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ΈΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
1. Ένα παιδί έφτυσε στο πηγάδι
Ο Σαϊγιδουνά Σέιχ Μουχάμμαδ μπιν Σουλεϊμάν
Τζαζούλί  َﻋـﻠَـﻴۡـ ِﻪ َر ْﺣ َـﻤـ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟـۡ َﻮا ِﱃέχει πει: «Ήμουν σε ένα ταξίδι.
Ήταν η ώρα της Σαλάχ. Υπήρχε ένα πηγάδι αλλά δεν
είχε κουβά και σκοινί. Είχα αγχωθεί. Εν τω μεταξύ, ένα
κορίτσι κοίταξε απ’την ταράτσα ενός σπιτιού και
ρώτησε: “Τι ψάχνετε;” Εγώ απάντησα: “Έναν κουβά
και ένα σκοινί.” Ρώτησε το όνομά μου. Απάντησα:
“Μουχάμμαδ μπιν Σουλεϊμάν Τζαζούλί.” Το κορίτσι
είπε έκπληκτα: “Θεέ μου! Είσαστε εκείνος ο
φημισμένος αλλά η κατάστασή σας είναι τέτοια που
δεν μπορείτε να βγάλετε ούτε νερό από ένα πηγάδι!”
Λέγοντας αυτό έφτυσε στο πηγάδι. Ξαφνικά το νερό
άρχισε να ανεβαίνει ραγδιαία. Αφού έκανε Βουδού
1
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ρώτησε το κορίτσι: «Κόρη! Πες μου την αλήθεια. Πώς
έλαβες αυτό το χάρισμα;» Εκείνη απάντησε: «Απαγγέλλω
Σαλάτ-‘Αλαν-Ναμπί με αφθονία. Με την υπεροχή του
έγινε αυτό το θαύμα.»
Ο Σαϊγιδουνά Σέιχ Μουχάμμαδ μπιν Σουλεϊμάν Τζαζούλί
ِ
ـﻤـ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟـۡ َﻮا ِﱃ
َ  َﻋـﻠَـﻴۡـﻪ َر ْﺣσυνεχίζει λέγοντας: «Εντυπωσιασμένος
απ’το κορίτσι έκανα την σταθερή πρόθεση να γράψω
ένα βιβλίο για το Σαλάτ-'Αλαν-Ναμπί. (Μετά, εκείνος
ِ
ـﻤـ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟـۡ َﻮا ِﱃ
َ  َﻋـﻠَـﻴۡـﻪ َر ْﺣέγραψε το βιβλίο για το Σαλάτ-'ΑλανΝαμπί με τον τίτλο «Δαλάιλ-ουλ-Χαιράτ» (Σα’άδατουδ-Δάραιν, σελ. 159)

Ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞνα τους ελεήσει και να μας συγχωρέσει
χωρίς λογοδοσία για χάρη τους!
ٰ ََ
َ ُ
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Ένα υπέροχο δώρο για τους λάτρεις του Σαλάτ
-ο- Σαλάμ
Αγαπητά μου παιδιά!  ! ُﺳـﺒ ْ ٰﺤـ َﻦ اﻟـﻠ ﻪΠαρατηρήσατε! Πόσο
μεγάλο προνόμιο δόθηκε στο Μαδανί κοριτσάκι με τις
ευλογίες της απαγγελίας του Σαλάτ-'Αλαν-Ναμπί!
Έφτυσε μέσα στο πηγάδι και η στάθμη του νερού
ανέβηκε. Αγαπητά μου παιδιά! Να θυμάστε ότι το
Μαδανί κορίτσι ήταν ευλογημένο με την ιδιαίτερη
χάρη του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞκαι ήταν αρκετά ικανό ώστε να
κάνει το νερό να ανέβει φτύνοντας στο πηγάδι.
Όσο για τους συνηθισμένους ανθρώπους σαν και εμάς,
δεν πρέπει να φτύνουμε ποτέ σε καμία λίμνη, πισίνα ή
πηγάδι. Σαν και εκείνο το Μαδανί κορίτσι, πρέπει να
διαμορφώσουμε την συνήθεια να στελνούμε όλο και
περισσότερο Σαλάτ στον Αγαπητό και Ευλογημένο
َﺻ
Προφήτη َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ .
3
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Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας ώστε να
απαγγέλλουμε το Σαλάτ-'Αλαν-Ναμπί είτε στεκόμαστε
όρθιοι, έχουμε ξαπλώσει, περπατάμε ή καθόμαστε.
(Κανόνας: Όταν είστε ξαπλωμένοι και θέλετε να
απαγγείλετε το Σαλάτ-'Αλαν-Ναμπί ή οποιαδήποτε
επίκληση, να διπλώνετε τα πόδια σας)
Ζικρ-ο-Δουρούδ χαρ γαρί βιρδ-ε-ζαμπάν ραχέ
Μαίρι φουζούλ γόϊ κί ‘άδατ νικάλ δο
Είθε να κάνω πάντοτε Ζικρ και να
απαγγέλλω το Σαλάτ-'Αλαν-Ναµπί
Είθε να απελευθερωθώ από
την συνήθεια της φλυαρίας
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2. Ένα φωτεινό πρόσωπο
ِ
Η Σαϊγιδατουνά Μπίμπί Άμιναχ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
َ  َرήταν η
ُ 6
πρώτη που τάϊσε τον Αγαπητό και Ευλογημένο
َﺻ
Προφήτη َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ και για επτά ημέρες. Έπειτα
ِ
η Σουβαίμπαχ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
َ  َرγια μερικές ημέρες και μετά η
ُ 6
ِ
Σαϊγιδατουνά Μπίμπί Χαλίμαχ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
َ  َرμέχρι την
ُ 6
ηλικία των δύο ετών.

Ως προς τα παιδικά χρόνια του Αγαπητού και
Ευλογημένου Προφήτη َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ3َّ  َﺻ, η Μπίμπί
ِ
Χαλίμαχ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
َ  َرέχει δηλώσει: «Το όμορφο και
ُ 6
φωτεινό πρόσωπο του Αγάπητου Προφήτη Μουχάμμαδ
َﺻ
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ 3ّ َ έλαμπε τόσο πολύ τη νύχτα που δεν
υπήρχε η ανάγκη ενός λυχναριού για φωτισμό.
Μια μέρα, η γειτόνισσά μας η Ουμ-ε-Χόλαχ Σα’διγιάχ
με ρώτησε: «Ω Χαλίμαχ! Ένα φωτεινό και λαμπρό φως
πηγάζει το βράδυ απ’το σπίτι σου. Μήπως ανάβεις
φωτιά το βράδυ στο σπίτι σου;»
5

Ένα φωτεινο προσωπο
ِ
Η Μπίμπί Χαλίμαχ اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
َ  َرαπάντησε: «Δεν είναι το
ُ 6
φως της φωτιάς αλλά του φωτεινού προσώπου του
ِ
Μουχάμμαδ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
َ  َر.» (Απόσπασμα απ’το Ταφσίρ
ُ 6

Αλαμ Νασραχ, σελ. 107)

Αγαπητά μου παιδιά! Ο Παντοδύναμος Αλλάχ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
δημιούργησε τον Αγαπητό Προφήτη Μουχάμμαδ
َﺻ
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ 3ّ َ από Νούρ. Ο Ευγενής μας Προφήτης
ِ
ِ
َﺻ
ٖ
َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ 3ّ َ είναι αναμφίβολα ένας άνθρωπος
αλλά δημιουργημένος απ’το Νούρ και ο καλύτερος
απ’όλους τους ανθρώπους.
Νούρ βάλά άεγιά χε χάν Νούρ λε καρ άεγιά χε
Σάρε ‘άλαμ μαιν γιεχ δέχο καίσα Νούρ τσάεγια χε
Έχει έρθει ένας σπουδαίος άνθρωπος µε Νούρ
Και έχει φωτίσει όλο τον κόσµο µε Νούρ
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3. Τα ευλογημένα χέρια και μια άρρωστη καμήλα
ِ
6
Η Σαϊγιδατουνά Μπίμπί Χαλίμαχ اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
َ  َرέχει
ُ
δηλώσει: «Όταν έμπαινα στο σπίτι μου με τον
َﺻ
Αγαπητό και Ευλογημένο Προφήτη َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ ,
ένα άρωμα άρχιζε να πηγάζει από κάθε σπίτι της φυλής
των Μπανού Σα’δ. Οι καρδιές των ανθρώπων γέμιζαν
َﺻ
με αγάπη για τον Αγαπητό Μουσταφά َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲﺗَﻌَﺎ ٰﱃ
ُ 3ّ َ .

Άρχισαν να πιστεύουν τόσο πολύ στις ευλογίες του
που όταν κάποιος πόναγε σε κάποιο σημείο του
σώματός του, ερχόταν και έπιανε το ευλογημένο χέρι
َﺻ
του Αγαπητού Προφήτη َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ και το έβαζε
στο σημείο που πονούσε, θεραπεύοντας το αμέσως με
το έλεος του Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. Όταν αρρώσταινε μια
καμήλα ή μια κατσίκα, έβαζαν τον Αγαπητό και
Ευλογημένο Προφήτη َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1  اﷲُ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ3َّ  َﺻνα τη χαϊδέψει
και το ζώο γινόταν καλά.
(Ασ-Σιράτ-ουλ-Χαλμπιγιάχ, Τόμος 1, σελ. 135)

7

Ένα φωτεινο προσωπο

Οχτώ υπέροχα θαύματα των Ευλογημένων Χεριών
Αγαπητά μου παιδιά! Παρατηρήσατε την ευλογία των
َﺻ
χεριών του Αγαπητού Προφήτη َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ !
Επιτρέψτε μου να σας πω ακόμη οχτώ θαύματα των
ευλογημένων χεριών του Ευγενή Προφήτη
َﺻ
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ 3ّ َ :

1.

Κατά τη διάρκεια ενός Γαζβάχ1, ένα βέλος χτύπησε
ِ
το μάτι του Σαϊγιδουνά Κατάδαχ  اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَـﻌَـ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْـﻪ6
َ  َر, ένας
αγαπημένος σύντροφος, με αποτέλεσμα να βγει
έξω ο οφθαλμός του. Ο Θεραπευτής των
Θεραπευτών, ο Αγαπητός και Ευλογημένος
َﺻ
Προφήτης َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ πήρε τον οφθαλμό με
τα ευλογημένα του χέρια και τον έβαλε πίσω στη
θέση του. Έπειτα έκανε Δου’ά, συνδέοντας το
οφθαλμό πλήρως με την υποδοχή και κάνοντας
την όρασή του καλύτερη και απ’τον άλλο οφθαλμό.

َﺻ
ٰ َ اﷲ ﺗَﻌ
Ο πόλεμος στον οποίο συμμετείχε και ο ίδιος ο Προφήτης َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 ﺎﱃ
ُ 3ّ َ
λέγεται Γαζβάχ
1
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2.

Μια φορά εισήλθε ένα Κάφιλαχ στο ευλογημένο
َﺻ
προαύλιο του Αγαπητού Προφήτη َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ .
Ένας απ’τους ταξιδιώτες του Κάφιλαχ ήταν
άρρωστος και υπέφερε από σπασμούς. Χτυπώντας
ελαφρά το ευλογημένο χέρι του στην πλάτη του
َﺻ
ασθενούς, ο Προφήτης της Ράχμαχ َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ
είπε (απευθυνόμενος στο «κακό» που βρισκόταν
μέσα στο σώμα του ασθενούς): «Βγές έξω!
Ω εχθρέ του Αλλάχ.» Ύστερα ο Ευγενής Προφήτης
χάϊδεψε το πρόσωπο του ασθενούς.
Με την ευλογία όλων αυτών, ο ασθενής συνήλθε
και έγινε τόσο υγιής και όμορφος που κανένας
άλλος στο Κάφιλαχ δεν ήταν σε καλύτερη
κατάσταση απ’αυτόν.
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 ﺎﱃ
ٰ َ  اﷲُ ﺗَﻌ3َّ ﺻ
َ

3.

Μια φορά ο Αγαπητός και Ευλογημένος Προφήτης
َﺻ
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ 3ّ َ χάϊδεψε τη σπασμένη κνήμη του
συντρόφου Σαϊγιδουνά ‘Αμπδούλλαχ μπιν ‘Ατίκ
9
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ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َ اﷲ ﺗَﻌ
َ  َر,
ُ 6

η σπασμένη κνήμη θεραπεύτηκε σαν
να μην της είχε συμβεί ποτέ τίποτα.

4.

Μια φορά ο Αγαπητός Προφήτης َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1  اﷲُ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ3َّ َﺻ
χάϊδεψε το πρόσωπο του αγαπημένου συντρόφου
ِ
Σαϊγιδουνά Αμπιγιάδ μπιν Χαμάλ اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرπου
ُ 6
είχε προσβληθεί από ανεμοβλογιά. Το πρόσωπό
του θεραπεύτηκε αμέσως. Εξαφανίστηκαν ακόμη
και τα σημάδια που αφήνει η ανεμοβλογιά.

5.

Σε διάφορες περιστάσεις, ο Αγαπητός και
َﺻ
Ευλογημένος Προφήτης َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ έδινε με
τα ευλογημένα του χέρια ράβδους ή μικρά κλαδιά
δέντρων στους συντρόφους του και αυτές οι
ράβδοι ή κλαδιά γινόντουσαν σπαθιά.

6.

Μια φορά χάϊδεψε το πρόσωπο ενός ανθρώπου και
το πρόσωπό του άρχισε να λάμπει και να φωτίζει.
10
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7.

Μια φορά χάϊδεψε έναν ασθενή. Μ’αυτή την
ευλογία, ο ασθενής έγινε υγιής και το σώμα του
άρχισε να μυρίζει υπέροχα.

8.

َﺻ
Όταν ο Ευγενής Προφήτης َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ χτύπησε
ελαφρά το στήθος του συντρόφου Σαϊγιδουνά
ِ
‘Ουσμάν μπιν Αμπουλ ‘Άς اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َر, εκείνος
ُ 6
απέκτησε μια πολύ ισχυρή μνήμη.

(Αλ-Μπουρχάν, σελ. 373-397, Μουλαχχασαν)

Ζαρά τσέχρε σε παρδά το χατάο Γιά Ρασούλαλλάχ
Χαμαιν δίδάρ το απνά καράο Γιά Ρασούλαλλάχ
Αποκαλύψτε το ευλογηµένο και φωτεινό σας
πρόσωπο, Γιά Ρασούλαλλάχ
∆ώστε µας το προνόµιο να σας δούµε, Γιά Ρασούλαλλαχ

َُ َٰ ٰ َ ُ
> ? ; 2 3َ 4 /ا
01َ
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4. Όταν μίλησε η θηλυκιά καμήλα!
Ένας ξάδερφος και αγαπημένος σύντροφος του
Αγαπητού και Ευλογημένου Προφήτης َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1  اﷲُ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ3َّ  َﺻ,
ِ
ο Σαϊγιδουνά ‘Αμπδούλλαχ Ιμπν ‘Αμπάς اﻟـﻠ ُـﻪﺗَـﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻬ َﻤﺎ6
َ  َرέχει
ِ
ِ
َﺻ
ٖ
πει: «Μια φορά ο Αγαπητός Προφήτης َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ
χωρίστηκε απ’τον παππού του Σαϊγιδουνά ‘Αμπδούλ
ِ
Μουττάλιμπ  اﻟـﻠ ُـﻪ ﺗَـﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻬ َﻤﺎ6
َ  َرσε μια κοιλάδα της Μάκκαχ
Μουκαρραμάχ. Έχοντας ψάξει μάταια, ο παππούς του
γύρισε στη Μάκκαχ Μουκαρραμάχ και προσευχήθηκε
κλαίγοντας και προσκολλώντας στις κουρτίνες του
Κα’μπαχ να βρεθεί ο Αγαπητός και Ευλογημένος
َﺻ
Προφήτης َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ . Την ίδια ώρα, ο Αμπού
Τζαχλ, ένας κακόφημος άπιστος, ο οποίος γυρνούσε πάνω
σε μια θηλυκιά καμήλα μαζί με το κοπάδι των κατσίκων
َﺻ
του, είδε τον Αγαπητό Προφήτη َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ . Έβαλε
την καμήλα να καθίσει και είπε στον Αγαπητό Προφήτη
َﺻ
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ 3ّ َ να κάτσει από πίσω του και μετά
προσπάθησε να κάνει την καμήλα να σηκωθεί όρθια
αλλά εκείνη δεν το έκανε. Όταν έβαλε τον Αγαπητό
Προφήτη َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ3َّ  َﺻνα κάτσει απο μπροστά, η
12
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καμήλα σηκώθηκε. Ήταν σαν η θηλυκιά καμήλα να
είπε στον Αμπού Τζαχλ: «Ω ανοήτε άνθρωπε! Αυτός
َﺻ
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ 3ّ َ είναι ο Ιμάμ.
Πώς μπορεί να είναι πίσω από έναν Μουκταδί!» Ο
ِ
Σαϊγιδουνά ‘Αμπδούλλαχ Ιμπν ‘Αμπάς اﻟـﻠ ُـﻪﺗَـﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻬ َﻤﺎ6
َ  َرέχει πει
παρακάτω: «Όπως ο Παντοδύναμος Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞέσμιξε
َّ ّﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ ا8ِ ِٰ ﻧَﺒ3َﻋـ
τον Σαϊγιδουνά Μούσά Καλίμουλλάχ اﻟﺴ َﻼم
َّ ﻟﺼﻠ ٰﻮ ُة َو
με τη μητέρα του μέσω του Φαραώ, έσμιξε τον Αγαπητό
َﺻ
και Ευλογημένο Προφήτη َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ με τον
παππού του μέσω του Αμπού Τζαχλ. (Ρουχ-ουλ-Μα’άνί,
Τζουζ 30, σελ. 532)

Μαδανί μαργαριτάρια από την αληθινή ιστορία
Αγαπητά μου παιδιά! Είδατε την κυριαρχία (υ.γ.
δύναμη) του Παντοδύναμου Αλλάχ  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞΜέσω του
Αμπού Τζαχλ ο Παντοδύναμος Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞέσμιξε τον
3َّ ﺻ
Αγαπητό Του Προφήτη َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
َ με τον
ُ
َ
ﻋ
παππού του. Συγκεκριμένα, ο Αλλάχ  َ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞκάνει ό,τι
επιθυμεί.
13
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Είναι φανερό ότι ακόμα και τα ζώα καταλαβαίνουν την
ευλάβεια του Αγαπητού Προφήτη َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ3َّ َﺻ
αλλά στην κόλαση ανήκουν εκείνη οι ανόητοι και
ανίκανοι άνθρωποι που δεν την αντιλαμβάνονται.
Ένας τέλειος βαλί και ένας αληθινός λάτρης του
Ρασούλ, ο Α’λά Χαδρατ Μολάνά Σάχ Ιμάμ Αχμαδ Ραζά
Χάν  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َر ْﲪَ ُﺔ اﻟـ َّﺮ ْﲪٰﻦέχει δηλώσει στη σελίδα 112 του
βιβλίου «Χαδάϊκ-ε-Μπακσίς» που περιέχει μια συλλογή
απ’τα Νά’ατ του
Απνέ Μολά κί χε μπας σάν ‘αζίμ τζάνβαρ μπί καραιν
τζιν κί τα’ζίμ
Σανγκ καρτέ χαιν αδαμπ σε τασλίμ παιρ σατζδέ μαιν
γκιρά καρτέ χαιν

Ερμήνευση του Καλάμ-ε-Ραζά: Δείτε τη δόξα του
َﺻ
Αγαπητού Προφήτη َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ ! Ακόμη και τα ζώα
τον σέβονται, οι πέτρες τον χαιρετούν με υπέρτατο
σεβασμό και τα δέντρα προσκυνούν μπροστά του.
ََ ۡ= َ
َُ َٰ ٰ َ ُ
َۡ ;
> ? ; 2 3َ 4 /ا
01َ
8ۡ ِ 9:ا
 <ا1
14

Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
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5. Ο Αγαπητός Προφήτης

χτύπησε το έδαφος

με την φτέρνα του και άρχισε νερό να αναβλύζει
από μια πηγή
Ο Αμπού Τάλιμπ ο οποίος ήταν ο θείος του Αγαπητού
3َّ ﺻ
Προφήτη َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
َ έχει πει: «Μια φορά
ُ
βρισκόμουν με τον ανιψιό μου σε ένα μέρος που
λέγεται «Ζουλ-Ματζάζ». Ξάφνικα άρχισα να διψάω.
َﺻ
Είπα στον Μουχάμμαδ Μουσταφά (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ ):
“Ω ανιψιέ μου! Διψάω.” Του είπα αυτό όχι για να του
ζητήσω νερό, γιατί δεν είχε νερό, αλλά για να
μοιραστώ το πρόβλημά μου.»
Ο Αμπού Τάλιμπ έχει πει περαιτέρω: «Μόλις εκείνος
َﺻ
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ 3ّ َ με άκουσε, κατέβηκε αμέσως απ’το
άλογό του και είπε: “Ω θείε! Διψάς;” Του απάντησα:
“Ναι.” Ακούγοντας αυτό, ο Σαϊγιδουνά Μουχάμμαδ
َﺻ
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ 3ّ َ χτύπησε το έφαφος με την φτέρνα του
και άρχισε να αναβλύζει νερό.
15
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َﺻ
Ύστερα, εκείνος َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 3ّ َ μου είπε: “Ω θείε!
Πιές νερό.” Και έτσι ήπια νερό.» (Ατ-Ταμπκάτ-ουλ-Κουμπρά

λι-Ιμπν Σα’δ, Τόμος 1, σελ. 121) (‘Ασάκιρ, Τόμος 66, σελ. 308)

Η άρθρωση που συνδέει το πόδι με την κνήμη λέγεται
αστράγαλος και το πίσω μέρος του ποδιού κάτω
απ’τον αστράγλο λέγεται φτέρνα

َُ َٰ ٰ َ ُ
> ? ; 2 3َ 4 /ا
01َ

ََ ۡ= َ
َۡ ;
8ۡ ِ 9:ا
 <ا1

Η όραση δεν αποδυναμώνεται ποτέ
Αν ένας άνθρωπος κοιτάζει τον ουρανό μετά το
Βουδού και απαγγέλλει την Σούραχ Καδρ, η όρασή
του δεν θα αποδυναμωθεί ποτέ, اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.
(Μασάιλ-ουλ-Κουράν, σελ. 291)
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Ήμουν εθισμένος στα βιντεοπαιχνίδια
Ένας Μουσουλμάνος αδελφός από την περιφέρεια της
Σακαργάρ, στο Ναροβάλ, Παντζάμπ (Πακιστάν) έχει
δηλώσει: «Στα παιδικά μου χρόνια, χαράμιζα πολύ
χρόνο παίζοντας βιντεοπαιχνίδια. Δεν προσέφερα
τακτικά το Σαλάχ. Η τύχη μου χαμογέλασε όταν ο
πατέρας μου μου έκανε εγγραφή σε ένα Μαδράσατουλ-Μαδίναχ.
ـﺪ ِﻟـﻠـﻪ
ُ ـﺤ ْﻤ
َ ْ ا َﻟ

πρώτα τελείωσα το Νάζιραχ του Ιερού Κουράν
κι έπειτα έγινα Χάφιζ. Επίσης έμαθα και καλούς
τρόπους.  ا َﻟ ْ َـﺤ ْﻤ ُـﺪ ِﻟـﻠـﻪμε τις ευλογίες του Μαδράσα-τουλΜαδίναχ της Δάβατ-ε-Ισλάμι, πλέον προσφέρω και τα
πέντε Σαλάχ τακτικά φορώντας τα Μαδανί ρούχα.
Αυτός που έχανε όλα τα Σαλάχ, σήμερα προσφέρει και
τα Ναφλ Σαλάχ όπως το Ταχάτζουδ, Ισράκ και Τσάστ.
Έχοντας ευλογηθεί απ’την Δάβατ-ε-Ισλάμι,
προσπάθησα προσωπικά να πείσω τον πατέρα ενός
17
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παιδιού να κάνει την εγγραφή του παιδιού του στο
Μαδράσα-τουλ-Μαδίναχ. Αρχικά αρνήθηκε αλλά όταν
του έδωσα το δικό μου παράδειγμα για το πως έχω
ξεκινήσει να προσφέρω Σαλάχ τακτικά φορώντας τα
Μαδανί ρούχα με τις ευλογίες της Δάβατ-ε-Ισλάμι,
ενώ παλιά έχανα τα Σαλάχ και τριγυρνούσα άσκοπα,
γι’αυτό ήμουν μια έμπνευση για εκείνον και τελικά
έκανε την εγγραφή του παιδιού του στο Μαδράσατουλ-Μαδίναχ όπου ο γιος του ολοκλήρωσε το
Νάζιραχ του Ιερού Κουράν και τώρα γίνεται ένας
Χάφιζ. ا َﻟ ْ َـﺤ ْﻤ ُـﺪ ِﻟـﻠـﻪ, την ώρα που σας γράφω γι’αυτό το
συμβάν, έχω το προνόμιο να είμαι μαθητής της Δαρς-εΝιζάμί σε ένα Τζάμι’α-τουλ-Μαδίναχ.
Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞκαράμ αίσα καρέ τουτζ πε τζαχάν μαιν
Ε Δάβατ-ε-Ισλάμι ταίρι δούμ ματσί χο
Ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞνα ευλογήσει με τέτοια χάρη την Δάβατ-ε-Ισλάμι
Ώστε να γίνει ένδοξη σε κάθε σηµείο του πλανήτη!
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Βιντεοπαιχνίδια
Αγαπητά μου παιδιά! Θα έχετε προσέξει ότι το παιδί
που ήταν εθισμένος στα βιντεοπαιχνίδια, τώρα έχει
αρχίσει να προσφέρει Σαλάχ και έχει γίνει καλός και
ενάρετος με τις ευλογίες του Μαδανί περιβάλλοντος
του Μαδράσα-τουλ-Μαδίναχ της Δάβατ-ε-Ισλάμι. Να
εισαχθείτε και εσείς στο Μαδανί περιβάλλον της
Δάβατ-ε-Ισλάμι για πάντα. Ο Αλλάχ  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞνα σας
αποτρέψει! Αν παίζετε βιντεοπαιχνίδια, προσπαθήστε
όσο μπορείτε να βάλετε ένας τέλος σ’αυτή τη
συνήθεια.

Τα βιντεοπαιχνίδια οδηγούν σε απώλεια της
θρησκείας και της πίστης
Ελάχιστα παιδιά γνωρίζουν το γεγονός ότι οι εχθροί
του Ισλάμ παράγουν τα βιντεοπαιχνίδια για να
καταστρέψουν τη νέα γενιά. Ο στόχος τους είναι να
απομακρύνουν τα παιδιά απ’τις Ισλαμικές διδασκαλίες
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και να διεγείρουν ένα μίσος για το Ισλάμ στις καρδίες
τους. Για παράδειγμα, κάποιοι χαρακτήρες στα παιχνίδια
σκοτώνουν άλλους χαρακτήτρες με Ισλαμικές ενδυμασίες
και γένεια, καπέλα ή τουρμπάνια.
Μερικές φορές, οι Μουσουλμανικοί χαρακτήρες
παρουσιάζονται ως τρομοκράτες και αυτός που παίζει
το παιχνίδι βλέπει αυτές τις σκηνές στην οθόνη του.
Άραγε αυτά τα βιντεοπαιχνίδια θα αυξήσουν ή θα
μειώσουν την αγάπη για το Ισλάμ στην καρδιά του
ανθρώπου που τα παίζει; Την απάντηση μπορείτε να τη
λάβετε καλύτερα από την ίδια σας τη συνείδηση.

Οι αρρώστιες που προκαλούν τα βιντεοπαιχνίδια
Τα βιντεοπαιχνίδια οδηγούν στην αποδυνάμωση της
όρασης του ατόμου, σε κράμπες στους μυς και σε
πονοκέφαλο.
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Οι τρομερές καταστροφές που προκαλούν τα
βιντεοπαιχνίδια
Λόγω της συνεχόμενης παρακολούθησης των άσεμνα
ντυμένων χαρακτήρων στα βιντεοπαιχνίδια, η
καθαρότητα του νου των παιδιών βουλιάζει στο βρώμικο
βούρκο της αναίδειας, που τους κάνει να εθιστούν στα
απρεπή ατενίσματα. Περαιτέρω, οι έμποροι ναρκωτικών
έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα κλαμπ βιντεοπαιχνιδιών
και πολλά παιδιά και αγόρια πέφτουν θύματά τους.
Μερικοί παγιδεύονται τόσο άσχημα που δεν μπορούν
να τα απαλλαγούν για όλη τους τη ζωή.
Σε τέτοια μέρη τα παιδιά κακοποιούνται. Αυτοί που
πηγαίνουν εκεί κρυφά χωρίς να ενημερώσουν τους
συγγενείς τους, πέφτουν πιο συχνά θύματα των
ανθρώπων με βρώμικο μυαλό. Τα παιχνιδιών που έχουν
πολλούς τσακωμούς, σκοτωμούς και έντονη βία
οδηγούν τα παιδιά στην απώλεια ή έλλειψη ευγένειας,
ανοχής και συγχώρεσης.
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Επηρεασμένοι απ’αυτά τα παιχνίδια που καταστρέφουν
το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, μερικές φορές οι
ανώριμοι έφηβοι εμπλέκονται σε εγκλήματα ληστείας,
λεηλασίας, βρώμικα πράγματα και ακόμα και φόνο.

Τα βιντεοπαιχνίδια διδάσκουν αιματοχυσία
Πολύ συχνά τα βίντεοπαιχνίδια περιέχουν σκηνές
κτηνώδους αγριότητας και βίας. Σε μερικά παιχνίδια,
κάποιοι χαρακτήρες παρουσιάζονται να πέφτουν στα
γόνατά τους και να ζητούν απεγνωσμένα έλεος απ’τον
«ήρωα» αλλά εκείνος τους πυροβολεί αλύπητα.
Για να φτάσει στον τελευταίο γύρο, αυτός που παίζει
το παιχνίδι σκοτώνει όλους τους υπόλοιπους. Υπάρχει
παντού αίμα και αυτός που παίζει το παιχνίδι το
απολαμβάνει. Σε κάποια παιχνίδια, ο ήρωας πατάει
τους ανθρώπους με το αυτοκίνητό του. Κάποια άλλα
παιχνίδια περιέχουν τρομερές και φρικτές σκηνές με
σφαγές και αποκεφαλισμούς.
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Σε κάποια παιχνίδια γέφυρες και σπίτια ανατινάζονται
στον αέρα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι επιβλαβή
για τα ευαίσθητα μυαλά των παιδιών; Και φυσικά, δεν
θα ήταν άσκοπο να αναφέρω ότι η ραγδαία αύξηση της
εγκληματικότητας στην κοινωνία συνδέεται άμεσα με
τα βιντεοπαιχνίδια.

Αναγνώριση απ’τους Αμερικάνους
Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξάχθηκε στην Αμερική,
το 80% των ανθρώπων λατρεύουν τα βιντεοπαιχνίδια
που περιέχουν σκηνές δράσης, μάχες και βία. Ένας
Αμερικάνος ψυχολόγος έχει πει: «Θεωρούμε τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια μόνο ένα χόμπι αλλά δυστυχώς
στρέφουν την κοινωνία μας προς τη λάθος διεύθυνση.
Διδάσκουμε στα παιδιά όλα αυτά τα πράγματα μέσω
των βιντεοπαιχνιδιών που μπορούν να τους διδαχθούν
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σε μεγαλύτερη ηλικία με οποιοδήποτε μέσο. Τα παιδιά
όχι μόνο δεν γνωρίζουν και δεν είναι εξοικειωμένα με
τα σύγχρονα όπλα αλλά μαθαίνουν και πώς να
πυροβολούν ανθρώπους και ζωά.»

14 περιστατικά της κατάρας των
βιντεοπαιχνιδιών προς παραδειγματισμό
(Τα ονόματα των ανθρώπων και των παιχνιδιών
παραλείπονται)

1.

Δύο μαθητές 17 και 18 χρονών απ’το Κολομβιανό
Λύκειο σκότωσαν 12 μαθητές και έναν καθηγητή
στις 20 Απριλίου του 1999. Εθισμένοι στα
βιντεοπαιχνίδια, και οι δύο διέπραξαν αυτό το
φρικτό έγκλημα όπως το είχαν δει και στο παιχνίδι.

2.

Τον Απρίλιο του 2000, ένα αγόρι απ’την Ισπανία
δολοφονήθηκε απ’τους γονείς του και την αδερφή
του με ένα σπαθί κατάνα, οι οποίοι μιμούνταν τον
των ήρωα ενός βιντεοπαιχνιδιού.
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3.

Το Νοέμβρη του 2001, ένας Αμερικάνος 21 ετών
αυτοκτόνησε. Η μητέρα του ανέφερε ότι ήταν
εθισμένος στα βιντεοπαιχνίδια.

4.

Το Φλεβάρη του 2003, ένα αγόρι 16 χρονών απ’την
Αμερική δολοφόνησε μια κοπέλα επηρεασμένος
από ένα βιντεοπαιχνίδι.

5.

Στις 7 Ιουνίου του 2003, ένα 18χρονο αγόρι
σκότωσε δύο αστυνομικούς με ένα πιστόλι.
Τελικά, τον συνέλαβαν μαζί με ένα κλεμμένο
αυτοκίνητο.

6.

Στις 25 Ιουνίου του 2003, δύο θετά αδέλφια
απ’την Αμερική, 14 και 16 χρονών, δολοφόνησαν
μια γυναίκα 45 ετών και τραυμάτισαν μια κοπέλα
16 ετών με ένα τουφέκι. Και οι δύο μιμήθηκαν
αυτό που είχαν δει σε ένα βιντεοπαιχνίδι.

7.

Στο Λέστερ της Αγγλίας, στις 27 Φεβρουαρίου
του 2007, ένα αγόρι 17 χρονών πήγε ένα αγόρι 14
χρονών σε μια πλατεία και τον σκότωσε
χτυπώντας τον συνεχώς με ένα σφυρί και ένα
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μαχαίρι. Μετά την έρευνα, έμαθαν ότι το αγόρι
ήταν επηρεασμένος από ένα βιντεοπαιχνίδι.

8.

Στις 27 Δεκεκμβρίου του 2004, ένα 13χρονο αγόρι
αυτοκτόνησε πηδώντας απ’την ταράτσα ενός
24όροφου κτιρίου. Έπαιζε ένα βιντεοπαιχνίδι για
36 ώρες συνεχόμενα πριν αυτοκτονήσει.

9.

Τον Αύγουστο του 2005, ένας άντρας απ’την
Νότια Κορέα έπαιζε ένα βιντεοπαιχνίδι για 50
ώρες και πέθανε την ώρα που έπαιζε.

10. Τον Ιανουάριο του 2006, δύο αγόρια 18 χρονών
στοιχημάτισαν σε έναν αγώνα αυτοκινήτων στους
δρόμους του Τορόντο στο Κανάδα, μιμώντας
αυτό που είχαν δει σε ένα βιντεοπαιχνίδι.
Τράκαραν κατά τη διάρκεια του αγώνα, που
στοίχισε τη ζωή ενός οδηγού ταξί.
11. Το Σεπτέμβρη του 2007, ένας Κινέζος έπαιζε ένα
βιντεοπαιχνίδι για 3 ημέρες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι
το πάθος του για το παιχνίδια του κόστισε τη ζωή.
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12. Το Δεκέμβρη του 2007, ένας Ρώσος είχε
στοιχηματίσει σε μια πάλη μιμούμενος ένα
βιντεοπαιχνίδι και πέθανε κατά τη διάρκεια της
πάλης.
13. Στις 14 Απριλίου του 2009, ένα αγόρι 9 ετών
απ’το Μπρούκλυν της Νέας Υόρκης πήδηξε
απ’την ταράτσα ενός κτιρίου με ένα
ελαττωματικό αλεξίπτωτο μιμούμενος ένα
βιντεοπαιχνίδι και πέθανε.
14. Το Μάρτιο του 2010, ένα κοριτσάκι 3 ετών άρχισε
να παίζει με το όπλο του πατέρα της νομίζοντας
ότι είναι ένα τηλεκοντρόλ και πέθανε από μια
σφαίρα που εκπυρσοκροτήθηκε απ’το πιστόλι.
(Όλα τα προαναφερθείντα αποσπάσματα έχουν ληφθεί
απ’το ηλεκτρονικό περιοδικό Generation Next, τον
Οκτώβρη του 2010)
Αγαπητά μου παιδιά! Διαβάσατε τις θρησκευτικές και
κοσμικές απώλειες των βιντεοπαιχνιδιών. Τώρα
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αποφασίστε σαν καλά παιδιά να απέχετε απ’τα
βιντεοπαιχνίδια για πάντα. Μ’αυτό τον τρόπο θα
σώσετε τα χρήματα και τον πολύτιμο σας χρόνο πέρα
απ’την απόκτηση μιας καλύτερης μελλοντικής ζωής.
Υά Αλλάχ  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞΓια τη χάρη του Αγαπητού Προφήτη
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ1 ﺎﱃ
3َّ ﺻ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ ! Απάλλαξε τους Μουσουλμάνος
ُ
απ’αυτή την κακή συνήθεια των βιντεοπαιχνιδιών.
Video games σε Χουδά-ε-Πάκ σαμπ μπάτσε μπατσέν
Ναίκιγιαν καρτέ ραχέν ατσέ μπανέ σίδε μπανέ
Είθε να µείνουν όλα τα παιδιά µακριά απ’τα
βιντεοπαιχνίδια, Ω Παντοδύναµε
Είθε να γίνουν ενάρετοι και ειλικρινείς
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