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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.

ۡ ُ ۡ 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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Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ  *
Το υψηλό αξίωμα του αφοσιωμένου εκφωνητή του
Σαλάτ Ο Σαλάμ
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اήρθε να
Μια φορά ο Σαίχ Αμπου Μπάκρ Σίμπλι ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ
ِ ﲪ ُﺔ ا
επισκεφτεί τον Σαίχ Αμπου Μπάκρ μπιν Μουτζάχιδ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َر,
ένας διακεκριμένος σοφός από την Βαγδάτη. Ο Σαίχ Αμπου
ِ ﲪ ُﺔ ا
Μπάκρ μπιν Μουτζάχιδ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرστάθηκε απότομα στα πόδια
του, τον αγκάλιασε, τον φίλησε στο μέτωπο και τον έβαλε να
καθίσει από δίπλα του. Όσοι ήταν παρόντες τον ρώτησαν
ταπεινά: «Μέχρι σήμερα, εσείς και οι άνθρωποι της Βαγδάτης
τον αποκαλούσατε παράφρων και τώρα του δείχνετε τόσο
μεγάλο σεβασμό;». Ο Σαίχ Αμπου Μπάκρ μπιν Μουτζάχιδ

* Αυτή η ομιλία δόθηκε από τον Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ ـﻢ اﻟْـﻌَـﺎﻟِـﻴَـﻪ
ْ اﻣ
ُ ـﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗ
َ َ دστο Μαδανί
ُ ـﻬ
Μάρκαζ, Μπάμπ-ουλ-Μαδίνα Καράτσι, στο εβδομαδιαίο Σούνναχ Εμπνευστικό Ιτζτιμά
[συνάθροιση] της Δάβατ-ε-Ισλάμι, η παγκόσμια μη-πολιτική κίνηση για την διάδοση του
Σούνναχ και του Κουράν, στην 26η του Ρατζαμπ-ουλ-Μαράτζαμπ, 1431 Μ.Χ. (08/07/2010).
Σας παρουσιάζεται με τις απαραίτητες τροποποιήσεις. [Μάτζλις Μακταμπά-τουλ-Μαδίνα]
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Ο Μηνασ Του Προφητη Μου

ِ ر ْﲪَ ُﺔ ا: «Δεν του έδειξα τον σεβασμό μου χωρίς
απάντησε ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ
βάση. Χτες ονειρεύτηκα ένα σκηνικό που ξαναζωντάνεψε την
ِ ﲪ ُﺔ ا
πίστη μου. Ο Σαίχ Αμπου Μπάκρ Σίμπλι ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرήρθε στο
ِ
ٖ
َ
ευλογημένο προαύλιο του Αγαπητού Προφήτη  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠ ّﻢ2َّ  َﺻ.

Ο Άρχοντας των δύο κόσμων, ο πιο Ευγενικός σε όλη την
ανθρωπότητα, ο Αγαπητός Προφήτης اﷲُﺗَﻌَ ٰﺎﱃ)َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ2َّ  َﺻσηκώθηκε
όρθιος και τον αγκάλιασε. Κι αφού φίλησε το μέτωπο του, τον
έβαλε να καθίσει δίπλα Του. Τον ρώτησα ευγενικά: «Γιά
Ρασούλαλλαχ, ποιός ο λόγος της τόσης στοργής προς τον
َﺻ
Σίμπλι;» Ο Αγαπητός και Ευλογημένος Προφήτης اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ
απάντησε (αποκαλύπτοντας το αθέατο): «Μετά από κάθε
Προσευχή, απαγγέλλει αυτό το εδάφιο

ٌ
ۡ
ۡ
 ۡﻢ رﺳ ۡﻮل ﻣ ۡﻦ ﻧﻔﺴﻜ ۡﻢ7ﻟﻘﺪ ﺟﺂء
ٌ
ۡ
ۡ ۡ
﴾١٢٨﴿ )ٌ *ۡ ﻨ رء ۡوف رﺣAﻋﺰ ﻳۡ ٌﺰ =ﻠ ۡﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﻨ> ۡ) ﺣﺮ ﻳۡ ٌﺺ =ﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆ
κι έπειτα μου στέλνει ευλογίες. (Αλ-Κόλ-ουλ-Μπαδί, σελ. 346)

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ( 3 4َ 5 .ا
/+َ

ََ ۡ* َ
َۡ (
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Ο Μήνας Του Προφήτη Μου
Ο Ευγενέστερος Προφήτης του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞδήλωσε σχετικά με
τον ιερό μήνα του Σαμπάν «Ο μήνας Σαμπάν είναι ο δικός μου
μήνας και ο μήνας Ραμαδάν (Ραμαζάν) είναι ο μήνας του
Αλλάχ » َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.
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Τα μυστικά των πέντε γραμμάτων του Σαμπάν
ﻪ ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ

ﻦ اﻟـﻠ
ٰ ْ ُﺳـﺒ
َ ﺤـ

Πόσο μεγάλη τιμή κατέχει ο μήνας Σαμπάν-ουλΜουάζζαμ! Πάνω απ’όλα το γεγονός ότι ο Αγαπητός Προφήτης
َﺻ
ﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
ُ  ا2ّ َ διακήρυξε ότι είναι «Ο Μήνας Μου» είναι κάτι
παραπάνω για να επιδείξουμε την εξοχότητά του. Υπάρχουν
πέντε γράμματα της Αραβικής αλφαβήτου στο όνομά του.
Ο Άγιος Υψηλότατος Γός-ουλ-Άζαμ

)َﻠَﻴ ِﻪ َر ْﲪَ ُﺔ اﷲِ اﻟ َﻮاِﱃ

έχει εξηγήσει

τα πέντε αυτά γράμματα ως εξής: το ‘( ’شΣ) στέκει για Σαράφ
(Ευγένεια), το ‘( ’عΑ) για Ουλούβ (Ανάβαση), το ‘( ’بΜΠ) για
Μπίρ (Καλοσύνη και Αγαθοεργία), το ‘( ’اΑ) για Ούλφατ
(Στοργή) και το ‘( ’نΝ) για Νούρ (Φως).
Επομένως αυτές είναι οι αρετές με τις οποιες ο Αλλάχ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
απονέμει τους υπηρέτες Του σ’αυτον τον ευλογημένο μήνα.
Σε αυτό το μήνα ανοίγονται οι δρόμοι προς τις καλές πράξεις,
ευλογίες πλημμυρίζονται, αμαρτίες συγχωρούνται, καταβάλλεται
εξιλέωση για τις αμαρτίες και ευλογίες στέλνονται στον πιο
َﺻ
Υπερυψωμένο Προφήτη اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ .

Η θέρμη των συντρόφων Του Προφήτη
ِ
Ο Σαϊγιδουνά Άνας μπιν Μαλικ  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ9
َ  َرέχει δηλώσει:
«Μόλις έβλεπαν το φεγγάρι του Σαμπάν, οι Σύντροφοι του
َﺻ
Αγαπητού Προφήτη اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ έσπευδαν την προσοχή
τους προς την απαγγελία του Ιερού Κορανίου, πλήρωναν το
Ζακάτ (μερίδιο από την περιουσία τους) στους φτωχούς για να
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έχουν και εκείνοι χρήματα να φάνε και να νηστέψουν τον μήνα
Ραμαδάν. Οι κυβερνήτες καλούσαν τους φυλακισμένους να
εκτελέσουν την καταδίκη τους και άφηναν ελεύθερο οποιον
θεωρούσαν δικαιωμένο. Οι έμποροι ξεπλήρωναν τα χρέη τους και
εισέπρατταν αυτά που τους οφειλούσαν άλλοι. (Με αυτόν τον
τρόπο μπορούσαν απαλλάξουν τον εαυτό τους από
υποχρεώσεις πριν την εμφάνιση του φεγγαριού του Ραμαδάν) Και
μόλις έβλεπαν το φεγγάρι του Ραμαδάν, άρχιζαν να εκτελούν το
Ιτικάφ αφού πρώτα έκαναν Γουσλ (μπάνιο με τον Ισλαμικό
τρόπο)

Η συμπεριφορά των Μουσουλμάνων στις ημέρες μας
Πόσο ενθουσιώδης και γεμάτοι ζήλο ήταν οι Μουσουλμάνοι των
παλαιότερων εποχών στη λατρεία του Αλλάχ  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞΑλλά
δυστυχώς στις ημέρες μας οι Μουσουλμάνοι ενδιαφέρονται για
τον πλούτο. Στα παλαιά τα χρόνια οι Μουσουλμάνοι είχαν μια
Μάδανι-νοοτροπία και περνούσαν τον χρόνο τους λατρεύοντας
εκτενώς τον Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞκαι αναζητούσαν την εγγύτητά Του.
Στην εποχή μας οι Μουσουλμάνοι περνούν τον χρόνο τους
σ’αυτές τις ευλογημένες ημέρες και ειδικά τον μήνα του
Ραμαζανιού σχεδιάζοντας νέους τρόπους για να συσσωρεύσουν
τον απεχθή πλούτο αυτού του κόσμου. Ο Αλλάχ ο Παντοδύναμος,
ο Φιλεύσπλαχνος  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞαυξάνει υπερβολικά την ανταμοιβή των
καλών πράξεων σ’αυτές τις ημέρες αλλά δυστυχώς οι έμποροι
και οι μαγαζάτορες αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων τους ιδιαιτερώς
4
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σ’αυτόν τον ευλογημένο μήνα για να εκμεταλλευτούν τα ίδια
τους τα αδέρφια. Δυστυχώς φαίνεται ότι το πνεύμα της Ισλαμικής
αδελφότητας παρακμάζει.

Ιδανικός μήνας για τις Ναφλ νηστείες
Ο Προφήτης της ανθρωπότητας, η Ειρήνη του νου και της
َﺻ
καρδιάς μας, ο πιο Ευγενής και Γενναιόδωρος اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ
νήστευε άφθονα στο μήνα του Σαμπάν. Ο Σαϊγιδουνά
ِ
Αμπντουλλάχ μπιν Αμπί Καίς  اﷲُ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ ﻋَـﻨْﻪ9
َ  َرέχει αναφέρει ότι
άκουσε την Μητέρα των Πιστών, την Σαϊγιδατουνά Αΐσα
ِ
Σιδδίκα اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرνα λέει: «Ο Σαμπάν-αλ-Μουάζζαμ ήταν ο πιο
ُ 9
َﺻ
αγαπημένος μήνας του Κυρίαρχού اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ μου γιατί
συνήθιζε να νηστεύει κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα κι έπειτα
επέκτεινε την νηστεία του μέχρι και τον μήνα του Ραμαδάν-ουλΜουμπάρακ».

Οι άνθρωποι είναι αμελείς στον μήνα αυτό
ِ
Ο Σαϊγιδουνά Ουσάμα μπιν Ζαίδ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْﻪ
َ  َرείπε: «Ρώτησα-Γιά
ُ 9
َﺻ
Ρασούλαλλαχ اﷲﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ)َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ , βλέπω ότι νηστεύετε περισσότερο
σ’αυτόν τον μήνα απ’ότι σε οποιοδήποτε άλλο μήνα- Ο
َﺻ
Αγαπητός Προφήτης اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ απάντησε, «Είναι ένας
μήνας στο ενδιάμεσο του Ρατζάμπ και του Ραμαδάν˙οι άνθρωποι
είναι αμελείς τον μήνα αυτό. Οι πράξεις τους ανεβαίνουν
προς τον Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞκαι εγώ θα ήθελα ότι όταν ανέβουν οι
δικές μου πράξεις, να βρίσκομαι στην κατάσταση της νηστείας».
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Τα ονόματα αυτών που θα πεθάνουν
ِ
Η Σαϊγιδατουνά Αΐσα Σιδδίκα اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرείπε: «Ο Ευλογημένος
ُ 9
Προφήτης των Προφητών, ο Βασιλιάς της ανθρωπότητας, ο
َﺻ
Γνώστης του αγνώστου اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ , ο Αγαπητός του
Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞνήστευε για όλες τις ημέρες του Σαμπάν». Περαιτέρω
َﺻ
δήλωσε: «Ρώτησα-Γιά Ρασούλαλλαχ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ ! Ο Σαμπάν
είναι ο αγαπημένος σας μήνας για να νηστεύετε; Ο Αγαπητός
Προφήτης  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ2َّ  َﺻαπάντησε, «Ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞγράφει
κάτω το όνομα του κάθε ανθρωπού που προορίζεται να πεθάνει
το εν λόγω έτος κι εγώ θα ήθελα την ώρα του θανάτου μου να
βρίσκομαι σε κατάσταση νηστείας.

Ο Αγαπητός Προφήτης νήστευε άφθονα τον μήνα
Σαμπάν
ِ
Αναφέρεται στο Σαχί Μπουχάρι, «Η Αΐσα Σιδδίκα اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ َر
ُ 9
َﺻ
είπε ότι ο Αγαπητός Προφήτης اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ του Αλλάχ
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞδεν νήστευε σε κανένα άλλο μήνα τόσο πολύ όσο στο το
μήνα Σαμπάν. Νήστευε όλες τις ημέρες του μήνα κι έλεγε
«Ενέργηστε ανάλογα με τις ικανότητες σας γιατί ο Αλλάχ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
δεν παύει να ευλογεί μέχρι να εξαντληθείτε».

Η αιτιολογία των Χαδίθ
Ο διευκρινίζων των Χαδίθ του Σαχί Μπουχάρι, ο Αλλάμα Μούφτι
Σαρίφ-ουλ-Χάκ Αμτζαδί έχει εξηγήσει αυτό το Χαδίθ ως εξής:
6
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َﺻ
Αυτό σημαίνει ότι ο Αγαπητός Προφήτης اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ του
συνήθιζε να νηστεύει τις περισσότερες ημέρες του Σαμπάν κι
αναφέρεται σαν σύνολο (π.χ. οι νηστείες όλου του μήνα). Συχνά
ακούμε ότι ο τάδε άνθρωπος λάτρευε κατά την διάρκεια της
νύχτας αν και περνούσε μερικό χρόνο τρώγοντας και κοιτώντας
τις ανάγκες του. Σ’αυτές τις περιπτώσεις το ‘ως επί το πλείστον’
αναφέρετε σε ένα ‘σύνολο’.

Περαιτέρω δήλωσε: «Απ’αυτό το Χαδίθ μαθαίνουμε ότι αν
κάποιος έχει την δυνατότητα να νηστέψει, να το κάνει σε μεγάλο
βαθμό. Ωστόσο, οποιος είναι αδύναμος δεν θα πρέπει να νηστεύει
διότι αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητά του
να νηστέψει το μήνα του Ραμαδάν. Ο ίδιος στόχος έχει
υποστηριχτεί σε όλα εκείνα τα Χαδίθ στα οποια έχει δηλωθεί
«Μην νηστέψετε αφού έχει περάσει ο μισός μήνας του Σαμπάν».

Η προώθηση των νηστειών από την Δάβατ-ε-Ισλάμι
Στην σελίδα 1379 του Φαιζάν-ε-Σούννατ το οποιο αποτελείται
από 1548 σελίδες και εκδίδεται από το Μακταμπά-τουλΜαδίνα ,το όργανο έκδοσης βιβλίων της Δάβατ-ε-Ισλάμι,
αναφέρεται το εξής: Ο Χούτζα-τουλ-Ισλάμ Ιμάμ Μουχάμμαντ
Γαζάλι έχει δηλώσει: «Στο ευλογημένο Χαδίθ που αναφέρεται
πιο πάνω, το να νηστεύει κάποιος για όλο το μήνα του Σαμπάν
σημαίνει να νηστεύει για τις περισσότερες ημέρες του μήνα.
(π.χ. να νηστεύει περισσότερο από το μισό του μήνα)
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Εάν κάποιος προτίθεται να νηστέψει όλες τις ημέρες του μήνα,
δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Πολλοί σύντροφοι/ συντρόφισσες
της Δάβατ-ε-Ισλάμι, η παγκόσμια μη-πολιτική κίνηση για την
διάδοση του Κουράν και του Σούνναχ, νηστεύουν δαψιλώς
στους ιερούς μήνες Ρατζαμπ-ουλ-Μουράτζαμπ και Σαμπάνουλ-Μουάζζαμ. Νηστεύοντας ακατάπαυστα αγκαλιάζουν τις
ευλογίες του ιερού μήνα Ραμαδάν-ουλ-Μουμπάρακ.

Η νηστεία στις περισσότερες ημέρες του Σαμπάν είναι
Σούνναχ
ِ
Η Μητέρα των πιστών, Σαϊγιδατουνά Αΐσα Σιδδίκα  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ9
َ َر
έχει αναφέρει: «Δεν είδα ποτέ τον Αγαπητό και Ευλογημένο
َﺻ
Προφήτη اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ να νηστεύει σε τόσο μεγάλο βαθμό
όσο στο μήνα Σαμπάν. Συνήθιζε να νηστεύει σχεδόν καθόλη
την διάρκεια του μήνα εξαιρώντας μερικές ημέρες.»

Ιερές Νύχτες
ِ
Η Μητέρα των Πιστών, Σαϊγιδατουνά Αΐσα Σιδδίκα اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ َر
ُ 9
َﺻ
έχει δηλώσει: «Άκουσα τον Αγαπητό Προφήτη اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ να
λέει “Ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞανοίγει τις πύλες του ελέους Του ειδικά σε
τέσσερις συγκεκριμένες βραδιές.

Τη βραδιά του Είδ-ουλ-Αδχά
Τη βραδιά του Είδ-ουλ-Φίτρ

َُ َٰ ٰ َ ُ
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Την 15η βραδιά του Σαμπάν διότι σ’αυτήν την βραδιά γράφονται
τα ονόματα αυτών που προορίζονται να πεθάνουν σε εκείνο το
έτος, τα ονόματα αυτών τους οποιους θα προμηθεύσει ο Αλλάχ
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞκαι τα ονόματα αυτών που θα εκτελέσουν το Χάτζ.
Την βραδιά του Αραφάχ (η ενδιάμεση νύχτα της 8ης και 9ης
ημέρας του Ζουλ Χίτζα μέχρι το Αζάν του Φάτζρ)

Κρίσιμες αποφάσεις
Αγαπητά μου αδέλφια! Πόσο κρίσιμη είναι 15η νύχτα του Σαμπάνουλ-Μουάζζαμ! Κανείς δεν γνωρίζει τι θα προοριστεί για
εκείνον. Μερικές φορές ένας άνθρωπος είναι τόσο απασχολημένος
με τις δουλειές του κόσμου ενώ γράφονται ατυχίες στην μοίρα
του. Είναι γράμμενο στο βιβλίο Γουνιά-τουτ-Τάλιμπιν: «Τα σάβανα
πολλών ανθρώπων ξεπλένονται και προετοιμάζονται την ώρα που
εκείνοι είναι απασχολημένοι τριγυρνώντας στις αγορές. Υπάρχουν
και αυτοί των οποίων οι τάφοι είναι έτοιμοι και έχουν σκαφτεί
αλλά εκείνοι είναι απασχολημένοι στην διασκέδαση. Ένας
αριθμός ανθρώπων συνεχίζει να γελάει ενώ η στιγμή του
θανάτου τους πλησιάζει. Η κατασκεύη πολλών σπιτιών πρόκειται
να ολοκληρωθεί αλλά την ίδια στιγμή και η διάρκεια ζωής
των ιδιοκτητών πρόκειται να τελειώσει.»

Ευλογίες για τους αμαρτωλούς αλλά...
ِ
Η Σαϊγιδατουνά Αΐσα Σιδδίκα اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرέχει δηλώσει ότι ο
ُ 9
ِ
ِ
َ
ٖ
ﺻ
Αγαπητός Προφήτης اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
َّ )َﻠَﻴ ۡ ِﻪ
ُ 2ّ َ είπε: «Ο Τζιμπραήλ اﻟﺴ َﻼم
ήρθε και μου είπε “Αυτή είναι η 15η νύχτα του Σαμπάν. Ο
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Αλλάχ  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞελευθερώνει τόσους ανθρώπους από την κόλαση
όσες είναι και οι τρίχες των προβάτων της φυλής του Κάλμπ.
Αλλά ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞδεν ρίχνει ούτε μία φιλεύσπλαχνη ματιά στον
άπιστο, στον μοχθηρό, σ’αυτόν που κόβει τους οικογενειακούς
δεσμούς, σ’αυτόν που διπλώνει τα ρούχα του πάνω από τους
αστραγάλους, σ’αυτόν που ανυπακούει τους γονείς του και
σ’εκείνον που πίνει κρασί.
(Το παραπάνω κομμάτι που αναφέρεται “σ’αυτόν που διπλώνει
τα ρούχα του πάνω από τους αστραγάλους” στο Χαδίθ,
προορίζεται για εκείνους που διπλώνουν τα παντελόνια τους
από αλαζονεία)
Ένα παρόμοιο Χαδίθ γραμμένο από τον μεγάλο φιλόλογο και
ِ
άγιο Σαίχ Ιμάμ Άχμαντ μπιν Χάνμπαλ اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْﻪ
َ  َرεκ μέρους
ُ 9
ِ
του Σαίχ Αμπδούλλαχ Ίμπν Άμρ اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْﻪ
َ  َر, συμπεριλαμβάνει
ُ 9
και τον δολοφόνο.
ِ
Ο Σαϊγιδουνά Κασίρ μπιν Μούρραχ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْﻪ
َ  َرέχει δηλώσει
ُ 9
ότι ο Προφήτης του Ελέους, ο Μεσσολαβητής του Λαού, ο
َﺻ
Ιδιοκτήτης του Τζάνναχ (Παραδείσου) اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ είπε: «Στις
15 του Σαμπάν ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞσυγχωρεί τον καθένα πάνω στην
γη εκτός από αυτόν που συνωμοτεί ότι ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞέχει
συνεργάτες και εκτός από αυτόν που έχει κακία μέσα στην
καρδιά του.»
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Η ικεσία του Σαϊγιδουνά Δαυούδ اﻟﺴ َﻼم
َّ ( )َﻠَﻴ ۡ ِﻪΔαυίδ)
η
ِ
Ο Σαϊγιδουνά Αλί اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْﻪ
َ  َرσυχνά έβγαινε έξω την 15 νύχτα
ُ 9
του Σαμπάν. Όταν έβγαινε έξω λοιπόν, έλεγε κοιτώντας τον
ουρανό: «Μια φορά στις 15 του Σαμπάν ο Σαϊγιδουνά Δαυούδ
اﻟﺴ َﻼم
َّ  )َﻠَﻴ ۡ ِﻪσήκωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό και είπε: «Αυτή είναι
η στιγμή που οποιοσδήποτε προσευχήθηκε και ικέτεψε τον Αλλάχ
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞκαι οποιοσδήποτε Του ζήτησε συγχώρεση, ο Αλλάχ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞ
τον συγχώρεσε και προμήθευσε τις ανάγκες του υπό την
προϋπόθεση ότι ο ικέτης δεν ήταν φοροεισπράκτορας (κάποιος
που αδίκως εισέπραττε λεφτά ως φόρους), μάγος, μάντης ή
μουσικός. Ύστερα επικαλούσε αυτήν την ικεσία:

َ
ۡ َ َ
:ۡ َ ِ !ۡ ;ِ <ا ُ َرب داود ا
ۡ ِ اَوFَ ۡ  ِٖه اBCٰ >
َ ۡ ِ  َ; َ! َكDۡ َ Eا
ۡ ِ َد َ@ َك
ِ
Μετάφραση: Ω Αλλάχ  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞΩ Κύριε του Δαυούδ! Όποιος
προσεύχεται σε Σένα αυτήν την νύχτα και όποιος αναζητά
την συγχώρεση Σου, συγχώρεσε τον.

Οι στερημένοι άνθρωποι
Αγαπητά μου αδέλφια! Η Σαμπ-ε-Μπαράτ είναι μια σημαντική
νύχτα και δεν πρέπει να την περάσετε απρόσεκτα. Οι ευλογίες
κατακλύζουν σ’αυτήν την ευλογημένη νύχτα. Την νύχτα αυτή
ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞελευθερώνει από την κόλαση περισσότερους
11
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ανθρώπους κι απ’τις τρίχες των προβάτων της φυλής του Μπανί
Κάλμπ. Είναι κατεγεγραμμένο σε βιβλία ότι η φυλή του Μπανί
Κάλμπ κατείχε των μεγαλύτερο αριθμό προβάτων απ’όλες τις
φυλές της Αραβίας.
Αλίμονο! Υπάρχουν και μερικοί ατυχείς άνθρωποι οι οποιοι
έχουν προοριστεί να παραμείνουν στερημένοι από την
συγχώρεση του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞτην νύχτα της Σαμπ-ε-Μπαράτ,
δηλαδή την νύχτα της σωτηρίας. Ο Σαίχ Ιμάμ Μπεχακί Σάφιί
ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ ْ  َرέχει αναφέρει στο βιβλίο Φαδάιλ-ουλ-Οκάτ: «Ο
Προφήτης του Ελέους, ο Μεσσολαβητής του Λαού έχει
προειδοποιήσει: «Έξι άνθρωποι δεν θα συγχωρεθούν ακόμη και
σ’αυτήν τη νύχτα.
1.

Ο αλκοολικός

2.

Ο ανυπάκουος προς τους γονείς

3.

Ο εκπορνευτής

4.

Αυτός που κόβει οικογενειακούς δεσμούς

5.

Αυτός που σχεδιάζει πορτραίτα

6.

Αυτός που λέει ψεύτικες ιστορίες
(Φαδάιλ-ουλ-Οκάτ, σελ. 130, τόμος 1, Χαδίθ 27)

Παρομοίως και ο μάντης, ο μάγος, αυτός που λόγω αλαζονείας
φοράει παντελόνια που κρέμονται πιο κάτω κι απ’τον
αστράγαλο κι αυτός που κουβαλάει μίσος και κακία για άλλον
12
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Μουσουλμάνο έχουν προειδοποιηθεί ότι θα στερηθούν από
την συγχώρεση του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. Εάν κάποιος έχει επιδοθεί
σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω αμαρτίες, πρέπει να
μετανοήσει από τα βάθη της καρδιάς του για την
συγκεκριμένη αμαρτία και γενικώς για όλες τις αμαρτίες πριν
την έλευση της Σαμπ-ε-Μπαράτ. Αντιθέτως να μετανοήσει
αμέσως τώρα χωρίς καμία καθυστέρηση. Εάν κάποιος έχει
παραβιάσει τα δικαίωματα των άλλων τότε εκτός από την
μετανόηση να απολογηθεί και να τους αποζημιώσει.

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ( 3 4َ 5 .ا
/+َ

ََ ۡ* َ
َۡ (
-ۡ ِ ,'ا
 )ا+

Ένα γράμμα από τον Ιμάμ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ προς
όλους τους Μουσουλμάνους
Ο Ιμάμ-ε-Άχλε Σούννατ, ο Μουτζάδδιδ (Αναβιωτής) του Λαού,
Αλλάμα, Μαουλάνα, Αλ Χάτζ, Αλ Χάφιζ, Αλ Κάρι, Ασ-Σάχ
ِ ﲪ ُﺔ ا
Ιμάμ Άχμαδ Ραζά Χάν ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرέγραψε ένα γράμμα σε έναν
μαθητή του δίνοντας έμφαση στην μετάνοια πριν την άφιξη της
Σαμπ-ε-Μπαράτ. Το ίδιο παρουσιάζεται και εδώ λόγω της αξίας
του. Ως εκ τούτου αναφέρεται στις σελίδες 356-357 του
βιβλίου Κουλλιγιάτ Μακάτιμπ-ε-Ραζά:
Η άφιξη της Σαμπ-ε-Μπαράτ πλησιάζει. Αυτή τη νύχτα,
οι πράξεις όλων των υπηρετών παρουσιάζονται στο Εξυψωμένο
Προαύλιο του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. Για χάρη του Πιο Αξιοπρεπή
َﺻ
َ
ﻋ
Ρασούλ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ  ا2ّ َ , ο Αλλάχ  َ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞσυγχωρεί τις αμαρτίες
13
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όλων των Μουσουλμάνων πλην μερικών. Ανάμεσα σ’αυτούς
είναι εκείνοι οι δύο Μουσουλμάνοι οι οποιοι κρατούν αμοιβαία
εχθρότητα για κάποιους κοσμικούς λόγους. Ο Αλλάχ ο
Παντοδύναμος λέει: «Αφήστε τους όπως είναι μέχρι να
συμφιλιώσουν τις σχέσεις τους.»
Η Άχλ-ε-Σούννατ πρέπει να δώσει ένα τέλος στις διαφωνίες και
να συμφιλιώσει τις σχέσεις της πριν δύσει ο ήλιος στις 14 του
Σαμπάν. Εκπληρώστε τα δικαιώματα των άλλων ή αλλιώς
παραιτηθείτε για να παρουσιαστεί το βιβλίο των πράξεων στο
προαύλιο του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞχωρίς αδικήματα εις βάρος
συνανθρώπων.
Ως προς τα δικαιώματα του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, έστω και μια
ειλικρινής μετάνοια είναι επαρκής. Αναφέρεται σε ένα Χαδίθ:
َ َ ۢۡ َ
َ ۢۡ
َ ُ َ
Mُ L ذ# :ۡ َ " ِ LBـI ا:ِJ -ِ G H( اΌποιος μετανοεί απ’τις αμαρτίες
του είναι σαν να μην αμάρτησε ποτέ).
(Σουνάν Ιμπν Μάτζαχ, Χαδίθ 4250)

Αν κάποιος συμμορφώνεται όπως συνιστάται, ( اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞμε το
έλεος του Αλλάχ  ) َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞυπάρχει μεγάλη ελπίδα συγχώρεσης σ’αυτή
τη νύχτα υπό την προϋπόθεση ότι τα πιστεύω του ανθρώπου να
είναι τέλεια! Εκείνος συγχωρεί αμαρτίες και δείχνει έλεος.
Αυτή η πράξη το να φέρνει κάποιος Μουσουλμάνους αδελφούς
κοντά σε μια συμφιλίωση και να εκπληρώσει ο ένας τα δικαιώματα
του άλλου είναι πολύ αποτελεσματική εδώ και αρκετό καιρό.
Ελπίζουμε ότι και εσείς θα υιοθετήσετε αυτήν την καλή πράξη και
14
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θα την διαδώσετε ανάμεσα στους Μουσουλμάνους της περιχώρου
σας για να ανταμειφθείτε με την αμοιβή που αναφέρεται στο
παρακάτω εδάφιο:

َ ۡ
َ َ َ ََ ً
ً
!ُ Nۡ  َواC!ُ Nۡ  اOُ P Fَ Rَ َ F Eُ  ِم%Eۡ ِ# ِ> ا:Eَ :ۡ Jَ
ۡ َ ۡ ِC ۡ)رNُ ُ  ا:ِۡ J Vُ Wُ ۡ Xَ #َ ِF َ ٰ Wِ I َ ۡ) ِم ۡا3ِٰ  َ اY Zَ ِ َ :ۡ Jَ
 ٌءU
ِ
ِ
Αυτός που εκκινεί μια ενάρετη παράδοση στο Ισλάμ υπάρχει
ανταμοιβή για εκείνον κι επίσης όλες οι ανταμοιβές αυτών που
θα ενεργήσουν στην πράξη αυτή θα γραφτούν και στον δικό
του λογαριασμό των πράξεων μέχρι και την Ημέρα της Κρίσεως,
χωρίς να υπάρξει η παραμικρή μείωση στην ανταμοιβή αυτών
που θα πράξουν.
Προσευχηθείτε γι’αυτόν τον Φακίρ (ταπεινός υπηρέτης του
Αλλάχ  ) َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞγια να ευλογηθεί με αθώωση και ειρήνη στον
κόσμο αυτό και στον εφεξή! Σας θυμάμαι στις ικεσίες μου και θα
συνεχίσω να σας θυμάμαι. Πρέπει να ξεκαθαριστεί σε κάθε
Μουσουλμάνο ότι η ομόνοια και η συγχώρεση πρέπει να ζητείτε
απ’τα βάθη της καρδιάς. Ούτε μια απλή έκφραση με την γλώσσα
αλλά ούτε και η ανειλικρίνεια γίνονται δεκτές στο Προαύλιο του
Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.

َ
م%R َوا
Φακίρ Άχμαδ Ραζά Κάδιρι
Από Μπαρέλβι
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Νηστέψτε στις 15 του Σαμπάν
ِ
Ο Σαϊγιδουνά Αλί اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْﻪ
َ  َرέχει δηλώσει ότι ο Αγαπητός
ُ 9
η
ِ
َﺻ
Προφήτης اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ είπε: «Όταν έρθει η 15 Βραδιά του
Σαμπάν, να κάνετε Κιγιάμ (για λατρεία) το βράδυ και να
νηστέψετε κατά την διάρκεια της ημέρας. Αναμφίβολα ο
Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞφανερώνει Θείες Αποκαλύψεις στον ουρανό
πάνω απ’τη γη μετά την δύση του ήλιου και ανακοινώνει,

«Υπάρχει κάποιος που αναζητά συγχώρεση για να τον συγχωρήσω;
Υπάρχει κάποιος που αναζητά τροφή για να τον προμηθεύσω;
Υπάρχει κάποιος στεναχωρημένος για να τον απαλλάξω απ’την
στεναχώρια; Υπάρχει κάποιος έτσι και έτσι.....» Ο Αλλάχ
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞσυνεχίζει να το ανακοινώνει μέχρι την ώρα του Φάτζρ.
(Σουνάν Ιμπν Μάτζαχ , σελ. 160, τόμος 2, Χαδίθ 1388)

Μία ευκαιρία ανταμοιβής
Τα βιβλία των πράξεων αλλάζονται την νύχτα της Σαμπ-εΜπαράτ. Αν είναι εφικτό, νήστεψτε στις 14 του Σαμπάν για να
καταγραφεί μια νηστεία στην τελευταία ημέρα του βιβλίου των
πράξεων. Στις 14 του Σαμπάν, μετά την μαζική προσευχή του
Σαλάχ του Άσρ, είναι καλό να κάνετε Ίτικάφ και να μείνετε
στο Μαστζίδ με την πρόθεση να περιμένετε για το Σαλάχ του
Μάγριμπ. .
Μ’αυτόν τον τρόπο οι αρετές της παραμονής σας στο Μαστζίδ, η
κατάσταση του Ίτικάφ και η αναμονή σας για την προσευχή
16
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του Μάγριμπ θα γραφτούν τις τελευταίες στιγμές την ώρα που
το βιβλίο των πράξεων πρόκειται να αλλάξει. Ακόμη καλύτερο
είναι να περάσετε όλη την νύχτα λατρεύοντας τον Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.

Το πράσινο χαρτί
Ο Αμίρ-ουλ-Μουμινίν Σαϊγιδουνά Ουμάρ μπιν Άμπντουλ Αζίζ
η
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨْﻪ
ٰ َ  اﷲُ ﺗَﻌ9
َ  َرήταν απασχολημένος μια φορά την 15 νύχτα του
Σαμπάν στην λατρεία του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. Όταν σήκωσε το κεφάλι
του βρήκε ένα πράσινο χαρτί του οποιου η λάμψη φώτιζε μέχρι
τον ουρανό. Στο χαρτί ήταν γραμμένες οι ακόλουθες λέξεις

ۡ
ُ
ۡ َۡ َۡ ۡ
ّ ٌ َ !َ َY  ِٖهBCٰ
َۡ ۡ َۡ
) που
(^ِ _^ِ 4Iِا0,` :ِ Y !َ َ ` ِٖه0,4ِ Iٰa^ِ _^ِ 4I ا َ ِ ِ ا:َِ J ِ ا[ ر:َ Jِ اءة
μεταφράζονται ως εξής: «Αυτή είναι μια εντολή απαλλαγής από
την φωτιά της κόλασης σταλμένη από τον Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞπρος τον
υπηρέτη Του Ουμάρ μπιν Άμπντουλ Αζίζ.»
ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ

ﻦ اﻟـﻠ ﻪ
ٰ ْ ُﺳـﺒ
َ ﺤـ

Αγαπητοί μου Μουσουλμάνοι αδελφοί! Απ’τη
μια αυτό το συμβάν φανερώνει το μεγαλείο και την αγιότητα
ِ
του Σαϊγιδουνά Ουμάρ μπιν Άμπντουλ Αζίζ  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْﻪ9
َ  َرκαι
απ’την άλλη αποκαλύπτει την υπεροχή και την ευδαιμονία
της νύχτας της Σαμπ-ε-Μπαράτ! Αυτή η ευλογημένη νύχτα
φέρνει Μπαράτ (αθώωση) από την φωτιά της κολάσεως.
Γι’αυτό και λέγεται Σαμπ-ε-Μπαράτ.

Έξι Ναβάφιλ μετά το Σαλάτ-ουλ-Μάγριμπ
Η προσφορά των έξι συκγκεκριμένων Ρακάτ Ναβάφιλ μετά τα
Φάρδ και Σούνναχ της προσευχής του Μάγριμπ είναι μια
17
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απ’τις παραδόσεις των ευσεβών αγίων του Ισλάμ. Αφού
προσφέρετε τα Φάρδ και τα Σούνναχ, να προσφέρετε και έξι
Ρακάτ σε ζευγάρια των δύο. Πριν προσφέρετε τα πρώτα δύο
Ρακάτ κάντε την εξής πρόθεση: Ω Αλλάχ  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞΜε την
υπεροχή αυτών των δύο Ρακάτ, δώσ’μου μεγάλη διάρκεια ζωής
με ευεξία.Παρομοίως, πριν προσφέρετε τα επόμενα δύο Ρακάτ,
κάντε την εξής πρόθεση:
Ω Αλλάχ  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞΜε την υπεροχή αυτών των δύο Ρακάτ, ποτέ
μην με κάνεις εξαρτημένο από άλλους μονάχα εκτός απο
Εσένα. Και πριν προσφέρετε τα τελευταία δύο Ρακάτ κάντε
την εξής πρόθεση:
Ω Αλλάχ  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞΜε την υπεροχή αυτών των δύο Ρακάτ,
προστάτεψε με από τις καταστροφές. Μετά από κάθε δύο
Ρακάτ απαγγείλτε την Σούραχ Ιχλάς 21 φορές ή την Σούραχ
Υασίν μία φορά. Αν έχετε την δυνατότητα κάντε και τα δύο.
Είναι επίσης δυνατό να διαβάζει ένας Μουσουλμάνος
αδελφός την Σούραχ Υασίν και οι υπόλοιποι να τον ακούνε. Να
έχετε κατα νου ότι τα υπόλοιπα αδέλφια δεν πρέπει να
απαγγείλλουν και αυτοί δυνατά το Σούραχ Υασίν την ώρα που
ήδη κάποιος άλλος την απαγγέλλει.
Μεγάλες ανταμοιβές θα συγκεντωθούν για σας στην αρχή της
ευλογημένης νύχτας. Κάθε φορά μετά την Σούραχ Υασίν να
απαγγείλετε την προσευχή για τα μέσα του Σαμπάν.

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ( 3 4َ 5 .ا
/+َ
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Η προσευχή για τα μέσα του Σαμπάν

%
ٰ
ْ
ْ
ْ ْ
NOPﻢ ﻳﺎ ذ ﻟﻤﻦ وﻵﻹ ﻳﻤﻦ ﻋـﻠ ۡﻴﻪ( ﻳـﺎ ذ LMﻶﻹل و ﻵﻹJـﺮ م( ﻳـﺎ ذ ﻟﻄ ْﻮل
ْ
ۡ
ۡ
ۤ ٰ
ْ
ْ ْ
و ﻵﻹﻧﻌﺎم( ﻵﻹ  XYﻵﻹ ﻧﺖ ﻇ ۡUﺮ ﻟﻶﻹﺟ ( وﺟﺎر ﻟﻤ ْﺴR STﻳۡﻦ و ﻣﺎن
ٰ
ْ
ۡ
ۤ
ٰ
ً
[Mﺂ\ﻔ ( NOPﻢ ْن ﻛ ْﻨﺖ ﻛﺘ ْﺒﺘ hۡ iﻋ ْﻨﺪك  eۡ fم cْdﺘﺐ ﺷﻘﻴﺎ ْو_ ْ^ﺮ ْو ًﻣﺎ
ٰ
ْ
ْوﻣ ْﻄﺮ ْو ًد ْوﻣﻘ Rً uﻋـ ْ st eۡ fزق ﻓ ْ
ﺎﻣNOP pﻢ ﺑﻔﻀﻠﻚ ﺷﻘﺎو eۡ mوﺣ ْﺮﻣﺎeۡ l
ً
ْ ۡ ْ
ْ
ٰ
ْ
ً
دي و ﻗﺘﺘﺎر رز ( eۡ wو ﺛﺒ ْﺘ hۡ iﻋ ْﻨﺪك  eۡ fم cْdﺘﺐ ﺳﻌ ۡﻴﺪ ﻣ ْـﺮز ْوﻗﺎ
وﻃﺮ
ْ
ْ
ْ
ً ْ ۡ
ٰ
ﻣﻮﻓﻘﺎ ﻟ• R €ت( ﻓﺎﻧﻚ ﻗﻠﺖ وﻗ ْﻮﻟﻚ ^Mﻖ  eۡ fﻛﺘﺎﺑﻚ ﻟﻤ}|ل ( ﻋـ ﻟﺴﺎن
ۤ‰
ٰ
ْ
ْ
ٰ
 1وﻋ ْﻨﺪه م cْdﺘﺐ ﴿﴾ ﴾
ﻧﺒﻴﻚ ﻟﻤ ْـﺮﺳﻞ( ﴿ ﻳ ْﻤﺤﻮ ﷲ‡† ﻣﺎ …ﺸﺂء وﻳﺜﺒﺖ ƒ
ْ
ْ
ْ ْ
ٰ
ﻟ‹ ۡ hﺑﺎﻟ STﻵﻹﻋﻈﻢ(  eۡ fﻟ ۡﻴﻠﺔ ﻟﻨ ْﺼﻒ ﻣ ْﻦ ﺷ ۡUﺮ ﺷ ْﻌﺒﺎن ﻟﻤﻜﺮم( ﻟ hۡ Žﻳـ‘•ق
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ﻓ ۡﻴﻬﺎ ”ﻞ ْﻣ ٍـﺮ ﺣﻜ ۡ* ٍ) وﻳ˜Rم ( ْن ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﺒﻶﻹء و ﻟﺒ–• ء ﻣﺎ ﻧ ْﻌﻠﻢ
ٰ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ٰ ٰ
وﻣﺎ ﻵﻹﻧ ْﻌﻠﻢ ( و ﻧﺖ ﺑ ٖﻪ ْ=ﻠﻢ ﻧﻚ ﻧﺖ ﻵﻹﻋﺰ ﻵﻹJﺮم ( وﺻ ﷲ‡† ﺗﻌﺎ™ eﻋـ
ْ
ٰ ٰ
ٰ
ْ
ْ ۡ
ﺳﻴﺪﻧﺎ _^ﻤ ٍﺪ وﻋـ  Xٖ Yو ^œﺎﺑ ٖﻪ وﺳﻠﻢ ( و ْ ^Mﻤﺪ ﷲ‡† رب ﻟ ٰﻌﻠﻤ ﴿﴾
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Μετάφραση
Ω Αλλάχ Παντοδύναμε! Ω Εσύ που τους ευνοείς όλους
αλλά κανένας δεν μπορεί να ευνοήσει Εσένα! Ω Εσύ που
κατέχεις την μεγαλειότητα και την δόξα! Ω Εσύ που
απονέμεις γενναιοδωρία και ανταμοιβές! Κανένας δεν
είναι άξιος της λατρείας εκτός από Εσένα. Βοηθάς τους
ταλαιπωρημένους, παρέχεις καταφύγιο σε αυτούς που
αναζητούν μια στέγη και δίνεις ειρήνη σε αυτούς που
φοβούνται. Ω Αλλάχ Παντοδύναμε! Στο πρωταρχικό
βιβλίο (Λόχ-ε- Μαχφούζ-Ασφαλισμένο Πλακίδιο) το οποιο
είναι μαζί Σου, εάν έχεις γράψει το όνομά μου ανάμεσα
στους άτυχους, τους στερημένους, τους απορριμμένους ή
ανάμεσα σε αυτούς που έχουν έλλειψη τροφής, τότε ω
Αλλάχ Παντοδύναμε με το έλεος Σου, αφαίρεσε την
ατυχία, την στέρηση, την ατίμωση και την έλλειψη τροφής.
Γράψε με στο πρωταρχικό βιβλίο ανάμεσα στους
ευλογημένους και καλότυχους, άναμεσα σε αυτούς που
έχουν καλή συντήρηση και την δυνατότητα να κάνουν
καλές πράξεις. Πράγματι έχεις αναφέρει στο ίδιο
Σου το σταλμένο βιβλίο (το Κοράνι) όπως και είπε ο
َﺻ
َ
ﻋ
Αγαπητός Σου Προφήτης اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ : «Ο Αλλάχ َ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞ
διαγράφει και επιβεβαιώνει ό,τι θέλει και μόνο Εκείνος
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έχει το αληθινό χειρόγραφο». Ω Θέε μου! Με την υπεροχή της
Θείας Αποκάλυψης της 15ης βραδιάς του ευλογημένου μήνα
Σαμπάν στο οποιο κάθε συνετή εργασία ανατίθεται και
γίνεται αμετάκλητη, αφαίρεσε όλες τις συμφορές και όλες τις
διχόνοιες από μας˙ εκείνες που γνωρίζουμε και εκείνες που
δεν γνωρίζουμε, ενώ Εσύ γνωρίζεις τα πράγματα καλύτερα
απ’όλους. Πράγματι είσαι ο Πιο Δυνατός, ο Πιο Ευσεβής. Και ο
Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞνα στείλει ευλογίες και χαιρετισμούς στον Αγαπητό

َﺻ
Προφήτη Σαϊγιδουνά Μουχάμμαδ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ και στην
άγια οικογένειά Του και στους συντρόφους Του και όλη η δόξα

ανήκει στον Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, τον Συντηρητή των Κόσμων.

Μερικά Μάδανι αιτήματα από τον Σαγ-ε-Μαδίνα
Δόξα στον Αλλάχ  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞΗ προσφορά των έξι Νάφλ και η
απαγγελλία από το Ιερό Κουράν τη βραδιά της Σαμπ-εΜπαράτ είναι μια πρακτική η οποια ακολουθείται εδώ και καιρό
από τον Σαγ-ε-Μαδίνα όπως και αναφέρεται πιο πάνω. Αυτή η
μορφή λατρείας μετά την προσευχή του Μάγριμπ είναι Νάφλ. Δεν
είναι Φάρδ ούτε και Βάτζιμπ και δεν υπάρχει καμία
απαγόρευση στην Σαριάχ για Νάφλ και Τιλάβαχ μετά το
Μάγριμπ.
ِ ﲪ ُﺔ ا
Ο Αλλάμα Ίμπν Ρατζάμπ Χάνμπαλι ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْﻪ
َ ْ  َرέχει αναφέρει:
«Ανάμεσα στους Σύριους οι μεγάλοι άγιοι σαν τον Σαίχ Χάλιδ
ِ ر ْﲪَ ُﺔ ا, Σαίχ Μακχούλ ﺎﱃ )َﻠَﻴﻪ
ِ ﲪ ُﺔ ا
μπιν Μαδάν ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ ْ  َر, Σαίχ
َ
ْ
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ِ ﲪ ُﺔ ا
Λουκμάν μπιν Άμιρ ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرκαι άλλοι έδειχναν μεγάλη
ευλάβεια γι’αυτήν την άγια νύχτα και λάτρευαν ασταμάτητα. Οι
Μουσουλμάνοι από αυτούς τους μεγάλους άγιους έμαθαν την
εκδήλωση σεβασμού γι’αυτή τη βραδιά.

Αναφέρεται στο αυθεντικό βιβλίο του Φίκ Χάναφι, Δουρ-εΜουχτάρ: «Τη βραδιά της Σαμπ-ε-Μπαράτ, η αγρυπνία (για
λόγους λατρείας) είναι Μουσταχάμπ. Αυτή η αγρυπνία δεν
σημαίνει απαραίτητα να μείνει κάποιος ξύπνιος για ολόκληρη τη
νύχτα. Το να μένει κάποιος ξύπνιος για τη μεγαλύτερη διάρκεια
της νύχτας θεωρείται σαν να έμεινε ξύπνιος για ολόκληρη την νύχτα.
Μάδανι Παράκληση: Επομένως, αν είναι εφικτό, όλοι οι
Μουσουλμάνοι αδελφοί πρέπει να προσφέρουν αυτά τα έξι
Ναβάφιλ και άλλες σχετικές επικλήσεις μετά το Σαλάχ του
Μάγριμπ στο Μαστζίδ τους για να κερδίσουν πολλές αμοιβές.
Οι Μουσουλμάνες αδελφές μπορούν να το κάνουν στο σπίτι.

Προστασία από κακά ξόρκια/μαύρη μαγεία όλο το
χρόνο
Αναφέρεται στην σελίδα 134 του βιβλίου «Ισλάμι Ζίνδαγι», το
οποιο αποτελείται από 170 σελίδες και εκδίδεται από το
Μάκταμπα-τουλ-Μαδίνα, το όργανο έκδοσης της Δάβατ-εΙσλάμι: «Στη 15η βραδιά του Σαμπάν, βράστε στο νερό επτά
φύλλα από δέντρο μούρων, κάντε Γούσλ μ’εκείνο το νερό
(αφού έχει κρυώσει) και μείνετε ασφαλείς από κακά ξόρκια και
μαύρη μαγεία όλο το χρόνο».
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Η Σαμπ-ε-Μπαράτ και η επίσκεψη στους τάφους
ِ
Η Μητέρα των Πιστών, Σαϊγιδατουνά Αΐσα Σιδδίκα اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ َر
ُ 9
ِ
َﺻ
έχει αναφέρει: «Μια νύχτα ο Αγαπητός Προφήτης اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ)َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ
μου έλειψε κι ύστερα Τον βρήκα στο (νεκροταφείο) Αλ-Μπακί.
َﺻ
Ο Αγαπητός Προφήτης اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ είπε «Φοβήθηκες
َﺻ
μήπως ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞκαι ο Προφήτης Τουاﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ σε
στερήσουν από το δικαίωμά σου;» Εγώ είπα «Υα Ρασούλαλλαχ
َﺻ
ﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ 2ّ َ , εγώ νόμιζα ότι θα έχετε πάει να επισκεφθείτε
μια απ’τις ευλογημένες γυναίκες σας». Εκείνος είπε «Ο Αλλάχ,
ο Ένδοξος και Εξυψωμένος  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞδείχνει Θεία Αποκάλυψη στον
ουρανό πάνω απ’τη γη την 15η νύχτα του Σαμπάν˙ συγχωρεί
αμαρτωλούς περισσότερους σε αριθμό και απ’τις τρίχες των
προβάτων της φυλής του Κάλμπ.»

Ποιός εφηύρε τα πυροτεχνήματα;
Αγαπητοί μου Μουσουλμάνοι αδελφοί! Δόξα στον Αλλάχ
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, η Σαμπ-ε-Μπαράτ είναι μια νύχτα για την απόκτηση
ελευθερίας και σωτηρίας από την φωτιά της κολάσεως αλλά
δυστυχώς πολλοί Μουσουλμάνοι χαραμίζουν τα λεφτά, που
έχουν κερδίσει δουλεύοντας σκληρά, για να αγοράσουν φωτιά
για τον εαυτό τους στη μορφή κροτίδων και ποικίλων
πυροτεχνημάτων με αποτέλεσμα να παραβιάζουν την αγιότητα
νύχτας αυτής της.
Ο φημισμένος σχολιαστής του Ιερού Κουράν, Μούφτα Άχμαδ
ِ ﲪ ُﺔ ا
Υάρ Χαν ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرέχει αναφέρει στο βιβλίο του “Ισλάμι
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Ζίνδαγι”: «Είναι πραγματικά μια μεγάλη στέρηση το να περνά
κανείς αυτήν την νύχτα κάνοντας αμαρτίες. Λέγεται ότι τα
πυροτεχνήματα εφευρέθηκαν από τον Ναμρούδ. Όταν έριξαν
τον Σαϊγιδουνά Ιμπραχίμ اﻟـﺴـﻼَم
َّ  َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪστη φωτιά, η φωτιά έσβησε
και μετατράπηκε σε ένα κήπο λουλουδιών. Τότε οι άνθρωποι
του Ναμρούδ προετοίμασαν πυροτεχνήματα και αφού τα άναψαν
τα πυροδότησαν προς τον Σαϊγιδουνά Ιμπραχίμ اﻟـﺴـﻼَم
َّ  َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪ.

Τα επικρατούσα πυροτεχνήματα που σχετίζονται με το
Σαμπ-ε-Μπαράτ είναι Χαράμ
Δυστυχώς αυτές οι αμαρτωλές παραδόσεις των πυροτεχνημάτων
την νύχτα της Σαμπ-ε-Μπαράτ πολλαπλασιάζονται μεταξύ
των Μουσουλμάνων. Δηλώνεται στο βιβλίο “Ισλάμι Ζίνδαγι”
«Οι Μουσουλμάνοι χαραμίζουν εκατομμύρια ρουπιά ασκώντας
αυτή τη παράδοση και κάθε χρόνο πολλές ειδήσεις αναφέρονται
στα σπίτι που κάηκαν λόγω των πυροτεχνημάτων και στους
ανθρώπους που κάηκαν ζωντανοί μέχρι θανάτου. Αυτή η
αμαρτωλή δραστηριότητα είναι ένας σοβαρός κίνδυνος για την
ζωή και την περιουσία.
Περαιτέρω απλά καίει την περιουσία ενός ανθρώπου και σε
αντάλλαγμα του δίνει στους ώμους του το βάρος της ανυπακοής
του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. Να απέχετε απ’αυτήν την παράλογη και Χαράμ
πράξη και να εμποδίσετε τα παιδιά και τους συγγενείς σας. Μην
σταματήσετε πουθενά να παρακολουθήσετε σκηνές όπου
αμόρφωτα παιδιά ανάβουν πυροτεχνήματα.
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Αναμφίβολα το άναμα των πυροτεχνημάτων την νύχτα της
Σαμπ-ε-Μπαράτ είναι σπατάλη χρημάτων και υπερβολή. Γι’αυτό
αυτή η πράξη είναι Χαράμ και ανεπίτρεπτη. Παρομοίως η
παραγωγή, η πώληση και η αγορά πυροτεχνημάτων είναι
όλα απαγορευμένα από την Σαριάχ.
Ο Ιμάμ-ε-Άχλε Σούννατ, ο Μουτζάδδιδ του Λαού, ο Αναβιωτής
του Σούνναχ, ο Καταστροφέας του Μπίδαχ, ο Σπουδαστής του
Ιερού Νόμου, Αλλάμα Μαουλάνα Αλ Χάτζ Αλ Χάφιζ Αλ Κάρι
ِ ﲪ ُﺔ ا
Ασ-Σάχ Ιμάμ Άχμαδ Ραζά Χαν ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرέχει δηλώσει:
«Αναμφίβολα, η παραδοσιακή εκπυρσοκρότηση πυροτεχνημάτων
στους γάμους και τη βραδιά της Σαμπ-ε-Μπαράτ είναι Χαράμ
και ένα σίγουρο αδίκημα διότι περιλαμβάνει την σπατάλη
χρημάτων».

Η επιτρεπτή μορφή πυροτεχνημάτων
Τα πυροτεχνήματα ανάβονται συνήθως για ικανοποίηση και
ψυχαγωγία τη νύχτα της Σαμπ-ε-Μπαράτ και γι’αυτό αποτελούν
μια αμαρτωλή και Χαράμ πράξη. Μια πράξη που οδηγεί προς
την κόλαση. Πάντως υπάρχει και μια ειδική επιτρεπόμενη μορφή
πυροτεχνημάτων. Ρωτήθηκε στην ευλογημένη παρουσία του
ِ « ر ْﲪَ ُﺔ اΤι λένε οι σοφοί του Ισλάμ σχετικά με
Άλα Χάζρατ ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ
το αν η παραγωγή και εκπυρσοκρότηση των πυροτεχνημάτων
είναι Χαράμ ή όχι;»
Απάντηση: Είναι μια απαγορευμένη και αμαρτωλή πράξη εκτός
από κάποιες περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνουν αθλήματα
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και εξωφρενισμούς π.χ. η εκπυρσοκρότηση κροτίδων ή βολίδων
για την ανακοίνωση νέου φεγγαριού και μήνα, για να διώξετε
επικίνδυνα ζώα ή για να διώξετε ζώα και πουλιά από τις
πεδιάδες ή καρποφόρα δέντρα στις ζούγκλες ή ακόμα και σε
πόλεις εάν χρειαστεί.

1. Το εμπνευστικό Ιτζτιμά της Σαμπ-ε-Μπαράτ
Εάν κάποιος επιθυμεί να αυξήσει την θαλπωρή για την λατρεία
τη νύχτα της Σαμπ-ε-Μπαράτ, να απέχει από αμαρτωλές
πράξεις όπως το άναμα πυροτεχνημάτων σ’αυτήν την ιερή
νύχτα· κι αν κάποιος θέλει να γίνει ένας ευσεβής Μουσουλμάνος,
τότε θα πρέπει να υιοθετήσει το Μάδανι περιβάλλον της
Δάβατ-ε-Ισλάμι, το παγκόσμιο μη-πολιτικό κίνημα για την
διάδοση του Κορανίου και της Σούνναχ.
Πρέπει κανείς να ταξιδεύει κάθε μήνα με τους πιστούς υπηρέτες
َﺻ
του Αγαπητού Προφήτη اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ στα Μάδανι Κάφιλα που
εμπνέουν Σούνναχ και να αλλάξει τη ζωή του σύμφωνα με τις
διατάξεις του Μάδανι Ινα’αμάτ. Για δελεασμό αναφέρονται
δύο θαύματα. Τα απόσπασματα από τις γραφές ενός
Μουσουλμάνου αδελφού από το Μάρκαζ-ουλ-Όλια της Λαχώρη
σχετικά με τις επαναστατικές αναμορφώσεις στη ζωή του
αναφέρονται ως εξής:
Πριν υιοθετήσω το Μάδανι περιβάλλον της Δάβατ-ε-Ισλάμι,
ακολουθούσα την παρέα της παραπλανεμένης αίρεσης και είχα
εμπλακεί σε διάφορες αμαρτωλές πράξεις. Δυστυχώς ήμουν
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περήφανος από τον τρόπο ζωής μου βλέπωντας ταινίες και
σειρές και πήγαινα σε μέρη όπου γινόντουσαν ανήθικα και
άσεμνα πράγματα  َﻣﻌَﺎذ َاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. Η παρακμή των αμαρτωλών
μου ημερών και η χαραυγή του αναμορφωμένου εαυτού μου
οφείλεται στις προσωπικές προσπάθειες ενός Μουσουλμάνου
αδελφού. Με έπεισε να παρακολουθήσω το Σούνναχ εμπνευστικό
Ιτζτιμά της Σαμπ-ε-Μπαράτ στην περιοχή του Χάντζαρβάλ.
Ο λόγος του Μουμπάλλιγ-ε-Δάβατ-ε-Ισλάμι ήταν τόσο εμπνευστικός
και συγκινητικός που μετανόησα βαθιά για το αμαρτωλό μου
παρελθόν. Ίδρωσα και ένιωθα τόσο ντροπιασμένος και
φοβισμένος λόγω της ανυπακοής μου στον Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞπου
ξέσπασα στα δάκρυα. Μετά το Ιτζτιμά ένας Μουσουλμάνος
αδελφός που ήταν υπεύθυνος για το Μάδανι Κάφιλα μου
μίλησε και με έπεισε να ταξιδέψω και εγώ στο Μάδανι Κάφιλα.
Με την ευλογημένη συντροφιά των πιστών του Ευγενή
2َّ ﺻ
Προφήτη اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
َ έμαθα διάφορες πράξεις της
ُ
Σούνναχ στο Μάδανι Κάφιλα και μετανόησα από όλες μου τις
προηγούμενες αμαρτίες. Στην άφιξη του μήνα Ραμαδάν-ουλΜουμπάρακ επωφελήθηκα από την δυνατότητα ενός
ευτυχισμένου Ιτικάφ τις τελευταίες δέκα ημέρες μαζί με τους
َﺻ
πιστούς του Εξυψωμένου Προφήτη اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ . Σ’αυτό το
η
Ιτικάφ, την 27 νύχτα, ένας τυχερός Μουσουλμάνος αδελφός
َﺻ
ευλογήθηκε με το όραμα του Αγαπητού Προφήτη اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ)َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ .
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Αυτό το σπουδαίο συμβάν επαύξησε την αρεσκεία μου για την
Δάβατ-ε-Ισλάμι και υιοθέτησα οριστικά το Μάδανι περιβάλλον
της Δάβατ-ε-Ισλάμι.

2. Λάτρεις των ταινιών
Η δήλωση κάποιου άλλου Μουσουλμάνου αδελφού από το
Μπάρα Μπόρντ, Μπάμπουλ Μαδίνα (Καράτσι) έχει συνοψιστεί
ως εξής:
Ήμουν ένα απροσάρμοστο και περιφρονημένο άτομο της
κοινωνίας. Οι άνθρωποι με αποκαλούσαν «λάτρη των ταινιών»
επειδή έβλεπα πολλές ταινίες και σειρές καθημερινά. Η
αναμόρφωση μέσα μου οφείλεται χάρη στις προσωπικές
προσπάθειες ενός Μουσουλμάνου αδελφού. Με πήγε να
παρακολουθήσω το εμπνευστικό Ιτζτιμά της Σαμπ-ε-Μπαράτ στη
πεδιάδα Χάτζι (Γκούλμπαχαρ, Καράτσι) το οποιο διοργανώθηκε
από την Δάβατ-ε-Ισλάμι.
Όταν άκουσα τον συγκινητικό λόγο για την «Πρώτη Νύχτα
Στον Τάφο» ένιωσα τον φόβο του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞστα βάθη της
καρδιάς μου. Μετανόησα απ’όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος
μου και υιοθέτησα το Μάδανι περιβάλλον της Δάβατ-ε-Ισλάμι.
Όλη μου η οικογένεια είχε υιοθετήσει την δυτική κουλτούρα.
Ως αποτέλεσμα των προσωπικών μου προσπαθειών τα πέντε
μου αδέρφια έγιναν και αυτοί πιστοί στην Δάβατ-ε-Ισλάμι και
έστεψαν τα κεφάλια τους με το πράσινο τουρμπάνι και σταδιακά
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το περιβάλλον των νοικοκυριών μας αναμορφώθηκε σε ένα εντελώς
Μάδανι περιβάλλον.
Την στιγμή που γράφω αυτές τις γραμμές, εξυπηρετώ την
Σούνναχ ως Νιγράν του Χαλκά Μουσάβρατ. Μου αρέσει να
ταξιδεύω στα Σούνναχ εμπνευστικά Μάδανι Κάφιλα και
συνήθως ταξιδεύω σε τριήμερα Μάδανι Κάφιλα κάθε μήνα.
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Αγαπητοί Μουσουλμάνοι αδελφοί! Τώρα προς το τέλος της
ομιλίας μου, θα ήθελα να επωφεληθώ από την αίσια ευκαιρία
να σας μιλήσω για την υπεροχή της Σούνναχ κι έπειτα μερικούς
τρόπους της Σούνναχ. Ο πιο Αγαπημένος Προφήτης Μουχάμμαδ
َﺻ
ﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ 2ّ َ είπε: «Εκείνος που αγάπησε την Σούνναχ μου,
αγάπησε Εμένα και αυτός που με αγάπησε θα είναι μαζί μου στον
Παράδεισο».

Έντεκα Μάδανι μαργαριτάρια που σχετίζονται με την
επίσκεψη στα νεκροταφεία
1.

Ο Προφήτης της ανθρωπότητας, η Ειρήνη του νου και
της καρδίας μας, ο πιο Ευγενικός και Γενναιόδωρος
َﺻ
ﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ 2ّ َ είπε: «Σας είχα απαγορέψει τις επισκέψεις
στους τάφους. Τώρα πηγαίνετε να επισκεφθείτε τους τάφους
διότι προκαλούν αντιπάθεια προς την κοσμικότητα και
υπενθυμίζουν για την μετά θάνατον ζωή».
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2.

Εάν κάποιος επιθυμεί να επισκεφτεί τον τάφο ενός
Μουσουλμάνου (ή το Μαυσωλείο κάποιου αγαπημένου του
Αλλάχ ) َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, είναι Μουσταχάμπ για εκείνον να προσφέρει
πρώτα δύο Ρακάτ Ναβάφιλ Σαλάχ (όχι σε Μακρούχ
χρονισμούς) στο σπίτι του απαγγέλλοντας Άγιάτ-ουλΚούρσι μία φορά και Σούραχ Ιχλάς τρείς φορές μετά το
Σούραχ Φάτιχα σε κάθε Ρακάτ και να δωρίσει το
Σαβάμπ του στον Σάχιμπ-ε-Κάμπρ (το θαμμένο πρόσωπο).
Ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞθα προσκομίσει Νούρ (φως) στον τάφο του
αποθανόντος και θα ανταμείψει με αφθονία αυτόν που
δώρισε το Σαβάμπ.

3.

Μην κάνετε μάταιες συζητήσεις την ώρα που πηγαίνετε
να επισκεφτείτε ένα μαυσωλείο ή έναν τάφο.

4.

Εισέλθετε στο νεκροταφείο από τον διάδρομο όπου δεν
υπήρχαν ποτέ τάφοι Μουσουλμάνων στο παρελθόν. Ποτέ
μην ακολουθείτε τον καινούριο διάδρομο. Λέγεται στο
βιβλίο Ραδ-δουλ-Μουχτάρ: «Η διέλευση από ένα καινούριο
μονοπάτι (το οποιο χτίστηκε ισοπεδώνοντας τους παλιούς
τάφους) είναι Χαράμ. Ακόμα κι αν υπάρχει συντρυπτική
υποψία για ένα καινούριο μονοπάτι, είναι απαγορευμένο
και αμαρτία να περπατήσετε σε εκείνο το μονοπάτι.

5.

Παρατηρείται σε κάποια μαυσωλεία των αγαπημένων του
Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞότι το δάπεδο φτιάχνετε κατεδαφίζοντας
τους τάφους Μουσουλμάνων απλά για να διευκολύνουν
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την διέλευση των επισκεπτών. Το περπάτημα, η ορθοστασία,
το ξάπλωμα, το κάθισμα για απαγγελλία (του Κορανίου)
και οι επικλήσεις κλπ. πάνω από τέτοια δάπεδα είναι
Χαράμ. Απαγγείλτε την Σούραχ Φάτιχα εξ αποστάσεως.
6.

Να κοιτάζετε τον τάφο στεκόμενοι όρθιοι μπροστά από
το πρόσωπο του αγαπημένου του Αλλάχ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
Παντοδύναμου και να τον πλησιάσετε από την μεριά των
ποδιών του για να μείνετε στην όραση του. Ποτέ μην
πλησιάζετε από την μεριά του κεφαλιού διότι ο αποθανών
θα πρέπει να γυρίσει το κεφάλι του για να σας κοιτάξει.

7.

Σταθείτε στον τάφο με την πλάτη προς το Ιερό Κίμπλαχ
αντικρύζοντας το πρόσωπο του θαμμένου και να επικαλέσετε
το εξής:
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Μετάφραση
Χαιρετισμούς σε όλους σας ω κάτοικοι των τάφων, Ο
Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞνα συγχωρέσει εσάς και εμάς. Ήρθατε εδώ
πριν από μας και εμείς θα έρθουμε μετά από σας.
8.

Αυτός που επικαλείται αυτήν την προσευχή:
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Μετάφραση
Ω Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, ω Ραμπ των αποσυνθεμένων σωμάτων
και κατεστραμμένων κόκκαλων! Στείλε τις ευλογίες
Σου και τους χαιρετισμούς μου σε όλους αυτούς που
αποχώρησαν από αυτόν τον κόσμο με την πίστη
τους.
Έτσι όλοι οι Μουσουλμάνοι που έχουν πεθάνει από την
 َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪμέχρι σήμερα θα
εποχή του Σαϊγιδουνά Άδαμ اﻟـﺴـﻼَم
َّ
προσευχηθούν για την συγχώρεσή του.
َﺻ
9. Ο πιο Εύσπλαχνος Προφήτης اﷲ ﺗَﻌَﺎ ٰﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ είπε: «Ένα
άτομο που εισέρχετε στο νεκροταφείο και απαγγέλλει
την Σούραχ αλ-Φάτιχα, Σούραχ αλ-Ιχλάς και Σούραχ
ατ-Τακάσουρ και πει την εξής προσευχή: «Ω Αλλάχ
 ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞΠαράδωσε το Σαβάμπ αυτών που απήγγειλα
από το Ιερό Κουράν σε όλους τους Μουσουλμάνους
άντρες και γυναίκες αυτού του νεκροταφείου». Τότε όλοι
οι πιστοί θα γίνουν μεσολαβητές για αυτόν (που δώρισε
το Σαβάμπ) την Ημέρα της Κρίσεως.
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Αναφέρεται κατά λέξη σε ένα Χαδίθ: «Όποιος απαγγείλει
το Σούραχ αλ-Ιχλάς έντεκα φορές και δωρίσει το Σαβάμπ
στους νεκρούς, αυτός θα ανταμειφθεί με Σαβάμπ ισότιμο
με τον αριθμό των νεκρών.
10. Δεν πρέπει να ανάβετε αγαρμπάτι (λιβάνι) πάνω στον τάφο
διότι είναι μια αγενής πράξη και προκαλεί δυσφορία στο
πτώμα. Ωστόσο εάν επιθυμείτε να αρωματίσετε τον χώρο
για την άνεση των επισκεπτών, μπορείτε να ανάψετε λιβάνι
δίπλα απ’τον τάφο πάνω σε ελεύθερο έδαφος διότι και ο
αρωματισμός είναι αξιέπαινος.
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اέχει δηλώσει:
Κάπου αλλού ο Άλα Χάζρατ ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ
«Είναι γραμμένο κατά λέξη στη Σαχί Μούσλιμ Σαρίφ από
ِ
9
τον Σαϊγιδουνά Άμρ μπιν Ας اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرότι εκείνος
ُ
συμβούλεψε τον γιο του την ώρα του θανάτου, «Όταν
πεθάνω μην αφήσετε καμία παραπονούμενη γυναίκα ή
οποιαδήποτε φωτιά να συνοδέψει την κηδεία μου».

11. Μην ανάβετε λυχνάρια ή λιβάνια πάνω σε τάφους διότι
είναι φωτιά και η τοποθέτηση της φωτιάς πάνω στον τάφο
ενοχλεί το πτώμα. Αλλά αν είναι απαραίτητο για λόγους
φωτισμού για τους περαστικούς, μπορείτε να ανάψετε
κερί ή λυχνάρι δίπλα από έναν τάφο σε ελεύθερο έδαφος.
Προκειμένου να μάθετε χιλιάδες Σούνναχ, προμηθευτείτε
το Μέρος 16 της Μπαχάρ-ε-Σαρίγιατ που αποτελείται
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από 312 σελίδες και το βιβλίο Σούνναταιν Ορ Αδάιμπ που
αποτελείται από 120 σελίδες και διαβάστε τα. Μια από τις
καλύτερες μεθόδους για την εκμάθηση της Σούνναχ είναι
να ταξιδέψετε σε Μάδανι Κάφιλα με τους πιστούς του Πιο
َﺻ
Ευγενή Προφήτη اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 2ّ َ .
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Δώστε αυτό το βιαλιαράκι σε κάποιον άλλον
αφού το διαβάσετε οι ιδιοι
Μοιράστε βιβλία, εκδοτημένα από το Μάκταμπατουλ-Μαδίνα, κατά την διάρκεια γάμων, περιόδους
θλίψης, Ιτζτιμά’άτ και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και
ανταμειφθείτε. Διαμορφώστε την συνήθεια να
διατηρείτε βιβλία στο κατάστημά σας και δώστε τα σε
αγοραστές δωρεάν. Δώστε βιβλία σε αυτόν που μοιράζει
τις εφημερίδες για να τα διαμοιράσει στην γειτονιά σας.
Δώστε ένα νέο βιβλίο κάθε φορά και κερδίστε αμοιβές
για την προώθηση του καλού.
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