ِﺟﻨّﺎت ﮐﺎ ﺑَﺎدﺷﺎھ
Jinnat ka Badshah

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ
Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από
τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της
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ْ اﻣ
َ َد. Το Συμβούλιο
Μεταφραστών έχει μεταφράσει αυτό το φυλλάδιο στην
ελληνική γλώσσα. Αν βρείτε οποιοδήποτε λάθος στην σύνθεση
ή την μετάφραση, σας παρακαλώ ενημερώστε το Συμβούλιο
Μεταφραστών στην ακόλουθη διεύθυνση ή e-mail και λάβετε
ανταμοιβή. (Ευλογίες)
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KENYA: Kanz-ul-Iman, Near Al-Farooq Hospital, Tonoka Area
Mvita, Mombasa.
Contact #: +254-721-521916
TORONTO CANADA: 1060 Britannia Road Unit 20, 21 Mississauga
ONT Canada.
Contact #: +141-664-82261
MOZAMBIQUE: Mesquita Faizan-e-Madina Rua Alfredo Lawley,
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Transliteration Chart

ء
ا
ب
پ
ت
ٹ
ث
ج
چ
ح
خ
د
ڈ
ذ
ر

A/a
A/a
B/b
P/p
T/t
Ṫ/ṫ
Š/š
J/j
Ch
Ḥ/ḥ
Kh/kh
D/d
Ḋ/ḋ
Ż/ż
R/r

ڑ
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
گ

Ř/ř
Z/z
X/x
S/s
Sh/sh

ل
م
ن

M/m

و

V/v,
W/w

ۃ/  ہ/ھ
ى
Ḍ/ḍ
ے
Ṭ/ṭ
◌َ
Ẓ/ẓ
◌ُ
‘
◌ِ
Gh/gh
و ﻣ ّﺪہ
F/f
ى ﻣ ّﺪہ
Q/q
Ṣ/ṣ

K/k
G/g
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ا ﻣ ّﺪہ

L/l
N/n

Ĥ/ĥ
Y/y
Y/y
A/a
U/u
I/i
Ū/ū
Ī/ī
Ā/ā

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
ﻟـﺤ ۡـﻤـﺪ ﻟـﻠـﻪ رب ﻟ ٰـﻌـﻠـﻤ و ﻟـﺼـﻠـﻮة و ﻟـﺴـﻶﻹم ﻋـ ﺳـﻴـﺪ ﻟـﻤ ۡـﺮ ﺳـﻠـ
ٰ
ٰ
ٰ
ۡ ﻣـﺎ ﺑ
(1)*ــﻌـﺪ ﻓـﺎﻋ ۡـﻮذ ﺑـﺎ ﻟـﻠـﻪ ﻣـﻦ ﻟـﺸ ۡـﻴـﻄﻦ ﻟـﺮﺟ ۡ*)( ﺑ ۡـﺴﻢ ﻟـﻠـﻪ ﻟـﺮ ۡﺣ ٰـﻤﻦ ﻟـﺮﺣ ۡـ
ۡ

Δου’ά για την ανάγνωση του βιβλίου
Διαβάστε την παρακάτω δου’ά (προσευχή) πριν την ανάγνωση
ενός θρησκευτικού βιβλίου ή Ισλαμικού μαθήματος˙ اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
θα θυμόσαστε όλα όσα διαβάσετε.

ۡ ُ ۡ ا َ ُ ا ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ِ ۡ َ َ َ َوا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ِ"!ام# ِل وا%&ـ ذا ا
ر
Γιά Αλλάχ  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞΆνοιξε για μας τις πύλες της γνώσης και της
σοφίας και δείξε μας έλεος! Ω Εσύ που είσαι ο πιο Αξιότιμος
και Ένδοξος!
(Αλ Μουστατράφ, τόμος 1, σελ. 40)

Σημείωση: Απαγγείλτε Σαλάτ Αλαν-Ναμπί μία φορά πριν και
μετά την προσευχή.
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ٰ
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ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
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ٰ
ٰ
ٰ
ۡ ﻣـﺎ ﺑ
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ۡ

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ
Δεν έχει σημασία πόσο τεμπέλη σας κάνει να αισθάνεστε ο
Σατανάς, διαβάστε αυτό το βιβλίο απ΄την αρχή έως το τέλος,
ﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞ
َ  اِ ْنη πίστη σας θα αναζωογονηθεί.
Ο Προφήτης του Ράχμα, ο Μεσολαβητής του Ούμμαχ, ο
0َّ ﺻ
Άρχοντας του Τζάνναχ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
َ είπε: «Όποιος
ُ
απαγγείλει Σαλάτ σε εμένα διακόσιες φορές την Παρασκευή, οι
αμαρτίες του για διακόσια έτη θα συγχωρεθούν.» (Τζαμ-ουλΤζαβάμι-λις-Σουγιούτί, τόμος 7, σελ. 199, Χαδίθ 22353)

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ' 3 4َ 5 .ا
/*َ

ََ ۡ) َ
َۡ '
-ۡ ِ ,+ا
* (ا

1. Ο Βασιλιάς των Τζιν
Ο Αμπού Σα’ντ Αμπδούλλαχ μπιν Άχμαντ είπε: «Μια φορά η
κόρη μου η Φάτιμαχ εξαφανίστηκε από την ταράτσα του
σπιτιού. Ανησύχησα και πήγα στο ευλογημένο προαύλιο του
ِ ﲪ ُﺔ ا
Σουλτάν-ουλ-Όλιγιά, Σέιχ Γόσ-ε-Ά’ζαμ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرκαι ικέτεψα
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اείπε: «Πήγαινε στη Καρχ
για βοήθεια. Εκείνος ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
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(πόλη) και κάθισε εκεί σε ένα έρημο μέρος κατά τη διάρκεια
της νύχτας σχηματίζοντας μια πνευματική περίφραξη (έναν
κύκλο) γύρω από τον εαυτό σου.
Απάγγειλε . ا6 και σκέψου εμένα. Την νύχτα θα περάσουν
από δίπλα σου πολλά καραβάνια των τζιν. Τα πρόσωπά τους
θα είναι πολύ παράξενα, αλλά μην φοβηθείς καθόλου. Την ώρα
της αυγής ο βασιλιάς των τζιν θα έρθει σε’σένα και θα σε ρωτήσει
για την ανάγκη σου. Πες του «Ο Σέιχ Αμπντ-ουλ Κάδιρ Τζίλάνί
με έστειλε από την Βαγδάτη και πρέπει να αναζητήσεις την
χαμένη μου κόρη.» Γι’αυτό ξεκίνησα για την Καρχ και
ِ ر ْﲪَ ُﺔ ا. Κατά τη
ακολούθησα τις οδηγίες του Γόσ-ε-Ά’ζαμ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
σιωπής της νύχτας, τρομακτικά τζιν πέρασαν δίπλα απ’την
περίφραξή μου. Τα πρόσωπά τους ήταν τόσο φρικτά που δεν
είχα το κουράγιο να τους κοιτάζω.
Την ώρα της αυγής ήρθε ο βασιλιάς των τζιν ιππεύοντας ένα
άλογο, μαζί με άλλους τζιν. Παρέμεινε έξω από την περίφραξη
ِ ر ْﲪَ ُﺔ ا
και με ρώτησε τι ήθελα. Του είπα ότι ο Γόσ-ε-Ά’ζαμ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
με είχε στείλει σ’αυτόν. Ακούγοντας αυτό κατέβηκε από το
άλογό του και κάθισε στο έδαφος. Τα υπόλοιπα τζιν έπραξαν
παρόμοια και κάθισαν στο έδαφος γύρω από την περίφραξη. Τον
ενημέρωσα για την ατυχία της κόρης μου. Ο βασιλιάς των τζιν
έκανε μια ανακοίνωση ανάμεσα στους τζιν «Ποιός απήγαγε το
κορίτσι;». Σύντομα έπιασαν έναν Κινέζο τζιν και τον έφεραν
μπροστά ως τον ένοχο. Ο βασιλιάς ρώτησε: «Γιατί απήγαγες το
κορίτσι από την πόλη του Κούτμπ αυτής της εποχής;» Ο Κινέζος
2
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τζιν απάντησε τρέμοντας: «Υψηλότατε! Την ερωτεύτηκα στη
πρώτη ματιά.» Ο βασιλιάς έδωσε εντολή για τον αποκεφαλισμό
του Κινέζου τζιν και μου επέστρεψε την κόρη μου.
Ευχαριστώντας τον βασιλιά, είπα: « ! َﻣﺎ َﺷﺂءَاﷲ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞΠράγματι είσαι
μεγάλος λάτρης του Σέιχ Γόσ-ε-Ά’ζαμ.» Εκείνος απάντησε:
ِ ﲪ ُﺔ ا
«Χάρη στον Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, όταν ο Γόσ-ε-Ά'ζαμ ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرμας
κοιτάζει, όλα τα τζιν αρχίζουν να τρέμουν. Όταν ο Αλλάχ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
διορίζει έναν Κούτμπ, όλα τα τζιν και οι άνθρωποι είναι
υποχρεωμένοι να τον υπακούουν.» (Μπαχτζάτ-ουλ-Ασράρ, σελ. 140)

َُ َٰ ٰ َ ُ
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ِ ﲪ ُﺔ ا
2. Οι πιστοί λάτρεις του Γόσ-ε-Ά’ζαμ ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ َر

Κάποιος έχει διηγηθεί ένα συμβάν που έγινε στη Κουτιγιάνα
(Γκουτζράτ, Ινδία), το χωριό των προγόνων του Σαγ-ε-Μαδίναχ
(συγγραφέας). Υπήρχε στη Κουτιγιάνα ένας άντρας που είχε
ِ ﲪ ُﺔ ا
μεγάλο θαυμασμό για τον Γόσ-ε-Ά’ζαμ ﷲ ﺗَﻌَﺎ ٰﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َر. Συνήθιζε να
γιορτάζει την Γκιγιάρβιν με υπευθυνότητα. Ένα ακόμη αξιέπαινο
χαρακτηριστικό του ήταν ότι έδειχνε μεγάλο σεβασμό στους
Σαϊγίδ. Συνήθιζε να φροντίζει τους νεαρούς Σαϊγίδ και ήταν
τόσο ευγενικός που τους σήκωνε, τους κουβαλούσε στους
ώμους του και τους αγόραζε γλυκά.
Όταν απεβίωσε και ήταν καλυμμένος με ένα σάβανο, ήρθαν
άνθρωποι να θρηνήσουν, αλλά ξαφνικά εκείνος ο πιστός
ِ ﲪ ُﺔ ا
λάτρης του Γόσ-ε-Ά’ζαμ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرέβγαλε το σάβανο και
3
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κάθισε όρθιος. Οι άνθρωποι είχαν τρομάξει και είχαν
πανικοβληθεί. Εκείνος φώναξε «Μη φοβάστε, απλά ακούστε
με!». Όταν οι άνθρωποι πήγαν κοντά εκείνος είπε: «Την
αλήθεια σας λέω ότι μόλις τώρα ο Μούρσιντ μου, Σέιχ Αμπντِ ﲪ ُﺔ ا
ουλ-Κάδιρ Τζίλάνί ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرμε τίμησε με την παρουσία του
και είπε «Όντας μαθητής μου, πέθανες χωρίς να μετανοήσεις!
Σήκω και μετανόησε!» Η ψυχή μου επέστρεψε στο σώμα μου
ώστε να μπορέσω να μετανοήσω.» Αφού είπε αυτό, ζήτησε
συγχώρεση για τις αμαρτίες του και άρθρωσε το Καλιμαχ.
Ξαφνικά το κεφάλι του γύρισε προς τη μια πλευρά και
ξεψύχησε.
Συγχαρητήρια στους λάτρεις και μαθητές του Γόσ-ε-Ά’ζαμ,
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اέχει πει: «Ο
γιατί ο Σουλτάνος της Βαγδάτης ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
μαθητής μου, δεν έχει σημασία πόσο αμαρτωλός είναι, δεν θα
πεθάνει μέχρι δεν μετανοήσει.» (Μπαχτζάτ-ουλ-Ασράρ, σελ. 191)
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3. Καρδιές στην γροθιά
ِ ﲪ ُﺔ ا
Ο Σέιχ Ουμαρ Μπαζάρ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرείπε: «Μια Παρασκεύη
ِ ﲪ ُﺔ ا
πήγαινα προς το Μαστζίδ με τον Γόσ-ε-Ά’ζαμ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َر.
Σκέφτηκα ότι είναι πολύ παράξενο, που κάθε φορά όταν
πηγαίνω στο Μαστζίδ τις Παρασκεύες με τον Μούρσιντ μου,
μαζεύονται άνθρωποι γύρω του να του πουν Σαλάμ και να
ανταλλάξουν χειραψίες μαζί του και μου καθίσταται εξαιρετικά
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δύσκολο να συνεχίσω να περπατώ. Αλλά σήμερα, ούτε που
κάποιος του έδωσε προσοχή. Αμέσως μόλις επικαλέστηκε η
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اμε
σκέψη αυτή στο μυαλό μου, ο Γόσ-ε-Ά’ζαμ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
κοίταξε με ένα χαμόγελο.
Ξαφνικά άνθρωποι αρχίσαν να ορμούν για να ανταλλάξουν
ِ ر ْﲪَ ُﺔ ا. Υπήρχαν
χειραψίες με τον Σουλτάνο της Βαγδάτης ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
τόσοι άνθρωποι που ένα μεγάλο πλήθος με διαχώριζε από τον
ِ ﲪ ُﺔ ا
ευγενικό μου Μούρσιντ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َر. Τώρα είπα στον εαυτό μου
ِ ﲪ ُﺔ ا
ότι πριν ήταν καλύτερα. Μόλις το σκέφτηκα, εκείνος ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ َر
είπε: «Ω Ουμαρ! Εσύ ήσουν εκείνος που επιθυμούσε το πλήθος.
Δεν γνωρίζεις ότι οι καρδιές των ανθρώπων είναι στη γροθιά
μου! Αν θελήσω, μπορώ να δελεάσω τις καρδιές τους προς το
μέρος μου και αν θελήσω, μπορώ να τους απομακρύνω.»
(Μπαχτζάτ-ουλ-Ασράρ, σελ. 149)

Κουντζιγιάν διλ κί Χουδά ναι τουτζχέ διν αίσί καρ
Κε γιέχ σίνά χο μαχαμπατ κα χαζάνα τέρα
Ο Αλλάχ έχει δώσει τα κλειδιά της καρδιάς στα χέρια σου
Με την αγάπη και την ευλάβειά σου, κάνε τις καρδιές μας να
ξεχωρίσουν

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ' 3 4َ 5 .ا
/*َ

ََ ۡ) َ
َۡ '
-ۡ ِ ,+ا
* (ا

ِ ﲪ ُﺔ ا
4. Βοήθα με Γόσ-ε-Άζαμ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ َر
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اέχει δηλώσει: «Μια φορά ήμουν
Ο Σέιχ Μπίσρ Καρζί ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
(ταξίδευα) σε ένα καραβάνι εμπορίου με 14 καμήλες που ήταν
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φορτωμένες με ζάχαρη. Όλοι κατασκηνώσαμε σε μια τρομακτική
ζούγκλα για τη νύχτα. Στο πρώτο μέρος της βραδιάς, χάθηκαν
τέσσερις φορτωμένες καμήλες μου. Δεν κατάφερα να τις βρω
παρά τις αδιάκοπες μου προσπάθειες. Το καραβάνι έφυγε χωρίς
εμένα και ο καμηλιέρης μου έμεινε πίσω μαζί μου.
Το επόμενο πρωί θυμήθηκα ότι ο Μούρσιντ μου, ο Γόσ-ε-Ά’ζαμ
μου είχε πει κάποτε: «Κάθε φορά που βασανίζεσαι
από κάποια ατυχία ή ανησυχία, φώναξέ με˙  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞθα
απαλλαχθείς από εκείνο το βάσανο.» Γι’αυτό φώναξα για
βοήθεια λέγοντας «Ω Σέιχ Αμπντ-ουλ-Κάδιρ Τζίλάνί! Έχω
χάσει τις καμήλες μου!» Αμέσως μετά είδα έναν άγιο, που ήταν
ντυμένος με λευκά ρούχα, να στέκεται σε έναν μικρό λόφο
προς την ανατολή. Ο άγιος έκανε χειρονομία κι εγώ άρχισα να
τον πλησιάζω. Μόλις τον πλησίασα μαζί με τον καμηλιέρη μου,
εκείνος εξαφανίστηκε. Ξαφνικά είδαμε τις τέσσερις μας καμήλες
που είχαν χαθεί να κάθονται κάτω στο λόφο. Τις πιάσαμε και
σμίξαμε με το καραβάνι.» (Μπαχτζάτ-ουλ-Ασράρ, σελ. 196)

ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ ْ  َر,

Η μέθοδος του Σαλάτ-ουλ-Γόσιγιάχ
ِ ﲪ ُﺔا
Όταν είπαν στον Σέιχ Αμπού Αλ-Χασσαν Αλί Χαμπάζ ﷲﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ(َﻠَﻴْﻪ
َ ْ َر
για το συμβάν των εξαφανισθέντων καμήλων, εκείνος απάντησε
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اτου είπε ότι άκουσε τον
ότι ο Σέιχ Αμπού Αλ-Κάσιμ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اνα λέει: «Αυτός που
Σέιχ Αμπντ-ουλ-Κάδιρ Τζίλάνί ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
μου ζητά τη βοήθειά μου σε οποιοδήποτε βάσανο, εκείνος θα
σωθεί απ’αυτό. Εκείνος που με καλεί στις δυσκολίες, εκείνος θα
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απαλλαχθεί από τις ταλαιπωρίες του. Εκείνος που ζητά απ’Τον
Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞοτιδήποτε αναφέροντας το όνομά μου, η ανάγκη
του θα εκπληρωθεί. Ο άνθρωπος που προσεύχεται δύο
Ρακ’άτ Νάφλ Σαλάχ, και σε κάθε Ρακ’άτ απαγγέλει Σούραχ
Ιχλάς 11 φορές μετά το Σούραχ Φάτιχαχ, κι αφού
προσφέρει Σαλάμ, στείλει Σαλάτ και Σαλάμ στον Αγαπητό
َﺻ
Προφήτη اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 0ّ َ , κι έπειτα βαδίσει 11 βήματα προς
την ευλογημένη πόλη της Βαγδάτης και φωνάξει το όνομά μου
και ζητήσει να εκπληρωθεί μια ανάγκη,  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞη ανάγκη
του θα εκπληρωθεί.» (Μπαχτζάτ-ουλ-Ασράρ, σελ. 197)

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ' 3 4َ 5 .ا
/*َ

ََ ۡ) َ
َۡ '
-ۡ ِ ,+ا
* (ا

Ζητώντας βοήθεια από κάποιον άλλο εκτός απ’Τον
Αλλάχ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Έχοντας διαβάσει τα
προηγούμενα συμβάντα, κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι πρέπει
να ζητάμε βοήθεια μόνο από τον Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞκαι κανέναν
άλλον εκτός από Αυτόν διότι όταν ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞέχει την
απόλυτη δύναμη να βοηθήσει, γιατί να στραφούμε σε κάποιον
άλλον για βοήθεια; Αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο τέχνασμα
του Σατανά με το οποιο μπορεί να οδηγήσει πολλούς ανθρώπους
σε παραστράτημα. Πράγματι ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞδεν μας έχει
απαγορέψει σε ότι αφορά την ζήτηση βοήθειας από άλλους.
Κοιτάξτε στο Ιερό Κουράν όπου ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞμας έχει
7
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επιτρέψει σε διάφορα εδάφια να ζητούμε την βοήθεια των
άλλων. Όντως, παρ’ότι Αυτός είναι Παντοδύναμος, ο Ίδιος
έχει ζητήσει την βοήθεια των ανθρώπων Του. Είναι δηλωμένο
στο Ιερό Κουράν:

ٰ
ۡ 8و ﻟـﻠـﻪ ﻳـﻨـﺼ ۡـﺮ45ۡن ﺗ ۡـﻨـ
ـﻢ
«Αν βοηθήσετε την θρησκεία του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ,
κι Εκείνος  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞθα σας βοηθήσει.»

(Μέρος 26ο, Σούραχ Μουχάμμαδ, εδάφιο 7) [Κάνζουλ Ιμάν, Μετάφραση
του Κουράν]

Ο Σαϊγιδουνά Ισά اﻟـﺴـﻼَم
َّ  َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪζήτησε τη βοήθεια των άλλων
Ο Σαϊγιδουνά Ισά اﻟـﺴـﻼَم
َّ  َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪζήτησε από τους συντρόφους του
να τον βοηθήσουν. Είναι δηλωμένο στο Ιερό Κουράν:

ۡ
@ﻮ ر ٖﻳﻦAﻗﺎل ﻋ ۡﻴ<; ﺑۡﻦ > ۡ=ﻳﻢ ﻟ
ٰ
ٰ
ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
EFﻦ ﻧﺼﺎر ﷲJۡ K ( ﻗﺎل ﻟـﺤﻮ رﻳ ۡﻮن1EF ﷲHI ﻣ ۡﻦ ﻧﺼﺎر ۡي
«Ο Ισά, ο γιος της Μαριάμ είχε πει στους μαθητές του: «Ποιος θα
με βοηθήσει, επικλίνοντας στον Αλλάχ  »; َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞΟι μαθητές είπαν:
«Είμαστε οι υποστηρικτές της θρησκείας του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.»

(Μέρος 28 , Σούραχ Σαφ, εδάφιο 14) [Κάνζουλ Ιμάν, Μετάφραση του
ο

Κουράν]
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Ο Σαϊγιδουνά Μούσά اﻟـﺴـﻼَم
َّ  َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪζήτησε υποστήριξη από
τον λαό
Όταν ο Σαϊγιδουνά Μούσά διατάχθηκε να πάει στον Φαραώ
να κηρύξει, έκανε την εξής παράκληση στον Αλλάχ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
ζητώντας την βοήθεια ενός ανθρώπου και παρακάλεσε τον
Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ:

ۡ ۡ
ۡ
ۡ ٰ
ۡ ۡ ۤ ۡ ۡ
﴾٣١ۙ ﴿ ﴾ ﺷﺪد ﺑ ٖﻪ زري٣٠ۙ ﴿ ;U ﴾ ﻫﺮون٢٩ۙ ﴿ ۡ  وزﻳۡ ًﺮ ﻣ ۡﻦ ﻫHۡ I و ﺟﻌﻞ
«Και διόρισε για μένα έναν αντιβασιλέα απ’τη γενιά μου. Τον
Χαρούν, τον αδερφό μου. Υποστήριξέ με μ’αυτόν.»
(Μέρος 16ο, Σούραχ Τάχά, εδάφια 29-31) [Κάνζουλ Ιμάν, Μετάφραση του Κουράν]

Και οι ευσεβείς άνθρωποι βοηθούν
Ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞέχει δηλώσει και αλλού:

ٰ
ۡ
ٰ
 ﻫﻮ ﻣ ۡﻮﻟ[ﻪ و ﺟ]\ﻳۡﻞEFﻓﺎن ﷲ
ٰ
ۡ
ۡ ۡ ۡ
f ۡ
﴾٤﴿ \ٌ ﻜﺔ ﺑ ۡﻌﺪ ذﻟﻚ ﻇﻬeو ﻟﻤﻠb و ﺻﺎﻟ^ ﻟﻤﺆ`ﻨ
«Τότε πράγματι ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞείναι Υποστηρικτής˙ και ο
Τζιμπρήλ και οι ενάρετοι πιστοί είναι επίσης οι βοηθοί του˙ κι
έπειτα οι άγγελοι είναι διορισμένοι για βοήθεια.»
(Μέρος 28ο, Σούραχ Ταχρίμ, εδάφιο 4) [Κάνζουλ Ιμάν, Μετάφραση του Κουράν]
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Ανσάρ εστί «Οι Βοηθοί»
Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Είδατε; Το Ιερό Κουράν
ανακοινώνει ξεκάθαρα ότι ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞείναι πράγματι ο
Βοηθός, αλλά με το έλεος του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, ο Τζιμπρήλ και οι
άνθρωποι που είναι κοντά στον Αλλάχ ( َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞοι Προφήτες َﻋـﻠ َـﻴْﻬ ُِﻢ
ِ ﲪ ُﺔ ا
اﻟﺴ َﻼم
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َّ και οι άγιοι ﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  ) َرκι ακόμα και οι άγγελοι μπορούν να
βοηθήσουν. اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, ήδη αυτός ο σατανικός ψίθυρος ότι
ουδείς δεν μπορεί να βοηθήσει εκτός απ’τον Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞθα
έχει ξεριζωθεί.
Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι που
μετανάστευσαν στη Μαδίνα-τουλ-Μουνάββαραχ από την
Μάκκα-τουλ-Μουκάρραμαχ ονομάζονται Μουχάτζιρ (Σύντροφοι
Μεταναστών) και οι πιστοί που τους υποστήριξαν είναι
γνωστοί ως οι Ανσάρ (Βοηθοί Μεταναστών). Κάθε σώφρονας
άνθρωπος γνωρίζει ότι η κυριολεκτική έννοια του Ανσάρ είναι
«Οι Βοηθοί».

Οι φίλοι του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞείναι ζωντανοί
Μπορεί ο Σατανάς να κάνει κάποιον να σκεφτεί ότι είναι
επιτρεπτό να ζητήσει βοήθεια από κάποιον που είναι ζωντανός
αλλά όχι όταν αυτός έχει αποβιώσει. Αν μελετήσετε προσεκτικά
το παρακάτω εδάφιο και το επόμενο θέμα,  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞαυτή η
κακή σκέψη θα ξεριζωθεί. Είναι δηλωμένο:
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﴾١٥٤﴿

ۡ
و ﻵﻹ ﺗﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮ ﻟﻤ ۡﻦ ﻳﻘـﺘﻞ
ۡ
ٰ ٌ ۡ ۡ ٌ ۡ ٰ ۡ ۡ
= ۡونtﺸu ﺂء و ﻟـﻜ ۡﻦ ﻵﻹ
( ﺑﻞ ﺣﻴ1 ﻣﻮ تEF ﺳﺒﻴﻞ ﷲHo

«Και μη λέτε ότι όσοι σκοτώνονται για τον Αλλάχ είναι νεκροί˙
αντιθέτως είναι ζωντανοί αλλά εσείς είστε εκείνοι που δεν το
γνωρίζουν.»
(Μέρος 2 , Σούραχ Μπάκαραχ, εδάφιο 154) [Κάνζουλ Ιμάν, Μετάφραση του
ο

Κουράν]

Οι Προφήτες اﻟﺴ َﻼم
َّ ِﻢ
ُ  َﻋـﻠ َـﻴْﻬείναι ζωντανοί
Αν αυτό είναι το χαρακτηριστικό των μαρτύρων, τότε πώς
μπορεί να έχει κάποιος αμφιβολίες για το γενογός ότι οι
Προφήτες اﻟﺴ َﻼم
َّ ِﻢ
ُ  َﻋـﻠ َـﻴْﻬ, που είναι σε υψηλότερη θέση από τους
μάρτυρες, είναι και αυτοί ζωντανοί! Ο Σέιχ Ιμάμ Μπεχάκι
ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ ْ  َرέχει γράψει ένα βιβλίο για τη ζωή των Προφητών
اﻟﺴ َﻼم
ِﻢ
ﻬ
ﻴ
ـ
ﻠ
ـ
ﻋ
َّ ُ ْ َ َ (Χαιγιάτ-ουλ-Ανμπιγιά) και έχει γράψει στο Δαλάιλουλ-Ναμπούββαχ ότι οι Προφήτες اﻟﺴ َﻼم
َّ ِﻢ
ُ  َﻋـﻠ َـﻴْﻬείναι ζωντανοί σαν
τους μάρτυρες και είναι με τον Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. (Αλ-Χάβί-λιλ-Φατάβά,
τόμος 2, σελ. 263) (Δαλάιλ-ουλ-Ναμπούββαχ, τόμος 2, σελ. 388)
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اείναι ζωντανοί
Οι Άγιοι ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
ِ ﲪ ُﺔا
Ο Σέιχ Σάχ Βαλίγιουλλάχ ﷲﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ(َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرέχει δηλώσει για το υψηλό
ِ
ﻪ
ﻴ
ﻠ
(
ﺎﱃ
ﻌ
ﺗ
ﷲ
αξίωμα του Γόσ-ε-Ά’ζαμ ْ َ َ ٰ َ َ ﲪ ُﺔ ا
َ ْ  َرστο κέφαλαιο 11 του
Χαμ’άτ: «Ότι αυτός είναι ο Σέιχ Μουχιγιουδδίν Αμπντ-ουλ
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ِ ﲪ ُﺔ ا
ِ ﲪ ُﺔ ا
Κάδιρ Τζίλάνί ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
ٰ َ ﷲ ﺗَﻌ
َ ْ  َرκαι αυτός ﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرέχει την εξουσία
στον ευλογημένο του τάφο όπως οι ζωντανοί» (Δηλαδή αυτός
ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ ْ  َرείναι εξουσιαστικός όπως και οι ζωντανοί). (Χαμ’άτ,

σελ. 81)
ِ ﲪ ُﺔ ا
Παρ’όλα αυτά οι Προφήτες اﻟﺴ َﻼم
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َّ ِﻢ
َ ْ َر
ُ  َﻋـﻠ َـﻴْﻬκαι οι άγιοι ﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
είναι ζωντανοί και δεν ζητούμε την βοήθεια των νεκρών αλλά
των ζωντανών και πιστεύουμε ότι είναι οι βοηθοί μας με το
έλεος του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. Χωρίς την παραχώρηση του Αλλάχ
ِ ﲪ ُﺔ ا
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, οι Προφήτες اﻟﺴ َﻼم
ٰ َ ﷲ ﺗَﻌ
َّ ِﻢ
َ ْ  َرδεν θα
ُ  َﻋـﻠ َـﻴْﻬή οι Άγιοι ﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
μπορούσαν ούτε να δώσουν και ούτε να προσφέρουν οποιαδήποτε
μορφή βοήθειας.
ِ ﲪ ُﺔ ا
Ο Ιμάμ-ε-Ά’ζαμ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرζήτησε βοήθεια από τον

Αγαπητό Προφήτη 
Ο Ιμάμ των εκατομμυρίων μαθητών της Χαναφί Σχολής, Σέιχ
ِ ﲪ ُﺔ ا
Ιμάμ-αλ-Ά’ζαμ Αμπού Χανίφαχ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرκάνει παράκληση για
َﺻ
βοήθεια στο προαύλιο του Αγαπητού Προφήτη اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 0ّ َ
στο Κασίδαχ-ε-Νου’μάν:
ََ َ ُۡ
َ ۡ
< > ِ ِ!= َك
ِ ِ=;(دِك وا8ِ
ََ
ََۡ
 َِ(ا َكI  ِمJ# اHِ GFۡ ِ َ

ۡ َۡ َ
 ا َ( ٰريC
"
َ
ُ
َ
Pۡ Oَ ۡ

ۡ 0ۡ 7ُ
3
ِ
َ
ۡ #
E
ِ ِ

ۡ َ َ
َ Bۡ َ ?َ @ َ! َم اA
ا
ِ
ۡ
ۡ Mِ ِ& ۡ(د
ُ > Lٌِ M Nَ َJَا
ِ

«Ω Εσύ! Που είσαι καλύτερος από όλους τους ανθρώπους και τους
τζιν, και Εσύ που είσαι ο θησαυρός του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, σε παρακαλώ
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δωσ’μου απ’αυτό που ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞσου έχει παραχωρήσει, και κάνε

με χαρούμενο όπως ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞσε έχει ευχαριστήσει. Είμαι ένας
υποψήφιος της μπόρας της γενναιοδωρίας σου. Δεν υπάρχει κανείς
για τον Αμπού Χανίφαχ σε όλη τη δημιουργία εκτός από Εσένα.»

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ' 3 4َ 5 .ا
/*َ

َ ۡ) َ
َ ۡ 3َ ع
-ۡ ِ ,+ا
* (ا

ِ ﲪ ُﺔ ا
Ο Ιμάμ Μπάσιρί ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرζήτησε για βοήθεια
ِ ﲪ ُﺔ ا
Ο Σέιχ Ιμάμ Σαράφ-ουδ-Δίν Μπάσιρί ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرέχει ζητήσει
ِ
َﺻ
ٖ
βοήθεια από τον Αγαπητό Προφήτη اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 0ّ َ στο
πασίγνωστο του Κασίδαχ-ε-Μπουρδαχ και είπε:

ۡ
َ ۡ  ُ ُ ۡ( ِل0َ ۡ ِ  َِ(ا َكI
ٖ َ 4َ Rِث ا
ِ  د+ا

ۡ َۡ َ َ ۡ َ َ
ُ َُ
ٖVِ > ا ۡ(ذPۡ Mَ 3ۡ ِ Mَ Tِ Uا
!مAا

«Ω Εσύ! Ο Καλύτερος της Δημιουργίας! Δεν έχω κανέναν παρά
Εσένα, στον οποίο μπορώ να πάρω καταφύγιο σε δύσκολους
καιρούς.» (Κασίδαχ-ε-Μπουρδαχ)

Ο Ιμδάδουλλάχ Μουχάτζιρ Μακκί  َر ْ َﲪ ُﺔ ا ِﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪέχει ζητήσει
βοήθεια στο βιβλίο του με τίτλο «Νάλαχ-ε-Ιμδάντ»:
Λαγά τάκιγια γουνάχον κα παρά διν ράτ σότα χουν
Μούτζχε χουβάμπ-ε-γάφλατ σε τζαγά δο Γιά Ρασούλαλλάχ
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Στο μαξιλάρι των αμαρτιών εξακολουθώ να κοιμάμαι μέρα
νύχτα
Αφύπνησέ με από το όνειρο της αμέλειας Υά Ρασούλαλλάχ

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ' 3 4َ 5 .ا
/*َ

ََ ۡ) َ
َۡ '
-ۡ ِ ,+ا
* (ا

5. Η κανάτα στράφηκε προς το Κίμπλαχ
ِ ﲪ ُﺔ ا
Κάποτε, μια ομάδα αγίων ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرεπισκέφθηκε το
ِ ﲪ ُﺔ ا
ευλογημένο προαύλιο του Γόσ-ε-Ά’ζαμ ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرκαι είδαν
ότι η κανάτα του (ένα αγγείο που χρησιμοποιείται για πλύσιμο)
δεν ήταν στραμμένη προς το Κίμπλαχ (και γι’αυτό ενημέρωσαν
ِ )ر ْﲪَ ُﺔ ا. Εκείνος έριξε μια οργισμένη
τον Γόσ-ε-Ά’ζαμ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
ματιά στον υπηρέτη του ο οποιος δεν μπόρεσε να αντέξει την
δριμύτητα του βλέμματος του Σέιχ και συνεπώς έπεσε στο
έδαφος και έτρεμε μέχρι που ξεψύχησε. Έπειτα ο Γόσ-ε-Ά’ζαμ
ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ ْ  َرκοίταξε την κανάτα και η κανάτα μόνη της
στράφηκε προς το Κίμπλαχ. (Μπαχτζάτ-ουλ-Ασράρ, σελ. 101)

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ' 3 4َ 5 .ا
/*َ

ََ ۡ) َ
َۡ '
-ۡ ِ ,+ا
* (ا

Κρατήστε την κανάτα στραμμένη προς το Κίμπλαχ
Ω λάτρεις του Σουλτάνου της Βαγδάτης! Η αγάπη κατ’εξοχήν
είναι να ακολουθούμε κατά βήμα κάθε πράξη αυτών που
λατρέυουμε και θαυμάζουμε. Γι’αυτό, εάν είναι εφικτό, πρέπει
14
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να κρατάμε πάντα την κανάτα που χρησιμοποιούμε για
Βουδού στραμμένη προς το Κίμπλαχ. Ο Μουχάδδιθ-αλ-Ά’ζαμ
ِ ﲪ ُﺔ ا
Πακιστάν Μολάνα Σαρδάρ Άχμαντ Σαχίμπ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ َر
συνήθιζε να κράτα πάντα την κανάτα και τις παντόφλες του
στραμμένες προς το Κίμπλαχ. ا َﻟ ْ َـﺤ ْﻤ ُـﺪ ِﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, εγώ, ο Σαγ-εΜαδίναχ (συγγραφέας), κάνω μια σφοδρή προσπάθεια να
ِ ﲪ ُﺔ ا
ακολουθήσω τα βήματα και των δύο αυτών αγίων ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ َر
κρατώντας την κανάτα και τις παντόφλες μου στραμμένες
προς το Κίμπλαχ. Πραγματικά επιθυμώ να τοποθετήσω καθετί
στραμμένο προς το Κίμπλαχ.

Ένας απολογισμός σχετικά με κάποιον που καθόταν
κοιτάζοντας προς το Κίμπλαχ
Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Εάν είναι εφικτό, πρέπει να
αναπτύξουμε την συνήθεια να κοιτάμε προς το Κίμπλαχ γιατί
υπάρχουν πολλές ευλογίες σ’αυτή τη πρακτική. Ο Σέιχ Ιμάμ
ِ ﲪ ُﺔا
Μπουρχάν-ουδ-Δίν Ιμπράχίμ Ζαρνούτζί ﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ(َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرέχει αναφέρει:
«Δύο μαθητές ταξίδεψαν σε άλλη χώρα αναζητώντας θρησκευτική
γνώση.
Κι οι δύο ήταν στην ίδια τάξη κι όταν γύρισαν σπίτι, ο ένας είχε
γίνει εξαιρετικά νοήμων θρησκευτικός νομικός ενώ ο άλλος
παρέμεινε αμαθής. Οι διαπρεπείς μελετητές της πόλης άρχισαν
να αναλογίζονται την αιτία. Όταν προσεκτικές παρατηρήσεις
των τρόπων μάθησης, των τρόπων αναθεώρησης, συζήτησης,
τρόπων κάθισης κτλ. ελήφθησαν υπόψη, εκπληκτικώς έβγαλαν
15
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το συμπέρασμα ότι ο μαθητής που γύρισε ως θρησκευτικός
νομικός είχε την συνήθεια να κάθεται πάντα κοιτάζοντας προς
το Κίμπλαχ, ενώ ο άλλος μαθητής καθόταν πάντα με την πλάτη
στραμμένη προς το Κίμπλαχ.
ِ ﲪ ُﺔ ا
Επομένως, οι σεβόμενοι μελετητές και νομικοί ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ َر
πήραν ομόφωνα την απόφαση ότι ο ευνοημένος έγινε μελετητής
λόγω των ευλογιών που απέκτησε κοιτάζοντας προς το
Κίμπλαχ, καθώς είναι και Σούνναχ η πράξη αυτή. (Τα’λίμ-ουλ-

Μουτα’αλλιμ, σελ. 68)

13 Μάδανι μαργαριτάρια για να καθίσετε κοιτάζοντας
προς το Κίμπλαχ
َﺻ
Ο Ευγενής Προφήτης اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 0ّ َ συνήθιζε να κάθεται
κοιτάζοντας προς το Κίμπλαχ. (Ιχιγιά-ουλ-Ουλούμ, τόμος 2,

σελ. 449)

Τρία Χαδίθ του Ευγενή Προφήτη 
1.

Οι καλύτερες συναθροίσεις είναι εκείνες στις οποίες όλοι
οι συμμετέχοντες κάθονται κοιτάζοντας προς το Κίμπλαχ.
(Μου’τζάμ Αοσάτ, τόμος 6, σελ. 161, Χαδίθ 8361)

2.

Καθετί έχει την αξιοπρέπεια του και το καθισιό έχει την
αξιοπρέπειά του στο να κοιτάζει προς το Κίμπλαχ.
(Μου’τζάμ Καμπίρ, τόμος 10, σελ. 320, Χαδίθ 10781)
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3.

Τα πάντα έχουν μια υπεροχή και οι συναθροίσεις έχουν
την υπεροχή να κάθονται κοιτάζοντας προς το Κίμπλαχ.
(Μου’τζάμ Καμπίρ, τόμος 2, σελ. 20, Χαδίθ 2354)

Είναι Σούνναχ για τους Μουμπαλλιγίν και τους
εκπαιδευτικούς να έχουν τις πλάτες τους γυρισμένες προς
το Κίμπλαχ ώστε οι ακροατές (μαθητές) να μπορούν να
καθίσουν κοιτάζοντας προς το Κίμπλαχ. Ως εκ τούτου, ο
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اείπε: «Ο λόγος που ο
Σέιχ Χάφιζ Σακχάβί ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
َﺻ
Ελεήμονας και Γενναιόδωρος Προφήτης اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 0ّ َ είχε
την πλάτη γυρισμένη προς το Κίμπλαχ ήταν να μπορέσουν
οι παρευρισκόμενοι να κοιτάζουν το Κίμπλαχ.» (ΑλΜακάσιντ-ουλ-Χασανάχ, σελ. 88)
ِ ﲪ ُﺔ ا
Ο Σαϊγιδουνά Αμπδούλλαχ μπιν Ουμαρ ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ َر
καθόταν συχνά στραμμένος προς το Κίμπλαχ. (Αλ Αδάμπ

Αλ Μουφραδ, σελ. 291, Χαδίθ 1137)

Καθώς δίδασκετε το Ευγενή Κουράν, θα πρέπει να
κάθεστε με τις πλάτες γυρισμένες προς το Κίμπλαχ με την
πρόθεση να ακολουθήσετε το ευλογημένο Σούνναχ. Οι
δάσκαλοι του Δαρσ-ε-Ναζάμι θα πρέπει να κάνουν το ίδιο
με την πρόθεση του Σούνναχ και για να μπορέσουν οι
μαθητές να καθίσουν κοιτάζοντας προς το Κίμπλαχ.
Διδάξτε στους μαθητές το Σούνναχ, την φιλοσοφία και
την πρόθεση να κάθονται μ’αυτόν τον τρόπο και να
κερδίζουν πολλές ανταμοιβές και ευλογίες. Προσπαθήστε
να κάθεστε κοιτάζοντας προς το Κίμπλαχ ακόμη κι όταν
δεν διδάσκετε.
17
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Οι μαθητές που αποκτούν θρησκευτική γνώση πρέπει να
κάθονται κοιτάζοντας το Κίμπλαχ ώστε να μπορέσουν να
κοιτάζουν και τον δάσκαλο. Αλλιώς μπορεί να
δημιουργηθούν δυσκολίες στην κατανόηση [του μαθήματος].
6. Είναι Σούνναχ για τους Χάτίμπ να κηρύττουν με την
πλάτη γυρισμένη προς το Κίμπλαχ και είναι επιθυμητό οι
ακροατές να κοιτάζουν το Κίμπλαχ.
7. Όταν απαγγέλετε το Ιερό Κουράν, διαβάζετε
θρησκευτικά βιβλία, γράφετε Φατάβά, συντάσσετε και
γράφετε βιβλία, προσεύχεστε, κάνετε Ζίκρ, απαγγέλετε
Σαλάτ και Σαλάμ ή γενικά οποτεδήποτε κάθεστε κάτω ή
στέκεστε, αν δεν υπάρχει κάποιο θρησκευτικό εμπόδιο,
προσπαθήστε να αναπτύξετε την συνήθεια να κάθεστε
όλη την ώρα κοιτάζοντας το Κίμπλαχ και θερίστε πολλές
ανταμοιβές. (Αν είστε εντός των 45 μοιρών του Κίμπλαχ
τότε θα θεωρηθεί ότι κοιτάζετε το Κίμπλαχ)
8. Αν υπάρχει η δυνατότητα, τοποθετήστε ένα τραπέζι,
μια καρέκλα κτλ. στραμμένα προς το Κίμπλαχ έτσι ώστε
όποτε και να κάθεστε, θα κοιτάζετε [αυτομάτως] προς το
Κίμπλαχ.
9. Εάν τυχαίνει να κάθεστε κοιτάζοντας προς το Κίμπλαχ
χωρίς την πρόθεση να κερδίσετε ανταμοιβές τότε δεν θα
ανταμειφθείτε. Γι’αυτό πρέπει να προσέχουμε να κάνουμε
καλές προθέσεις˙ για παράδειγμα: (1) να κερδίσω αρετές
18
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για τη μετά θάνατον ζωή, (2) να ακολουθώ το Σούνναχ,
(3) να κοιτάζω προς το Κά’μπαχ στη τιμή και στην
ευλάβειά του. Όταν διαβάζετε Ισλαμικά βιβλία και Ισλαμικά
μαθήματα, να συμπεριλάβετε κι αυτή τη πρόθεση ότι
ενεργώντας πάνω στο Σούνναχ, κοιτώντας προς το
ευλογημένο Κά’μπαχ, θα αποκτήσω τις ευλογίες της
θρησκευτικής γνώσης اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.
10. Σε πολλές χώρες όπως το Πακιστάν, την Ινδία, το Νεπάλ
κτλ. όποτε κάποιος κοιτάζει προς το Κίμπλαχ, κοιτάζει και
την Μαδίνα Μουνάββαραχ (διότι πέφτουν στην ίδια
διεύθυνση). Γι’αυτό και η πρόθεση να κοιτάζετε την
Μαδίνα-τουλ-Μουνάββαραχ θα πρέπει να συμπεριλαμ
βάνετε ώστε να αποδώσετε τα σέβη σας.
Μπαίτναι κά χασίν καρίνα χαι
Ρουχ ουδάρ χαι τζιδαρ Μαδίναχ χαι
Δόνο άλαμ κά τζο ναγίνα χαι
Μαίραι Άκά κά βοχ Μαδίναχ χαι
Ρού μπαρού μαίραι Χάνα-ε-Κά’μπα
Ορ αφκάρ μαιν βοχ Μαδίναχ

Ένας όμορφος τρόπος να καθίσετε είναι να κοιτάτε προς τη
Μαδίναχ η οποια είναι το κόσμημα και στους δύο κόσμους˙
του Αφέντη μου η ευλογημένη πόλη, Μαδίναχ. Ακριβώς
μπροστά μου είναι το Κά’μπαχ και στις σκέψεις μου η
Μαδίναχ.
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Η θεραπεία της Βαγδάτης
Τη βραδιά της 11ης του Ραμπί-ουλ-Γός (4ος μήνας του
Ισλαμικού ημερολογίου) να απαγγείλετε 11 φορές τα ονόματα
ِ ﲪ ُﺔ ا
του Σέιχ Γόσ-ε-Ά’ζαμ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ ( َرΝα απαγγείλετε Σαλάτ ΑλανΝαμπί 11 φορές πριν ξεκινήσετε και στο τέλος) φυσήξτε πάνω σε
11 χουρμάδες και φάτε τους την ίδια βραδιά. Η ασφάλεια θα
υπερισχύσει ενάντια σε κάθε αντιξοότητα  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞγια
ολόκληρη τη χρονιά. Τα 11 ονόματα δίνονται παρακάτω:

ُ ـMُ 0ِّ Iَ َـ
Pۡ Xا
ِّ Y
ُ Mُ  ۡوم0ُ \َ َ
Pۡ Xا
ِّ Y

َ ^َ َ
ُ Mُ V7(ا
Pۡ Xا
ِّ Y
ُ Mُ ـ هZَ َـ
Pۡ Xا
ِّ Y

2
4
6
8

ُ ـMُ [ۡ Zَ
Pۡ Xا
ِّ Y
َ َ
ُ Mُ َJ#(
Pۡ Xا
]
ِّ Y

َـ
َـ

َ َ َد
ُ Mُ _ۡ`رو
Pۡ Xا
ِّ Y
ُ Mُ  نcَ Iُ َ
Pۡ Xا
ِّ Y

ُ Mُ -cdُ َ 10 Pۡ Xا
ُ Mُ ـ(ثeَ َـ
Pۡ Xا
ِّ Y
ِّ Y
َ ََۡ
َ
ُ Mُ ? دِرRا
Pۡ Xا
0,f  داتh  ا0َ ِ ّ Iَ َ
ِّ Y

1
3
5
7
9
11

Το Μάδανι θαύμα της θεραπείας της Βαγδάτης
Η περίληψη της δήλωσης ενός Μουσουλμάνου αδελφού είναι
ως εξής:
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Διοργανώθηκε ένα Σούνναχ-εμπνευστικό Ιτζτιμά από την
Δάβατ-ε-Ισλάμι στην περίσταση της 11ης Ραμπί-ουλ-Γός, 1425
Μ.Χ. (2003).
Κατά τη διάρκεια της Σούνναχ-εμπνευστικής ομιλίας, ειπώθηκε
και η θεραπεία της Βαγδάτης. Μετά την ομιλία, οι
Μουσουλμάνοι σύντροφοι ξεκίνησαν να εντάσσονται στην
Πνευματική Γενεαλογία του Κάδιριγιάχ Ραζαβιγιάχ. Ξαφνικά
άρχισα να νυστάζω. Όταν τα μάτια μου έκλεισαν, είδα ότι ο
ِ ﲪ ُﺔ ا
Σέιχ Γόσ-ε-Ά’ζαμ ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرκάθεται με ένα φωτεινό πρόσωπο
και έχει απλώσει το σάλι του. Κράτησα το σάλι και ένιωθα ότι
και πολλοί άλλοι κρατούν το σάλι αλλά αδυνατούσα να τους
δω! Επανέλαβα τα λόγια για να γίνω μαθητής.
Μόλις τελείωσε η τελετή εισδοχής, έκανα μια παράκληση στο
ِ ﲪ ُﺔ ا
ευλογημένο προαύλιο του Γόσ-ε-Ά’ζαμ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َر: «Η γυναίκα
μου βρίσκεται σε τοκετό και υποφέρει από φρικτούς πόνους. Ο
γιατρός έχει προτείνει εγχείρηση˙ απάλλαξέ με ευγενικά
απ’αυτήν την απελπισία.» Εκείνος απάντησε: «Πράξε σύμφωνα
με τη θεραπεία από τη Βαγδάτη.» Τον ρώτησα με σεβασμό: «Ω
αγαπητέ μου Μούρσιντ! Τώρα πλέον είναι αργά γιατί η
θεραπεία της Βαγδάτης πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στη
βραδιά.» Τότε ανταποκρίθηκε: «Σου επιτρέπεται να την εκτελέσεις
την ημέρα, πριν το τέλος της ημέρας και  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞθα
απονεμηθείς με δίδυμα, χωρίς εγχείρηση.
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Ονόμασε τα παιδιά σου Χασσάν και Μουστάκ αντίστοιχα. Κι
οι δύο θα είναι υπό την προστασία μου.» Έκανα όπως μου είπε
και η γυναίκα μου έφαγε 11 χουρμάδες αναλόγως.
َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ

ـﺪ ِﻟـﻠـﻪ
ُ ـﺤ ْﻤ
َ ْ !ا َﻟ

Η ανταπόκριση ήταν άμεση και ο πόνος
μειώθηκε. Έπειτα, σε εύθετο χρόνο, η γυναίκα μου γέννησε
χωρίς επιπλοκές. Ορκίζομαι ότι ευλογήθηκα με δίδυμα όπως ο
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اμου είχε αποκαλύψει και τα ονόμασα
Γόσ-ε-Ά’ζαμ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
Χασσάν και Μουστάκ αντίστοιχα.

Η θεραπεία Τζίλάνί
Πάρτε 3 χουρμάδες τη βραδιά της 11ης Ραμπί-ουλ-Γός,
απαγγείλτε μια φορά Σούρα-ε-Φάτιχα, μια φορά Σούρα-εΙχλάς κι έπειτα απαγγείλτε:
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(Σαλάτ Αλαν Ναμπί μια φορά στην αρχή και στο τέλος) και
φυσήξτε σε έναν χουρμά. Επαναλάβετε τις απαγγελίες και
φυσήξτε στο 2ο και στο 3ο χουρμά αντίστοιχα. Δεν είναι
υποχρεωτικό να καταναλώσετε τους χουρμάδες την ίδια βραδιά.
Μπορείτε να τους φάτε όποτε και όποια μέρα θελήσετε. اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞθα σας θεραπεύσουν από όλες τις παθήσεις του στομάχου
όπως στομαχόπονος, δυσκοιλιότητα, αέρια, έλκος, εμετούς κτλ.
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