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Αμείρ-ε-Αχλεσούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι,Χαζρατ-

ε-Αλλάμα Μολάνα Μουχάμαντ Ιλιάς Αττάρ Kάδιρι Ραζαβί
στα Πακιστανικά.
Ο μεταφραστής του Mάτζλις(Δάβατ-ε-Ισλάμι),ο οποίος έχει
μεταφράσει αυτό το φυλλάδιο στα Ελληνικα.Εάν βρείτε
κάποια λάθη στην μετάφραση ή στην σύνθεση,σας παρακαλώ
επικοινωνήσετε με τον μεταφραστή του Μάτζλις και κερδίστε
ανταμοιβή.

Επιμέλεια από:
τον μεταφραστή Mατζλις(Δαβατ-ε-Ισλαμι)
Διεθνές Μαδανί Μάρκαζ Φαιζάν-εΜαδίνα,Αγ.Ι.Ρέντης,Αθήνα
Τηλ. +(30)210-4917323
majlistarajim@dawateislami.net
dawateislami_athens@yahoo.com
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Η ΑΜΕΛΕΙΑ
IN’ΣΑ ΑΛΛΑΧ      διαβάζοντας ολόκληρο αυτό το φυλλάδιο
θα νιώσετε βαθύ αντίκτυπο στην καρδιά σας.
Ο Ιερός Προφήτης (Ο ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ) είπε: «Ω, άνθρωποι!
Όποιος ρίξει με αφθονία επάνω μου Ντουρούδ, τότε αυτός ο
κόσμος θα αποκτήσει γρήγορη ανακούφιση από τις δυστυχίες
την ημέρα της Κρίσεως». (Φιρδός-ουλ-Αχμπάρ,V5, P375, Χαδίθ
8210, Δάρ-ουλ-Κουτουμπούλ Αραμπίτη Μπε΄ι΄ρούτ)
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ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΤΟΥΒΛΟ

Λ

έγεται ότι ένας ευσεβής άνθρωπος κάποτε απέκτησε ένα
χρυσό τούβλο. Βυθίστηκε στον έρωτα του επιγείου
πλούτου και πέρασε όλη τη νύχτα κάνοντας σχέδια για το τι
θα κάνει με το νεοευρεθέντα θησαυρό του, σκεπτόμενος
λαχταριστά φαγητά, εντυπωσιακά ενδύματα, και υπηρέτες
συνεχώς τριγύρω του. Εκείνη τη νύχτα χάθηκε στα όνειρα των
φαντασιώσεών του για μια πολυτελή και εντυπωσιακή ζωή και
λησμόνησε εντελώς τον Κύριο.
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Η Αμελεια

Όταν έφυγε από το σπίτι του το πρωί, ονειροπολώντας
τις φαντασιώσεις της προηγούμενης νύχτας, περπάτησε κατά
μήκος ενος νεκροταφείου, όπου είδε έναν άνδρα, ο οποίος
χρησιμοποιούσε το χώμα από έναν τάφο για να φτιάξει τούβλα.
Αυτό το θέαμα τον ταρακούνησε και απομάκρυνε το βέλος της
λησμονιάς από τα μάτια του. Άρχισε να κλαίει και
συλλογίσθηκε: «Κι αν οι άνθρωποι φτιάχνουν τούβλα μετά τον
θάνατό μου; Τα εντυπωσιακά σπίτια μου,τα χλιδάτα ενδύματά
μου, όλα θα μείνουν πίσω. Ο έρωτάς μου για ένα χρυσό
τούβλο θα οδηγήσει σε μια ζωή βυθισμένη στην αμέλεια. Αν
πρέπει να ερωτευτώ με κάποιον, αυτός πρέπει να είναι ο
Αλλάχ! Ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ! Ύστερα εγκατέλειψε το
τούβλο και υιοθέτησε την ζωή της ευσεβείας.
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ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ
Αγαπητοί Ισλαμιστές Αδελφοί μου! Οι αιτίες υιοθετήσεως της
αμέλειας αυξάνονται όταν γινόμαστε κάτοχοι εγκόσμιου
πλούτου. Κανείς δεν πρέπει να πέσει στα πλοκάμια της
αμέλειας, διότι αυτό τον απομακρύνει από τον Αλλάχ     
Το επικερδές εμπόριο είναι ένα δώρο, ο πλούτος είναι ένα
δώρο, ένα μεγαλόπρεπο σπίτι αποτελεί επίσης ένα δώρο, τα
πολυτελής αμάξια είναι ένα δώρο, τα παιδιά είναι ένα δώρο,
αλλά ο αιχμαλωτισμός σε οποιοδήποτε επίγειο δώρο επιφέρει
αμέλεια. Ο 9ος στίχος της Σουρα Μουναφικούν (κεφάλαιο 28)
λέει:
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Μετάφραση α ό το Κάνζουλ-Ιµάν:Ω,εσείς οι ιστοί! Μην
ε ιτρέ ετε στον λούτο σας ή στα αιδιά σας να σας
α οµακρύνουν α ό την ενθύµηση του Αλλάχ      , αυτοί
ου θα το κάνουν αυτό, θα είναι οι χαµένοι.

Ένα μάθημα που πρέπει να κατακτηθεί από αυτό το εδάφιο
ειδικά σε αδελφούς πού έχουν ευνοηθεί από μία πρόσκληση
στην καλωσύνη και έχουν κληθεί στη Προσευχή αλλά αμέσως
απαντούν: «Εργάζομαι, δεν είναι πράξη αρετής να φροντίζεις
για την οικογένειά σου, όταν έχω χρόνο θα σας ακολουθήσω
στο Τζαμi (mosque)”. H αμέλεια ωθεί κάποιον σε τέτοιες
δηλώσεις.

ΟΙ ΚΡΑΥΓΕΣ ΕΝΟΣ ΝΕΚΡΟΥ ΑΠΕΒΗΣΑΝ ΜΑΤΑΙΕΣ
Οι άνθρωποι που μόνο σκέφτονται την αύξηση του πλούτου
τους, υποφέρουν από τον κόπο των ταξιδιών σε άλλες χώρες
προκειμένου να κερδίσουν περισσότερα, διστάζουν να έλθουν
στο Τζαμi (mosque), πετούν αλόγιστα τεράστια ποσά
χρημάτων σε εσωτερικά σχέδια αλλά αποτυγχάνουν να
δώσουν ακόμη και λίγα στην οδό του Αλλάχ      και
χρησιμοποιούν κάθε είδους κόλπο για να αποκτήσουν
χρήματα, αλλά δεν νοιάζονται να κερδίσουν καλά έργα.
Πρέπει να ξυπνήσουν πριν βρεθούν μακριά από τα άνετα
κρεβάτια και τα λαμπερά δωμάτιά τους σε έναν σκοτεινό τάφο
3
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γεμάτο έντομα και αράχνες, ο οποίος θα τους κάνει να
αναφωνήσουν:« Ω,Αλλάχ! ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΕ! στείλε με πίσω
στον κόσμο, έτσι ώστε να μπορεσω να σε λατρέψω,στείλε με
πίσω και θα ξοδέψω όλο μου τον πλούτο για εσένα, θα λέω
όλες τις Προσευχές μου στην συνάθροιση στο τζαμί. Ποτέ δεν
θα χάσω Ταχάτζουδ (Tahajjud), θα παραμένω στο Τζαμί όλη
την ώρα. Θα αφήσω βοστρύχους όπως και γένι, θα κρατώ
διαρκώς ένα Ιμάμα Σαρήφ στο κεφάλι μου, Ω Αλλάχ!
ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΕ! στείλε με πίσω, δώσε μου άλλη μια
ευκαιρία, θα περιφρονήσω τον κόσμο της μόδας και θα
διαδώσω το Σούνναχ παντού, Ω Αλλάχ! ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΕ!
Δώσε μία μόλις ευκαιρία. Θα κάνω πολλά αγαθά έργα». Τα
ουρλιαχτά των ανθρώπων, που ξόδεψαν τις μέρες και τις
νύχτες τους κυλισμένοι στις αμαρτίες, δεν θα σημαίνουν
τίποτε. Το Ιερό Κοράνιο μας έχει ήδη προειδοποιήσει στο 10ο
και 11ο εδάφιο της Σούρα Μουναφικούν(κεφάλαιο 28) και εκεί
πέρα μας αναφέρει:
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Μετάφραση του Κάνζουλ-Ιµάν: Και ξόδεψε µερικά α ό
εκείνα ου σου έχουµε ροµηθεύσει στον δρόµο Μας ριν ο
θάνατος έλθει σε έναν α ό εσάς και ει, Ω Κύριε! γιατί δεν
µου έδωσες λίγο ερισσότερο χρόνο, έτσι ώστε να δείξω
φιλανθρω ία και να είµαι ανάµεσα στους σωστούς. Ο
4
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Αλλάχ! (Ο ΠΑΝΤΟ∆ ΥΝΑΜΟΣ) δεν θα δώσει καθόλου
χρόνο σε κανέναν όταν η ζωή του θα έχει λήξει, Και ο Αλλάχ
    , γνωρίζει τι κάνετε.
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ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΝΤΡΟΠΗ
Ο Xoύτζα-τουλ-Ισλάμ Ιμάμ Μουχάμαντ Γκαζάλι _<  ` a 
αναφέρει στο Μουκάσιφα-τουλ-Κουλούμπ ότι ο Σα'ι'γιδουνά
Σαίχ Άμπου Αλί Δακκάκ είπε:«Ενας μεγάλος άγιος _%"  b1
 
ήταν κάποτε βαριά ασθενής, έτσι πήγα να τον επισκεφθώ.
Όταν έφθασα εκεί, είδα πλήθος προσκυνητών τριγύρω του,
και είδα τον άγιο να κλαίει,οπότε τον ρώτησα:«Ω Σεϊχη! Κλαίς
επειδή αφήνεις τον κόσμο;» Αυτός απάντησε όχι, και είπε,ότι
έκλαιγε επειδή έχασε την Προσευχή του. Τον ερώτησα:«Αλλά
πως μπόρεσες και έχασες την Προσευχή σου;»Εκείνος
απάντησε:« Κάθε φορά που έπεφτα μπρούμυτα ήμουν αμελής,
όταν σήκωνα το κεφάλι μου ήμουν αμελής, και τώρα σε
κατάσταση αμέλειας πεθαίνω». Έπειτα άφησε έναν βαθύ
αναστεναγμό από τα βάθη της καρδιάς του και διάβασε τους
εξής τέσσερις ποιητικούς στίχους:
1.

Ξανασκέφτηκα την ανάσταση και την κρίση και ξάπλωσα
στον τάφο μου!

2.

Mετά από τέτοια αξιοπρεπή ζωή θα μείνω μόνος μου και
αναζητώ μια χάρη εξαιτίας των αμαρτιών μου και το
χώμα θα είναι το μαξιλάρι μου!
5
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3.

Ξανασκέφτηκα την κρίση και το βιβλίο των έργων μου,

Αλλά, ω Δημιουργέ και Λατρευτέ! Ελπίζω σε Εσένα. Γνωρίζω
ότι Εσύ μπορείς να συγχωρέσεις τις αμαρτίες μου. (Μουκάσιφατουλ-Κουλούμπ,Κ22,Δάρ-ουλ-Κουτουμπούλ Ιλμιγιά Μπε'ι'ρούτ)
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ΚΡΑΥΓΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΟΛΑΣΗ
Aγαπητοί Ισλαμιστές Αδελφοί μου! Υπάρχει μια μεγάλη
προειδοποίηση για εμάς σε αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε αυτούς
τους αγίους. Κάθε τους στιγμή ξοδεύεται στην ανάμνηση του
Αλλάχ (Ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ) αλλά παρόλα αυτά είναι τόσο
ταπεινοί που δεν κομπάζουν για τις λατρευτικές τους
πρακτικές, στην πράξη φωνάζουν από τον φόβο τους για τον
Αλλάχ (Ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ). Ντροπή για τους ανθρώπους
που πνίγονται στην αμέλεια, δεν κατέχουν σημάδια ευσεβείας,
κανένα σημάδι ειλικρίνειας, αλλά κοιτάξτε τους, δεν
σταματούν ποτέ την λατρεία τους. Οι ευσεβείς άνθρωποι του
ΑΛΛΑΧ (Ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ), παρόλο που είναι
προφυλαγμένοι από τις αμαρτίες, τρέμουν από τον φόβο του
Αλλάχ (Ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ) και θρηνούν αλλά οι
άνθρωποι που ζουν στην αμέλεια συνεχίζουν τις αμαρτωλές
τους δραστηριότητες, δημόσια ανακοινώνουν τα εγκλήματά
τους και έπειτα γελούν με αυτά. Ακούστε προσεκτικά! Ο
Xoυτζα-τουλ-Ισλάμ Ιμάμ Μουχάμαντ Γκαζάλι λέει ότι ο
6
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Σα’ι’γιδουνά Αμπδούλλάχ ιμπν Αμπάς _<  ` a  είπε:«Εάν ένας
άνθρωπος γελά ενώ αμαρτάνει, θα μπει στην Κόλαση
κλαίγοντας» (Μουκάσιφα-τουλ-Κουλούμπ,K375, Μπε'ι'ρούτ)

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΑΝ ΧΑΘΕΙ Η ΠΙΣΤΗ ΚΑΠΟΙΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ;
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταματήσουν όσοι γελούν ενώ
ψεύδονται, δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους, προωθούν
ελαττωματικά προϊόντα στην αγορά, παρακολουθούν ταινίες
και δράματα, ακούνε μουσική, προκαλούν λύπη σε
Μουσουλμάνους και πληγώνουν τα συναισθήματά τους. Τι θα
συμβεί σε εμάς εάν ο Αλλάχ (Ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ)
δυσαρεστηθεί και ο Εκλεκτός Πομπός Του στεναχωρηθεί και
χάσουμε την πίστη μας εξαιτίας του ότι αμαρταίνουμε με χαρά
από αμέλεια και έπειτα πηγαίνουμε στην Κόλαση ; Ακούστε
προσεκτικά αυτή την προειδοποίηση, ο Αλλάχ (Ο
ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ) λέει στον 82ο στίχο του Σούραχ Τόμπαχ
(κεφ. 10): -

Y ]e@ .>Nd Y %"L .>V c%"/
Μετάφραση του Κανζουλιµάν:Αφήστε τους να γελάσουν
λίγο και να κλάψουν ολύ.

ΤΡΕΙΣ ΠΟΜΠΟΙ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ο Xoυτζα-τουλ-Ισλάμ Ιμάμ Μουχάμαντ Γκαζάλι _<  ` a 
αφηγείται στο Μουκάσιφα-τουλ-Κουλούμπ ότι ο Σα’ι’γιδουνά
7
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Γιακούμπ  
 _ %" και ο Άγγελος του θανάτου Σα’ι’γιδουνά
Iζρα’ί’λ 
 _ %" ήταν φίλοι. Κάποτε όταν ο Άγγελος του
_ %" ρώτησε:
θανάτου ήλθε, ο Σα’ι’γιδουνά Γιακούμπ 

«Πρόκειται για γενική συνάθροιση ή έχεις έρθει να πάρεις την
ψυχή μου; » Εκείνος απάντησε: «Για να σε συναντήσω».Ο
Σα’ι’γιδουνά Γιακούμπ 
 _ %" είπε: «Πριν πάρεις την ψυχή
μου,στείλε μου μερικούς πομπούς (για να το μάθω)», ο
Άγγελος του θανάτου είπε ότι θα έστελνε έναν ή δύο. Όταν
λοιπόν ο Άγγελος του θανάτου ήρθε να πάρει την ψυχή του, ο
Σα’ι’γιδουνά Γιακούμπ 
 _ %" ρώτησε: «Είπες ότι θα έστελνες
μερικούς πομπούς πριν πάρεις την ψυχή μου, που είναι αυτοί;»
Σα’ι’γιδουνά Ιζρα’ί’λ 
 _ %" απάντησε : «Τα λευκά μαλλιά
μετά τα μαύρα,η αδυναμία μετά την δύναμη και η κλίση μετά
την ευθεία, ω Γιακούμπ 
 _ % "! Αυτοί είναι οι πομποί που
στέλνω στους ανθρώπους πριν τον θάνατο». (Μουκάσιφατουλ-Κουλούμπ, K2, Δαρ-ουλ-Κουτουμπουλ Ιλμιγιά Μπε'ι'ρούτ)
Υπάρχει μια μεγάλη προειδοποίηση για εμάς στους επόμενους
δύο στίχους στην Αραβική ποίηση:
Μετάφραση:
1.

οι ημέρες έχουν διαβεί αλλά οι αμαρτίες παραμένουν, ο
Άγγελος του θανάτου έχει φθάσει αλλά η καρδιά είναι
αμελής

2.

οι εγκόσμιες πολυτέλειες είναι μια απάτη για την οποία
θα μετανοιώσετε. Η επιθυμία σας να ζήσετε στον κόσμο
για πάντα είναι άχρηστη (όπου παραπάνω)

8
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Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
Αγαπητοί Ισλαμιστές Αδελφοί! Συνειδητοποιήσαμε ότι ο
Άγγελος του θανάτου στέλνει τους πομπούς του πριν τον
θάνατο.Υπάρχουν πομποί κι άλλοι εκτός αυτών στους οποίους
ήδη αναφερθήκαμε. Η ασθένεια και τα προβλήματα στην
όραση και στην ακοή είναι επίσης πομποί θανάτου. Οι πομποί
του Σα’ι’γιδουνά Ιζρα’ί’λ 
 _ %" έχουν ήδη πλησιάσει πολλούς
από εμάς, αλλά τι μπορεί να πει κανείς για την αμέλεια! Εάν τα
μαλλιά κάποιου αρχίζουν να γίνονται λευκά τότε παρόλο που
αυτό είναι ένας πομπός θανάτου, θα πει στον εαυτό του ότι
αυτό προκλήθηκε από γρίπη! Εάν κάποιος αρρωστήσει
παρόλο που αυτό είναι ένας πομπός θανάτου, παραμένει
αμελής, λησμονεί ότι οι ασθένειες σκοτώνουν αναρίθμητους
ανθρώπους κάθε ημέρα, η ασθένεια που φαίνεται ήσσονος
σημασίας μπορεί πιθανά να πάρει θανατηφόρα μορφή και να
προκαλέσει θάνατο, και έπειτα τα αγαπημένα του πρόσωπα θα
κλαίνε και οι εχθροί του θα χαίρονται και ο ίδιος θα είναι
θαμμένος στον σκοτεινό τάφο κάτω από ένα τόνο χώματος με
μόνο τον εαυτό του και τις καλές ή κακές πράξεις του.
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ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ
Θυμηθείτε! Όποιος ζει στην αμέλεια και εξακολουθεί να
διαπράττει αμαρτίες έχει χάσει τον δρόμο του και έχει
περιπλανηθεί στο σκότος του κακού και εάν επιτύχει να
κερδίσει την οργή του Αλλάχ      και του Πομπού Του.
9
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θα κολλήσει στην τιμωρία της μετά θάνατον ζωής, όπου η
θλίψη και η ντροπή δεν θα είναι ικανές να τον σώσουν. Έχετε
ακόμη την ευκαιρία, γρήγορα να μετανιώσετε ειλικρινά και να
αποφασίσετε να ζήσετε τις ζωές σας σύμφωνα με το Σουννάχ.
Ο Ιερός Προφήτης ) "#  _ _%" 6 7   2 έχει προειδοποιήσει:
«Όποιος ηθελημένα χάσει μια μόνο Προσευχη,έχει το όνομά
του γραμμένο στην πύλη της Κόλασης από την οποία θα
εισέλθει σε αυτήν». (Χιλιγιά-τουλ-Όλιγιά, Εδα.7,Σε.299,Χαδίθ
10590.Δαρ-ουλ-Κουτουμπουλ Ιλμιγιά Μπε'ι'ρούτ)
Άλλο ένα Χαδιθ λέει: «Εάν κάποιος χάσει μια μόνο νηστεία
τον μήνα του Ραμαζανίου χωρίς μια έγκυρη δικαιολογία,
μπορεί να νηστέψει όσο θέλει όσο μπορεί αργότερα αλλά δεν
μπορεί να αποζημιώσει για αυτή μόνο τη νηστεία». (Τζαμε
Τιρμιζή, Εδα.2, K175 Χαδιθ 723, Δαρ-ουλ-Φικρ, Μπε’ι’ρούτ)

ΦΩΤΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ
Όποιος ατενίζει γυναίκες,παρακολουθεί ταινίες,ακούει μουσική
και κουτσομπολεύει πρέπει να μετανιώνει διαρκώς επειδή ο
Xoυτζα-τουλ-Ισλάμ Ιμάμ Μουχάμαντ Γκαζάλι _<  ` a  λέει:
«Όποιος γεμίζει τα μάτια του με Χαράμ(Απαγορευμένο) θα
γεμίσουν αυτά με φωτιά την ημέρα της κρίσεως».
(Μουκάσιφα-τουλ-Κουλούμπ, K10, Δαρ-ουλ-Κουτουμπουλ
Ιλμιγιά Μπε'ι'ρούτ)

ΝΥΧΙΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ
O διάσημος διανοούμενος Χαδίθ και ο μεγάλος άγιος
Σαφι’ι’,λέει ο Αλλάμα Τζαλαλουντίν Σουγιούτι Σαφι’ι’(Τη
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νύχτα της Ανάληψης) ο Ευλογημένος Προφήτης (peace be
upon him ) είδε ανθρώπους με νύχια καρφωμένα στα μάτια και
στα αυτιά τους. Του είπαν : «Βλέπουν ό,τι δεν βλέπεις και
ακούνε ό,τι δεν ακούς». (Σαρ-χους-Σουδούρ), K171,Δαρ-ουλΚουτουμπουλ Ιλμιγιά Μπε'ι'ρούτ). Έτσι οι άνθρωποι που
βλέπουν και ακούνε σε πράγματα ΧΑΡΑΜ(Απαγορευμένο)θα
έχουν νύχια καρφωμένα στα μάτια και στα αυτιά τους.
Προσοχή! Μην παρακολουθείτε ούτε τις ειδήσεις στην
τηλεόραση. Θυμηθείτε! Για τις γυναίκες και τους άνδρες που
βλέπουν ο ένας τον άλλο με επιθυμία είναι ΧΑΡΑΜ
(Απαγορευμένο) και κάθε ΧΑΡΑΜ (Απαγορευμένο) θα
οδηγήσει στην κόλαση. (Απαγόρευση του Αλλάχ)

ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΠΩΣ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΟΠΑΔΟΥ
Αγαπητοί μου Ισλαμιστές αδελφοί! Το ξύρισμα της γενειάδος
εντελώς και η μείωσή του κάτω από το ύψος μιας γροθιάς είναι
και τα δυο ΧΑΡΑΜ (Απαγορευμένο). Ο Μουσουλμάνος
Ιμάμης Σα’ι’γιδουνα αφηγείται ότι ο Εκλεκτός Πομπός του
Αλλάχ      έχει προειδοποιήσει: «Ξυρίστε τα μουστάκια μας,
αφήστε τις γενειάδες σας να μεγαλώσουν και μην μιμείσθε
τους θερμούς οπαδούς». (Σαχίχ Μούσλιμ,VI, K129. Aυτό το
Χαδίθ έχει κλονίσει την περηφάνεια ενός Μουσουλμάνου,
πόσο παράξενα, ισχυριζόμενοι την αγάπη για τον Προφήτη
)"#  _ _%" 6
 7   2
 ,
αλλά στην πραγματικότητα μιμούμενοι τους εχθρούς του
Προφήτη )"#  _ _%" 6 7   2
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ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΡΥΨΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟΝ
EΑΥΤΟ ΤΟΥ;
Ισλαμίστριες Αδελφές μου που με ακούτε πίσω από τον
φερετζέ! Ακούστε! Το να μην καλύπτετε τα σώματά σας είναι
Χαράμ (Απαγορευμένο), προκαλώντας μια λάγνα ματιά στους
άνδρες που δεν είναι Μέχραμ (εκείνοι που δεν επιτρέπεται να
νυμφευθούν) είναι Χαράμ (Απαγορευμένο) και θα οδηγήσει
στην Κόλαση. Ένας άνδρας οφείλει να αποφεύγει να κοιτάζει,
να μιλάει, και να μένει μόνος του με όλες τις ξαδέλφες του,
οφείλει επίσης να αποφεύγει το ίδιο όσον αφορά τις κόρες της
θείας του.Στην πραγματικότητα ο ίδιος κανονισμός πρέπει να
εφαρμόζεται για μια γυναίκα και τον πνευματικό σεϊχη της.
Μία γυναίκα δεν μπορεί να φιλάει τα χέρια του σεϊχη της.
Oύτε εκείνος μπορεί να της χα’ι’δεύει το κεφάλι. Τα κορίτσια
πρέπει να καλύπτονται από τα αγόρια από την ηλικία των 9,
και τα αγόρια από την ηλικία των 12.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΜΟΔΑ
Ο Ιερός Προφήτης (Ο ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ) είπε, «(Τη νύχτα
της ανάληψης) είδα τις γλώσσες των ανθρώπων να κόβονται
με ψαλίδι, όταν ρώτησα γιατί, ο άγγελος Γαβριήλ 
 _ %"
απάντησε: «Στολίσθηκαν στον κόσμο με απαγορευμένα μέσα».
Άκουσα επίσης, ουρλιαχτά και φωνές από ένα χαντάκι που
ανέδιδε μια αηδιαστική μυρωδιά, ο άγγελος Γαβριήλ 
 _ %"
εξήγησε: «Αυτές είναι γυναίκες που στολίσθηκαν με
απαγορευμένα στολίδια». (Ταρίχε Μπαγκδάτ, VI, K415 Δαρ12
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ουλ-Κουτουμπουλ Ιλμιγιά Μπε'ι'ρούτ) -Θυμηθείτε! Το βερνίκι
νυχιών σχηματίζει ένα στρώμα πάνω στο νύχι που σημαίνει
ούτε βουζού ούτε γουσαλ είναι έγκυρο, αυτό με την σειρά του
ακυρώνει την Προσευχή. Σας παρακαλώ Ισλαμίστριες αδελφές
να φοράτε ένα Madani hijab (μαντήλι), κάλτσες και γάντια και
να μην αποκαλύπτεται ούτε καν τα χέρια ή τις φτέρνες των
ποδιών σας σε άνδρες που δεν είναι μέχραμ.

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΤΟ SALAAH ΣΟΥ
Εάν έχεις χάσει Προσευχή ή νηστείες, πρέπει να υπολογίζεις
και να αποζημιώνεις για αυτά. Η μετάνοια για αυτή την
καθυστέρηση είναι επίσης απαραίτητη. Έχω εξηγήσει τον
εύκολο τρόπο για αποζημίωση για χαμένες προσευχές σε ένα
φυλλάδιο που ονομάζεται «Η Μέθοδος τών Χαμένων
Προσευχών», τον οποία μπορείτε να αγοράσετε από το
Μάκταμπα-Τουλ-Μαδίνα. Το φυλλάδιο αυτό εξηγεί σημαντικούς
κανονισμούς σχετικά με το θέμα αυτό.
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ΊΝΣΑ ΑΛΛΑΧ     
Όλοι οι Ισλαμιστές Αδελφοί σηκώστε τα χέρια σας και
εκφράστε τα Μαδανί συναισθήματα κράζοντας In’shaa-Allah
     , και δώστε μια σταθερή υπόσχεση ότι «από σήμερα δεν
θα χάσουμε ούτε μια Προσευχή» (In’shaa-Allah      ) «Δεν θα
βλέπουμε ταινίες» (In’shaa-Allah      ) «Δεν θα ακούμε
μουσική» (In’shaa-Allah      ) « Δεν θα ξυρίζουμε τα γένια
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μας» (In’shaa-Allah      ) « Δεν θα κουρευόμαστε λιγότερο
από μια γροθιά» (In’shaa-Allah      )
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ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΑΒΑΤ-Ε-ΙΣΛΑΜΙ
Καθένας και καθεμιά από εσάς πρέπει να γίνετε μέλος της
Δάβατ-ε-Ισλάμι, επειδή τότε In’shaa-Allah      θα είστε
επιτυχημένοι και στους δύο κόσμους. Επιτρέψτε μου να σας
πω ένα πρόσφατο γεγονός επιτυχίας της Δάβατ-ε-Ισλάμι.
In’shaa-Allah      αυτό θα γεμίσει την καρδιά σας με
ενθουσιασμό και In’shaa-Allah      θα την μετατρέψει σε
έναν κήπο της Μαντίνα.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ ΙΧΣΑΝ ΑΤΤΑΡΙ
Ένας νέος άντρας με το όνομα Μουχάμαντ Ιχσάν στην
περιοχή Γουλμπαχάρ του Καράτσι ήρθε στη Δάβατ-ε-Ισλάμι
και έγινε οπαδός του Σα’ι’γιδουνά Γκός-ε-Άζαμ διαμέσου εμού.
Αυτό έφερε μια Μάντανι μετατροπή στην ζωή του. Άφησε
μακριά γενειάδα και άρχισε να φοράει ένα πράσινο Imaama
Shareef (Τουρμπάνι). Έμαθε να διαβάζει το Ιερό Κοράνιο στο
Μαδρασα Τουλ Μαδίνα (σχολείο για την διδασκαλία του
κορανίου) και άρχισε να προσεγγίζει ανθρώπους με σκοπό να
τους προσκαλέσει στο αγαθό. Ξαφνικά άρχισε να αισθάνεται
πόνους στο λαιμό του και παρά την θεραπεία που δέχτηκε όλο
και χειροτέρευε, ώστε να φτάσει σε σημείο να αντιμετωπίζει
ζήτημα ζωής και θανάτου. Χρησιμοποίησε την δημοσιευμένη
14
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διαθήκή μου (διαθέσιμη προς αγορά από το Μακταμπα Τουλ
Μαδίνα) για να γράψει την δική του διαθήκη και την
δημοσίευσε στον τοπικό του Nιγκράν(υπεύθυνο) (επί
πληρωμή) μόλις πριν πεθάνει. Ήταν περίπου 35 ετών όταν
πέθανε και ενταφιάσθηκε στο τοπικό νεκροταφείο. Είχε
ζητήσει από τους Ισλαμιστές Αδελφούς να απαγγείλουν τα
Naats(ύμνους) για περίπου 12 ώρες κοντά στον τάφο του και
αυτό ακριβώς εκείνοι έπραξαν. Την Τρίτη 6 Τζαμάδ-ουλΆχιρ,1418 (7,Οκτωβρίου,1997), περίπου τρισύμισι χρόνια μετά
τον θάνατό του, το σώμα ενός άλλου Ισλαμιστή Αδελφού, του
Ουσμάν Αττάρι , μεταφέρθηκε στο ίδιο κοιμητήριο για ταφή.
Μερικοί από τους θεατές πλησίασαν τον τάφο του
Μουχάμαντ Ιχσάν Αττάρι για να προσευχηθούν, αλλά
έκπληκτοι είδαν μια μεγάλη τρύπα σε μια πλευρά του τάφου
που επέτρεπε στο σώμα να φαίνεται,ο Μουχάμαντ Ιχσάν
Αττάρι που είχε θαφτεί περίπου τρισύμισι χρόνια πριν,
κείτονταν εκεί με ένα πράσινο Imaama Shareef στο κεφάλι του,
το σώμα ήταν ακόμη άθικτο και ευωδίαζε. Τα νέα
εξαπλώθηκαν σαν την φωτιά και κατά την διάρκεια ολόκληρης
της νύχτας οι άνθρωποι στέκονταν εκεί ατενίζοντας το σώμα.
Ανάμεσα στους παρόντες ήταν και άνθρωποι που είχαν
παρανοήσει την Δάβατ-ε-Ισλάμι και μετά την μαρτυρία του
ελέους του Αλλάχ στο Ισλαμιστή αδελφό, αποφάσισαν να
αλλάξουν τις γνώμες τους και έγιναν με το μέρος της Δάβατ-εΙσλάμι οι ίδιοι.
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ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΔΑΒΑΤ-Ε-ΙΣΛΑΜΙ
Αγαπητοί μου Ισλαμιστές Αδελφοί! Ίσως ήδη γνωρίζετε το
γεγονός ότι μια απόπειρα δολοφονίας έγινε εναντίον της ζωής
αυτού του ταπεινού υπηρέτη της Σούνναχ στις 25,του
Ρατζαμπ,1416,στο Λαχόρι. Σαν αποτέλεσμα αυτής της
απόπειρας δύο Muballighen, ο Χάτζι Όχοντ Ραζά Αττάρι και ο
Μουχαμαντ Σατζάντ Αττάρι _%"  b1
  έγιναν μάρτυρες.
Περίπου 8 μήνες αργότερα στο Λαχόρι, έπεσε μια σοβαρή
νεροποντή εξαιτίας της οποίας ο τάφος του Χάτζι Όχοντ Ραζά
Αττάρι _%"  b1
  καταστράφηκε. Αποφασίστηκε ότι το σώμα θα
μεταφερόταν σε έναν άλλο τάφο έτσι ώστε ο τάφος του να
ξανασκαφτεί, αλλά προς μεγάλη τους έκπληξη αυτοί που ήσαν
παρόντες είδαν το σώμα ακέραιο και ανεπηρέαστο. Με την
παρουσία πολλών ανθρώπων το σώμα του μετακινήθηκε.
Αυτό το περιστατικό αναφέρεται με λεπτομέρειες στο «Οι
ευλογίες της Δάβατ-ε-Ισλάμι» Κεφ.2.Παρακαλώ όλους τους
Ισλαμιστές Αδελφούς και όλες τις Ισλαμίστριες Αδελφές να
σχετισθείτε με το Μαδανί περιβάλλον της Δάβατ-ε-Ισλάμι.
Δεν υπάρχει καμιά διαδικασία μέλους στη Δάβατ-εΙσλάμι.Κάντε μια προσπάθεια να παρακολουθήσετε το τοπικό
σας Δάβατ-ε-Ισλάμι Ιτζτιμά κάθε Σάββατο και να ταξιδέψετε
με τους Ashiqaan-e-Rasool στο Μαδανί Κάφιλα για πειθαρχία
στην ζωή του Σούνναχ.Καθένας και καθεμιά οφείλετε να
κάνετε προσπάθειες να εξαπλώσετε το μήνυμα του Σούνναχ
και να προσκαλέσετε κι άλλους προς το αγαθό στα δικά τους
ατομικά πεδία και τις απασχολήσεις.
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