َﻋﻔﻮ و َدرﮔُﺰر ﮐﮯ ﻓَﻀَ ﺎﺋﻞ
َﻣﻊ اﯾﮏ ا َﮨﻢ َﻣﺪﻧِﯽ َوﺻ ﱠﯿﺖ
Η Υπεροχή της Συγχώρεσης και της Ανοχής
Και μια Σημαντική Μαδανί θέληση
Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα Oυρντού (Πακιστανικά) από
τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της
Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ
Ιλιάς Αττάρ Κάδιρι Ραζαβί ـﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟْـﻌَـﺎﻟِـﻴَـﻪ
ْ 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)

Majlis-e-Tarājim (Dawat-e-Islami)
Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan
UAN:
Email:

+92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262
translation@dawateislami.net
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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.
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ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ِ"!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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Η Υπεροχή της Συγχώρεσης και της Ανοχής
Και μια Σημαντική Μαδανί θέληση
Παρά τις μεγάλες προσπάθειες του Σατάνα να σας αποτρέψει
από την ανάγνωση αυτού του φυλλαδίου, διαβάστε το ολόκληρο.

Η Υπεροχή της Απαγγελίας του Σαλάτ-'Αλαν-Ναμπί
Η ευλογημένη αφήγηση του Σουλτάνου της Μάκκαχ και της
َﺻ
Μαδίναχ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ : «Ω άνθρωποι! Πράγματι, το άτομο
που θα ανακουφιστεί γρήγορα από την αδημονία και τη
λογοδοσία την Ημέρα της Κρίσεως [Κιγιάμαχ] θα είναι αυτός
που έχει απαγγείλει το Δουρούδ πάνω μου σε αφθονία, σ’αυτόν
τον κόσμο.» (Μουσναδ Φιρδός, Τόμος 5, σελ. 375, Χαδίθ 8210)
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Η Συγχώρεση του Μαδανί Προφήτη
ِ
Ο Χάδρατ Σαϊγιδουνά Ανας اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرέχει αφηγηθεί, «Μια φορά
ُ َﺻ
περπατούσα δίπλα από τον Ελεήμων Προφήτη اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ

1

Η Υπεροχή της Συγχώρεσης και της Ανοχής

1

ενώ φορούσε ένα Νατζράνί σάλι με χοντρές, τραχιές άκρες.
Ξαφνικά ένας Βεδουίνος έπιασε το σάλι και το τίναξε τόσο
βίαια που άφησε μια μελανιά στον ευλογημένο αυχένα του
Σουλτάνου του Κόσμου, του Αγαπητού του Ραμπ των Κόσμων
َﺻ
ﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ +ّ َ . Έπειτα είπε, «Διατάξτε να μου δοθεί ένα μερίδιο
από τον πλούτο που ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞέχει παραχωρήσει υπό την
َﺻ
κηδεμονία σας.» Το Έλεος του Σύμπαντος اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ
έστρεψε την προσοχή του προς αυτόν και χαμογελώντας διέταξε
να του δοθεί μερικός πλούτος.» (Σαχίχ Μπουχάρί, Τόμος 2, σελ. 359,
Χαδίθ 3149)
Χαρ χατά παρ μαίρι τσασμ πόσι, χαρ ταλάμπ παρ ‘ατάον κί μπάρις
Μουτζ γουνάχγκάρ παρ κις καδαρ χαιν μεχερμπάν Τάτζδάρ-ε-Μαδίναχ
Απέκρυψαν τα λάθη μου, χορήγησαν κάθε μου αίτημα
Ο Άκα είναι Ελέημων, ακόμα και με έναν τόσο εκτροχιασμένο υπηρέτη
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Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Είδατε πώς ο Αγαπητός
َﺻ
Προφήτης اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ φέρθηκε στον Βεδουίνο; Ω λάτρεις
του Μουσταφά! Όσο σκληρά κι αν σας φερθούν οι άλλοι και
όσο σκληρά κι αν πληγώσουν τα συναισθήματά σας, απλά
συγχωρέστε τους και προσπαθήστε να τους φερθείτε με την
ύψιστη αγάπη και ανοχή.

1
Ένα σάλι που είναι χαρακτηριστικό της περιοχής του Νατζράν, νοτιοδυτικά μέρη της
σημερινής Σαουδικής Αραβίας

2

Η Υπεροχή της Συγχώρεσης και της Ανοχής

Τρεις λόγοι για εύκολη λογοδοσία
ِ
Ο Χάδρατ Σαϊγιδουνά Αμπού Χουραίραχ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرέχει
ُ
َﺻ
αφηγηθεί, «Ο Πιο Αγαπητός Προφήτης اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ είπε,
“Όποιος έχει τρία πράγματα, ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞθα λογαριαστεί μαζί
του ήρεμα και θα τον στείλει στον Παράδεισο (με το Έλεός Του).”
ِ
Μετά οι Σύντροφοι اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨ ْ ُﻬﻢ
َ  َرρώτησαν, “Ω Προφήτη του
ُ َﺻ
Αλλάχ! Ποιά είναι εκείνα τα πράγματα;” Αυτός (اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ )
απάντησε:

1.

Χαρίστε αυτούς που σας στερούν

2.

Βελτιώστε τις σχέσεις σας με εκείνους που προσπαθούν να
σπάσουν τους δεσμούς μαζί σας και

3.

Συγχωρέστε αυτούς που είναι άδικοι απέναντί σας.» (Μου’τζαμ
Οσάτ, Τόμος 4, σελ. 18, Χαδίθ 5064)

Ένα Παλάτι στον Παράδεισο
ِ
Ο Χάδρατ Σαϊγιδουνά Ουμπαί μπιν Κα’αμπ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرέχει
ُ αφηγηθεί ότι ο Πιο Αξιοπρεπής Προφήτης  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ+َّ َﺻ
είπε, «Αυτός που προτιμά να χτιστεί ένα παλάτι για αυτόν
στον Παράδεισο πρέπει να συγχωρεί τον άνθρωπο που τον
αδικεί και να δώσει σε αυτόν που του στερεί και να βελτιώσει
τις σχέσεις του με αυτούς που προσπαθούν να σπάσουν τα
δεσμά μαζί του.» (Αλ-Μουσταδρακ, Τόμος 3 σελ. 12, Χαδίθ 3215)
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Η Υπεροχή της Συγχώρεσης και της Ανοχής

Η τιμή ενισχύεται με την συγχώρεση
َﺻ
Το Έλεος του Σύμπαντος, ο Τελευταίος Προφήτης اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ(َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ
είπε, «Η φιλανθρωπία δεν μειώνει τον πλούτο και αν ένας
άνθρωπος συγχωρέσει το λάθος κάποιου, τότε ο Παντοδύναμος
Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞαυξάνει την τιμή και και τον σεβασμό (του ανθρώπου
που συγχώρεσε). Όποιος υιοθετήσει την ταπεινότητα για τον
Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞαυξάνει το βαθμό του.»

(Σαχί Μουσλιμ, σελ. 1397, Χαδίθ 2588)

Ποιός είναι ο πιο αξιοπρεπής;
َّ ّﻨَﺎ َو(َﻠَﻴ ْ ِﻪ ا6ِ ِٰ ﻧَﺒ+َ( είπε, «Ω
Ο Χάδρατ Σαϊγιδουνά Μούσά اﻟﺴ َﻼم
َّ ﻟﺼﻠٰﻮة ُ َو
Υπερυψωμένε Αλλάχ! Ποιός είναι ο πιο αξιοπρεπής για Εσένα;»
Ο Αλλάχ απάντησε, «Αυτός που συγχωρεί ενώ έχει την ικανότητα
να εκδικηθεί.» (Σου’αμπουλ Ίμάν, Τόμος 6, σελ. 319, Χαδίθ 8327)

Όποιος δεν συγχωρεί δεν συγχωρείται
ِ
Ο σύντροφος Σαϊγιδουνά Τζαρίρ اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرέχει αφηγηθεί ότι ο
ُ Πιο Διαπρεπής Προφήτης  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ+َّ  َﺻείπε, «Αυτός που
δεν δείχνει έλεος σε άλλους, δεν θα λάβει έλεος. Αυτός που δεν
συγχωρεί, δεν θα συγχωρεθεί.» (Μουσναδ Ιμάμ Άχμαδ, Τόμος 7,

σελ. 71, Χαδίθ 19264)
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Η Υπεροχή της Συγχώρεσης και της Ανοχής

Οι καλύτεροι τρόποι του παρόντος και του μελλοντικού
κόσμου
ِ
Ο Σαϊγιδουνά ‘Ουκμπαχ μπιν ‘Αμιρ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرείπε ότι είχε την
ُ τιμή να συναντήσει τον Σούλτανο των δύο κόσμων, τον
َﺻ
Αξιοπρεπή Προφήτη, τον Αγαπητό του Αλλάχ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ
και έσπευσε να κρατήσει το χέρι του. Ο Αγαπητός Προφήτης
َﺻ
ﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ +ّ َ επίσης κράτησε το χέρι του και είπε, «’Ουκμπαχ!
Οι καλύτεροι τρόποι τρόποι αυτού του κόσμου και του
Μετέπειτα είναι να συναναστρέφεσαι με αυτούς που δεν
συναναστρέφονται μαζί σου και να συγχωρείς αυτούς που
διαπράττουν αδικίες εις βάρος σου και όποιος θέλει να ζήσει
πολλά χρόνια και με αφθονία θα πρέπει να φέρεται με ευγένεια
στους συγγενείς του.» (Αλ-Μουσταδρακ, Τόμος 5 σελ. 224, Χαδίθ 7367)

Συγχωρέστε και συγχωρεθείτε
Ο Σουλτάνος της Μαδίναχ-τουλ-Μουνάββαραχ, ο Αγαπητός
َﺻ
Προφήτης اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ(َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ είπε, «Δείξτε έλεος στους άλλους και θα
λάβετε έλεος και υιοθετήστε τη συγχώρεση και ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞθα
σας συγχωρέσει.» (Μουσναδ Ιμάμ Άχμαδ, Τόμος 2, σελ. 682, Χαδίθ 7062)
Χαμ νε χατά μαιν να κί, τουμ ναι ‘ατά μαιν να κί
Κόι καμί Σαρβαρά, τουμ πε καρόρον Δουρούδ
Αγαπημένε Προφήτη! Διαπρέψαμε μόνο στην αμαρτία
Κι όμως δεν μας έδιωξες μακριά
Χιλιάδες χαιρετισμούς σε’σένα!
5
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Αυτός που συγχωρεί λαμβάνει συγχώρεση χωρίς να
λογοδοτήσει
ِ
Ο Σαϊγιδουνά Ανας اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرέχει αφηγηθεί ότι ο Σουλτάνος
ُ َﺻ
της Μαδίναχ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ είπε, «Θα ανακοινωθεί την
Ημέρα της Κρίσεως, “Αφήστε αυτούς που έχουν την ανταμοιβή
τους με το έλεος του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞνα σηκωθούν και να εισέλθουν
στον Πράδεισο.” Θα ρωτηθεί, “Ποιός έχει αυτή την ανταμοιβή;”
Ο αναγγέλων θα απαντήσει, “Αυτοί που συγχωρούν.” Μετά
χιλιάδες άνθρωποι θα σταθούν στα πόδια τους και θα μπουν
στον Παράδεισο, χωρίς να λογοδοτήσουν.» (Μου’τζαμ Οσάτ,

Τόμος 1, σελ. 542, Χαδίθ 1998)

Συγχώρεσε τον άνθρωπο που προσπάθησε να του επιτεθεί
Στη σελίδα 604 του «Σίρατ-ε-Μουσταφά» [σελίδα 862 στην
έκδοση του Μακταμπά-τουλ-Μαδίνα, το τμήμα εκδόσεων της
Δάβατ-ε-Ισλάμι] αναφέρεται: Μια φορά σε ένα ταξίδι, ο Εξέχων
َﺻ
και Σεβαστός Προφήτης اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ κοιμόταν. Εν τω
μεταξύ, ο Γαβράς μπιν Χάρις άρπαξε το σπαθί του και το
έβγαλε από τη θήκη, με την πρόθεση να τον σκοτώσει. Όταν ο
َﺻ
Προφήτης اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ ξύπνησε, ο Γαβράς ρώτησε, «Ω
Μουχάμμαδ! Ποιός θα σε σώσει από εμένα;»
َﺻ
«Ο Αλλάχ  » َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞαπάντησε ο Αγαπητός Προφήτης اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ(َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ .
ِ
ِ
َ
ٖ
َ
Ακούγοντας την φωνή του Αγαπητού Προφήτη  اﷲُ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠ ّﻢ+ّ  َﺻ,
έμεινε έντρομος και το σπαθί έπεσε απ’το χέρι του. Ο Αγαπητός
َﺻ
Προφήτης اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ πήρε το σπαθί και ρώτησε, «Τώρα
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ποιός θα σε σώσει από εμένα;» Ο Γαβράς ικέτεψε και παρακάλεσε
َﺻ
για τη ζωή του. Ο Αγαπητός Προφήτης اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ τον
άφησε να φύγει και τον συγχώρεσε. Όταν ο Γαβράς επέστρεψε
στη φυλή του, τους είπε ότι έρχεται από έναν άνθρωπο που είναι
ο καλύτερος σε όλη την ανθρωπότητα. (Ας-Σιφά, Τόμος 1, σελ. 106)
Σαλάμ ους παρ κε τζις νε χούν κε πιγιάσον κο καμπάιν δί
Σαλάμ ους παρ κε τζις νε γάλίγιάν σου καρ δου’άιν δί
Χαιρετισμούς για αυτόν που συγχώρεσε εκείνους, που θέλησαν
να πάρουν τη ζωή του
Χαιρετισμούς για αυτόν που απάντησε στις βλασφημίες, με
εύσπλαχνες προσευχές για τη φυλή τους
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Προσευχή για την καθοδήγηση των τυράννων
Κατά τη διάρκεια του Γαζβαχ-ε-Ουχούδ1, ένα από τα ευλογημένα
َﺻ
δόντια του Σουλτάνου της Μαδίναχ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ μαρτύρησε
[έσπασε] κι επίσης τραυματίστηκε και το πρόσωπό του, όμως ο
َﺻ
Αγαπητός Προφήτης اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ δεν είπε τίποτα σ’αυτούς
παρά «( ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ ا ْﻫ ِﺪ ﻗ َْﻮ ِ ْ ﻓَﺎِ َّﻧ ُﻬ ْﻢ َﻻ َﻳ ْﻌﻠ َُﻤ ْﻮ َنΩ Αλλάχ καθοδήγησε τον λαό μου,
γιατί δεν γνωρίζουν ποιος είμαι)» (Ας-Σιφά, Τόμος 1, σελ. 105)

1

Το Γαζβάχ είναι ένας Αραβικός όρος που αναφέρεται σε μια μάχη στην οποία
َﺻ
συμμετείχε και ο Αγαπητός Προφήτης اﷲ َﺗﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ
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Σόγια κιγιά-ε νάμπκάρ μπανδε
Ρόγια κιγιά-ε- ζάρ ζάρ Άκά
Οι φαύλοι κοιμόντουσαν
Ενώ ο Αγαπητός Προφήτης έκλαιγε

Συγχώρεσε τον μάγο
Ο Λαμπίδ μπιν Α’σαμ έκανε ένα μαγικό ξόρκι πάνω στον
َﺻ
Αγαπητό Προφήτη, αλλά το Έλεος του Σύμπαντος اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ(َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ
δεν τον εκδικήθηκε. Επίσης, συγχώρεσε και τον Εβραίο που τον
είχε δηλητηριάσει. (Αλ Μαβάχιμπ-ουλ-Λαδουννιγιάχ λιλ-Κασταλάνί,
Τόμος 2, σελ. 91, Δαρ-ουλ-Κουτουμπ 'Ιλμίγιαχ, Βηρυτός)
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Η αυτοεκτίμηση του Ευλογημένου Προφήτη 
ِ
Η μητέρα των πιστών, η Σαϊγίδατουνά ‘Άισαχ Σιδδίκαχ اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
َ َر
ُ َﺻ
είπε ότι ο Αγαπητός Προφήτης اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ(َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ δεν χυδαιολόγησε
ούτε από συνήθεια, αλλά ούτε και τυπικά. Ούτε ήταν από τους
ανθρώπους που φωνάζουν στην αγορά και ούτε ανταπόδωσε
κακή πράξη με κακό. Αντιθέτως τους συγχωρούσε και τους
ανεχόταν. (Τζάμι’ Τιρμιζί, Τόμος 3, σελ. 409, Χαδίθ 2023)

Συγχωρέστε τους εβδομήντα φορές κάθε μέρα
Ένας άνθρωπος ήρθε στο προαύλιο του Αγαπητόυ Προφήτη
َﺻ
ﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ +ّ َ και είπε, «Ω Προφήτη! Πόσο συχνά πρέπει να
8
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συγχωρούμε τους υπηρέτες μας;» Ο Αγαπητός Προφήτης
َﺻ
ﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ +ّ َ δεν απάντησε. Εκείνος ρώτησε ξανά και ο
َﺻ
Αγαπητός Προφήτης اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ δεν απάντησε πάλι.
Όταν ρώτησε την τρίτη φορά, ο Αγαπητός Προφήτης
َﺻ
ﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ +ّ َ είπε, «Εβδομήντα φορές την ημέρα.» (Τζάμι’
Τιρμιζί, Τόμος 3, σελ. 381, Χαδίθ 1956)

Ο περιβόητος σχολιαστής του Κουράν, Μουφτί Άχμαδ Γιάρ
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اέχει σχολιάσει αυτό το Χαδίθ λέγοντας,
Χαν Να’ίμί ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
«Στην Αραβική γλώσσα, με τον αριθμό εβδομήντα νοείται
πολλές φορές ή με αφθονία. Άρα, η αφήγηση συνεπάγεται ότι
πρέπει να τους συγχωρείται πολλές φορές κάθε μέρα. Ωστόσο,
πρέπει να θυμάστε ότι πρέπει να τους συγχωρείται μόνο για
εκείνα τα λάθη που δεν εννοούσαν ή όταν τα λάθη τους δεν
προκαλούν ζημιά στην προσωπική περιουσία του εργοδότη.
Δεν πρέπει να συγχωρούνται όταν τα λάθη τους οφείλονται
στη φαυλότητα του χαρακτήρα τους ή όταν τα λάθη τους είναι
επιβλαβή για το Ισλάμ, τη δημόσια περιουσία και το εθνικό
συμφέρον.» (Μιράτ-ουλ-Μανάτζίχ, Τόμος 5, σελ. 170)

Η ανοχή του ‘Αλά Χάδρατ στην παραλαβή υβριστικών
γραμμάτων
Μακάρι να μπορούσαμε να αναπτύξουμε το πάθος για την
εκγατάλειψη του θυμού και του εγωϊσμού μας όπως οι ευσεβείς
προκάτοχοί μας που επιδείκνυαν ανοχή απέναντι σε άλλους
παρά τα τεράστια αδικήματά τους. Σ’αυτό το κείμενο, αφηγείται
9
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στο Χαγιάτ-ε-‘Αλά Χάδρατ ότι μια φορά έφεραν αλληλογραφία
στον αφέντη μου τον ‘Αλά Χαδρα, Ιμάμ της Αχλ-ους-Σούνναχ,
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اκαι είχε
Μολάνά, Ας-Σαχ Ιμάμ Άχμαδ Ραζά Χάν ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
κάποιες επιστολές που ήταν γεμάτες βωμολοχίες. Οι ακόλουθοί
του θύμωσαν και ήθελαν να μηνύσουν αυτούς που εστείλαν
εκείνες τις επιστολές. Ο Ιμάμ της Αχλ-ους-Σούνναχ, Μολάνά,
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اτους είπε να
Ας-Σαχ Ιμάμ Άχμαδ Ραζά Χάν ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
στείλουν πρώτα δώρα σε αυτούς που έστειλαν τις επιστολές
επαίνου και ύστερα να μηνύσουν αυτούς που έγραψαν εκείνες
τις άσεμνες επιστολές. (Χαγιάτ-ε-‘Αλά Χάδρατ, Τόμος 1, σελ. 143)
Άχμαδ Ραζά κά τάζαχ γουλιστάν χε άτζ μπί
Χουρσίδ-ε-‘Ιλμ ουν κά δαραχσάν χε άτζ μπί
Το περιβόλι του Άχμαδ Ραζά ανθίζει και σήμερα
Το φως της γνώσης του λάμπει σταθερά
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Μια σημαντική Μαδανί θέληση
Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Καθώς γράφω αυτό, έχω
συμπληρώσει σχεδόν τα 60 μου χρόνια. Ο θάνατος πλησιάζει
σταδιακά. Ποιός ξέρει πότε θα κλείσουν τα μάτια μου για πάντα;
10
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Παρακαλώ τον Ελέημων Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞνα προστατέψει την πίστη
μου και ζητώ ειρήνη και γαλήνη την ώρα του θανάτου μου,
στον τάφο μου και την Ημέρα της Κρίσεως. Περαιτέρω, ζητώ
για την σωτηρία μου χωρίς λογοδοσία την Ημέρα της Κρίσεως
και ένα καταφύγιο στην Τζάννατ-ουλ-Φιρδός, το πιο υψηλό
επίπεδο του Παραδείσου, στη γειτονιά του Αγαπητού μου
َﺻ
Προφήτη اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ . Έχω δει διάφορες δυσκολίες αυτού
του κόσμου στη σύντομη μου ζωή, πολλή επίδειξη και έλλειψη
αυθεντικότητας, πολλές κολακείες και έλλειψη φιλοτιμίας.
Απλά φανταστείτε το μέγεθος της προδοσίας κάποιου που
διώχνει τους ίδιους τους γονείς του απ’το σπίτι για έναν μικρό
καυγά ή επειδή δεν του άρεσε κάτι που είπαν και ξεχνά τις
εκατομμύρια χάρες που έκαναν γι’αυτόν οι γονείς του. Αλίμονο!
Ο Σατανάς, ο εξόριστος, παίζει με τα μυαλά και τις καρδιές των
ανθρώπων κι όμως,  اَﻟ ْ َـﺤ ْﻤ ُـﺪ ِﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞεκατομμύρια Μουσουλμάνοι
ενώθηκαν με την Δάβατ-ε-Ισλάμι.
Όπως άνθρωποι έρχονται και φεύγουν από κάθε [μεγάλη,
θρησκευτική] οργάνωση, έτσι έχω δει και μερικούς να έχουν
δυσαρεστηθεί και έχουν αποστασιοποιήσει τον εαυτό τους
απ’αυτό το Μαδανί περιβάλλον. Έπειτα, οι παρατυπίες τους
στην άσκηση Ισλαμικών πράξεων έρχονται στην επιφάνεια.
Κάποιοι δυσαρεστημένοι Μουσουλμάνοι αδελφοί σαν και
αυτούς έχουν δημιουργήσει και τις δικές τους «ομάδες» (κλίκες).
Κάποιοι έχουν πει πράγματα εναντίον μου, έχουν γράψει
εναντίον και έχουν εναντιωθεί απέναντι στις αποφάσεις της
11
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Κεντρικής Σούρά [Μαρκαζί Ματζλις-ε-Σούρά] της Δάβατ-εΙσλάμι. Παρ’όλα αυτά, ا َﻟ ْ َـﺤ ْﻤ ُـﺪ ِﻟـﻠـﻪ ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ, μέχρις στιγμής–την ώρα
που γράφω αυτό–η Δάβατ-ε-Ισλάμι διαπρέπει και καμία «ομάδα»
δεν έχει καταφέρει να γίνει όμοιά της.
Έχω αφιερώσει ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου στις
οργανωτικές εργασίες [εθελοντικά] και γι’αυτό, στο φως των
εμπειριών μου σας παρουσιάζω τη δικιά μου Μαδανί θέληση
μπροστά σε όλους τους Μουσουλμάνους αδελφούς και όλες
τις Μουσουλμάνες αδελφές, για τον αποκλειστικό σκοπό της
βελτίωσης της επόμενης ζωής.
Σας παρακαλώ να θυμάστε κάτι και να κρατηθείτε πάνω του
όσο γερά μπορείτε ότι όσο ζω και ακόμα και μετά τον θάνατό
μου, αφού ενταχθείτε στη Δάβατ-ε-Ισλάμι, μην φτιάξετε μια
«παράλληλη κλίκα» με διαφορετική ταυτότητα (π.χ. κάποια
άλλη με τουρμπάνι άλλου χρώματος απ’το πράσινο) και/ή ένα
διαφορετικό πρότυπο δουλειάς. Αν και εισάγετε κάποιες
δραστηριότητες για την ενίσχυση του έργου μας, δεν θα
μπορέσετε καθόλου να προστατεύσετε τον εαυτό σας από το
κουτσομπολιό, τη δυσφήμηση, τις κακές απόψεις για τους
άλλους, απ’το να πληγώνετε άλλους, απ’το να έχετε μίσος
απέναντι σε άλλους Μουσουλμάνους και απ’το να θρέφεται
αμοιβαίο μίσος. Όχι μόνο εσείς αλλά και πολλοί άλλοι
Μουσουλμάνοι μπορούν να πέσουν θύματα αυτών των μεγάλων
αμαρτιών. Αν κάποιος θεωρεί ότι έχει αποδώσει τεράστια
υπηρεσία για την θρησκεία διαμορφώνοντας μια ξεχωριστή
12
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ομάδα, τότε θα ήθελα να σκεφτεί επίσης αν κουτσομπόλευσε,
συκοφάντησε και αν έκανε άλλες παρόμοιες μεγάλες αμαρτίες.
Αν όχι, τότε δόξα σε αυτόν. Επίσης, αν τις έκανε τότε να ρωτήσει
ο ίδιος την συνείδησή του αν τα Μουσταχάμπ [αγαθές αξιέπαινες
πράξεις] είναι πιο βαριά από το κουτσομπολιό και άλλες
παρόμοιες αμαρτίες, στην μετά θάνατον ζωή; Αν η καρδιά
φοβάται τον Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, αν το άτομο έχει ωφεληθεί από τη
γνώση του και η συνείδηση του είναι ζωντανή τότε η απάντησή
του θα είναι ότι έστω και ένα κουτσομπολιό είναι πιο βαρύ και
απ’όλα τα Μουσταχάμπ μιας ολόκληρης ζωής, διότι δεν υπάρχει
λογοδοσία για την αποφυγή των Μουσταχάμπ πράξεων αλλά το
κουτσομπολιό μπορεί να οδηγήσει στην τιμωρία στη μετά θάνατον
ζωή. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι διαμορφώνοντας
μια ξεχωριστή ομάδα έχοντας πρώτα ενταχθεί στην Δάβατ-εΙσλάμι, το στοιχείο της απώλειας έχει κυριεύσει τα ευεργετήματά
σας είτε σας αποκλείσουν από την οργάνωση είτε απομακρυνθείτε
οικειοθελώς.

Σημαντικά αποσπάσματα από το Φατάβά-ε-Ραζαβιγιάχ
Μιλώντας κυριολεκτικά, η εκτέλεση κάποιας θρησκευτικής
εργασίας που δεν είναι Φαρδ, Βάτζιμπ ή Σουννατ-ε-Μούακκαδαχ
και η εκτέλεσή της τρέφει μίσος μεταξύ των Μουσουλμάνων,
τότε καλύτερα να την αφήσετε ακόμα κι αν είναι Μουσταχάμπ.
Για να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους σχετικά με την
σημαντικότητα της ενότητας μεταξύ των Μουσουλμάνων, ο
ِ ﲪ ُﺔ ا
αφέντης μου, ‘Αλά Χαδράτ [Ιμάμ Άχμαδ Ραζά Χάν] ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ َر
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έχει αφηγηθεί σε ένα μέρος: «Για να ευχαριστήσετε τις
καρδιές των ανθρώπων και να φέρετε ενότητα μεταξύ των
Μουσουλμάνων, επιτρέπεται να αποφύγετε τα Μουσταχάμπ
ώστε να μην σας περιφρονήσουν οι άνθρωποι και να αποφευχθεί
η δημιουργία μίσους ανάμεσα στους ανθρώπους. Όπως ο
+َّ ﺻ
Αγαπητός Προφήτης اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
َ προστάτεψε την
ُ
κατασκεύη του Κα’μπαχ, σύμφωνα με το πρότυπο των Κουραίς,
ώστε να αποφευχθούν οι παρεξηγήσεις με αυτούς που είχαν
ασπαστεί πρόσφατα το Ισλάμ. (Φατάβά Ραζαβιγιάχ (Τζαδίδ), Τόμος 7,
σελ. 680)

Περαιτέρω, έχει διαταχθεί ότι πρέπει να αποφεύγετε τα
Μουσταχάμπ όταν γεννούν μίσος μεταξύ των Μουσουλμάνων.
ِ ر ْﲪَ ُﺔا
Ο αφέντης μου, ‘Αλά Χαδράτ [Ιμάμ Άχμαδ Ραζά Χάν] ﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ(َﻠَﻴْﻪ
َ
ανέφερε μια Μαδανί αρχή για τη διαμόρφωση αγάπης και
ανοχής μεταξύ των Μουσουλμάνων: Λογαριάστε τη δυσαρέσκεια
των ανθρώπων περισσότερο από τα Μουσταχάμπ. Βάλτε τα
δυνατά σας να αφοφύγετε διαφωνίες και διχόνοια [Φίτναχ], μην
πληγώνετε άλλους, μην προκαλείτε θλίψη και μην γεννάτε
μίσος και κακία. [Αυτός ο κανόνας δεν αναφέρεται στην
αποφυγή των Φαρδ, των Βάτζιμπ και των Σούνναχ, είτε τους
δίνεται έμφαση είτε όχι.] (Φατάβά Ραζαβιγιάχ (Τζαδίδ), Τόμος 4,
σελ. 528)

Επιπλέον, ο αφέντης μου, ‘Αλά Χαδράτ [Ιμάμ Άχμαδ Ραζά Χάν]
ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ ْ  َرδήλωσε μια απ’τις αρχές της Ισλαμικής δικαιοσύνης:
َﺎﺳ ِﺪ ا َ َﻫ ُّﻢ ﻣ ِْﻦ َﺟﻠ ِْﺐ اﻟ َْﻤ َﺼﺎ ﻟِ ِﺢ
ِ  دَ ْر ُء اﻟ َْﻤﻔπου σημαίνει ότι, «Η εξάλειψη των
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αιτιών του κακού είναι μεγαλύτερης ζωτικής σημασίας από την
επίτευξη του καλού.» (Φατάβά Ραζαβιγιάχ (Τζαδίδ), Τόμος 9, σελ. 551)

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ( 3 4َ 5 .ا
/+َ

ََ ۡ* َ
َۡ (
-ۡ ِ ,'ا
 )ا+

Αυτός που άλλαξε την ταυτότητα!
Οι υπόλοιποι που έχουν αποχωρήσει από την ταυτότητα της
Δάβατ-ε-Ισλάμι [το πράσινο τουρμπάνι κτλ.] και χωρίς τη
συμφωνία της Ισλαμικής νομολογίας δεν έρχονται σε αντίθεση
με την Δάβατ-ε-Ισλάμι και προσφέρουν θρησκευτικές υπηρεσίες
χωρίς να συμμετέχουν σε κουτσομπολιά και συκοφαντίες, είθε ο
Αλλάχ ο Παντοδύναμος  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞνα δεχθεί τις δίκαιες προσπάθειές
τους. Απ’την άλλη όμως, τα άτομα που έχουν παρατήσει την
ταυτότητα της Δάβατ-ε-Ισλάμι και έχουν σχηματίσει ξεχωριστές
«ομάδες» και εναντιώνονται στην Δάβατ-ε-Ισλάμι, χωρίς κάποια
νόμιμη δικαιολογία, προσπαθούν να αποδυναμώσουν την
Μαδανί κίνηση που καλεί προς το καλό. Για το σκοπό τους, τα
όπλα τους είναι το κουτσομπολιό, οι διαβολές, η δυσφήμηση, οι
κακές υποψίες, η εύρεση ελαττωμάτων στους άλλους, οι
συκοφαντίες, οι ψευδείς κατηγορίες και η αρνητική προπαγάνδα
και πιστεύουν όλα αυτά είναι μια εξαιρετική υπηρεσία για τη
θρησκεία μας. Θα πρέπει να ελέγξουν τον εαυτό τους. Αυτό δεν
είναι μια υπηρεσία αλλά απαίσιες πράξεις που γεμίζουν το
Βιβλίο των Πράξεων με αμαρτίες.
Παρόμοια, όποιος τηρεί ακόμα την ταυτότητα της Δάβατ-εΙσλάμι, αλλά εναντιώνεται σ’αυτήν, χωρίς κάποια άδεια
15
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σύμφωνα με την Ισλαμική νομολογία και τρέφει το μίσος στις
καρδιές των Μουσουλμάνων, αυτός προσπαθεί να βλάψει τη
φήμη και τη μεθοδολογία της Δάβατ-ε-Ισλάμι. Αυτές οι πράξεις
απαγορεύονται σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο.

Οι Συκοφαντίες είναι Χαράμ
Συχνά παρατηρείται ότι αν κάποιος δεν συμφωνεί με κάποιον
τότε ο άλλος βάζει τα δυνατά του να για να βρει ελαττώματα
και μετά διαδίδει τις ατέλειες και τα ελαττώματά τους (εκτός
απ’αυτά που ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞπροστατεύει). Όταν συμφωνούσε
τότε ο ιδρώτας τους ήταν αρωματικός, ενώ τώρα που διαφωνούν,
ακόμα και ο ιδρώτας τους έχει μια απαίσια μυρωδιά.
Να θυμάστε! Το να αποκαλύπτετε τα ελαττώματα και τις
ατέλειες οποιουδήποτε κήρυκα, ειδικά ενός που είναι Σούννι,
χωρίς κάποια ορθή Ισλαμική δικαιολογία, σε άλλους είναι πολύ
επιβλαβές για τη διάδοση των Ισλαμικών διδασκαλιών και για
τη διάδοση των προσκλήσεων που καλούν προς το καλό. Τέτοια
αρνητική προπαγάνδα μπορεί να οδηγήσει σε τιμωρία στην
μετά θάνατον ζωή. Ο αφέντης μου, ‘Αλά Χαδράτ, Ιμάμ της
Αχλ-ους-Σούνναχ, Μολάνά, Ας-Σαχ Ιμάμ Άχμαδ Ραζά Χάν
ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ ْ  َرέχει δηλώσει στο Φατάβά Ραζαβιγιάχ: «Και
δυστυχώς αν κάποιος Σούννι Μουσουλμάνος κάνει ένα λάθος,
τότε είναι Βάτζιμπ να το αποκρύψετε, αλλιώς οι άνθρωποι, ο
Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞνα το αποτρέψει, δεν θα μείνουν αφοσιωμένοι
σ’αυτούς και το όφελος που προήλθε από τις ομιλίες και τις
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γραφές τους, για τις υπηρεσίες του Ισλάμ και της Σούνναχ, θα
χαθεί. Ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞνα το αποτρέψει, η διαφήμιση και η
δημοσίευση αυτών των λαθών και ελαττωμάτων θα ισοδυναμούσε
με τη συκοφαντία και η συκοφαντία είναι Χαράμ. Ο Αλλάχ َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ
έχει δηλώσει στο ένδοξο Κουράν:

ٰ
ۡ
 ۡ@ ﻋﺬ ٌبA ﻟﻔﺎﺣﺸﺔ =< ﻟﺬﻳۡﻦ ?> ۡﻮ ﻟ8ﺸ ۡﻴ9 ﺒ ۡﻮن ۡن67 ن ﻟﺬﻳۡﻦ
ٰۡ
ۡ
./ =< ﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻵﻹﺧﺮةC/+ٌ ,ۡﻟ
«Εκείνοι που επιθυμούν να διαδίδεται η κακολογία μεταξύ των
Μουσουλμάνων, γι’αυτούς είναι το οδυνηρό μαρτύριο στον κόσμο
αυτό και στο Μελλοντικό.» Κανζ-ουλ-Ίμάν (Μετάφραση του Κουράν)
(Σούραχ Νούρ, Τζουζ 18, Άγιαχ 19) (Φατάβά Ραζαβιγιάχ (Τζαδίδ), Τόμος 29,
σελ. 594)

Εκλπληρώνοντας όλες τις απαιτήσεις για συμφιλίωση με
αυτούς που έχουν αποχωρήσει από την Δάβατ-ε-Ισλάμι
Όποιος έχει αποχωρήσει από την Δάβατ-ε-Ισλάμι, αν έχει
δυσαρεστηθεί μαζί μου ή με το Μαρκαζί Ματζλις-ε-Σούρά
[Κεντρικό Συμβούλιο], αν έχω πληγώσει τα αισθήματά τους ή
έχω παραβιάσει τα δικαιώματά τους με κάποιο τρόπο, τους ζητώ
ταπεινά να με συγχωρέσουν. Επίσης οι γιοι μου, ο Νιγράν-εΣούρά και τα μέλη της Μαρκαζί Ματζλις-ε-Σούρά, όλοι σας
ζητούν συγγνώμη. Σας εκλιπαρώ να συγχωρέσετε αυτούς και
εμένα, για χάρη του Παντοδύναμου Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞκαι του
Αγαπητού Προφήτη  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ+َّ  َﺻ. Με την πρόθεση να
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ευχαριστήσουμε τον Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞκαι τον Προφήτη Του
ﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
+َّ ﺻ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ έχουμε συγχωρέσει όλους αυτούς που
ُ
παραβίασαν τα δικαιώματά μας. Επιπλέον, τους καλωσορίζω
πίσω, με ανοιχτή αγκαλιά, όλους αυτούς που σχημάτισαν τις
δικές τους ομάδες και οργανώσεις, είτε επειδή δεν ήταν
ευχαριστημένοι με κάποιον ή λόγω διαφωνήσεων με την
οργάνωση. Τους προσκαλώ όλους με γενναιοδωρία να
συμφιλιωθούν μαζί μου για χάρη του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞκαι του
َﺻ
Αγαπητού Προφήτη اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ . Με την πρόθεση να
λάβω την αγάπη του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞείμαι έτοιμος να συμφιλιωθώ
άνευ όρων με τον κάθε δυσαρεστημένο Μουσουλμάνο αδελφό.
Ναι, τα άτομα που θέλουν να συζητήσουν θέματα της
οργανωτικής δομής μέσω διαλόγου, οι πόρτες μας είναι
ανοιχτές και για αυτούς. Σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί
μας το συντομότερο δυνατόν και κανονίστε να μίλησετε με
την Κεντρική Σούρά. Αν ζητήσετε και αν είναι εφικτό, θα
συμμετάσχω και εγώ στη συζήτησή ώστε να λύσουμε τα
θέματα και τις διαφορές σας. Ελάτι μαζί μας! Ας ενωθούμε όλοι
με το έλεος του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞκαι την καλοπροαίρετη ματιά του
َﺻ
Αγαπητού Προφήτη اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ .
ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

اِ ْن َﺷ, θα προσφέρουμε όλοι μαζί Μαδανί υπηρεσίες στη

θρησκεία μας και θα δυαλύσουμε τα σχέδια του Σατανά στην
πορεία μας.

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ( 3 4َ 5 .ا
/+َ
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Αν δεν επιθυμείτε να δουλέψετε με την Δάβατ-εΙσλάμι τότε.....
Αν κάποιος δυσαρεστημένος Μουσουλμάνος αδελφός δεν
επιθυμεί να συμμετέχει στις αγαθές Μαδανί δραστηριότητες
της Δάβατ-ε-Ισλάμι τότε ας αφήσει στην άκρη τουλάχιστον τις
διαφωνίες και ας μας συγχωρέσει, και ενημερώστε μας για να
λάβετε την ανταμοιβή της ευχαρίστησης ενός Μουσουλμάνου
αδελφού. Μ’αυτό τον τρόπο μπορούμε να εξαλείψουμε τις
μνησικακίες μας και να έρθουμε πιο κοντά, διαλύοντας τα
σχέδια του Σατανά και κερδίζοντας την ανταμοιβή της ανοχής.
Σας εκλιπαρώ ξανά να μας συγχωρέσετε για τα λόγια που είπε
ο Σουλτάνος της Μάκκαχ και της Μαδίναχ, ο Αγαπητός και
َﺻ
Εκλεκτός Προφήτης του Αλλάχ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ , όπως έχουν
αφηγηθεί σε ένα Χαδίθ: «Όποιος δεχθεί την απολογία ενός
Μουσουλμάνου αδελφού [χωρίς εξαιρέσεις από τον Ισλαμικό
νόμο] όταν ο τελευταίος αναζητά συγχώρεση, θα πάει στη
λίμνη Κόσαρ1.» (Μου’τζάμ Οσάτ, Τόμος 4, σελ. 376, Χαδίθ 6295)
Επίσης να θυμάστε ότι θέτοντας ακατάλληλους όρους όπως ο
ίδιος ο Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, Μουχάμμαντ Ιλιάς Αττάρ Κάδιρι
Ραζαβί ـﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟْـﻌَـﺎﻟِـﻴَـﻪ
ْ اﻣ
َ َ دπρέπει να έρθει να μας δει, κι αν δεν
μπορεί τότε τουλάχιστον να στείλει τον Νιγκράν-ε-Σούρά ή
οποιοδήποτε μέλος της Κεντρικής Σούρά, μπορείτε να οδηγήσετε
1
Η Λίμνη Κόσαρ ή Χόδ-ε-Κόσαρ είναι η λίμνη στην οποία ο Προφήτης του Αλλάχ θα
δώσει νερό στους διψασμένους την Ημέρα της Κρίσεως. Η λέξη Κόσαρ ουσιαστικά
σημαίνει αφθονία.
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σε υποψίες όπως ότι δεν θέλετε να συμφιλιωθείτε. Όταν έχουμε
πάρει το πρώτο βήμα προς τη συμφιλίωση γράφοντας αυτήν την
απολογία, τότε δεν θα υπάρξει κανένα εμπόδιο για τα άτομα με
μια ειλικρινή καρδιά. Κάθε δυσαρεστημένος Μουσουλμάνος
αδελφός θα πρέπει να έρθει ένα βήμα μπροστά και να συμφιλιωθεί,
για να ευχαριστήσει τον Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. Αν δεν επιθυμείτε να
έρθετε να μας δείτε, τότε επικοινωνήστε τουλάχιστον με κάποιο
μέλος της Μαρκαζί Ματζλίς-ε-Σούρά στο τηλέφωνο.
Αλλάχ καρέ διλ μαιν ουτάρ τζάε μαίρι μπάτ
Ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞνα κατεβάσει στην καρδιά σας τα λόγια μου
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Ω Αλλάχ ! Γίνε ο μάρτυράς μου
Ω Αλλάχ  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞΓίνε μάρτυράς ότι έχω κάνει γνωστή την
πρόσκληση μου για συμφιλίωση στα αδέλφια μου. Ω Αλλάχ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
μου, βάλε έλεος στις καρδιές τους ώστε να με συγχωρέσουν και
να λύσουν τις διαφορές τους μαζί μου. Ω Αλλάχ  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞΕσύ
γνωρίζεις πολύ καλά αυτά που έχω στην καρδιά μου καθώς
αναζητώ τη συμφιλίωση μαζί τους. Ο μοναδικός μου σκοπός
είναι να βελτιώσω τη Μελλοντική ζωή.
Πριν τον θάνατό μου, θέλω να φέρω κοντά όλους τους
δυσαρεστημένους Μουσουλμάνους και να συμφιλιωθώ μαζί τους,
μόνο για τη χάρη Σου. Ω Αλλάχ  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞΦοβάμαι το μυστικό
Θεϊκό Διάταγμά Σου! Ω Αγαπητέ μου Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, ποτέ μην
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δυσαρεστηθείς από εμένα. Ω Αξιότιμε Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞμου!
Προσεύχομαι να μη με αφήσει ποτέ η πίστη μου, ούτε για ένα
χιλιοστό του δευτερολέπτου. Ω Παντοδύναμε Αλλάχ ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
συγχώρεσέ με, χωρίς να λογαριαστείς μαζί μου, και όλους τους
δυσαρεστημένους Μουσουλμάνους αδελφούς και όλους
εκείνους που βοήθησαν την Δάβατ-ε-Ισλάμι. Ω Αλλάχ ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
Συγχώρεσε όλους τους Μουσουλμάνους για χάρη του Αγαπητού
σου Προφήτη  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ+َّ  َﺻ. Ω Κύριέ Μου! Φέρε ενότητα
ανάμεσά μας και ευλόγησέ μας με αμοιβαία κατανόηση. Σε
παρακαλώ απένειμέ μας τη δύναμη να υπηρετήσουμε τη
θρησκεία σου μαζικά, με ειλικρίνεια και αληθινή αφοσίωση.
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Σουνναταίν ‘άμ καραιν δίν κα χαμ κάμ καραιν
Ναίκ μπαν τζάε μουσαλμάν Μαδίνε βάλε
Ω Προφήτη! Μακάρι να διαδώσουμε τη Σούνναχ
Να αποκτήσουμε δικαιοσύνη και να ενεργοποιήσουμε τους
Ισλαμικούς τρόπους
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Διακήρυξη πολέμου ενάντια στο κουτσομπολιό
Αλίμονο! Το «κουτσομπολιό» έχει σκλαβώσει την πλειψηφία
των Μουσουλμάνων. Μέσω του κουτσομπολιού, ο Σατανάς
τραβάει έντονα τους Μουσουλμάνους προς τις φλόγες της
Κόλασης. Να προσέχετε! Κηρύξτε πόλεμο ενάντια στο
κουτσομπολιό και μείνετε σταθεροί στην απόφασή σας και μην
πάψετε να προσπαθείτε. Αυτοί που κουτσομπόλευσαν κάποτε να
μετανοήσουν και να ενασχοληθούν στην αναζήτηση συγχώρεσης.
Καθορίστε αποφασιστικά «Δεν θα κουτσομπολεύουμε και δεν θα
ακούμε τα κουτσομπολιά των άλλων! اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. Αλίμονο! Το
κουτσομπολιό είναι σαν να τρως το ίδιο το ύφασμα του Μαδανί
περιβάλλοντος σαν έναν σκώρο.
Γι’αυτό λοιπόν, παροτρύνω όλους τους Μουσουλμάνους
αδελφούς και τις Μουσουλμάνες αδελφές, στην πορεία αυτού
του πολέμου ενάντια στο κουτσομπολιό, παρακαλώ να κρατάτε
κλειστές όλες τις πόρτες που μπορούν να σας οδηγήσουν στο
κουτσομπολιό. Όποιος έχει αποχωρήσει από το Μαδανί
περιβάλλον εξαιτίας σας, σας παρακαλώ προσπαθήστε να
σκεφτείτε 112 φορές αν σας εκδικήθηκαν με συκοφαντίες,
μπορεί να τους προκαλέσατε κάποιον πόνο ή μπορεί να
στεναχωρήθηκαν λόγω του κουτσομπολιού σας και ότι μπορεί
ακόμα και να αποστασιοποιήθηκαν εξαιτίας σας από το
ευλογημένο Μαδανί περιβάλλον. Αν αληθεύει κάτι απ’αυτά, τότε
με μια αγαθή πρόθεση στην καρδιά σας και για να ευχαριστήσετε
τον Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, ικετέψτε αμέσως μπροστά τους για συγχώρεση,
προτιμότερα με δάκρυα [μετάνοιας] να τρέχουν απ’τα μάτια
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σας. Μην τους ζητήσετε να έρθουν σε εσάς αλλά η έσχατη μου
επιθυμία είναι να τους επισκεφθείτε οι ίδιοι και να προσπαθήσετε
να τους πείσετε να συμφιλιωθούν μαζί σας και ικετέψτε τους
για συγχώρεση.
Επιπλέον, σχετικά με τους Μουσουλμάνους αδελφούς που έχουν
αποχωρήσει από την Δάβατ-ε-Ισλάμι, θα σας συνιστούσα να
τους πείσετε, να τους ικετέψετε και κατά κάποιο τρόπο να τους
φέρετε πίσω στο Μαδανί περιβάλλον της Δάβατ-ε-Ισλάμι ώστε
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη διάδοση της Σούνναχ.
(Τα άτομα που δεν έχουν κάποια επίσημη ευθύνη στην οργάνωση,
μπορούν να συμμετέχουν σ’αυτές τις προσπάθειες συμφιλίωσης,
εκτός από τους ανθρώπους που έχουν αποκλειστεί επίσημα από
την Δάβατ-ε-Ισλάμι. Στην περίπτωσή τους να ακολουθάτε τις
αποφάσεις των αρμοδίων της Δάβατ-ε-Ισλάμι)
Αί χάσα-ε-χάσαν-ε-Ρουσούλ, βακτ-ε-δου’ά χε
Ουμματ παχ ταίρι άα κε, ‘ατζαμπ βακτ παρά χε
Τσοτον με ατά’ατ χε, ναχ σαφκατ χε μπαρόν με
Τζο κουτς χαιν βοχ σαμπ, απνέ χί χάθον κε χαιν καρτούτ
Σικβάχ χε ζαμάνε κά, ναχ κίσματ κά γιλάχ χε
Δέχε χε γιέχ διν απνί χί γάφλατ κί μπαδόλατ
Σατς χε κει μπουρέ κάμ κα αντζάμπ μπουρά χε
Χαμ ναίκ χε γιά μπαδ πιρ άχιρ χε τουμχάρε
Νισμπατ μποχότ ατσί χε μαγαρ χάλ μπουρά χε
Ταδμπίρ σανμπάλ νε κί χαμάρί ναχί κόι
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Χάν αίκ δου’ά ταίρι κε μακμπούλ-ε-Χουδά χε
Προφήτη, είναι η ώρα να κάνουμε μια ιδιαίτερη προσευχή
Καθώς οι ταλαιπωρίες και τα βάσανα καταβροχθίζουν το
Ούμμαχ σου
Οι νέοι δεν σέβονται, οι μεγάλοι δεν αγαπούν
Οι φίλοι στερούνται της πίστης, αγάπη χωρίς συντροφιά
Φτάσαμε ως εδώ εξαιτίας των ενέργειών μας
Καμία ευθύνη στο χρόνο και στη μοίρα,
εμείς κερδίσαμε τα βάσανά μας
Είτε ενάρετοι είτε όχι, έχουμε την αγάπη σου
Θαυμάσια συμμαχία αλλά σάπια κατάσταση
Καμία προσφυγή στο θέαμα, βασιζόμαστε μόνο στην προσευχή σου
Πράγματι οι προσευχές σου γίνονται αποδεκτές,
χωρίς καμία εξαίρεση

Συγχωρώ τον Ιλιάς Κάδιρί
Ζητώ ταπεινά σε όλους τους Μουσουλμάνους αδελφούς και
τις Μουσουλμάνες αδελφές να με συγχωρέσουν αν ποτέ σας
συκοφάντησα, σας κατηγόρησα και αν ποτέ ήμουν σκληρός
μαζί σας ή σας προκάλεσα κάποιον πόνο ή θλιψη στην καρδιά
σας με οποιονδήποτε τρόπο. Συγχωρέστε μου όλα τα λάθη.
Φανταστείτε ότι έχω παραβιάσει τα μεγαλύτερα ανθρώπινα
δικαιώματα συγκριτικά με το μικρότερο δικαίωμα που μπορεί
να έχετε εσείς πάνω μου.
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Συγχωρέστε τα όλα και λάβετε τεράστιες ανταμοιβές. Με τα
χέρια μου ενωμένα, σας ικετεύω ταπεινά και σας παραθέτω το
Μαδανί αίτημά μου, ότι πείτε τουλάχιστον μία φορά με ειλικρινή
καρδιά, «Γιά Αλλάχ ! Συγχωρώ τον Ιλιάς Κάδιρί Ραζαβί.»

Μια Μαδανί παράκληση στους πιστωτές
Αν χρωστάω κάτι σε κάποιον ή αν δανείστηκα κάτι προσωρινά
από κάποιον και δεν το επέστρεψα, τότε σας παρακαλώ
επικοινωνήστε με τον Νιγράν-ε-Σούρά της Δάβατ-ε-Ισλάμι ή
τους δύο μου γιούς. Αν δεν επιθυμείτε να τα πάρετε πίσω τότε,
για την ευχαρίστηση του Αλλάχ , συγχωρέστε με συσσωρεύστε
τεράστιες αγαθές ανταμοιβές. Εγώ θα συγχωρέσω τώρα όλους
αυτούς που μου χρωστούν χρηματικά ποσά. Γιά Αλλάχ :
ου μπε χισάμπ μπακς κε χε μπε χισάμπ τζουρμ
Δέτα χού βάσταχ τουτζέ Σάχ-ε-Χιτζάζ κά
Συγχώρεσέ με χωρίς να με δικάσεις γιατί η λίστα των αδικημάτων
μου είναι ατελείωτη
Σου ζητώ την αθώωσή μου για χάρη του Βασιλιά της Μάκκαχ και
Μαδίναχ
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Μια βουβή κοπέλα μίλησε
Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Προκειμένου να απαλλάξετε
τον εαυτό σας από την συνήθεια του κουτσομπολιού και να
αναπτύξετε τη συνήθεια της προσφοράς της Σαλάχ και της
εξάσκησης της Σούνναχ, μείνετε κοντά στο Μαδανί περιβάλλον
της Δάβατ-ε-Ισλάμι. Πηγαίνετε στα εβδομαδιαία Σούνναχεμπνευστικά Ιτζτιμά’ τακτικά και ταξιδέψτε στα Μαδανί Κάφιλα
َﺻ
με τους λάτρεις του Αγαπητού Προφήτη اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ , για
να μάθετε τις Σούνναχ.
Για να διαπρέψετε σ’αυτή τη ζωή και για να επιτύχετε στη
Μελλοντική, ενεργήστε σύμφωνα με τα Μαδανί Ινα’αμάτ.
Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο των Μαδανί Ινα’αμάτ και
δώστε το μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες κάθε καινούριου
Ισλαμικού μήνα στον υπεύθυνο Μουσουλμάνο αδελφό. Για να
σας πείσω να παρευρεθείτε στο εβδομαδιαίο Σούνναχ
εμπνευστικό Ιτζτιμά επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω ένα
Μαδανί θαύμα της Δάβατ-ε-Ισλάμι:
Απροσδόκητα μια Μουσουλμάνα αδελφή από ένα χωριό της
επαρχείας Χούσάμπ (Πακιστάν) έχασε τη φωνή της και έμεινε
βουβή. Όλες οι θεραπευτικές προσπάθειες πήγαν χαμένες και
στο τέλος μεταφέρθηκε στο Μπάμπ-ουλ-Μαδίναχ, Καράτσι
(Πακιστάν). Ούτε και εκεί οι θεραπείες επέφεραν κάποιο
αποτέλεσμα. Πέρασαν έξι μήνες.
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Έπειτα, είχε το προνόμιο να παρευρεθεί στο εβδομαδιαίο
Σούνναχ-εμπνευστικό Ιτζτιμά για τις Μουσουλμάνες αδελφές,
το οποίο αρχίζει στις 14:30 το μεσημέρι κάθε Κυριακή, στο
υπόγειο του Διεθνούς Μαδανί Μαρκάζ της Δάβατ-ε-Ισλάμι,
στο Φαιζάν-ε-Μαδίναχ. Εκεί μια αδελφή, μέσω των προσωπικών
της προσπαθειών, την έμπνευσε να παρευρεθεί σε δώδεκα
Ιτζτιμά συνεχόμενα. Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας μέρος στις
εβδομαδιαίες συνελεύσεις, στην 8η του Ραμαδάν 1430 Μ.Χ.,
ήταν το έκτο της Ιτζτιμά. Προς το τέλος του Ιτζτιμά, κατά τη
διάρκεια της απαγγελίας του Σαλάτ-ο-Σαλάμ, ا َﻟ ْ َـﺤ ْﻤ ُـﺪ ِﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ,
ξαφνικά άρχισε να ομιλεί!
Χάδρατ-ε-Σαμπίρ-ο-Σαμπαρ κε τουφαίλ
Τάλ χαρ άφατ ε Νάνά-ε-Χουσαίν
Εκ μέρους των εγγονών,
διώξε μακριά τις συμφορές και τον πόνο
Ω Παππού του Χουσαίν
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