� τι θα ε�χει ε�ναν 
ύιό�  πόύ όνόμα� ζεται Για� 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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ει�πε ό Αλλα� χ, «Ω Ιήσόύ�  Γιε� τής Μα� ριαμ, 
θύμή� σόύ τις εύ� νόιε�ς Μόύ, πόύ ε�δωσα σε 
σε�να και στήν μήτε�ρα σόύ».(1) 

Όταν ό� μως πρό� κειτό να απεύθύνθει� 
τόν λό�γό Τόύ στόν Πρόφή� τή τόύ τόν 
Μόύχα� μμαντ, χρήσιμόπόι�ήσε ό Αλλα� χ 
τόύς ό� ρόύς (Πρόφή� τής – Απεσταλμε�νός). 
Αναφε�ρόύμε ενδεικτικα� , «Ω Απεσταλμε�νε, 
να μεταφε�ρεις αύτό�  πόύ σόύ απόκαλύ� πτει 
ό Κύ� ριό� ς σόύ»(2), και «Ω Πρόφή� τα, 
σε στει�λαμε ως μα� ρτύρας και για να 
αναγγει�λεις χαρμό� σύνα νε�α, και για να 
πρόειδόπόιή� σεις».(3) Και, «Ω σκεπασμε�νε, 
να κα� νεις λατρει�α τήν νύ� χτα, εκτό� ς λι�γό. 
Να τό κα� νεις αύτό�  για τήν μισή�  νύ� χτα ή�  
λι�γό από�  τό μισό� ».(4) Να δόξα� ζεις τόν Κύ� ριό�  
σόύ.

Ο Αλλα� χ απόκα� λεσε τόν Πρόφή� τή 
τόύ 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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επιβεβαιω� σει ό� τι ει�ναι Απεσταλμε�νός 
τόύ, «ό Μόύχα� μμαντ ό Απεσταλμε�νός τόύ 
Αλλα� χ και όι πιστόι� μαζι� τόύ, σκλήρόι� 
απε�ναντι στόύς α� πιστόύς, και μεταξύ�  
τόύς ε�χόύν ήπιό� τήτα».(1) Και ει�πε, «Ο 
Μόύχα� μμαντ, δεν ει�ναι τι�πότα παραπα� νω 
από�  ε�ναν Πρόφή� τή, ό� πως ό� λόι όι α� λλόι 
πρόφή� τες πόύ πρόήγή� θήκαν»(2). Ο Αλλα� χ 
πή� ρε τήν ύπό� σχεσή τόύ Πρόφήτω� ν για να 
πιστε�ψόύν στήν απόστόλή�  τόύ Πρόφή� τή, 
«Και ό� ταν πή� ρε ό Αλλα� χ τήν ύπό� σχεσή 
των Πρόφήτω� ν, λε�γόντα� ς τόύς, «Θα 
τόν πιστεύ� ετε και θα τόν ύπόστήρι�ζετε; 
Υπό� σχεστε αύτό�  και όρι�ζεστε; Ει�παν 
, «ύπόσχό� μαστε. Τόύς ει�πε, «Να ει�στε 
μα� ρτύρες και Εγω�  ει�μαι Μα� ρτύς μαζι� 
σας»(3). Ο Αλλα� χ ε�κανε τήν απόστόλή�  
τόύ Πρόφή� τή Μόύχα� μμαντ για ό� λα τα 

(1)  Αλ-Φατχ, 26.
(2) Αλ Ιμράν, 144.
(3)  Αυτόθι, 81.
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δήμιόύργή� ματα, «Σε στει�λαμε για ό� λή τήν 
ανθρωπό� τήτα». 

Σήμειωτε�όν ει�ναι τό γεγόνό� ς ό� τι ό 
Πρόφή� τής (ΕΕΑΕ), ει�ναι ή παρα� κλήσή τόύ 
Αβραα� μ και ει�ναι ή αναγγελι�α τόύ Ιήσόύ� . 
Ει�πε ό Πρόφή� τής, «ει�μαι ή πρό� σκλήσή τόύ 
πατε�ρα μόύ Αβραα� μ, και αναγ-γελι�α τόύ 
Ιήσόύ�  στόν λαό�  τόύ, και ει�μαι τό ό� νειρό 
τής μήτε�ρας μόύ πόύ ει�δε στό ό� νειρό�  
τής ε�να φως πόύ φω� τισε τα κα� στρα τόύ 
Σαα� μ».(1) Ει�πε επι�σής ό Αβραα� μ, «Θεε� 
μόύ στει�λε τόύς ε�ναν Απεσταλμε�νό από�  
τήν φύλή�  τόύς, πόύ τόύς ύπαγόρεύ� ει τα 
εδα� φια Σόύ και τόύς διδα� σκει τό Βιβλι�ό 
και τήν σόφι�α, και να τόύς εξαγι�σει. Εσύ�  
ει�σαι ό Πανι�σχύρός και ό Πα� νσόφός».(2)

Ει�πε επι�σής, «Ω λαε� τόύ Ισραή� λ! 
Ει�μαι Απεσταλμε�νός τόύ Αλλα� 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 διαβεβαιω� νω αύτό�  πόύ αναφε�ρει 
ή Τόρα� . Σας αναγγε�λλω ό� τι μετα�  από�  
με�να θα ε�ρθει ε�νας Απεσταλμε�νός πόύ 
όνόμα� ζεται Άχμαντ. Όταν τόύς ε�φερε 
τα σήμα� δια, ει�παν ό� τι ει�ναι επιδε�ξιός 
μα� γός»(1). Ει�πε επι�σής, «και τήν νύ� χτα να 
κα� νεις πρόσεύχή�  ως ναφι�λα, με τήν εύχή�  
να σε ε�χει ό Αλλα� χ σε μια ξεχωριστή�  και 
κόρύφή�  θε�σή».(2) Ο Αλλα� χ επι�σής εύλόγει� 
τόν Πρόφή� τή τόνι�ζόντας, «ό Αλλα� χ και 
όι Άγγελόι� Τόύ εύλόγόύ� ν τόν Πρόφή� τή. Ω 
εσει�ς όι πιστόι�, να τήτή� σετε εύλόγι�α κει 
ειρή� νή για τόν Πρόφή� τή».(3) Επι�σής, «Και 
να παρακαλή� σεις τόν Θεό�  για αύτόύ� ς, 
διό� τι ή παρακλή� σεις σόύ θα τόύς φε�ρόύν 
γαλή� νή. Ο Αλλα� χ ει�ναι ακόύ� ει και γνωρι�ζει 
τα πα� ντα».(4)

Ει�πε ό Πρόφή� τής, «ό� ταν ακόύ� τε τόν 
Μόύα� δινή, τό� τε να επαναλαμβ-α� νετε αύτό�  

(1)  Αλ-Σαφ, 6.
(2)  Αλ-Ισραά, 79.
(3)  Αλ-Αχζάμπ, 56.
(4)  Αλ-Ταοάμπα, 103.
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πόύ. Να ζήτή� σετε εύλόγι�ες για με�να, διό� τι 
ό� πόιός ζήτή� σει εύλόγι�α για με�να, τόύ δι�νει 
ό Αλλα� χ δεκαπλα� σια. Ζήτή� στε από�  τόν 
Αλλα� χ να μόύ επιτρε�ψει τήν μεσόλλα� βήσή, 
διό� τι ει�ναι μια θε�σή σόν παρα� δεισό, πόύ 
τήν χαρι�ζει ό Αλλα� χ σε κα� πόιόν από�  τόύς 
δόύ� λόύς τόύ και εύ� χόμαι να ει�μαι εγω� . 
Όπόιός ζήτή� σει τήν μεσόλλα� βή για με�να 
θα μεσόλαβή� σω για αύτό�  τήν ήμε�ρα τής 
κρι�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 μιλα� με για τήν σόύ� ννα τόύ 
Πρόφή� τή, μιλα� με τό� τε για τήν δεύ� τερή 
πήγή�  τής νόμόθε�τήσή, σ’ αύτό�  σύμφωνόύ� ν 
ό� λόι όι νόμόλό�γόι. Ο Αλλα� χ διατα� ζει τόύς 
πιστόύ� ς να ύπακόύ� σόύν τόν Πρόφή� τή, 
τό Κόρα� νι ύπόγραμμι�ζει, «Ω εσει�ς πόύ 
πιστεύ� ετε να ύπακόύ� τε τόν Αλλα� χ και τόν 
Απεσταλμε�νό τόύ και τόύς α� ρχόντε�ς σας. 
Και αν διαφωνει�τε γύ� ρω από�  κα� πόιό θε�μα 
να ζήτή� σετε σύμβόλε�ς στό Βιβλι�ό τόύ 
Αλλα� χ και στήν σόύ� ννα τόύ Πρόφή� τή τόύ 
αν πιστεύ� τε στόν Αλλα� χ και στήν ήμε�ρα 
τής κρι�σεως. Αύτό�  ει�ναι καλό� , και ε�χει τήν 
πιό καλή�  ερμήνει�α».(1) Και «να ύπακόύ� τε 
στόν Αλλα� χ και στόν Απεσταλμε�νό τόύ 

(1)  Αλ-Νισαά, 59.
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για να σας ελεή� σει».(1) Επι�σής, «πες τόύς: 
«Να ύπακόύ� τε στόν Αλλα� χ και στόν 
Απεσταλμε�νό Τόύ», και αν αρνήθόύ� ν τό� τε 
ό Αλλα� χ δεν δεν αγαπα� ει τόύς α� πισόύς».(2) 
Επι�σής, «Όπόιός ύπακόύ� ει στόν Πρόφή� τή 
ύπακόύ� ει στόν Αλλα� χ. Και ό� πόιός αρνει�ται, 
τό� τε δεν σε στεύ� λαμε παρατήρήτή�  πα� νω 
τόύς».(3) Ει�πε επι�σής, «ό� πόιός ύπακόύ� ει 
στόν Αλλα� χ και στόν Απεσταλμε�νό τόύ, 
τό� τε θα ει�ναι μαζι� με αύτόύ� ς πόύ τόύς 
εύνόει� ό Αλλα� χ τόύς πρόφή� τες δήλαδή�  
τόύς πιστόύ� ς και τόύς μα� ρτύρες, και 
αύτή�  ει�ναι ή καλύ� τερή σύντρόφια� . Αύτή�  
ει�ναι χα� ρή τόύ Αλλα� χ, και ό Αλλα� χ ει�ναι 
παντόγνω� στής».(4) «Και ό� πόιός ύπακόύ� ει 
στόν Αλλα� χ και τόν Απεσταλμε�νό τόύ, θα 
ε�χει μεγα� λό κε�ρδός».(5)

(1)  Αλ –Ιμράν, 132.
(2)  Αυτόθι, 32.
(3)  Αλ-Νισαά, 80.
(4)  Αυτόθι, 69- 70.
(5)  Αλ-Αχζάμπ,71.



31

فهم مقاصد السنه يوناىن

Επι�σής αναφε�ρει, «Να ύπακόύ� τε σ’ 
αύτό�  πόύ σας δι�νει ό Πρόφή� τής, και να 
απόμακρύνθει�τε από�  εκει�νό πόύ σας 
απαγόρεύ� ει».(1) Τό Κόρα� νι επιβεβαιω� νει 
ό� τι πρε�πει να γι�νεται κρι�σή με βα� σή 
τόύ Θεϊκόύ�  νό� μόύ. «Μα τόν Κύ� ριό�  σόύ 
δεν πιστεύ� όύν με�χρι να σε κα� νόύν να 
κρι�νεις στις ύπόθε�σεις διαφωνι�ας τόύς».(2) 
πρόειδόπόιει� επι�σής ό Αλλα� χ τόύς 
ανθρω� πόύς να αρνήθόύ� ν να ύπακόύ� σόύν 
στόν Πρόφή� τή. Τό Κόρα� νι αναφε�ρει, «Και 
να πρόσε�χόύν εκει�νόι πόύ παραβια� ζόύν 
τις διαταγε�ς τόύ, διό� τι μπόρει� να πα� θόύν 
σύμφόρα�  ή�  και βα� ναύσό βα� σανό».(3) 
Λε�ει επι�σής, «Ω εσει�ς πόύ πιστεύ� ετε 
να ύπακόύ� τε στόν Αλλα� χ και στόν 
Απεσταλμε�νό τόύ, και να μήν ματειω� στε 
τις πρα� ξεις σας».(4) Λε�ει επι�σής ό Αλλα� χ, 
«Ω εσει�ς πόύ πιστεύ� ετε να ύπακόύ� τε 

(1)  Αλ-Χασρ, 7.
(2)  Αλ-Νισαά, 65.
(3)  Αλ-Νούρ, 63.
(4)  Μουχάμμαντ, 33.
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στόν Αλλα� χ και στόν Απεσταλμε�νό τόύ. 
Να μήν απόμακρύνθει�τε από�  αύτό� ν 
όύ� τε να ανύπακόύ� τε. Να μήν ει�στε ό� πως 
εκει�νόι πόύ λε�νε ύπακόύ� με ενω�  δεν 
ύπακακόύ� ν».(1) Επι�σής, τόνι�ζει τό Κόρα� νι, 
«ό� πόιός δεν ύπακόύ� ει στόν Αλλα� χ και τόν 
Απεσταλμε�νό Τόύ, θα περιπλανήθει�».(2)και, 
«Όπόιός δεν ύπακόύ� ει στόν Αλλα� χ και 
τόν Απεσταλμε�νό τόύ, και παραβια� ζει 
τα ό� ρια Τόύ, θα τόν ρι�χνει στήν φωτια�  
ό� πόύ θα παραμε�νει αιωνι�ως, και θα 
ε�χει ταπεινωτική�  τιμωρι�α»(3) επι�σής, 
«Όπόιός δεν ύπακόύ� ει στόν Αλλα� χ και τόν 
Απεσταλμε�νό τόύ, θα μπει στήν κό� λασή, 
ό� πόύ θα παραμε�νει αιωνι�ως».(4)

Ο Αλλα� χ τόνι�ζει ό� τι ό� λα ό� σα ε�λεγε ό 
Πρόφή� τής ει�ναι ε�μπνεύσή,ό� πως αναφε�ρει 
τό Κόρα� νι, «Μα τόν α� στρό πόύ πε�φτει, δεν 

(1)  Αλ-Ανφαάλ, 20- 22.
(2)  Αλ-Αχζάμπ, 36.
(3)  Αλ-Νισαά,14.
(4)  Αλ-Τζιν, 23.
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περιπανή� θήκε ό σύ� ντρόφό� ς σας και δεν 
λε�ει τι�πότα πόύ επιθύμει�. Αύτό�  πόύ λε�ει 
ει�ναι λό�για πόύ εμπνε�εται».(1) Τό Κόρα� νι 
αναφε�ρει επι�σής, «Ω εσει�ς πόύ πιστεύ� ετε 
να ύπακόύ� τε στόν Αλλα� χ και στόν 
Απεσταλμε�νό, ό� ταν σας καλει� σας αύτό�  
πόύ σας παρε�χει ζωή� . Να γνωρι�ζετε ό� τι ό 
Αλλα� χ γνωρι�ζει τό τι κρύ� βει ό α� νθρωπός 
στήν καρδια�  τόύ, και ό� τι θα ξαναγύρι�σετε 
σ’ Αύτό� ν»(2) . ή ύπακόή�  στόν Απεσταλμε�νό 
τόύ Αλλα� χ ει�ναι μια πρα� ξή πόύ εύχαριστει� 
τόν Αλλα� χ, και ει�ναι ε�νας λό�γός πόύ 
σύγχωρόύ� νται όι αμαρτι�ες τόύ ανθρω� πόύ. 
Τό Κόρα� νι τόνι�ζει, «Πες: «Αν αγαπα� τε τόν 
Αλλα� χ, τό� τε να με ακόλόύθή� σετε για να σας 
αγαπή� σει ό Αλλα� χ και να σας σύγχωρή� σει 
ό� λες σας τις αμαρτι�ες. Ο Αλλα� χ ει�ναι 
Σύγχωρήτή� ς και Παντελεή� μων».(3) 

(1)  Αλ-Νατζμ, 1- 4.
(2)  Αλ-Ανφαάλ, 24.
(3)  Αλ Ιμράν, 31.
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Άξιόν αναφόρα� ς ει�ναι αύτό�  πόύ ό 
Πρόφή� τής τόνι�ζει, «Αν δεν σας εξήγω� , τό� τε 
να με αφή� σετε. Διό� τι καταστρα� φήκαν όι 
α� νθρωπόι πόύ ε�ζήσαν πριν από�  σας επειδή�  
ρωτόύ� σαν πόλλα�  και διαφωνόύ� σαν με τόύς 
πρόφή� τες τόύς. αν σας απαγόρεύ� ω κα� τι, 
τό� τε μήν τό κα� νετε. Καιαν σας διατα� ζω να 
κα� νετε κα� τι, τό� τε κα� ντε ό� ,τι μπόρει�τε».(1) 
Τόνι�ζει επι�σής, «Όλόι όι πιστόι� στήν όύ� μμα 
μόύ θα μπόύν στόν παρα� δεισό, εκτό� ς από�  
εκει�νόν πόύ θα αρνήθει�. Τόν ρω� τήσαν: 
«και πόιός αρνει�ται;», απα� ντήσε, «Όπόιός 
με ύπακόύ� ει, μπαι�νει στόν παρα� δεισό, και 
ό� πόιός δεν με ύπακόύ� ει, εκει�νός ει�ναι πόύ 
αρνει�ται».(2) Αφήγή� θήκε επι�σής ό ιμπν 
Αμπα� ς ό� τι ό Πρόφή� τής τόύ Αλλα� χ ει�πε, «ω 
α� νθρωπόι! Σας α� φήσα δύό πρα� γματα, πόύ 
αν τα ακόλόύθει�τε δεν θα περιπλανωθει�τε, 

(1)  Al-Buchari, Sahih, kitab al-Itisam bil-Suanna, bab, al-
Iqtidaa 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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τό Βιβλι�ό τόύ Αλλα� χ και τήν σόύ� ννα τόύ 
Απεσταλμε�νόύ τόύ».(1) Ο αλ-Ιρμπα� ντ ιμπν 
Σαρι�για, αφήγή� θήκε ό� τι, ό Πρόφή� τής ει�πε, 
«Σας σύστή� νει να φόβα� στε τόν Αλλα� χ, και 
να ύπακόύ� τε ακό� μα και αν σας κύβερνα� ει 
ε�νας δόύ� λός κατα� μαύρός. Όπόιός θα 
ε�ρθει μετα�  από�  με�να, θα δει πόλλε�ς 
διαφωνι�ες. Να ακόλόύθει�τε τήν σόύ� ννα 
μόύ και τις πρα� ξεις των χαλι�φήδων. 
Να απόμακρύνθει�τε από�  τις αιρε�σεις, 
διό� τι ή αι�ρεσή ει�ναι περιπλα� νήσή, και ή 
περιπλα� νήσή όδήγει� στήν κό� λασή».(2) Ει�πε 
επι�σής ό Πρόφή� τής, «Όπόιός αρνει�ται 
να ακόλόύθή� σει τήν σόύ� ννα μόύ, δεν 
μόύ ανή� κει».(3) Ει�πε ό Πρόφή� τής επι�σής, 

(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-Mak-
taba al-Asryiah.

(3)  Al-Buchari, Sahih, kitab al-Nikah, bab al-Targheeb fi al-
Nikah, αριθ. Χαντίθ (5063), και Muslim, Sahih, kitab al-
Nikah, bab Istihbaab al-Nikah liman Taqat Nafsuh ilayh 
wawajada mu’anah, αριθ. Χαντίθ (1401).
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«Όπόιός με ύπακόύ� ει, ύπακόύ� ει στόν 
Αλλα� χ, και ό� πόιός δεν με ύπακόύ� ει δεν 
ύπα� κόύ� ει και στόν ι�διό τόν Αλλα� χ».(1) Ο ιμπν 
Αμπας ει�πε τια εδα� φια απόκαλύφθήκαν 
ό� πόύ αναφε�ρει «να ύπακόύ� τε στόν Αλλα� χ 
και στόν Απεσταλμε�νό τόύ(2)», ό� πόιός 
ύπακόύ� ει στόν Αλλα� χ και δεν ύπακόύ� ει 
στόν Πρόφή� τή, δεν ει�ναι απόδεκτή�  ή 
ύπακόή�  τόύ. Και, «να τήρει�τε τήν πρόσεύχή�  
και να δι�νετε ελεήμόσύ� νή»(3), καιό� πόιός 
πρόσεύ� χεται και δεν δι�νει ελεήμόσύ� νή 
δεν ει�ναι απόδεκτή�  ή πρόσεύχή�  τόύ. Και 
«εύχαρι�στήσε Εμε�να και τόύς γόνει�ς σόύ».(4) 
Έτσι ό� πόιός εύχαριστει� τόν Αλλα� χ και 
δεν εύχαριστει� τόύς γόνει�ς, δεν γι�νόνται 
απόδετε�ς όι εύχαριστι�ες. Ο Πρόφή� τής ει�πε 

(1)  Al-Buchari, Sahih, kitab al-Ahkaam, bab, Qaulu Al-
lah 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 εύχαριστή� σόύμε τόν Αλλα� χ, πρε�πει 
να εύχαριστή� σόύμε τόύς γόνει�ς, και αύτό�  
πόύ στεναχωρει� τόύς γόνει�ς, στεναχωρει� 
και τόν Αλλα� χ».(1) Ο ιμπν Ρα� τζαμπ αλ-
Χανμπα� λύ(2) αφήγή� θήκε ό� τι ό Άχμαντ ιμπν 
Χα� νμπαλ ει�πε, «τρια χαντι�θ πρόσδιόρι�ζόύν 
τό βασικό�  πλαι�σιό τόύ Ισλα� μ, πρω� τό τό 
χαντι�θ τόύ Όμαρ, «όι πρα� ξεις γι�νόνται 
σύ� μφωνα με τό ύπόδύνει�δήτό», δεύ� τερόν 
τό χαντι�θ τής Αι�σσα, «Όπόιός πρόσθε�ται 
κα� τι στήν θρήσκει�α μας πόύ δεν ει�ναι 
από�  τήν θρήσκει�α, τό� τε αύτό�  δεν ει�ναι 
απόδεκτό� . Και τό χαντι�θ τόύ αλ-Νόύ’μα� ν 
ιμπν Μπασι�ρ, «Τό χαλα� λ ει�ναι φανήρό�  
και τό χαρα� μ ει�ναι φανήρό� ».(3) ό Άμπόύ 

(1)  Al-Baihaqi, Shu’ab al-Iman, 6/ 177, bab fi berr al-Wali-
dayn, 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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Νταόύ� ντ αλ-Σατζεστα� νύ ει�πε, «ή νόμόλόγι�α 
πρόσδιόρι�ζεται από�  πε�ντε χαντι�θ, «τό 
χαλα� λ ει�ναι φανήρό�  και τό χαρα� μ ει�ναι 
φανήρό� », και «Δεν επιτρε�πεται να πρα� πτει 
ε�νας α� νθρωπός όύ� τε να βλα� πτεται», «όι 
πρα� ξεις πόύ γι�νόνται βασι�ζόνται στό 
ύπόσύνει�δήτό», «ή θρήσκει�α απαιτει� 
σύμβόύλε�ς», «να απόμακρύνθει�τε από�  
εκει�νό πόύ σας απαγό� ρεύσα» και «να 
κα� νετε ό� ,τι μπότρει�τε από�  εκει�νό πόύ σας 
διε�ταξα».(1)

Εκει�νός πόύ ύπόνόμεύ� ει τήν σόύ� ννα και 
τήν χρή� σή τής ως επιχειρήματόλόγι�α, ει�ναι 
α� δικός και δεν ε�χει καμι�α ισχύ�  ή α� πόψή�  
τόύ. Οι νόμόλό�γόι κρι�νόύν όμό� φωνα 
ό� τι ή σόύ� ννα ει�ναι ή δεύ� τερή πήγή�  τής 
νόμόθε�τήσής, γι’ αύτό�  ύπα� ρχει μεγα� λό 
ενδιαφε�ρόν για αύτή� . Κα� πόιόι α� νθρωπόι, 
πόύ δεν κατανόόύ� ν τήν σόύ� ννα, επιμε�νόύν 
μό� νό στήν επιφανειακή�  ερμήνει�α των 

(1)  Αυτόθι, σ. 62.
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κειμε�νων, και αύτό�  όδή� γήσε σε κατα� στασή 
ακινήσι�ας για πόλλα�  ζήτή� ματα. Γι’ αύτό�  
θεωρόύ� με απαραι�τήτό να αναφεθόύ� με 
στόύς σκόπόύ� ς τής σόύ� ννας. 

Αναμφι�βόλα, ή Σόύ� ννα ερνήμεύ� ει τό 
Κόρα� νι, «Σόύ στει�λαμε τήν επύνθύ� μισή 
(Κόρα� νι), για να εξήγή� σει στόύς ανθρω� πόύς 
αύτό�  πόύ απόκαλύ� θήκε για εκει�νόύς».(1) 
Και, «ό Αλλα� χ σόύ απόκα� λύψε τό Βιβλι�ό 
και τήν σόφι�α, και σόύ ε�μαθε αύτό�  πόύ δεν 
γνωρι�ζει. Ει�ναι μεγα� λή ή χα� ρή τόύ Αλλα� χ 
πόύ σόύ κα� νει».(2) Επι�σής, «να θύμα� στε 
τις εύ� νόιες τόύ Αλλα� χ πόύ σας χα� ρισε, και 
σας απόκα� λύψε τό Βιβλι�ό και τήν σόφι�α, 
για να σας πρόειδόπόιή� σει με αύτα� . Να 
φόβα� στε τόν Αλλα� χ, και να γνωρι�ζετε ό� τι 
ό Αλλα� χ ει�ναι Παντόγνω� στής».(3) Και, «Να 
θύμήθει�τε αύτα�  πόύ ύπαγόρεύ� όνται στα 

(1)  Αλ-Ναχλα, 44.
(2)  Αλ-Νισα, 44.
(3)  Αλ-Μπάκαρα, 231.
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σπι�τια σας από�  τα εδα� φια τόύ Αλλα� χ και 
τήν σόφι�α. Ο Αλλα� χ γνωρι�ζει τα πα� ντα»(1).

Ο αλ-Χα� σαν αλ-Μπα� σρύ και ό αλ-Σαφι�ε 
και α� λλόι αναφε�ρόύν ό� τι ή σόφι�α ει�ναι 
ή σόύ� ννα τόύ Πρόφή� τή (ΕΕΑΕ).(2) Ο αλ-
Σαφι�ε ει�πε ό� τι ό Αλλα� χ σύ� νδεσε τήν πι�στή 
σ’ Αύτό� ν με τήν πι�στή στόν Πρόφή� τή 
(ΕΕΑΕ), και απαγό� ρεύσε να αρνήθει� 
κα� πόιός να ύπακόύ� σει στόν Πρόφή� τή. 
Τό Κόρα� νι αναφε�ρει, «όι πιστόι� ει�ναι 
εκει�νόι πόύ πιστεύ� όύν στόν Αλλα� χ και τόν 
Απεσταλμε�νό τόύ, και δεν αμφιβα� λλόύν 
και αγωνι�ζόνται με τα χρή� ματα�  τόύς και 
τόν εαύτό� ν τόύς για χα� ρή τόύ Αλλα� χ. Αύτόι� 
ει�ναι όι πιστόι�».(3) Η αλήθινή�  και πλή� ρής 
πι�στή ει�ναι να πιστεύ� ει ό α� νθρωπός στόν 
Αλλα� χ και τόν Απεσταλμε�νό Τόύ, και αν 

(1)  Αλ-Αχζάμπ, 34.
(2)  Tafseer al-Tabary, Ibn Katheer και άλλοι σε όσο 

αφορά την ερμηνεία του εδαφίου (129) στην σούτα αλ-
Μπάκαρα.

(3)  Αλ-Χουτζουράτ, 15.
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δεν πιστεύ� ει στόν Απεσταλμε�νό, τό� τε ή 
πι�στή ει�ναι ελλειπή� ς.(1) Ει�πε επι�σής, «Δεν 
α� κόύσα πότε� κανε�ναν από�  εκει�νόύς πόύ 
τόύς θεωρόύ� ν όι α� νθρωπόι επιστή� μόνες 
ή�  πόύ αύτόθεωρόύ� νται επιστή� μόνες, 
να διαφωνή� σει στό ό� τι ό Αλλα� χ ε�χει 
επιβα� λλει να ύπακόύ� σόύμε τόν Πρόφή� τή 
(ΕΕΑΕ), και να απόδεχτόύ� με τις κρι�σεις 
και τις απόφα� σει τόύ».(2)

Ο αλ-Σακόύκα� νύ αναφε�ρει ό� τι όι 
νόμόλό�γόι σύμφωνόύ� ν όνό� φωνα ό� τι ή 
σόύ� ννα ασχόλει�ται με τήν νόμόθε�τήσή, και 
ει�ναι ό� πως τό Κόρα� νι ό� πόύ πρόσδιόρι�ζει 
τό επιτρετό�  και τό απαγόρεύμε�νό. 
Σήμει�ό αναφόρα� ς ει�ναι αύτό�  πόύ ει�πε 
ό Πρόφή� τής, «μόύ απόκαλύ� φθήκε τό 
Κόρα� νι και κα� τι παρό� μόιό�  τόύ».(3) Αύτό�  

(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 al-
Ma’rifah, Βηρυτός. 

(3)  Ahmad, Musnad, 28/ 410, αριθ. Χαντίθ (17174).
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σήμαι�νει ό� τι τό Κόρα� νι και ή σόύ� ννα ει�ναι 
δύό πήγε�ς τής νόμόθε�τήσής. Η σόύ� ννα για 
παρα� δειγμα απαγόρεύ� ει τα κρεα� τα των 
αλό�γων, και των αγρεμιω� ν κ.λπ. και αύτό�  
δεν αναφε�ρεται στό Κόρα� νι.(1) Τόνι�ζει 
επι�σής ό� τι ή ανεξαστήσι�α τής σόύ� ννα τόύ 
Πρόφή� τή στήν νόμόθε�τήσή καθι�σταται 
μια θρήσκεύτική�  αναγκαιό� τήτα. Τι�θεται 
εκτό� ς θρήσκει�ας».(2) 

Ο αλ-Αλόύ� σύ ει�πε, «Να ύπακόύ� ετε 
στόν Αλλα� χ», δήλαδή�  να ύπακόύ� τε στόν 
Αλλα� χ σε ό� λες τις ύπόθε�σεις τόύς , και 
«Να ύπακόύ� τε στόν Πρόφή� τή», διό� τι ει�ναι 
ό Απεσταλμε�νός για να σας μεταφε�ρει 
ό� λες τις νόμόθεσι�ες, και να σας δει�κξει 
τό επιτρεπτό�  και τό απαγόρεύμε�νό. 
Σύνδε�όνται όι δύό ύπακόε�ς, εκει�νή τόύ 
Αλλα� χ με εκει�νή τόύ Πρόφή� τή, και αύτό�  
τόνι�ζει τήν θε�σή τόύ Πρόφή� τή στόν Θεό�  
τόύ αφενω� ς και για να μήν ύπα� ρχει καμι�α 

(1)  Al-Shawkani, Irshad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min Ilm 
al-Usul 

(2)  Αυτόθι, 1/ 93.
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αμφιβόλι�α  ό� τι δεν ει�ναι τό Κόρα� νι μό� νό 
πόύ νόμόθετει�, αλλα� χ ει�ναι και ή σόύ� ννα 
αφαιτε�ρω.(1)

Ο Αμπντόύλόύαχαα� μπ Χαλλα� φ τό� νισε, 
«ή Σόύ� ννα ει�ναι ει�τε ερμήνεύ� ει και 
εξήγει� αύτό�  πόύ αναφε�ρει τό Κόρα� νι με 
λεπτόμε�ριες, ει�τε αύτό�  γι�νεται εν με�ρει, 
ει�τε γι�νεται μια πόλύ�  περιόρισμε�νή 
ερμήνει�α. Αύτό�  τόνι�ζει ό� τι ή σόύ� ννα 
επικεντρω� νει τήν πρόσόχή�  σ’ αύτό�  πόύ 
περιε�χει τό Κόρα� νι. Σήμειωτε�όν ει�ναι τό 
εξή� ς κόρανικό�  εδα� φιό, «Σόύ απόκαλύ� ψαμε 
αύτό�  τό Κόρα� νι για να εξήγή� σεις στόύς 
ανθρω� πόύς».(2) Η σόύ� να γεια παρα� δειγμα 
δει�χνει τόν τρό� πό με τόν όπόι�ό εκτελει� 
κανει�ς τις πρόσεύχε�ς τόύ, τήν ζωακα� , τόν 
τρό� πό εκτε�λεσής τόύ πρόσκύνή� ματός. 

(1)  Al-Alousy, Ruh al-Ma’any fi Tafseer al-Qur’an al-
Azeem wa al-Sab’ al-Mathany, 5/ 65, dar Ihyia al-Turath 
al-Araby, Βηρυτός.

(2)  Αλ-Ναχλ. 44.
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Τό Κόρα� νι δεν αναφε�ρει πό� σα ρακ’ατ 
πρε�πει να κα� νει ό πιστό� ς στήν πρόσεύχή� , 
όύ� τε τα πόσα�  όύ� τε τα πόσότα�  τής ζακα� τ, 
δεν αναφε�ρει επι�σής τόν τρό� πό πόύ γι�νεται 
τό χατζ. Σήμει�ό αναφόρα� ς ει�ναι τό εξή� ς 
εδα� φιό, «ό Αλλα� χ επιτρε�πει τήν πω� λήσή, 
και απαγόρεύ� ει τήν τόκόγλύφι�α».(1) Η 
σόύ� να ε�χει επεκταθει� στό θε�μα αύτό� , 
αναφε�ρόντας τό κριτή� ριό τόύ σωστόύ�  
και τόύ λα� θόύς στήν πω� λήσή, και α� λλες 
τελετόύργικε�ς πρα� ξεις πόύ αναφε�ρόνται 
σύνόλικα�  στό Κόρα� νι, και χρεια� ζόνται 
ερμήνει�ες.(2)

Όλα αύτα�  επιβεβαιω� νόύν τήν 
σήμαντικό� τήτα τής σόύ� ννα τόύ Πρόφή� τή, 
και ό� τι διαδραματι�ζει ρό� λό ερμήνεύτικό�  
για τα εδα� φια τόύ Κόρανι�όύ. Και μό� νό 
εκει�νός πόύ δεν ε�χει καμι�α σχε�σή με τήν 
επιστή� μή μπόρει�  να αμφισβήτή� σει αύτό� .

(1)  Αλ-Μπάκαρα, 275.
(2)  Abdulwahhab Khallaf, Ilm Usul al-Fiqh, εκδ. Al-Mada-

ny, Αίγυπτος, σ. 40.
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Τρίτο κεφάλαιο

Η αναγκαιότητα της 
αναθεώρησης
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Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης

Αναμφι�βόλα τό θε�μα τής αναθεω� ρήσής 
τής νόμόθεσι�ας, και ή αντιμετω� πισή των 
σύγχρό� νων ζήτήμα� των, χρεια� ζόνται 
κα� πόια πρόόπτική� , βαθια�  κατανό� ήσή και 
θα� ρρός.

Πρε�πει ό α� νθρωπός να δει�ξει μεγα� λή 
ύπόμόνή� , και να αφόσιωθει� στόν Αλλα� χ. 
Να δει�ξει ύπόμόνή�  στήν κριτική�  εκει�νων 
πόύ δεν ει�ναι ανόιχτόι� για τό ιτζτιχα� ντ. 
Εκει�νόι κρι�νόύν ό� τι δεν ύπα� χόύν όύ� τε 
πρό� κειται να ύπα� ρξόύν α� νθρωπόι για 
τό ιτζτιχα� ντ με�σα στήν όύ� μμα. Δεν 
μπόρόύ� ν να κατανόή� σόύν ό� τι ό Αλλα� χ δεν 
περιό� τισε τήν γνω� σή και τήν νόμόθε�τήσή 
σε μερικόύ� ς ανθρω� πόύς.

Για να βα� λόύμε τε�λός στό θε�μα αύτό� , 
επιβεβαιω� νόύμε τό εξή� ς:

Αύτό�  πόύ ε�χει αναμφισβή� τήτό 
επιχει�ρήμα και τήν όμόφωνι�α τής όύ� μμα, 
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ό� πως όι βασικε�ς αρχε�ς τόύ δό�γματός, τό 
γεγόνό� ς ό� τι ή πρόσεύχή�  επιβα� λλεται, τό 
ι�διό και ή ζακα� τ και τό πρόσκύ� νήμα στήν 
Με�κκα σε ό� πόιόν μπόρει� να τό εκτελει� και 
ή νήστει�α. Όλα αύτα�  ει�ναι θε�ματα πόύ 
δεν απότελόύ� ν αντικει�μενό διαφωνι�ας 
μεταξύ�  των πιστω� ν. Ει�ναι θε�ματα πόύ δεν 
αλλα� ζόύν με τό πε�ρασμα τόύ χρό� νόύ. Τό 
ιτζτιχα� ντ ό� μως δεν ε�χει αναμφισβή� τήτό 
επιχει�ρήμα. 

Ωστό� σό, ό Άμπόύ Χα� μεντ αλ-
Γαζαλύ, αναφε�ρει στό ε�ργό τόύ αλ-αλ-
Μόύστα� σφύ, «τό γεγόνό� ς ό� τι όι πε�ντε 
πρόσεύχε�ς ύπόβα� λλόνται, και ό� λα τα 
θε�ματα πόύ σύμφωνει� ή όύ� μμα  ει�ναι 
από�  τα βασικα�  θε�ματα τής σαρι�’α. Δεν 
επιτρε�πεται να διαφωνή� σει κανει�ς και δεν 
ύπα� ρχει ιτζτιχα� ντ.(1)

(1)  Abu Hamed al-Ghazaly, al-Mustasfy, επιμ. Mouhammad 
Abdulsalam, dar al-Kutub al-Ilmyyiah.
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Αντιμετωπι�ζόύμε με μεγα� λό σεβασμό�  
ό� λες τις από� ψεις των επιστήμό� νων, τόύ 
Ιμα� μή Άμπόύ Χανι�φα, τόύ Μα� λικ, τόύ 
αλ-Σαφι�ε και τόύ Άχμαντ και ό� λων των 
α� λλων θεόλό�γων. Κρι�νόύμε ό� τι αύτόι� όι 
επιστή� μόνες ε�καναν ό καθε�νας τόύς τό 
καθή� κόν τόύ για τήν επόχή�  τόύ, και όι 
α� νθρωπόι στήν επόχή�  τόύς δεχό� ταν τις 
από� ψεις τόύς.

Πιστεύ� όύμε επι�σής ό� τι κα� πόιόι 
φετφα� δες ε�καναν μό� νό για τήν επόχή�  τόύς 
και τόν τό� πό τόύ επι�σής στις σύνθή� κες 
των ανθρω� πων εκει�νων των κόινωνιω� ν. 
Διό� τι όι σύνθή� κες αλλα� ζόύν, και αύτό�  πόύ 
επιτρε�πεται σε μια επόχή�  μπόρει� να μήν 
επιτρε�πται στήν επόχή�  μας.

Πόιόι� ει�ναι όι α� νθρωπόι πόύ κα� νόύν 
ιτζτιχα� ντ:

Ο Ιμα� μής αλ-Καρα� φύ ύπόχρα� μμισε 
στό ε�ργό τόύ αλ-Ιχκαα� μ ό� τι, «πρε�πει ό 
Μόύφτή� ς ό� ταν ε�ρχεται κα� πόιός πόύ τόν 
ρωτα� ει για κα� τι, να μήν τόύ απαντή� σει 
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σύ� μφωνα με τό περιβα� λλόν πόύ ζει 
εκει�νός εννόω�  ό μόύφτή� ς, αλλα�  πρε�πει να 
τόν ρωτή� σει για τόν τό� πό τόύ».(1)

Πιστεύ� όύμε στις δια� φόρες από� ψεις, και 
ό� τι μπόρει� να ύπα� ρχόύν παραπα� νω από�  
μια σωστή�  γνω� μή γύ� ρω από�  ε�να θε�μα, 
πόύ απότελει� αντικε�ιμενό διαφωνι�ας, 
επειδή�  ύπα� ρχόύν πόλλε�ς με�θόδόι πόύ 
γι�νόνται όι φετφα� δες επι�σής όι σύνθή� κες 
διαφε�ρόύν από�  τό ε�να περιβα� λλόν στόν 
α� λλό. Ως εκ τόύ� τόύ, όι παλαιό� τερόι ει�παν, 
«ή γνω� μή μόύ πόύ κρι�νω σωστή�  μπόρει� 
να ει�ναι λα� θός, και ή γνω� μή τόύ α� λλόύ 
πόύ τήν κρι�νω λανθασμε�νή, μπόρει� να 
ει�ναι σωστή� ». Αύτό�  σήμαι�νει ό� τι όι δύό 
γνω� μες μπόρει� να ει�ναι σωστε�ς, και να 
ύιόθετή� σόύμε μια από�  τις δύό, χωρι�ς να 
κρι�νόύμε λανθασμε�νή τήν α� λλή, εφ’ ό� σόν 
ή γνω� μή αύτή�  ει�ναι ενό� ς ανθρω� πόύ πόύ 
ει�νι σε θε�σή να κα� νει ιτζτιχα� ντ.  

(1)  Al-Qarafy, al-Ahkam fi Taamieez al-Fatawa
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Η επιτα� χύνή τόύ ρύθμόύ�  τής σύ� γχρόνής 
ζωή� ς σε δια� φόρες πτύχε�ς τής επιστή� μής, 
τής όικόνόμι�ας και τής τεχνόλόγι�ας, 
εκτό� ς από�  τις διακύμα� νσεις και τόύς 
σύνασπισμόύ� ς και τις σύμμαχι�ες και τις 
πόλιτικε�ς, όικόνόμικε�ς και κόινωνικε�ς 
μεταβόλε�ς, ό� λα αύτα�  απαιτόύ� ν από�  
τόύς επιστή� μόνες και τόύς μελετήτε�ς να 
επανεξετα� σόύν δια� φόρα θε�ματα ύπό�  τό 
φως ό� λων αύτω� ν των μεταβόλω� ν για να 
βγόύ� με από�  αύτό� ν τόν κλειστό�  κύ� κλό, 
και τήν ακινήσι�α πόύ πρόσπαθεόύ� ν όι 
εξετρεμιστικε�ς όργανω� σεις να ύπόβα� λόύν 
στήν κόινωνι�α. 

Τό Ισλα� μ ανόι�γει τήν πό� ρτα για τό 
ιτζτιχα� ντ, και ό ι�διός ό Πρόφή� τής (ΕΕΑΕ) 
επιβεβαι�ωσε τήν αρχή�  τόύ. Άξιόν αναφόρα� ς 
ει�ναι ό� τι ό� ταν ε�στειλε ό Πρόφή� τής τόν 
Μόύ΄’αδ ιμπν Τζα� μπαλ στήν Γεμε�νή, τόν 
ρω� τήσε: «Πω� ς μπόρει�ς να κρι�νεις στα 
ζήτή� ματα πόύ σόύ ύπόβεβα� ζόνται;». 
Απα� ντήσε, «Με αύτό�  πόύ ύπα� ρχει στό 
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Βιβλι�ό τόύ Αλλα� χ». Τόν ρω� τήσε στήν 
σύνε�χεια, «Και α� ν δεν ύπα� ρχει απα� ντήσε 
στό Βιβλι�ό τόύ Αλλα� χ;». Τό� τε απα� ντήσε, 
«Να βασιστω�  στήν σόύ� ννα τόύ Πρόφή� τή 
(ΕΕΑΕ). Τόν ρω� τήσε, «Και αν δεν ύπα� ρχει 
στήν σόύ� ννα τόύ Πρόφή� τή;», Απα� ντήσε, 
«Τό� τε κρι�νω σύ� μφωνα με τήν γνω� μή 
μόύ». Τό� τε ό Πρόφή� τής ει�πε, «Δό� ξω των 
Αλλα� χ πόύ καθόδήγει� τόν Αγγελιαφό� ρό 
τόύ Απεσταλμε�νόύ τόύ Αλλα� χ».(1) Αύτό�  τό 
χαντι�θ θεωρει�ται ε�να βασικό�  επιχει�ρήμα 
για τό ιτζτιχα� ντ, διό� τι ό Μόύ’α� δ α� ρχισε 
σταδιακα�  δήλαδή�  με τό βιβλι�ό τόύ Αλλα� χ 
και α� ν δεν ύπα� ρχει επιχει�ρήμα τό� τε 
αναζήτα�  στήν σόύ� ννα, ει�τε αύτό�  γι�νεται 
για τήν ερμήνει�α τόύ κόρανικόύ�  κειμε�νόύ, 
ει�τε για τήν τήν σύνόλική�  τόύ επεξή� γήσή, 
ει�τε για να περιόριστει� ή γενική�  τόύ 
ε�ννόια, και αν δεν ύπα� ρχει τό� τε πρε�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 κρι�νει σύ� μφωνα με τήν κατανό� ήσή�  
τόύ και ανα� λόγα επι�σής με τις παρό� μόιες 
περιπτω� σεις αν ύπα� ρχόύν. 

Στό σήμει�ό αύτό�  πρε�πει να επιστή� σόύμε 
τήν πρόσόχή�  ό� τι ό Μόύ’α� δ, πόύ τόν ε�στειλε 
ό Πρόφή� τής στήν Γεμε�νή, απα� ντήσε 
σταδιακα�  αρχι�ζόντας με τό Κόρα� νι και 
σύνεχι�ζει με τήν σόύ� ννα για να φτα� σει 
στό τε�λός στό ιτζτιχα� ντ. Ωστό� σό, δεν ει�πε 
στόν Πρόφή� τή ό� τι θα περιμε�νει να κρι�νει 
ό ι�διός ό Πρόφή� τής όύ� τε τόύ ει�πε ό� τι θα 
τόύ στε�λνει κανε�ναν αγγελιαφό� ρό, και 
δεν ζή� τήσε ό Πρόφή� τής αύτό� . Τόύ ε�δωσε 
ό Πρόφή� τής τήν ελεύθερι�α να σκεφτει� και 
να κα� νει ιτζτιχα� ντ.

Δεύ� τερόν: ό Πρόφή� τής ει�πε ό� τι ό Αλλα� χ  
πρόσδιόρι�ζει κα� πόιόν σ’ αύτή�  τήν όύ� μμα 
κα� θε εκατό� ν χρό� νια πόύ να ανανεω� σει 
τήν θρήσκει�α τής».(1) Αύτή�  ή ανανε�ωσή 

(1)  Abu Dawud, al-Sunan, kitaab al-Malahim, baab ma Yuz-
kar fi Qarn al-Me’ah, αριθ. Χαντίθ,(4293).
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γι�νεται με τό ιτζτιχα� ντ και πρε�πει να 
ε�χόύμε ύπό� ψιν μας καιτις σύνθή� κες τής 
επόχή� ς και τόύς γενικόύ� ς σκόπόύ� ς τής 
νόμόθε�τήσής. 

Τρι�τόν: όι σύ� ντρόφόι τόύ Πρόφή� τή 
(ΕΕΑΕ) ακόλόύθόύ� σαν τήν πόρει�α τόύ. 
Σήμει�ό αναφόρα� ς ει�ναι τό γεγόνό� ς ό� τι ό 
Όμαρ ε�στειλε μια επιστόλή�  στόν Άμπόύ 
Μόύ� σσα αλ-Ασσα� ρύ, ό� πόύ τόύ ε�γραψε, 
«από�  τόν δόύ� λό τόύ Αλλα� χ Όμαρ ιμπν αλ-
Χαττα� μπ ό Αμι�ρής των πιστω� ν πρός τόν 
Άμπόύ Μόύ� σσα αλ-Ασσα� ρύ: ή δικαιόσύ� νή 
ει�ναι απαραι�τήτα και αναγκαι�α, γι’ αύτό�  
πρε�πει να καταλαβαι�νεις τήν ω� ρα πόύ 
γι�νεται ή κατα� θεσή, διό� τι τό δι�καιό δεν ε�χει 
καμι�α ισχύ�  αν δεν εφαρμό� ζεται. Πρε�πει να 
ει�σαι δι�καιός με τόύς ανθρω� πόύς, για να 
μήν τόλμή� σει α� ρχόντας να εκμεταλεύτει� 
αύτή�  αδικι�α σόύ για χα� ρή τόύ, όύ� τε να 
χα� σει ό α� δύναμός τήν ελπι�δα τόύ σε σε�να. 
Πρε�πει να κατανόή� σεις τα ζήτή� ματα πόύ 
δεν αναφε�ρόνται στό Βιβλι�ό τόύ Αλλα� χ 
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και στήν σόύ� ννα τόύ Πρόφή� τή. Πρε�πει 
να γνωρι�ζεις τις παρό� μόιες καταστα� σεις, 
και να δεις τις ανα� λόγες ύπόθε�σεις και να 
επιλε�γει τήν ενδε�χεται απόδεκτή�  από�  τήν 
Αλλα� χ κρι�σή».(1)

Ο Ομα� ρ δεν ζή� τήσε από�  τόν Αμπόύ�  
Μόύσσα�  αλ-Άσα� ρύ να σταματή� σει να 
εκδω� σει φετφα� , με�χρι να επιστρε�ψει σ’ 
αύτό� ν ζήτω� ντας δήλαδή�  τήν σύμβόύλή�  
τόύ, και δεν τόύ ζή� τήσε ακό� μή να 
σύγκεντρω� σει τόύς ανθρω� πόύς για 
τήν ύπό� θεσή, ακό� μα και αν αύτό�  ει�ναι 
επιθύμήτό�  εκει� πόύ χρεια� ζεται. Ο κριτή� ς ή�  
ό α� ρχόντας, τό κα� νει ό� πότε τό χρειαστει�, 
ύπόγραμμι�ζόντας ταύτό�χρόνα ό� τι ή 
από� φασή τόύ ήγε�τή βα� ζει τε�λός στήν 
διαφωνι�α πόύ επικρατει�. Και αύτό�  γι�νεται 
στό πλαι�σιό των γενικω� ν σκόπω� ν τόύ 
ισλαμικόύ�  νό� μόύ.

(1)  Al-Daarqatny, Sunan, Kitab fi al-Aqdyiah wa al-Ah-
kaam, kitaab   Omar ila Ampi Moussa (4/ 207), daar al-
Ma’aref, Βηρυτός.
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Πρε�πει να ε�χόύμε κατα�  νόύ ό� τι 
όπόιαδή� πότε αλλαγή�  ή�  ανανε�ωσή στήν 
αντιμετω� πισή θρήσκεύτικω� ν θεμα� των 
και θρήσκεύτόύ�  λό�γόύ, στήν δια� βα τής 
ιστόρι�ας τής ανθρωπό� τήτας, δεν μπόρει� 
να απότελε�σει αντικει�μενό σύναι�νεσής 
ή�  σύμφωνι�ας πριν περα� σόύν περι�όδόι- 
μεκρικε�ς όι μεγα� λες- δόκιμω� ν. Πρε�πει 
να επιμήκύνθόύ� ν και να σύντόμεύθόύ� ν, 
σύ� μφωνα με τις πεπόιθή� σεις των 
μεταρρύθνήστω� ν και σύ� μφωνα με τήν 
σκλήρή�  δόύλεια�  τόύς και τήν ικανό� τήτα�  
τόύς να πει�σόύν με τις καινό� τόμες 
πνεύματικε�ς τόύς από� ψεις. Τόνι�ζόύμε 
ό� τι όι παραδόσιακόι�, όι σύντήρήτικόι� και 
όι δικαιόύ� χόι των σταθερω� ν σύνθήκω� ν, 
δεν μπόρει� να απόδεχτόύ� ν εύ� κόλα, διό� τι 
ύπωφελόύ� νται από�  τήν επικρατόύ� σα 
κατα� στασή, τήν νε�α κατα� στασή, τήν 
όπόι�α φιλόδόξόύ� ν καινό� τόμόι. Όσό όι 
μεταρρύθμιστε�ς λειτόύργόύ� ν με βα� σή 
τής λόγική� ς και δεν ύιόθετόύ� ν τό α� λλό 
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α� κρό, τό� τε ή κόινωνι�α θα ει�ναι πρό� θύμή 
, και θα ματαιω� σόύν τα σχε�δια εκει�νων 
των ανθρω� πων πόύ ύιόθετόύ� ν  α� καμπτες 
σκε�ψής και απόλιθωμε�νες.

Τόνι�ζόύμε ό� τι ή ανανε�ωσή πόύ 
επιδιω� κόύμε πρε�πει να πειθαρχήθει� με 
δύό ζύγαριε�ς τής Σαρι�’ας και τόύ νόύ� . 
Δεν πρε�πει να αφεθει� ε�ρμαιό στόύς μή 
ειδικεύμε�νόύς και μή-ειδικόύ� ς ή�  τόύς 
παραβα� τες, πόύ θε�λόύν να κατεδαφι�σόύν 
τις σταθερε�ς βα� σεις κα� τω από�  τό 
πρό� σχήμα τής ανανε�ωσής. Ει�ναι ακριβή�  
ζύγαρια� , και και ή περι�όδός ει�ναι πόλύ�  
λιπτή�  και επικι�νδύνή, γιατι� αντιμετωπι�ζει 
πόλλε�ς πρόκλή� σεις στό εσωτερικό�  
και στό εξωτερικό� . Ο ειδικεύμε�νός, 
εα� ν διατύπω� νεται και λανθα� νει, θα 
ανταμειφθει�, και αν ει�ναι σωστή�  ή 
διατύ� πωσή�  τόύ, τό� τε ή ανταμειβή�  τόύ 
θα ει�ναι διπλή� . Τό πρω� τό ει�ναι για τόν 
κό� πό τόύ, και τό δεύ� τερό γι�νεται επειδή�  
ει�ναι σωστή� . Αλλα�  εκει�νός πόύ τόλμα� ει 
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να κα� νει φετφα� , χωρι�ς να καταλα� βει τό 
αντικει�μενό, τό� τε θα ει�ναι αμαρτωλό� ς. 
Αν λανθα� νει, τό� τε τό λα� θός τόύ θα ει�ναι 
διπλα� σιό, διό� τι παραβια� ζει αντικει�μενό 
πόύ δεν κατε�χει. Διό� τι τό λα� θός τόύ 
πρόκαλει� επιπτω� σεις στήν κόινωνι�α 
και τήν θρήσκει�α, σε μια περι�όδό πόύ 
ε�χόύμε ανα� γκή για όικόδό� μήσή και ό�χι για 
καταστρόφή� .

Τόνι�ζόύμε επι�σής ό� τι ή παραβι�ασή 
των βασικω� ν αρχω� ν τής πι�στής, και ή 
τό� λμή να αρνει�ται κανει�ς τις αρχε�ς πόύ 
εγκαταστα� θήκαν στήν σύνει�δήσή   τής 
όύ� μμα, εξύπήρετόύ� ν μό� νό τις δύνα� μεις τόύ 
εξτρεμισμόύ�  και τής τρόμόκρατι�ας. Ειδικα�  
κα� τω από�  τις σύνθή� κες πόύ διανύ� όύμε, γιατι� 
εξτρεμιστικε�ς όμα� δες εκμεταλλεύ� όνται 
τε�τόιες περιπτω� σεις για τήν δια� δόσή 
των φήμω� ν  όύ� τε παραβια� ζόνται όι 
θρήσκεύτικε�ς αρχε�ς. Πρε�πει να επικεντρω� -
σόύμε τήν πρόσόχή�  σε αύτό� , αν θελή� σόύμε 
εξαλει�ψει τις ρι�ζες τόύ κακόύ� . 
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Κα� θε δρασή ε�χει αντι�δρασή πόύ 
τήν εξισω� νει στό με�γεθός και στήν 
κατεύ� θύνσή.  Λε�γεται επι�σής ό� τι κα� θε 
αντικει�μενό ε�χει δύό α� κρες και κε�ντρό, αν 
κρατα� ς μια από�  τις δύό, και αν τό κρατα� ς 
από�  τό κε�ντρό, τό� τε θα ύπα� ρχει ισόρρόπι�α. 

Ο Αλ-Αόύζα� ’ύ ει�πε, «ότιδή� πότε διατα� ζει 
ό Αλλα� χ, ό Σατανα� ς φε�ρει αντι�ρρύσή, 
ει�τε πρόωθω� ντας τόύς ανθρω� πόύς 
στήν ύπερβόλή�  ει�τε στήν αδρα� νεια.(1) 
Υπόστήρι�ζόύμε πα� ντα τήν διεύκό� λύνσή 
και ό�χι τήν δύσκόλι�α, τήν ήπιό� τήτα 
και ό�χι τήν αδρα� νεια, ύιόθετόύ� με τις 
θρήσκεύτικε�ς και ήθκε�ς αξι�ες, χωρι�ς 
ύπερβόλε�ς όύ� τε εξετριμεσμό� . Υπα� ρχει μια 
λιπτή�  διαωριστική�  γραμμή�  μεταξύ�  πι�στής 
και αδρα� νειας, και ό λόγικό� ς α� νθρωπός 
ει�ναι εκει�νός πόύ θα καταλα� βει αύτή�  τήν 
διαφόρα� . Ο αλ-Σιόύ� τύ αναφε�ρει επι�σής 

(1)  Al-Sachawy, al-Maqasid al-Hasanah, daar al-Kitab al-
Araby, 332.
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στό ε�ργό τόύ αλ-Ιτκαα� ν φι όύλόύ� μ αλ-
Κόύρα� ν(1) ό� τι ό αλ-Μαόύαρι�δύ αφήγή� θήκε 
ό� τι «α� κόύσα τό Άμπόύ Ιμπραχι�μ ιμπν 
Μόύντα� ριμπ ιμπν Ιμπραχι�μ να λε�ει, ό� τι 
α� κόύσε τόν πατε�ρα τόύ λε�ει, «ρω� τήσα τόν 
αλ-Χόύσα� ιν ιμπν αλ-Φα� ντλ λε�γόντας, «όι 
παρόιμόι�ες των Αρα� βων και των ξε�νων 
βγε�νόύν από�  τό Κόρα� νι. Μή� πως ύπα� ρχει 
στό Βιβλι�ό τόύ Αλλα� χ, αύτή�  ή ε�κφρασή, 
«τό παν με�τρό α� ριστόν;». Μόύ απα� ντήσε, 
«Μα� λιστα σε τε�σσερα με�ρή».

Τόνι�ζόύμε τήν σήμασι�α τής κόύλτόύ� ρας 
τής σκε�ψής σ’ ό� λες τις πτύχε�ς τής 
πνεύματική� ς, πόλιτική� ς, όικόνόμική� ς και 
διόικήτική� ς ζωή� ς. Επι�σής ε�ξω από�  τόν 
κύ� κλό τής ε�τόιμα πρό� τύπα και στερεό� τύπα 
ό� ραμα πόύ χαρακτήρι�ζεται από�  τή σκε�ψή 
και τήν ύλόπόι�ήσή τόύ νόύ, και πρε�πει 

(1)  Al-Suyiuty, al-Itqaan fi Ulum al-Qura’n, επιμ. Mouham-
mad A. Ibrahim, εκδ. Al-Hayiah al-Misryyiah al-Ammah 
lil-Kitab, (4/ 48), 1394 μ.Η. / 1974 μ.Χ.
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να εργαστόύ� με ό� λόι για να μετακινή� σετε 
αύτό�  τό αδιε�ξόδό δόύλεύ� όντας για να 
διαδω� σει τήν κόύλτόύ� ρα τής σκε�ψής 
με�σα από�  πόλιτιστικα�  σαλό� νια, φό� ρόύμ 
και σεμινα� ρια. Υπα� ρχόύν εκει�νόι πόύ 
θεωρόύ� ν τήν ανανε�ωσή καταστρόφή� , 
ακό� μα και αν δεν ει�ναι κα� τι αναγκαι�ό για 
τήν θρήσκει�α. Αύτόι� όι α� νθρωπόι ε�χόύν 
ύιόθετή� σει αμετα� βλήτό τρό� πό και σκλήρή�  
με�θόδό, δήλαδή�  τής καχύπόψι�ας και 
τόύ απόκλεισμόύ� , κατήγωρω� ντας τόύς 
α� λλόύς για απιστι�α. Αύτόι� όι ανθρω� πόύς 
καμι�α γνω� σή περι� νόμόλόγι�ας, όύ� τε ει�ναι 
α� νθρωπόι τής επιστή� μής, όύ� τε καν από�  
τόύς ανθρω� πόύς τής αρμόδιό� τήτας - ή�  
σπόύδαστε�ς τής ισλαμική� ς νόμόθεσι�ας. 
Αύτόι� βια� ζόνται να κατήγόρή� σόύν τήν 
κόινωνι�α για απιστι�α και περιπλα� νήσή. 
Κα� πόιόι εξτρεμιστε�ς από�  ανα� μεσα�  τόύς 
μα� λιστα ε�φτιαξαν για πόλλε�ς εκρή� ξεις 
και για αιματόχύσι�α. Αύτό�  απαιτει� 
γρή� γόρή, ισχύρή�  κι�νήσή, χωρι�ς φό� βό, 
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να αντιμετωπι�σει τήν αδρα� νεια και τις 
εξτρεμιστικε�ς σκε�ψεις. Αύτό�  θα όδήγή� σει 
βε�βαια στό να σω� σόύμε  τήν κόινωνι�α 
και τήν ανθρωπό� τήτα από�  τήν απειλή�  
των εξτρεμιστικω� ν ιδεόλόγι�ω� ν,και τής 
ύιόθε�τήσής τής τρόμόκρατι�ας ως κύ� ρια 
σύμπεριφόρα� .
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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

Τό Ισλα� μ περιε�χει δικαιόσύ� νή, 
ε�λεός, διεύκό� λύνσή και ανθρωπια� . Οι 
επιστή� μόνες στόύς παλαιόύ� ς καιρόύ� ς και 
στήν σύ� γχρόνή επόχή� , σύμφωνόύ� ν ό� τι 
ότιδή� πότε βόήθα� ει στήν πραγματόπόιι�ήσή 
αύτω� ν των στό�χων ει�ναι από�  τό Ισλα� μ. 
Επι�σής ότιδή� πότε σύγκρόύ� ται με τόύς 
ύψήλόύ� ς αύτόύ� ς στό�χόύς, σύγκρόύ� ται με 
τό ι�διό τό Ισλα� μ και τόύς σκόπόύ� ς τόύ. Τό 
Ισλα� μ ει�ναι θρήσκει�α αξιω� ν και ήθικω� ν, 
ει�ναι τό Μή� νύμα πόύ σύμπλήρω� νει τις 
αξι�ες. Σήμει�ό αναφόρα� ς ει�ναι εκει�νό πόύ 
ει�πε ό Πρόφή� τής, «Έχω σταλει� για να 
τελειόπιή� σω τα καλα�  ή� θή».(1)

(1)  Al-Bayhaqy, al-Sunan al-Kubra, 10/ 323, αρθ. Χαντίθ 
(20782), daar al-Kutub al-ilmyyiah, Βηρυτός.
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Η ειλικρι�νεια, ή πι�στή, ή τιμιό� τήτα, 
ή δικαιόσύ� νή, και ή σύγγε�νεια, ή 
γενναιόδωρι�α, ή βόή� θεια, ή μεγαλόψύχι�α, 
ή αρρενωπό� τήτα, ή απόχή�  από�  τό να κα� νει 
κακό�  στόύς ανθρω� πόύς, να απόμακρύ� νει 
τα εμπό� δια από�  τόν δρό� μό πόύ διαβαι�νόύν 
όι α� νθρωπόι. Να πρόσφε�ρει βόή� θεια στόύς 
αθρω� πόύς πόύ ε�χόύν ανα� γκή ό� λα αύτα�  τα 
στόιχει�α απότελόύ� ν τό πραγματικό�  Ισλα� μ 
και τόν πραγματικό�  τόύ σκόπό� . Όπόύ 
βρι�σκόνται ή πρόδόσι�α, ή παραβι�ασή τής 
ύπό� σχεσής, ή απόκόπή�  των σύγγενω� ν, 
ή ανήθικό� τήτα στήν αντιπαλό� τήτα και ό 
εγωισμό� ς, τό� τε χρεια� ζεται να νύ� πτόύμε  
τας χε�ρας από�  αύτε�ς τις ιδιό� τήτες και 
καταδικα� ζόύμε τή επιφανειακή�  τόύς 
πι�στή. Αύτόι� όι α� νθρωπόι ει�ναι ε�να βαρύ�  
φόρτι�ό για τήν θρήσκει�α πόύ όι ι�διόι 
ισχύρι�ζόνται ό� τι τήν ασπα� ζόνται. Αύτό� , 
επειδή�  ει�ναι με τήν ήθική�  αύτή� , εμπόδι�ζόύν 
τόύς ανθρω� πόύς από�  τήν σωστή�  θρήσκει�α, 
ακό� μα και αν ισχύρι�ζόνται τό αντι�θετό. 
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Αύτόι� όι α� νθρωπόι δεν ε�χόύν κα� τι κα� λό 
με�σα τόύς. τό Κόρα� νι αναφε�ρει, «Και 
από�  τόύς ανθρω� πόύς πα� ρχόύν εκει�νή, 
πόύ σόύ αρε�σόύν τα λό�για τόύς πόύ λε�νε 
στήν ζωή�  αύτή� . Ο Αλλα� χ μαρτύρει� ό� τι τα 
λό�για τόύς κρύ� βόύν ε�χθρα. Όταν φεύ� γόύν 
δασκόρπι�ζόύν τήν φθόρα�  στήν γή».(1)

Τό Κόρα� νι αναφε�ρει επι�σής, «Όταν 
όιύπόκριτε�ς σε πλήσια� ζόύν, λε�νε: 
«Φερό� μαστε ως μα� ρτύρες ό� τι εσύ�  ει�σαι 
πραγματικα�  ό Απεσταλμε�νός τόύ Αλλα� χ». 
Ο Αλλα� χ γνωρι�ζει ό� τι ει�σαι πραγματικα�  
ό Απεσταλμε�νός Τόύ και ό Αλλα� χ ει�ναι 
Μα� ρτύρας ό� τι όι ύπόκριτε�ς ει�ναι- σι�γόύρα- 
ψεύ� τες. Έχόύν κα� νει τόύς ό� ρκόύς τόύς 
ασπι�δα και ε�τσι απόμακρύ� νόύν τόύς 
ανθρω� πόύς από�  τό δρό� μό τόύ Αλλα� χ. 
Ειλικρινα�  κακό�  ει�ναι αύτό�  πόύ κα� νόύν».(2)

Τό Ισλα� μ ει�ναι ή θρήσκει�α τής εργασι�ας, 
τής παραγωγή� ς και τής τελιόπόι�ήσής τής 

(1)  Αλ-Μπάκαρα, (204- 206).
(2)  Αλ-Μουναφικούν, 1- 2.
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εργασι�ας, ει�ναι ή θρήσκει�α πόύ κα� νει 
καλό�  στήν ανθρωπό� τήτα και αύτή�  ει�ναι ή 
πόρει�α τόύ Ισλα� μ. Η απεργι�α, ήτεμπελια� , 
ή όπισθόδό� μήσή και ό εκτρόχιασμό� ς 
από�  τήν πόρει�α τόύ πόλιτισμόύ� . Αύτόι� όι 
α� νθρωπόι επιβαρύ� νόύν τό Ισλα� μ ακό� μα 
και αν απόκαλόύ� ν τόν εαύτό� ν τόύς 
μόύσόύλμα� νόύς.

Οι επιστή� μόνες και όι νόμόλό�γόι, στήν 
παλια�  και σύ� γχρόνή επόχή� , σύμφωνόύ� ν 
όμό� φωνα ό� τι ή Σαρι�’α λειτόύργει� πρός 
ό� φελός τόύ γενικόύ�  σύμφε�ρόντός. Όπόύ 
ύπα� ρχει δήλαδή�  σύμφε�ρόν τό ύπόστήρι�ζει 
ή Σαρι�’α. Ο Ιμα� μής Άμπόύ Χα� μεντ αλ-
Γαζα� λύ ει�πε, «εννόόύ� με με τό σύμφε�ρόν: 
ή διατή� ρήσή των σκόπω� ν τής Σαρι�’α, 
και όι σκόπόι� τής Σαρι�’α ει�ναι πε�ντε, ή 
διατή� ρήσή τής θρήσκει�ας, τής ψύχή� ς, 
τόύ νόύ, τόύ γε�νόύς και τής περιόύσι�ας. 
Οτιδή� πότε πρόστατεύ� ει τόύς πε�ντε 
αύτόύ� ς κόπόύ� ς θεωρει�ται σύμφε�ρόν, και 
ότιδή� πότε βλα� πτει τόύς πε�ντε αύτόύ� ς 
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σκόπόύ� ς ει�ναι καταστρόφή� , και πρε�πει 
να αντιμετωπι�ζεται.(1) Ο αλ-Σατε�μπύ 
ει�πε, «ει�ναι γνωστό�  ό� τι ή Σαρι�’α ε�χει ως 
σκόπό�  τό σύμφε�ρόν των ανθρω� πων, για 
αύτό�  τό καθή� κόν πόύ επιβα� λλεται ει�ναι 
για να πραγματόπόιή� σει καλό�  σύμφε�ρόν 
των ανθρω� πων ή�  για να εμπόδι�ει κα� πόιό 
κακό� , ή�  για να πραγματόπόιή� σει κα� πόιό 
καλό�  ή�  και για τόύς δύό σκόπόύ� ς και αύτό�  
σύμπε�πτει ακριβω� ς μα τόν σκόπό�  τής 
Σαρι�’α.

Τόνι�ζει επι�σής ό� τι όι θρήσκεύτικόι� 
νό� μόι σκόπεύ� όύν στό σύμφε�ρόν των 
ανθρω� πων, γι’ αύτό�  ό� λες όι ύπόχρεω� σεις 
και όι απαγόρεύ� σεις γι�νόνται πρός ό� φελός 
τόύ ανθρω� πόύ, διό� τι ό Αλλα� χ δεν ε�χει 
ανα� γκή ό� λων αύτω� ν των πρα� ξεων.(2)

Τό� νισε επι�σής ό� τι ή Σαρι�’α πρόφύλα� σσει 
τα σύμφε�ρόντα των ανθρω� πων, για 

(1)  Al-Chatibi, al-Muafaqat, 1/381, εκδ. Dar ibn Affan, 
1997.

(2)  Αυτόθι, 1/234.
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αύτό� ότιδή� πότε αντιτι�θεται με τα 
σύμφε�ρόντα αύτα� , αντιτι�εται και με τήν 
Σαρι�’α.(1)

Ο ιμπν αλ-Και�μ τό� νισε, «ή Σαρι�’α 
βασι�ζεται πα� νω στήν εκπλή� ρωσή των 
σύμφερό� ντων των ανθρω� πων, και 
χαρακτήρι�ζεται ως δικαιόσύ� νή και ε�λεός. 
Γι’ αύτό�  ότιδή� πότε απόμακρύ� νεται από�  
τήν δικαιόσύ� νή στήν αδικι�α, από�  τήν 
σόφι�α στό παρα� λόγό και από�  τό καλό�  
στό κακό� , δεν ε�χει καμι�α σχε�σή με τήν 
Σαρι�’α. Η Σαρι�’α εγγύα� ται τήν δικαιόσύ� νή 
μεταξύ�  των ανθρω� πων, ει�ναι ή σόφι�α πόύ 
απόδεικνύ� ει τήν ύπα� ρξή τόύ Θεόύ�  και τήν 
πι�στή τόύ Πρόφή� τή Τόύ.(2) 

Ο αλ-Εζζ ιμπν Αμπντόύσαλα� μ τό� νισε, 
«ό� λα τα θρήσκεύτικα�  καθή� κόντα 
σκόπεύ� όύν στό σμφε�ρόν των ανθρω� πων 
στήν ζωή�  τόύ� τή και τήν α� λλή. Ο Αλλα� χ 

(1)  Αυτόθι, 5/230.
(2)  Ibn al-Qayyiem, A’lam al-Muaqqin, 3/3.
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δεν ε�χει καμι�α ανα� γκή τόύς δόύ� λόύς Τόύ, 
δεν κερδι�ζει τι�πότα από�  τήνλατει�α των 
εύσν, όύ� τε χα� νει τι�πότα από�  τις αμαρτι�ες 
πόύ κα� νόύν όι κόλασμε�νόι και α� χαρόι. 
Δεν χρήσιμεύ� όύν τι�πότα στόν Αλλα� χ, 
όύ� τε Τόν βλα� πτόύν σε τι�πότα. Όλόι ει�ναι 
περιπλανω� μενόι εκτό� ς από�  εκει�νόύς 
πόύ τόύς καθόδήγει� ό Αλλα� χ, και ό� λόι όι 
α� νθρωπόι μπόρει� να λόμόκτωνόύ� ν, αν δεν 
τόύς τρε�φει ό Αλλα� χ».(1)

Τόνι�ζει επι�σής, «ει�ναι γνωστό�  ό� τι 
ή εκπλή� ρωσή των σύμερό� ντων των 
ανθρω� πων και ή απόμα� κρύνσή τόύ 
κακόύ� , ει�ναι απαραι�τήτό. Οι επιστή� μόνες 
σύμφωνόύ� ν όμό� φωνα ό� τι ή αιματόχύσι�α 
ει�ναι απαγόρεύμε�νή.(2)

Σύνόλικα� , ή κατανό� ήσή τής όύσι�ας τόύ 
Ισλα� μ και των μύστικω� ν τόύ στόργικόύ�  

(1)  Mouhammad Ezzudin ibn Abdulsalam, Qwa’ed al-Ah-
kam fi Masalih al-Anam, 2/63, Dar al-Ma’aref, Βηρυτός.

(2)  Αυτόθι, 1/4.
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τόύ Μήνύ� ματός και των σκόπω� ν τόύ και 
ή εφαρμόγή�  ό� λων αύτω� ν στις σύ� γχρόνες 
ύπόθε�σεις τής επόχή� ς, θεωρει�ται μια 
αναγκαιό� τήτα για τήν αντιμετω� πισή 
των σύ� γχόνων πρόκλή� σεων, και για τήν 
αντιμετω� πισή των εξτρεμιστικω� ν και 
τρόμόκρατικω� ν όργανω� σεων. Επι�σής 
για να πόλιόρκει�ται ή τρόμόκρατική�  
ιεόλόγι�α καιγια να σπα� όύμε τόύς κύ� κλόύς 
τής όπισθόδόμικό� τήτας, των στενω� ν 
όρι�ζόντων και των παρεξήγή� σεων, με 
σκόπό�  να βγόύ� με σε α� λλόν κό� σμό πιό 
εύρύ� τερό, ω� ριμό και πιό σύνειδήτό� . Αύτό�  
θα βόήθή� σει στήν πραγματόπόι�ήσή των 
σύμφερό� ντων των ανθρω� πων και τής 
χω� ρας και στήν δια� δόσή τής ασφα� λειας 
και τής σταθερό� τήτας και τής εύτύχι�ας 
των ανθρω� πων.

*    *    *



73

فهم مقاصد السنه يوناىن

Πέμπτο κεφάλαιο

Τα σούναν των λατρειών και οι 
παραδόσεις
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Τα σούναν των λατρειών και οι παραδόσεις

Ει�ναι μεγα� λό λα� θός να σύνχύ� όύμε 
ανα� μεσα στα σόύ� ννα των λατρειω� ν και 
των παραδό� σεων, και να παρόύσιαστόύ� ν 
όι παραδό� σεις ως σόύ� ναν λατειω� ν.τό πιό 
παρα� ξενό ό� μως να επιμε�νόύν μερικόι� 
κλεισμε�νόι στόν εαύτό� ν τόύς χωρι�ς 
κανε�να λό�γό. 

Σήμειωτε�όν ει�ναι τό γεγόνό� ς ει�ναι ό� τι 
ό� ταν ρωτή� θήκε ό Πρόφή� τής για τό Ισλα� μ, 
απα� ντήσε, «Ει�ναι πε�ντε πρόσεύχε�ς τήν 
ήμε�ρα και τήν νύ� χτα». Και ό� ταν κα� πόιός 
τόν ρω� τήσε, «πρε�πει να κα� νω κα� τι 
παραπα� νω από�  αύτε�ς;». Τό� τε απα� ντήσε, 
«ό�χι, εκτό� ς αν επιθύμει�ς εσύ� ». Αμε�σως 
ε�φύγε ό α� νθρωπός λε�γόντας, «Μα τόν 
Αλλα� χ δεν πρόσθε�τω όύ� τε μειω� νω τι�πότα 
από�  αύτε�ς». Τό� τε σχόλι�ασε ό Πρόφή� τής, 
«Θα πετύ� χει αν λε�ει τήν αλή� θεια».(1)

(1)  Al-Buchary, Sahih, kitab al-Iman, babal-Zakat min al-
Isl;am, αρ. Χαντίθ 46. 
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Ει�πε επι�σής ό Πρόφή� τής, «αν ύπόσχε�στε 
μόύ ε�ξι πρα� γματα, τό� τε σας εγγύω� μαι τόν 
παρα� δεισό. Να λε�τε τήν αλή� θεια ό� ταν 
μιλα� τε, να τήρει�τε τις ύπόσχε�σεις σας, να 
δω� σετε πι�σω αύτό�  πόύ σας εμπιστεύ� όνται, 
να φύλα� ξετε τα σεξόύαλικα�  σας ό� ργανα, 
και τα χε�ρια σας».(1) Όταν ρωτ΄θήκε ό 
Πρόφή� τής για τις πρα� ξεις πόύ όδήγόύ� ν 
τόν α� νθρωπό στόν παρα� δεισό, απα� ντήσε, 
«ή θεόφόβι�α και τό καλό�  ή� θός».(2)

Όταν τόν ρωτόύ� σαν για τόν παρα� δεισό, 
πα� ντα απαντόύ� σε ό Πρόφή� τής να κα� νόύν 
όι α� νθρωπόι τα θρήσκεύτικα�  τόύς 
καθή� κόντα κι να απόμακρύνθόύ� ν από�  τις 
μεγα� λες αμαρτι�ες και να διατήρή� σόύν τα 
καλα�  ή� θή. Τόύς διε�ταζε επι�σής να κα� νόύν 
καλε�ς πρα� ξεις στόύς σύναθρω� πόύς 
τόύς. ό� ταν τόύ ζή� τήσε κα� πόιός να τόύ 

(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 κα� πόια πρα� ξή πόύ αν τήν κα� νει 
μπαι�νει στόν παρα� δεισό, τόύ απα� ντήσε, 
«να απόμακρύ� νεις ότιδή� πότε εμπόδι�ζει 
τόύς ανθρω� πόύς από�  τόύς εδρό� μόύς»,(1) 
Επι�σής, «ει�ναι καλό� να απόμακρύ� νεις 
ότιδή� πότε εμπόδι�ζει τόύς δρό� μόύς»(2). 
Τό Ισλα� μ σκόπεύ� ει στό να επλήρω� σει 
τα σύμφε�ρόντα των ανθρω� πων και να 
διαδι�δει τήν κόινωνική�  ειρή� νή και τήν 
εύτύχι�α ό� λής τής ανθρωπό� τήτας. 

Επιβεβαιω� νόύμε ό� τι πρε�πει να 
διατήρή� σόύμε τήν Σόύ� ννα και να ει�ναι 
πα� ντα σε ισχύ� ή, διακρι�νόντας τα σόύ� ναν 
τής λατρει�ας από�  εκει�να τής πατα� δόσής. 
Σήμειωτε�όν ει�ναι τό γεγόνό� ς ό� τι ό� ταν 
ό Πρόφή� τής διε�ταξε να νήστε�ψόύν όι 

(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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α� νθρωπόι τήν ήμε�ρα Ασόύρα� , και τήν 
ήμε�ρα τόύ Άραφα, αύτό�  ή� ταν για λό�γόύς 
λατρει�ας. Όσόν αφόρα�  τήν ε�νδύσή και 
τα με�σα μεταφόρα� ς στα ταξι�δια, ό� λα 
αύτα�  εντα� σσόνται στις ύπόθε�σεις των 
παραδό� σεων των ανθρω� ν.

Κανε�νας λόγικό� ς α� νθρωπός δεν μπόρει� 
να πει ό� τι δεν επιθύμει� να ταξιδε�ψε με 
αερόπλα� νό ή�  με ότιδή� πότε σύ� χρόνό με�σό 
και πρότιμα�  τήν καμή� λα, ό� πως ε�κανε 
ό Πρόφή� τής. Τό ι�διό ισχύ� ει και για τήν 
ε�νδύσή, εφ’ ό� σόν τό ρόύ� χό πόύ φόρα� ει ό 
α� νθρωπός καλύ� πτει τα εύαι�σθήτα με�ρή 
τόύ σω� ματό� ς τόύ.

Οι παραδό� σεις ανα� γόνται στις σύνή� θιες 
τής κόινωνι�ας, και εκει�να πόύ θεωρόύ� ν όι 
α� νθρωπόι χρή� σιμα για τήν επόχή�  τόύς, τό 
περιβα� λλόν και τήν φύ� σή τής εργασι�ας 
τόύς, ύπό�  τόν ό� ρό να μήν αντιτι�θενται με 
τήν Σαρι�’α.

Ως εκ τόύ� τόύ, αν ή ε�νδύσή τόύ 
ανθρω� πόύ καλύ� πτει τα αιεύ� σθήτα με�ρή, 
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τό� τε δεν ύπα� ρχει πρό� βλήμα σ’ αύτό� , 
ει�τε φόρα� ει ό α� νθρωπός κόύστόύ� μι, ει�τε 
φόρα� ει γκελεμπι�α διό� τι αύτό�  ύπό� κειται 
στήν σύνή� θεια των ανθρω� πων.

Μπόρει� επι�σής όι θεόλό�γόι να ε�χόύν δική�  
τόύς ενδύμασι�α, πόύ να τόύς ξεχωρι�ζει από�  
τόύς α� λλόύς ανθρω� πόύς, ό� πως γι�νεται και 
με τήν περι�πτωσή των στρατιωτω� ν, των 
αστύνόμικω� ν και των δικατω� ν. Γι’ αύτό�  
αν κα� πόιός ισχύρι�ζεται ό� τι ή ε�νδύσή ει�ναι 
εκει�νή πόύ χαρακτήρι�ζει τόν α� νθρωπό, δεν 
ισχύ� ει καθό� λόύ. Πρε�πει να κατανόή� σόύμε 
ό� τι μερικε�ς από� ψεις των επιστήμό� νων, 
αφόρόύ� σαν μό� νό τήν επόχή�  πόύ ε�ζήσαν. 
Ωστό� σό, ό ιμα� μής αλ-Σαφι�ε θεω� ρήσε 
απαραι�τήτό τό κα� λύμα τόύ κεφαλιόύ� .(1) 
Παρ’ ό� λ’ αύτα�  ό� μως, τόνι�ζόύμε ό� τι αύτό�  
αφόρα�  μια σύγκεκριμε�νή επόχή� , και ό�χι 
ό� λες τις επόχε�ς και δεν επιτρε�πεται να 

(1)  Abu Ishaq al-Sherazy, Al-Muhazib fi fiqh al-imam al-
Shafie, Dar al-Kutub al-Ilmyyiah, Βηρυτός.
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ύπόχεω� νόνται όι α� νθρωπόι να καλύ� ψόύν 
τα κεφα� λια�  τόύς.

Ο αλ-Σατι�μπύ σχόλι�ασε τό θε�μα αύτό�  
τόνι�ζόντας ό� τι, ή κα� λύψή τόύ κεφαλιόύ�  
ει�ναι απαραι�τήτή για τόύς ανθατόλι�τες, 
και αν κα� πόιός δεν καλύ� πτει τό κεφα� λι 
τόύ, αύτό�  ύπόνόμεύ� ει τήν ανδρει�α τόύ, σε 
αντι�θεσή με τόύς δύτικόύ� ς δεν θεωρει�ται 
απαραι�τήτή.(1)

Ο ιμα� μής αλ-Καρα� φύ τό� νισε, ή 
πρόσπα� θεια να νόμόθετήθόύ� ν κα� πόιόι 
νό� μόι για πρα� ξεις πόύ ε�χόύν σχε�σή με τήν 
παρα� δόσή, δει�χνόύν μεγα� λή αμόρφωσια�  
με τήν θρήσκει�α. Γι’ αύτό�  αν πρό� κεται να 
ταξιδε�ψόύμε από�  τήν χω� ρα μας σε α� λλή 
χω� ρα, θα πρε�πει να ταύτιστόύ� με με τις 
σύνή� θειε�ς τόύς, τό ι�διό γι�νεται και αν 
μας ε�ρχόνται κα� πόιόι α� νθρωπόι ξε�νόι, θα 
πρε�πει να ταύτιστόύ� 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-Καιε�μ ει�πε, «ό� πόιός χόρήγει� 
φετφα�  στόύς ανθρω� πόύς, βασιζό� μενός 
μό� νό στό κει�μενό, παρα�  τις διαφόρετικε�ς 
παραδό� σεις, τις σύνή� θειες, τήν επόχή� , 
τόν τό� πό και τις καταστα� σεις, τό� τε θα 
περιπλανή� σει και θα περιπλανήθει�».(1)

Ο ιμπν Αμπντει�ν τό� νισε, «όι νόμικε�ς 
ύπόθε�σεις απόδεικνύ� όνται με τα 
θρήσκεύτικα�  κει�μενα ή�  με τις από� ψεις των 
νόμόλό�γων. Ο θεόλό�γός κρι�νει σύ� μφωνα 
με τήν επόχή�  πόύ ζει και με τις σύνή� θειες 
πόύ ύπα� ρχόύν, και αν πρό� κειτό να ζή� σει 
σ’ α� λλή επόχή�  τό� τε θα α� λλαζε τόν φετφα�  
τόύ. Πρε�πει να γνωρι�ζει τις σύνή� θειες των 
ανθρω� πων, διό� τι πόλλε�ς κρι�σεις αλλα� ζόύν 
ανα� λόγα με τόν χω� ρό και τόν χρό� νό».(2)

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

Ilmyyiah, 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 Μόύχα� μμαντ (ΕΕΑΕ) δεν ή� ταν 
μό� νό Πρόφή� τής, αλλα�  ή� ταν Πρόφή� τής, 
στρατιωτικό� ς αρχήγό� ς και ήγε�τής 
κρα� τόύς. Αύτό�  πόύ ε�κανε ό Πρόφή� τής, 
πόύ αφόρα�  τήν λατρει�α και τό δό�γμα, και 
τό ε�καναν όι σύ� ντρόφόι� τόύ μετα�  από�  
αύτό� ν, ει�ναι αμετα� κλήτό και δεν αλλα� ζει 
ανα� λόγα με τόν χω� ρό και τόν χρό� νό. 
Αναφε�ρόύμε για παρα� δειγ,α τήν νήστει�α 
τόύ Ραμαζανόύ� , τις πρόσεύχε�ς, τήν Ζακα� τ 
και τό Χα� τζ, επι�σής αύτό�  πόύ ε�κανε ως 
σόύ� ννα ό� πως τήν νήστει�α τόύ Άραφα και 
τής ήμε�ρας τόύ Ασόύρα� .

Αύτό�  πόύ ε�κανε ό Πρόφή� τής με τήν 
ιδιό� τήτα τόύ Πρόφή� τή και τόύ αρχήγόύ� , 
τό� τε πρε�πει να τό αντιμετωπι�σόύμε ως 
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πρα� ξή ενό� ς Πρόφή� τή, αρχήγόύ� , δικαστή�  
και ήγε�τή.(1)

Αναφε�ρόύμε για παρα� δειγμα 
κα� πόιες περιπτω� σεις ό� πόύ ό Πρόφή� τής 
σύμπεριφερό� ταν ως πρόφή� τής και ως 
ήγε�τής, ό� ταν ει�πε, «ό� πόιός καλλιεργή� σει 
ή� ρεμή γή, τόύ ανή� κει».(2)

Ο Αμπόύ Χανι�φα ει�πε, «ό Πρόφή� τής σε 
αύτή�  τήν περι�πτωσή σύμπεριφε�ρθήκε ως 
ήγε�τής, και δεν επιτρε�πεται σε κανε�ναν να 
καλλιεργή� σει καμι�α ή� ρεμή γή χωρι�ς τήν 
α� δεια τόύ ήγε�τή.(3) Μό� νό ό ήγε�τής μπόρει� 
να κρι�νει σε τε�τόιόύ ει�δόύς θε�ματα, διό� τι 
αν ό καθε�νας απόκτή� σει τό όικό� πήδό 
πόύ θε�λει και τό καλλιεργή� σει, τό� τε ή 
κατα� στασή θα μετατραπει� σε χα� ός. Πρε�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 σεβαστόύ� ν όι α� νθρωπόι τόν νό� μό 
πόύ διόργανω� νει τις ύπόθε�σεις τής χω� ρας 
και των πόλιτω� ν.

Εκει� πόύ σύμπεριφε�ρθήκε ό Πρόφή� τής 
ως αργήγό� ς στρατόύ� , «ό� πόιός σκότω� νει 
κα� πόιόν σε μα� χή, ε�χει δικαι�ωμα να πα� ρει 
τα αντικει�μενα�  τόύ». (1) Στήν επόχή�  μας 
ό� μως, δεν επιτρε�πεται αύτό� , δήλαδή�  
αν σκότω� σει κα� πόιόν τρόμόκρα� τή δεν 
επιτρε�πεται να πα� ρει τααντικει�μενα�  τόύ. 
Διό� τι αύτό�  ύπό� κειται στις σύ� γχόννόύς 
νό� μόύς και στό σύ� νταγμα τόύ κρα� τόύς.

Άλλή περι�πτωσή ό� πόύ ό Πρόφή� τής 
σύμπεριφε�ρθήκε ως δικαστή� ς, ή� ταν τό 
θε�μα τόύ Χόύ� λ (ε�να ει�δός διαδύγι�όύ), 
ό� ταν τόύ ή� ρθε ή σύ� ζύγός τόύ Θα� μπιτ ιμπν 
Κα� ις και τόύ ει�πε, «μισω�  τήν απιστι�α στό 
Ισλα� μ». Τής ει�πε ό Πρόφή� τής, «τόύ δι�νει 

(1)  Al-Buchary, Sahih, kitab Fardh al-Khums, bab maan lam 
Yuhammes al-Aslab, wa man Qatal Qatilan falahu Sal-
buh min Ghayr an Yukhammes wa Hukm al-Imam fih, 
αριθ. Χαντίθ, (3142).
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πι�σω τόν κή� πό τόύ;». Τόύ απα� ντήσε, 
«Μα� λιστα». Τόύ ει�πε ό Πρόφή� τής, 
«δε�ξόύ τόν κή� πό, και χω� ρισε� τήν». Στήν 
περι�πτωσή αύτή�  σύμπεριφή� ρθήκε ό 
Πρόφή� τής ως δικαστή� ς, και στήν επόχή�  
μας αύτό�  τό θε�μα ύπό� κειται στόν νό� μό και 
ε�χει δική�  τόύ νόμόθεσι�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 Αμπόύ Χόύρα� ιρα αφήγι�ήκε ό� τι 
ό Πρόφή� τής (ΕΕΑΕ) ει�πε, «αν δεν 
φόβό� μόύν να επιβαρύ� νω τήν όύ� μμα μόύ 
ή�  τόύς ανθρω� πόύς, θα τόύς διε�ταζαν 
να κα� νόύν σόύα� κ (όδόντό� βόύρσα) πριν 
κα� θε πρόσεύχή� ».(1) Ο Ζα� ιντ ιμπν Χα� λιντ 
αλ-Τζα� χνύ, αφήγή� θήκε ό� τι ό Πρόφή� τής 
ει�πε, «αν δεν φόβό� μόύν να επιβαρύ� νω 
τήν όύ� μμα μόύ, θα τόύς διε�ταζαν να 
κα� νόύν σόύα� κ (όδόντό� βόύρσα) πριν κα� θε 
πρόσεύχή� ».(2) Επι�σής ό Άμπόύ Χόύρα� ιρα 
αφήγή� θήκε ό� τι ό Πρόφή� τής (ΕΕΑΕ) ει�πε, 
«αν δεν φόβό� μόύν να επιβαρύ� νω τήν 
όύ� μμα μόύ, θα τόύς διε�ταζαν να κα� νόύν 

(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 suna-
naha, bab al-Swak, αριθ. (287).
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σόύα� κ (όδόντό� βόύρσα) πριν κα� θε 
όύεντόύ� ε (πλε�σιμό για πρόσεύχή� ).(1) Ο 
Χόύδα� ιφα αφήγή� θήκε ό� τι ό Πρόφή� τής, 
«ό� ταν ό Πρόφή� τής πρόσεύχό� ταν τήν 
νύ� χτα, καθα� ριζε τό στό� μα τόύ με τό 
σόύα� κ».(2) Ο αλ-Μεκντα� μ ιμπν Σόύρα� ιχ 
αφήγή� θήκε ό� τι ό πατε�ρας τόύ αφήγή� θήκε 
ό� τι, «ρω� τήσα τήν Αι�σσα: με τι α� ρχισε 
ό Πρόφή� τής μπαι�νόντας στό σπι�τι; 
Απα� ντήσε, «με τό σόύα� κ».(3) 

Ο Αμε�ρ ιμπν Ραμπι�’α αφήγή� θήκε ό� τι, 
«Ει�δα τόν Πρόφή� τή να καθαρι�σει τό στό� μα 
τόύ με τό σόύα� κ, ενω�  ή� ταν σε νήστει�α».(4)

Ο Πρόφή� τής εξή� γήσε τήν σήμασι�α για 
τήν χρή� σή τόύ σόύα� κ, «τό σόύα� κ καθαρι�ζει 
τό στό� μα και ικανόπόιει� τόν Θεό� ».

(1)  Abu Dawoud, Sunan Abu Dawoud, Sunan.
(2)  Al-Buchary, Sahih, kitab Al-Buchary, Sahih, kitab al-

Wedue, 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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Εα� ν ή πρό� θεσή τόύ βόύρτσι�σματός των 
δόντιω� ν ει�ναι ή καθαρό� τήτα τόύ στό� ματός 
και ή διατή� ρήσή τής ύγει�ας, και να μύρι�ζει 
καλα� , και να αφαιρεθει� τύχό� ν δύσα� ρεστες 
όσμε�ς στα δό� ντια για τήν πρόστασι�α και 
τήν ενι�σχύσή των όύ� λων. Αύτό� ς ό στό�χός 
επιτύγχα� νεται επι�σής με τό σόύα� κ, τό 
κλαδι� από�  δε�νδρα Αρα� κ επιτύγχα� νεται 
επι�σής και με ό� λες τις μεθό� δόύς για τήν 
επι�τεύξή αύτόύ�  τόύ σκόπόύ� . Δεν ύπα� ρχει 
τι�πότα λα� θός αν γι�νεται με τό σόύα� κ ή�  με 
α� λλόν τρό� πό, ό� πως με τήν όδόντό� βόύρτσα 
ή�  με ότιδή� πότε α� λλό παρό� μόιό. Όταν 
ό� μως νόμι�ζόύν μερικόι� α� νθρωπόι- λό�γω 
τής επιφανειακή� ς κατανό� ήσής τόύ 
χαντι�θ- ό� τι μό� νό με τό σόύα� κ γι�νεται 
αύτό� , παρα�  τό γεγόνό� ς ό� τι τό σόύα� κ 
μπόρει� να λερωθει� με σκό� νι διό� τι ει�ναι 
εεκτιθιμε�νό πα� ντα στήν τζε�μπή. Αύτή�  ή 
ερμήνει�α δει�χνει λανθασμε�νή αντι�λήψή 
των κειμε�νων, διό� τι μερικόι� θεωρόύ� ν τό 
σόύα� κ σήμα� δι τής καλόσύ� νής και τής 
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εύσε�βειας. Αν όι σύ� ντρόφόι τόύ Πρόφή� τή 
τό χρήσιμόπόιόύ� σε, αύτό�  ε�γινε επειδή�  δεν 
ει�χαν α� λλό με�σόν. 

***
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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 Αμπόύ Χόύρα� ιρα αφήγή� θήκε ό� τι ό 
Πρόφή� τής (ΕΕΑΕ) ει�πε, «ό� ταν κα� πόιός 
από�  σας θελή� σει να πα� ει στό κρεβα� τι τόύ 
για ύ� πνό, τό� τε να τό καθαρι�σει με τό ρόύ� χό 
τόύ και να αναφε�ρει τό ό� νόμα τόύ Αλλα� χ, 
διό� τι δεν γνωρι�ζει τι ύπα� ρχει στό κρεβα� τι 
τόύ. Όταν θελή� σει να κόιμήθει�, τό� τε να 
ξαπλω� σει στήν δεξια�  τόύ πλεύρα� , και να 
πει: «δό� ξα τω Αλλα� χ!  Θεε� μόύ, ξα� πλωσε 
στό ό� νόμα�  Σόύ και με τό ό� νόμα�  Σόύ θα 
σήκωθω� . Αν πα� ρεις τήν ψύχή�  μόύ, τό� τε να 
τήν σύγχωρή� σεις, και αν τήν αφή� σεις να 
ζή� σει, τό� τε να τήν φύλα� ξει ό� πως φύλα� γεις 
τόύς εύσεβει�ς δόύ� λόύς Σόύ».(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 Αμπόύ Χόύρα� ιρα αφήγή� θήκε ό� τι ό 
Πρόφή� τής (ΕΕΑΕ) ει�πε, «ό� ταν κα� πόιός από�  
σας αφή� σει τό κρεβα� τι τόύ και θελή� σει 
να ξαναγύρι�σει, τό� τε να τό τινα� ξει με τό 
ρόύ� χό τόύ τρεις φόρε�ς, διό� τι δεν γνωρι�ζει 
τι ή� ρθε στό κρεβα� τι τόύ ό� ταν σήκω� θήκε. 
Όταν ξαπλω� σει να πει: «δό� ξα τω Αλλα� χ!  
Θεε� μόύ, ξα� πλωσε στό ό� νόμα�  Σόύ και με 
τό ό� νόμα�  Σόύ θα σήκωθω� . Αν πα� ρεις τήν 
ψύχή�  μόύ, τό� τε να τήν σύγχωρή� σεις, και αν 
τήν αφή� σεις να ζή� σει, τό� τε να τήν φύλα� ξει 
ό� πως φύλα� γεις τόύς εύσεβει�ς δόύ� λόύς 
Σόύ. Και ό� ταν εξύπνή� σει να πει: «Δό� ξα 
τω Αλλα� χ πόύ μόύ ε�δωσε τήν ύγει�α, και 
μόύ χα� ρσε τήν ζωή�  ξανα� , και με βόή� θήσε 
να Τόν δόξα� σω».(1) Ο Αμπόύ Χόύρα� ιρα 
αφήγή� θήκε ό� τι ό Πρόφή� τής (ΕΕΑΕ) ει�πε, 
«ό� ταν κα� πόιός από�  σας αφή� σει τό κρεβα� τι 

(1)  Al-Buchary, Sahih, kitab al-Tauheed, bab al-Su’aal bi-
Asmaa Allah Ta’ala wa al-Isti’aza biha, αριθ. Χαντίθ, 
(7393). Al-Termizi, Sunan, Abwab al-Da’awat an Rasul 
Allah, αριθ. Χαντίθ, (3401).



99

فهم مقاصد السنه يوناىن

τόύ τήν νύ� χτα και θελή� σει να ξαναγύρι�σει, 
τό� τε να τό τινα� ξει με τό ρόύ� χό τόύ, διό� τι 
δεν γνωρι�ζει τι ή� ρθε στό κρεβα� τι τόύ ό� ταν 
σήκω� θήκε. Όταν ξαπλω� σει να πει: «δό� ξα 
τω Αλλα� χ!  Θεε� μόύ, ξα� πλωσε στό ό� νόμα�  
Σόύ και με τό ό� νόμα�  Σόύ θα σήκωθω� . 
Αν πα� ρεις τήν ψύχή�  μόύ, τό� τε να τήν 
σύγχωρή� σεις, και αν τήν αφή� σεις να ζή� σει, 
τό� τε να τήν φύλα� ξει ό� πως φύλα� γεις τόύς 
εύσεβει�ς δόύ� λόύς Σόύ. Και ό� ταν εξύπνή� σει 
να πει: «Δό� ξα τω Αλλα� χ πόύ μόύ ε�δωσε 
τήν ύγει�α, και μόύ χα� ρσε τήν ζωή�  ξανα� , και 
με βόή� θήσε να Τόν δόξα� σω».(1)

Ερμήνεύ� όντας επιφανειακα�  τό χαντι�θ, 
καταλαβαι�νει κανει�ς ό� τι ό� ταν κα� πόιός ό 
α� νθρωπός φόρα� ει μόντι�ρνα ρόύ� χα, δεν 
μπόρει� να τό κα� νει με αύτό� , τό� τε να μήν 
τό κα� νει. Όμως ή βαθια�  ερμήνει�α τόύ 
χαντι�θ, απόδεικνύ� ει τό γεγόνό� ς ό� τι αν ό 
α� νθρωπός δεν μπόρει� με τό ρόύ� χό τόύ, 

(1)  Al-Bazzar, Sunan, 15/161, αριθ. Χαντίθ, (8506).
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τό� τε να τό κα� νει με ότιδή� πότε α� λλό πόύ 
μπόρει� να πραγματόπόιή� σει τόν σκόπό� .

Αύτό�  ή� ταν για τήν επόχή�  τόύς, ό� μως στις 
σήμερινε�ς μας με�ρες μπόρει� ό α� νθρωπός 
να χρήσιμόπόιή� σει ότιδή� πότε α� λλό να 
εκπλήρω� σει τόν σκόπό� . Κα� πόιόι από�  τόύς 
ερμήνεύτε�ς των χαντι�θ εξή� γήσαν τήν 
αύτό�  πόύ ει�πε ό Πρόφή� τής για τήν χρή� σή 
τόύ α� κρόύ τόύ ρόύ� χόύ στόν καθαρισμό�  
τόύ κρεβατιόύ� , ε�τσι ω� στε τό χε�ρι να μήν 
τραύματιστει� από�  ε�να κόφτερό�  με�ταλλό ή�  
ε�να μύτερό�  κόμμα� τι ξύ� λόύ, ή�  σκό� νή, ή�  φε�δι 
ή�  σκόρπιό�  ή�  α� λλες βλα� βες, πόύ ενδε�χεται 
να βλα� ψόύν τόν α� νθρωπό αν καθαρι�σει 
τόν τό� πό τόύ ύ� πνόύ με τό χε�ρι τόύ.(1)

Όπόιός ό� μως ζωει� με τόν τρό� πό 
τόύς, τό� τε μπόρει� να κα� νει τό ι�διό, 
χρήσιμόπόιω� ντας τό α� κρό τόύ ρόύ� χόύ τόύ 

(1)  Sharh anl-Nawawy li-Sahih Musli, 17/ 37 και Tuhfata al-
Ahwazy 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 καθαρι�σει τόν χω� ρόύ πόύ κόιμα� ται. 
Όμως ή πρόσπα� θεια να επιβα� λλεται αύτό�  
σε ό� λόύς τόύς ανθρωπόύς, θεωρει�ται 
αμόρφωσια�  και δει�χνεται λανθασμε�νή 
κατανό� ήσή των κειμε�νων, και δύσκόλεύ� ει 
τόύς ανθρω� πόύς να τακτόπόιή� σόύν τις 
ύπόθε�σεις τής ζωή� ς τόύς. ό� πόιός θελή� σει 
επιμόνήτικα�  να εφαρμό� σει τό χαντι�θ τόύ 
Πρόφή� τή, ε�τσι ό� πως φαι�νεται, τό� τε θα 
αδική� σει τήν σόύ� ννα τόύ Πρόφή� τή, διό� τι 
πρε�πει να ύπωφελήθει� από�  τις εξελι�ξεις 
τής ζωή� ς.

Η γενική�  αρχή�  ύπόστήρι�ζει ό� τι τό 
κανόνικό�  ει�ναι ό� λτι ό� λα τα πρα� γματα 
επιτρε�πόνται, εκτό� ς και αν ύπα� ρχει 
κα� πόιό επιχει�ρήμα πόύ απαγόρεύ� ει κα� τι. 
Ο Θα’λα� μπα αλ-Χόύ� σανύ αφήγή� θκήε 
ό� τι ό Πρόφή� τής (ΕΕΑΕ) ει�πε, «ό Αλλα� χ 
σας επιβα� λλει μερικα�  καθή� κόντα, μήν 
τα αμελει�τε, και σας απαγόρεύ� ει κα� πόια 
πρα� γματα, μήν τα παραβια� σετε. Και 
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α� φήσε α� λλα ασχόλι�αστα, μήν τα ψα� ξετε».(1) 
Ο ιμπν Αμπα� ς αφήγή� θήκε επι�σής ό� τι 
ό Πρόφή� τής ει�πε, «όι α� νθρωπόι στήν 
πρό-ισλαμική�  περι�όδό ε�τρωγαν κα� πόια 
τρό� φήμα και απαγό� ρεύαν α� λλα. Έστερα 
ό Αλλα� χ τόύς ε�στειλε τόν Πρόφή� τή Τόύ, 
και μαζι� τόύ ε�στειλε και τό Βιβλι�ό. Τή� ρήσε 
τόν νό� μό τόύ Αλλα� χ στα επιτρεπτα�  και τα 
απαγόρεύμε�να. Αύτό�  πόύ δεν σχόλι�ασε, 
ει�ναι για να μας διεύκόλύ� νει. Μετα�  
αγό� ρεύσε αύτό�  τό εν λό�γω εδα� φιό, «δεν 
βρι�σκω τι�πότα σε ό� ,τι μόύ απόκαλύ� πτεται 
κα� τι απαγόρεύμε�νό για τόν α� νθρωπό πόύ 
τρε�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 αφήγή� θήκε ό� τι ό Πρόφή� -
τής τόύ Αλλα� χ (εεαε) ει�πε, «ό Αλλα� χ δεν 
κόιτα� ει σε εκει�νόν πόύ φόρα� ει μακρια�  ρόύ� -
χα από�  αλαζόνει�α».(1) Αφήγή� θήκε επι�σής, 
ό� τι ό Πρόφή� τής τόύ Αλλα� χ ει�πε, «ό� πόιός 
φόρα� ει μακρια�  ρόύ� χα πόύ σε�ρνόύν, και τό 
κα� νει από�  αλαζόνει�α, δεν θα τόν κόιτα� ξει 
ό Αλλα� χ τήν ήμε�ρα τής κρι�σεως». Ρω� τήσε 
τόν Μόύχα� ριμπ, «μή� πως πρόσδιό� ρισε τό 
ρόύ� χό;» Μόύ απα� ντήσε, «δεν πρόσδιό� ρισε 
τι�πότα».(2) Αφήγή� θήκε επι�σής ό ι�διός 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 Bay-
iaan 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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ό Πρόφή� τής ει�πε, «ό� πόιός φόρα� ει ρόύ� χα 
πόύ σε�ρνόύν από�  αλαζόνει�α, δεν θα τόν 
κόιτα� ξει ό Αλλα� χ τήν ήμε�ρα τής κρι�σε-
ως». Τό� τε ό Άμπόύ μπακρ σχόλι�ασε, «ή μια 
πλεύρα�  τόύ φόρε�ματό� ς μόύ ει�ναι μακρια� , 
πρε�πει να τήν μακρύ� νω;». Τόύ ει�πε ό Πρό-
φή� τής, «εσύ�  δεν τό κα� νει από�  αλαζόνει�α».(1)

Ο ιμπν Όμαρ αφήγή� θήκε επι�σής ό� τι 
ει�δε κα� πόιόν πόύ φόρα� ει ρόύ� ν μακρια� , και 
τόν ρω� τήσε από�  πόύ�  ει�σαι; Τόύ απα� ντήσε 
ό� τι ει�ναι από�  τόύς μπα� νύ Λα� ιθ, και ό ιμπν 
Όμαρ τόν αναγνω� ρισε. Ύστερα τόύ ει�πε, 
«α� κόύσα τόν Πρόφή� τή με τα δύό μόύ 
τα αύτια�  να πει�: «ό� πόιός φόρα� ει μακρια�  
ρόύ� χα από�  αλαζόνει�α, ό Αλλα� χ δεν θα τόν 
κόιτα� ξει ό Αλλα� χ τήν ήμε�ρα τής κρι�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 Αμπόύ Δαρρ αφήγή� θήκε ό� τι ό Αλλα� χ 
ει�πε, «τρει�ς ανθρω� πόύς δεν θα τόύς μιλή� σει 
ό Αλλα� χ τήν ήμε�ρα τής κρι�σεως, και δεν θα 
τόύς κόιτα� ξει και δεν θα τόύς σύγχωρή� σει 
και θα τιμωήθόύ� ν αύστρα� ». Τό επανε�λαβε 
αύτό�  ό Πρόφή� τής τρεις φόρε�ς. Τό� τε ει�πε 
ό Άμπόύ Ζαρρ, «ει�ναι χαμε�νόι α� νθρωπόι! 
Πόιόι� ει�ναι Πρόφή� τή τόύ Αλλα� χ; Απα� ντήσε, 
«εκει�νός πόύ φόρα� ει μακρια�  ρόύ� χα, εκει�νός 
πόύ δι�νει ελεήμόσύ� νή και μετα�  σκανδαλι�ζει 
αύτό� ν πόύ τόύ δι�νει. Εκει�νός πόύ όρκι�ζεται 
και ψεύ� δεται για να πόύλή� σει τό πρόιό� ν 
τόύ». (1) Ο Αμπόύ Χόύρα� ιρα αφήγή� θκε ό� τι 
ό Πρόφή� τής (ΕΕΑΕ) ει�πε, «’όπόιός φόρα� ει 
ρόύ� χα κα� τω από�  τόν αστρα� γαλό, θα πει 
στήν κό� λασή».(2)

(1)  Muslim, Sahih, kitaabal-Iman, bab Bayiaan Ghalat Tahreem Is-
baal al-Izaar, wa al-Mann bil-Attyiah wa Tanqeeq al-Sel’ah bil-
Halif, 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 al-
Ka’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 παραπα� νω χαντι�θ, 
καταλαβαι�νει κανει�ς ό� τι ή αιτι�α τής 
απαό� ρεύσής ει�ναι ή αλαζόνει�α, πρα� γμα 
πόύ ι�σχύε για τήν επόχή�  εκει�νή. Έτσι, 
ό� σό ύπα� ρχει αύτό� ς ό λό�γός, δήλαδή�  ή 
αλαζόνει�α, τό� τε ισχύ� ει ή απαγό� ρεύσή. 
Αν ό� μως δεν τό κα� νει ό α� νθρωπός από�  
αλαζόνει�α, τό� τε ή απαγό� ρεύσή δεν ισχύ� ει, 
ό� πως αναφε�ρόύν τα χαντι�θ.

Τό χαντι�θ πόύ αναφε�ρει ό� τι ό� πόιός 
φόρα� ει ρόύ� χό κα� τω από�  τόν αστρα� γαλό 
ει�ναι στήν κό� λασή, και τό α� λλό πόύ 
αναφε�ρεται στόύς τρεις ανθρω� πόύς πόύ 
δεν τόύς μιλα� ει ό Αλλα� χ τήν ήμε�ρα τής 
κρι�σεως και δεν τόύς κόιτα� ει και δεν τόύς 
σύγχωρει�, ε�χόύν μια πρόϋπό� θεσή, να γι�νει 
αύτό�  δήλαδή�  για τήν αλαζόνει�α.

Ο ιμα� μής αλ-Ναόύαόύι τό� νισε ό� τι αύτό�  
για εκει�νόύς πόύ τό κα� νόύν για αλαζόνει�α, 
για αύτό�  ό Άμπόύ Μπακρ δεν ή� ταν από�  
εκει�νόύς, και γι’ αύτό�  τόύ επιβεβαι�ωσε ό 
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Πρόφή� τής ό� τι δεν ει�ναι από�  εκει�νόύς.(1)

Ο ιμπν Χα� τζαρ σχόλι�ασε ό� τι τό ισμπα� λ 
(μακρύ�  ρόύ� χό), ει�ναι απαγόρεύμε�νό με 
τήν πρόϋπό� θεσή αν τό κα� νει ό α� νθρωπός 
με σκόπό�  τήν αλαζόνει�α.(2)

Ο αλ-Χα� φιζ αλ-Ιρακύ σχόλι�ασε 
τόνι�ζόντας ό� τι τό χαντι�θ πόύ αφόρα�  τό 
μακρύ�  ρόύ� χό, φε�ρνει τήν τιμωρι�α στόν 
α� νθρωπό αν τό φόρα� ει για αλαζόνει�α.(3)

Ο αλ-Σαόύκα� νύ τό� νιε ό� τι τα χαντι�θ 
αφόρόύ� ν τόν α� νθρωπό πόύ κα� νει αύτό�  
με αλαζόνει�α, και αύτό�  φαι�νεται στήν 
απα� ντήσή πόύ ε�δωσε ό Πρόφή� τής (ΕΕΑΕ) 
στόν Άμπόύ Μπακρ.(4)

Αφήγει�ται επι�σής ό� τι ό Άμπόύ 
Χανι�φα φό� ρεσε ε�να φό� ρεμα ακριβό�  αξα� ς 

(1)  Sharh al-Nawawy ala Sahih Muslim, 2/ 116.
(2)  Ibn Hajar al-Askalany, Fath al-Bary Sharh Sahih al-Bu-

chry, 10/ 263.
(3)  Zayduldin al-Iraqy, Tarh al-Tathreeb fi Sharh al-Taqreeb, 

8/ 174. 
(4)  Al-Shaukany, Nayl al-Awtaar, 2/ 132.



110

فهم مقاصد السنه يوناىن

τετρακόσι�ων δεναρι�ων, και ή� ταν κα� τω 
από�  τό αστρα� γαλό. Όταν τόύ ει�παν, «δεν 
μας ει�ναι απαγόρεύμε�νό αύτό;:». Τό� τε 
ει�πε, «ή απαγό� ρεύσή ισχύ� ει για εκει�νόύς 
πόύ τό κα� νόύν από�  αλαζόνει�α, και δεν 
ει�μαστε από�  αύτόύ� ς».(1)

Επιβεβαιω� νόύμε ό� τι αν αύτό�  γι�νεται 
για ύπερήφα� νεια και αλαζόνει�α, τό� τε ει�ναι 
απαγόρεύμε�νό, αλλιω� ς δεν τι�θεται ζή� τήμα 
σ’ αύτό� . Σήμαντικό�  ει�ναι τό γεγόνό� ς τό 
μακρύ�  ρόύ� χό να μήν μαζεύ� ει ακαθαρσι�ες, 
διό� τι αύτό�  ει�ναι εμπό� διό για τήν πρόσεύχή� . 

(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 αφήγή� θήκε ό� τι ό Πρόφή� τής 
επι�βαλε τήν ελεήμόσύ� νή τόύ φι�τρ ε�να 
σαα (ει�δός με�τρόύ) από�  χόύρμα� δες ή�  ε�να 
σαα από�  κριθα� ρι και αύτό�  ισχύ� ει για τόν 
ελεύ� θερό και τόν δόύ� λό, τό αρσενικό�  και τό 
θήλύκό� , τό μικρό�  και τό μεγα� λό. Διε�ταξε ό 
Πρόφή� τής να δι�νεται πριν κατεύθύ� νόνται 
όι α� νθρωπό για πρόσεύχή� .(1)

Ο α� μπόύ Σαε�ντ αφήγή� θήκε, «δι�ναμε 
τήν ζακα� τ αλ-φι�τρα σαα από�  τρό� φεμα, ή�  
σαα από�  κριθα� ρι, ή�  χόύρμα� δες ή�  σαα από�  
σταφι�δες».(2)

(1)  Al-Buchary, Sahih, kitaab al-Zakah, bab Sadakat al-
Fetr, αριθ. Χαντίθ, (1503). Και Muslim, Sahih, kitaab al-
Zakat, 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 Mus-
lim, Sahih, kitaab al- Zakah, ο.π, (985).
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Ο Αμρόύ ιμπ Σόύα� ιμπ αφήγή� θήκε ό� τι 
ό πατε�ρα τόύ α� κόύσε από�  τόν πατε�ρα 
τόύ, ό� τι ό Πρόφή� τής τόύ Αλλα� χ, «ε�στειλε 
κα� πόιόν να ειδόπόιή� σει τόύς ανθρω� πόύς 
στήν Με�κκα, ό� τι ή ελεήμόσύ� νή τόύ φιτρ 
ει�ναι ύπόχρεωτική�  για κα� θε μόύσόύλμα� νό, 
αρσενικό�  ή�  θήλύκό� , ελεύ� θερό ή�  δόύ� λό, 
μικρό�  ή�  μεγα� λό, και ει�ναι δύό μόύ� ντ από�  
σιτα� ρι, και από�  τα α� λλα ει�δή ε�να σαα». 
Αφήγει�ται σε α� λλή μόρφή� , «δύό μόύ� ντ 
από�  αλεύ� ρι».(1) 

Ο ιμπν Αμπα� ς ει�πε ό� τι ό Πρόφή� τής 
τόύ Αλλα� χ επι�βαλε ζακα� τ αλ-φιτρ για 
να εξαγνι�σει τόν α� νθρωπό πόύ νήστεύ� ει 
από�  τήν κόκόλόγι�α, τις κακε�ς πρα� ξεις, και 
ει�ναι τρό� φιμό για τόύς φτωχόύ� ς. Όπόιός 
τήν δι�νει πριν τήν πρόσεύχή� , ει�ναι δεκτή�  
ζακα� τ, και ό� πόιός τήν δι�νει μετα�  τήν 
πρόσεύχή� , ει�ναι ελεήμόσύ� νή».(2) Ο Ναφι�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 al-
Zakah, bab Sadaqat al-Fetr, αριθ. Χαντίθ, (1827).
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αφήγή� θήκε ό� τι ό ιμπν Όμαρ ει�πεμ ό� τι ό 
Πρόφή� τής τόύ Αλλα� χ (ΕΕΑΕ) πρόσδιό� ρισε 
τήν ζαντα� κατ αλ-φιτρ – ή�  τόύ Ραμαζανιόύ� - 
για τόν αρσενικό� , τό θήλύκό� , τόν ελεύ� θερό, 
τόν δόύ� λό και ει�ναι σαα από�  χόύρμα� δες, ή�  
κριθα� ρι. Και όι α� νθρωπόι αναλόγόύ� σαν 
αύτό�  σε μισό�  σαα από�  αλεύ� ρι. Ο ιμπν Όμαρ 
δινε χόύρμα� δες, και ό� ταν ύπή� ρχε ε�λλειψή 
χόύρμα� δων στήν Μεντι�να, τό� τε ε�δινε 
κριθα� ρι, και ε�δινε για τόν μικρό�  και τόν 
μεγα� λό α� νθρωπό. Έδινε σε εκει�νόύς πόύ 
τό δε�χόνταν, και τό ε�διναν μια ή�  δύό με�ρες 
πριν τήν εόρτή�  τόύ φιτρ».(1)

Ο α� μπόύ Σαεε�ντ αλ-Χόύντόύ� ρι σχόλι�ασε 
λε�γόντας: «τήν δι�ναμε τήν ζακα� τ- τήν 
επόχή�  τόύ Πρόφή� τή (ΕΕΑΕ), ε�να σαα�  από�  
τρό� φιμα ή�  από�  χόύρμα� δες ή�  από�  κριθα� ρι 
ή�  από�  σταφι�δες. Όταν ανε�λαβε ό Μόύαόύ-

(1)  Muslim, Sahih, kitaab al-Zakah, bab zakat al-Fitr ala al-
Muslimeen min Tamr wa min Sha’ir, αριθ. Χαντίθ, (985). 
Τα δυο μούντ εξισώνουν μισό σαά. 
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ι�για και α� ρχισαμε να ε�χόύν και σιτα� ρι, 
τό� τε ε�κρινε ό� τι ε�να σαα�  από�  αύτό�  (σιτα� ρι) 
εξισω� νει δύό από�  εκει�να».(1) 

Στήν αφή� γήσή τόύ Άμπόύ Σαεε�ντ πόύ 
καταγρα� φει ό Μόύ� σλιμ, ει�πε, «δι�ναμε 
κατα�  τήν επόχή�  τόύ Πρόφή� τή (ΕΕΑΕ) 
τήν ζακα� τ τόύ φιτρ για τόν μικρό�  και τόν 
μεγα� λό, τόν ελεύ� θερό και τόν δόύ� λό ε�να 
σαα�  από�  τρό� φιμα, ή�  από�  κριθα� ρι ή�  από�  
χόύρμα� δες ή�  από�  στφι�δες. Αύτό�  σύνε�χιζε 
με�χρι πόύ ανε�λαβε ό Μόύαόύι�για και 
ή� ρθε για πρόσκι�νήμα και ανε�βήκε σστόν 
α� νβωνα και μι�λήσε στόύς ανθρω� πόύς, 
και τόύς ει�πε μεταξύ�  α� λλων, «θεωρω�  ό� τι 
δύό μόύ� ντ από�  τό σιτα� ρι, εξισω� νόύν ε�να 
σαα�  από�  χόύρμα� δες. Τό� τε όι α� νθρωπόι 
εφα� ρμόσαν αύτό�  πόύ ει�πε».(2) Ο σκόπό� ς 
τής ελεήμόσύ� νής ει�ναι να ικανόπόιόύ� νται 

(1)  Ibn Majah, Sunan, bab Sadaqat al-Fitr (3/ 1830).
(2)  Al-Buchary, Sahih, kitaab al-Zakah, bab al-Ardh fi al-

Zakah.
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όι ανα� γκής τόύ φτωχόύ�  ανθρω� πόύ 
και να εκπλήρω� νόνται τα σύμφε�ρόντα�  
τόύ. Ωστό� σό, τό καλό�  σύμφε�ρό των 
ανθρω� πων, ταύτι�ζεται πα� ντα με τόν 
νό� μό τόύ Αλλα� χ. Γι’ αύτό� , αν όι σύνθή� κες 
τής επόχή� ς κρι�νόύν ό� τι τό σύμφε�ρόν τόύ 
φτωχόύ�  στό τρό� φιμό, τό� τε πρε�πει να 
πα� ρει τρό� φιμό, και αν κρι�νόύν ό� τι ει�ναι 
στό χρή� μα, τό� τε καλύ� τερα να πα� ρει χρή� μα. 
Ως εκ τόύ� τόύ, πρε�πει να ε�χόύμε κατα�  νόύ 
τό σύμφε�ρόν τόύ φτωχόύ�  ανθρω� πόύ, 
για να πραγματόπόιήθει� ό σκόπό� ς τής 
ελεήμόσύ� νής. Ο Μόύ’α� δ ιμπν Τζα� μπαλ, 
αναζήτω� ντας τό κόινό�  σύμφε�ρόν, 
δει�χτήκε από�  τόύς πόλι�τες τής Γεμε�νής 
ρόύ� χα αντι� για κριθα� ρι. Και τό� νισε, «αύτό�  
ει�ναι πιό εύ� κόλό για σας, και πιό χρή� σιμό 
για τόύς σύντρό� φόύς τόύ Πρόφή� τή τόύ 
Αλλα� χ στήν Μεντι�να. 

Ο Αμπόύ Γιω� σήφ, ό φι�λός και 
θαθήτεύό� μενός τόύ Άμπόύ Χανι�φα, ει�πε 
«πρότιμω�  τό αλεύ� ρι πιό πόλύ�  από�  τό 
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σιτα� ρι, και πρότιμω�  τό ντε�ρχαμ (νό� μισμα) 
πιό πόλύ�  από�  τό αλεύ� ρι και τό σιτα� ρι, 
διό� τι αύτό�  εκπλήρει� τις ανα� γκες των 
ανθρω� πων».(1)

Οι νόμόλό�γόι σύμφω� νήσαν ό� τι όι 
κα� τόικόι μιας χω� ρας βφα� ζόύν τήν 
ελεήμόσύ� νή από�  τήν παραγωγή�  τής 
χω� ρας. Υπα� ρχόύν χω� ρες πόύ παρα� γόύν 
σιτα� ρι, α� λλες παρα� γόύν ρύ� ζι και α� λλες 
παρα� γόύν κριθα� ρι, πρε�πει ό� μως αύτό�  πόύ 
δι�νόύν να ικανόπόιή� σει τις ανα� γκες τόύ 
φτωχόύ� .

Στήν επόχή�  μας, θεωρόύ� με ό� τι τό 
χρήματικό�  πόσό�  ει�ναι πιό χρή� σιμό από�  
τα ύλικα� , διό� τι ό α� νθρωπός γνωρι�ζει τις 
ανα� γκες τόύ. Ωστό� σό, ό φτωχό� ς μπόρει� 
να μαζε�ψει τήν ελεήμόσύ� νή από�  σιτα� ρι, 
κριθα� ρι κ.λπ. και να πόύλω� σει αύτα�  με 

(1)  Ibn Mawdoud al-Hanafy, Al-Achyiaar li-Ta’leel al-
Muchtaar, 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 αύτό�  σιγόύ� ρα ύπερα� ζει 
αρνήτια�  τα σύμε�ρόντα�  τόύ.

Παρ’ ό� λ’ αύτα�  ό� μως δεν απαγόρεύ� εται 
να δι�νει ό α� νθρωπός κα� τι α� λλό, από�  τα 
ει�δή πόύ αναφε�ραμε πιό πα� 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 Σα� λα ιμπν αλ-Άκόύα αφήγή� θήκε ό� τι 
ό Πρόφή� τής τόύ Αλλα� χ ει�πε, «ό� πόιός από�  
σας κα� νει θύσι�α να μήν φύλα� ξει τι�πότα 
από�  αύτή� ν [τήν θύσι�α] πα� νω από�  τρεις 
με�ρες. Τόν επό� μενό χρό� νό, τόν ρω� τήαν 
«Πρόφή� τή τόύ Αλλα� χ, μή� πως πρε�πει να 
κα� νόύμε αύτό�  πόύ κα� ναμε πε�ρισι;». Τόύς 
ει�πε, «Να φα� τε και να ται�σετε τόύς α� λλόύς 
και να ύλα� ξετε, διό� τι ή πρόήγόύ� μενή 
χρόνια�  όι α� νθρωπόι ει�χαν ελλει�ψεις, και 
ή� θελα να βόήθή� σετε και εσει�ς».(1)

Ο Αμπόύ Σαεε�ντ αλ-Χόύντόύρι� 
αφήγή� θκήε ό� τι ό Πρόφή� τής τόύ Αλλα� χ 
(ΕΕΑΕ) ει�πε, «μήν τρω� τε από�  τα κρε�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 θύσιω� ν πα� νω από�  τρεις με�ρες. Τό� τε 
μερικόι� παραπόνε�θήαν στόν Πρόφή� τή ό� τι 
ε�χόύν παιδια�  και ύπήρε�τες, και ό Πρόφή� τής 
τόύς ει�πε, «να τρω� τε, να ται�ζετε, και να 
φύλα� γετε».(1)

Ο Αμπντόύλλα� χ ιμπν Ούακι�ντ 
αφήγή� θκε ό� τι ό Πρόφή� τής (ΕΕΑΕ) 
απαγό� ρεύσε να φα� νε όι α� νθρωπόι από�  τό 
κρε�ας τής θύσι�ας πα� νω από�  τρεις με�ρες. 
Ο Αμπντόύλλα� χ ιμπν α� μπόύ Μπακρ ει�πε, 
ό� τι αφήγή� θήκε αύτό�  σήν Άμρα, και εκει�νή 
ει�πε, «ει�πε τήν αλή� θεια», διό� τι α� κόύσα 
τήν Αι�σσα να πει, ό� τι ή� ρθαν κα� πόιόι 
βεδόύι�νόι τόν καιρό�  τής εόρτή� ς τόύ αλ-
Άντχα. Και ει�πε ό Πρόφή� τής, «να φύλα� ξει 
μό� νό για τρεις με�ρες, και να δω� σετε τα 
ύπό� λόιπα». Μετα� , ει�παν, «ω Πρόφή� τή τόύ 
Αλλα� χ, όι α� νθρωπόι χρήσιμόπόιόύ� ν τις 

(1)  Muslim, Sahih, kitaab al-Adhahy, babma kaan min al-
Nahy 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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θύσι�ες τόύς για να κα� νόύν παγόύ� ρια [από�  
τό δε�ρμα] και παρα� γόύν τό λι�πός τόύς».(1) 
Τόύς ρω� τήσε ό Πρόφή� τής, «και γιατι� 
τό αναφε�ρετε αύτό� ;», τό� τε απα� ντήσαν, 
«ε�χειε απαγόρεύ� σει να φύλα� ξόύμε από�  τό 
κρε�ας τής θύσι�α για παραπα� νω από�  τρεις 
με�ρες και μας διε�ταξες να μόιρα� σόύμε τα 
ύπό� λόιπα». Τό� τε τόύς αα� ντήσε, «τό ε�κανα 
αύτό�  ό� ταν ή� ρθα όι βεδόύι�νόι, τω� ρα να 
φα� τε και να φύλα� ξετε».(2) 

Αφήγή� θήκε επι�σής ό ιμπν Όμαρ ό� τι 
ό Πρόφή� τής ει�πε, «να μήν φα� ε κανει�ς 
από�  σας από�  τό κρε�ας τής θύσι�ας τόύ 
πα� νω από�  τρεις με�ρες».(3) Από�  ό� λα αύτα�  
καταλαβαι�νόύμε ό� τι τό χαντι�θ, «μήν 

(1)  Ibn al-Atheer, Al-Nehayiah fi Ghareeb al-Hadeth wa al-
Athar, 1/ 298), 1399 – 1979.

(2)  Muslim, Sahih, kitaab al-Adhahy, babma kaan min al-
Nahy 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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τρω� τε από�  τό κρε�ας τής θύσι�ας» και τό 
χαντι�θ, «να φα� τε και να φύλα� ξετε», δεν 
απόκατα� στήσε τό ε�να τό α� λλό. Διό� τι ή 
απαγό� ρεύσή ε�γινε για να βόήθήθόύ� ν όι 
α� νθρωπόι πόύ ει�χαν ανα� γκή, και ό� ταν δεν 
ύπή� ρχε πλε�όν λό�γός για τήν απαγό� ρεύσή 
αύτή� , αμε�σως τόύς επε�τρεψε ό Πρόφή� τής 
να φα� νε και να φύλα� ξόύν. 

Επιβεβαιω� νόύμε ό� τι πρε�πει να 
πρόσφε�ρόύμε στόύς φτωχόύ� ς, ε�τσι 
ό� πως ε�κανε ό Πρόφή� τής. Όταν ρω� τήσε 
ό Πρόφή� τής τήν Αι�σσα «τι ε�μεινε από�  
τήν θύσι�α τόύς;». Τόύ απα� ντήσε, «με�νει 
ε�να πόύ� τι τής μό� νό». Τό� τε τής ει�πε, «α� ρα 
ε�μεινε ό� λή».(1)

Εκει�νός πόύ δι�νει επιδιω� κει τήν 
ανταμόιβή�  από�  τόν Αλλα� χ, διό� τι ό Αλλα� χ 
λε�ει, «Αύτό�  πόύ φύλα� γετε εσει�ς τελειω� νει, 
ενω�  αύτό�  πόύ σας φύλα� γει ό Αλλα� χ 
παραμε�νει και ει�ναι ατε�λειωτό».(2)

(1)  Al-Termidi, Sunan, kitaab al-Nikah, αριθ. Χαντίθ, 
(2470)

(2)  Al-Nahl. (96).
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Ο Πρόφή� τής μας πει�θει να βόήθή� σόύμε 
τόύς φτωχόύ� ς τήν ήμε�ρα αύτή�  και να τόύς 
πρόσφε�ρόύμε από�  τις εύ� νόιες πόύ ε�χόύμε, 
«να ικανόπόιή� σετε τις ανα� γκες τήν ήμε�ρα 
αύτή� ».(1)

Πρε�πει να δι�νόύμε στόύς φτωχόύ� ς 
και να τόύς χαρι�σόύμε από�  τις εύ� νόιες 
τόύ Αλλα� χ, ό� πως αναφε�ρει τό Κόρα� νι, 
«εσει�ς καλε�στε να ξόδεύ� ετε για χα� ρή τόύ 
Αλλα� χ, και κα� πόιόι από�  σας τσιγγόνεύ� όύν 
και α� λλόι. Αύτόι� πόύ τσιγγόνεύ� όύν, 
τσιγγόνεύ� όύν στόν εύατό�  τόύς. ό Αλλα� χ 
ει�ναι πλόύ� σιός, και εσει�ς ει�στε φτωχόι�».(2)

Κα� θε με�ρα κατεβαι�νόύν δύό α� γγελόι 
και λε�νε, «Θεε� μας, δω� σε σ’ εκει�νό πόύ 
ξόδεύ� ει [για χα� ρή Σόύ], και εκει�νός πόύ 
τσιγγόνεύ� ει να τόύ καταστρε�ψεις τήν 
περιόύσι�α τόύ».(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 
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Ει�πε επι�σής, «ό Αλλα� χ ε�δωσε εύ� νόιες 
σε ανθρω� πόύς για να ικανόπόιή� σόύν τις 
ανα� γκες των α� λλων, αν δεν τό κα� νόύν, 
τό� τε τόύς τις παι�ρνει και τις δι�νει σε 
α� λλόύς».(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).
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Η κατανόηση των χαντίθ που 
αναφέρονται στην ημέρα της κρίσεως

Ο Μόύαόύι�για ιμπν Άμπόύ Σόύφια� ν 
αφήγή� θήκε ό� τι α� κόύσε τόν Πρόφή� τή 
(ΕΕΑΕ) να λε�ει, «ό� πόιός τόύ αρε�σει να 
τόν ύπόδε�χόνται όι α� νθρωπόι και να 
ει�ναι ό� ρθιόι, τό� τε θα μπει στήν κό� λασή».(1) 
Αφήγή� θήκε επι�σής, ό� τι ό Πρόφή� τής ει�πε, 
«ό� πόιός τόύ αρε�σει να τόν ύπόδε�χόνται όι 
δόύ� λόι τόύ Αλλα� χ και να ει�ναι ό� ρθιόι, τό� τε 
θα μπει στήν κό� λασή».(2)

Ο Αμπόύ Ούμα� μα αφήγή� θήκε ό� τι ό 
Πρόφή� τής στα� θήκε στό παστόύ� νι τόύ, και 
εκει�νόι σήκω� θήκαν μό� λις τόν ει�δαν, τό� τε 
τόύς ει�πε, «μήν σήκωθει�τε ό� πόως κα� νόύν 

(1)  Abu Dawud, Sounan, kitaab al-Adab, bab fi Qyiam al-
Rajul lil-Rajul, αριθ. Χαντίθ, 5229.

(2)  Al-Buchary, al-Adab al-Mufrad, bab Qyiam al-Rajul lil-
Rajul Ta’ziman, αριθ. Χαντίθ, (977).
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όι ξε�νόι μεταξύ�  τόύς αντιμετωπι�ζόντας ό 
ε�νας τόν α� λλόν με ιερό� τήτα».(1)

Όταν δε�χτήκαν όι Μπα� νόύ Κόύρα� ιδα 
τήν κρι�σή τόύ Σα� ’ντ ιμπν Μόύα� ’αδ, ε�στειλε 
ό Πρόφή� τής να τόν φε�ρόύν και ό� ταν ή� ρθε 
μπόρόστα�  τόύ ει�πε, «σήκωθει�τε στόν 
α� ρχόντα�  σας (ή�  στόν καλύ� τερό�  σας). Όταν 
κα� θε δι�πλα στόν Πρόφή� τής, τόύ ει�πε, 
«αύτόι� όι α� νθρωπόι δε�χτήκαν τήν κρι�σή 
σόύ». Τό� τε εκει�νός ει�πε, «τό� τε κρι�νω να 
σκότω� νόνται όι μαχήτε�ς τόύς και να 
ύπόδόύλω� νόνται όι όικόγε�νειε�ς τόύς». 
Τό� τε ει�πε ό Πρόφή� τής, «ή κρι�σή σόύ ει�ναι 
ό� μόια με εκει�νή τόύ Βασιλια� ».(2)

Ο Ανας ιμπν Μαλι�κ αφήγή� θήκε 
ό� τι όι σύ� ντρόφόι τόύ Πρόφή� τή, ό� ταν 
σύναντι�όύνταν χαιρετιόύ� νταν με 

(1)  Abu Dawud, Sounan, kitaab al-Adab, bab fi Qyiam al-
Rajul 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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χεραψι�ες, και ό� ταν γύ� ριζαν από�  ταξι�δια 
αγκαλια� ζόνταν».(1)

Καταλαβαι�νόύμε από�  τα παραπα� νω 
χαντι�θ ό� τι ή απαγό� ρεύσή για τόν σήκωμό�  
δεν ει�ναι απρόσδι�όριστό, αλλα�  ισχύ� ει 
μό� νό ό� ταν ε�χει σκόπό�  να κανει�ς να δει�ξει 
ύπερβόλικό�  μεγαλει�ό σε κα� πόιόν α� λλόν. 
Αύτό�  καθαύτό�  απόδεικνύ� εται από�  εκει�νό 
πόύ ει�πε ό Πρόφή� τής ό� ταν ή� ρθε ό Σα� ’ντ, 
«σήκωθει�τε για τόν καλύ� τερό σας». Αν 
ή απαγό� ρεύσή ή� ταν γενική� , τό� τε δεν θα 
τό ε�λεγε ό Πρόφή� τής. Αν τό κα� νόύμε όι 
α� νθρωπόι από�  αγα� πή και σεβασμό� , τό� τε 
αύτό�  δεν ε�χει κανε�να ζή� τήμα. 

 

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