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Πολλοί από εμάς βιώνουμε τον πνευματικό λήθαργο. Αυτή η μορφή 

τύφλωσης πολλές φόρες αποτελεί και το βασικό κανόνα μιας 

κοινωνίας. Στο μικρό αυτό βιβλίο ακολουθούν συμβουλές για τους 

τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να 

αφυπνιστούμε πνευματικά, έχοντας ως βάση το Κοράνι και την 

Σούννα του Προφήτη μας صلى هللا عليه وسلم.  

 

Ο θάνατος ως νουθεσία:  

 

Θέλω να ξεκινήσω αυτό το μικρό εγχειρίδιο παραθέτοντας την 

εξαιρετική συμβουλή του Αλλάμα Σέηχ Ίμπν Ουαθαημήν:  

 

«Όποτε νιώσεις την καρδιά σου απρόσεκτη και την ψυχή σου 

προσκολλημένη στην επίγεια ζωή, τότε κάνε μια επίσκεψη στους 

τάφους και σκέψου αυτούς που μόλις εχθές ήταν σαν και εσένα 

(ζωντανοί) πάνω στην γη»1    

 

Πράγματι, η ψυχή μας ξεχνιέται από αυτήν την επίγεια ζωή και 

καταλήγουμε να έχουμε βαριά προσκόλληση στα επίγεια. Ξεχνάμε 

όμως ότι η αυτή η ζωή έχει ημερομηνία λήξης και ότι σύντομα θα 

επισκεφτούμε τον τάφο μας. Η ενθύμηση του θανάτου είναι από τις 

καλύτερες νουθεσίες και από τους καλύτερους τρόπους να 

αφυπνιστεί η καρδιά η οποία βρίσκεται στον επίγειο λήθαργο.  

 

Ο θάνατος είναι ο καταστροφέας των επίγειων απολαύσεων. Έτσι 

τον ονόμασε ο Προφήτης Μουχάμαντ ليه وسلمصلى هللا ع  και μας 

συμβούλεψε να τον θυμόμαστε συχνά 

 

«Αυξήστε την ενθύμηση για τον καταστροφέα των απολαύσεων 

(θάνατος)»2 

 

Θάβουμε τους νεκρούς μας στις κηδείες αλλά δυστυχώς δεν 

παίρνουμε τα απαραίτητα μαθήματα και νουθεσίες από αυτήν την 

πρακτική. Όπως είπε στην εξαιρετική του συμβουλή ο Ιμάμης 

Ιμπραχίμ Ιμπν Άνταμ «Θάβετε τους νεκρούς σας αλλά δεν παίρνετε 

μαθήματα από αυτούς» δηλαδή ξεχνάτε ότι μια ημέρα θα βρεθείτε 

                                                
1 Σάρχ Ριάντ Ασ-Σαλιχήν, νο.3/473 
2 Τιρμιδί 2307, Σαχίχ 
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και εσείς στις θέσεις τους, δεν προετοιμάζεστε κατάλληλα και είστε 

απρόσεκτοι. 

 

«Κάθε ψυχή θα δοκιμάσει το θάνατο, και μόνο κατά τη μέρα της 

Κρίσης θα εξοφληθεί ο μισθός σας (η ανταμοιβή). Κι όποιον τότε 

απομακρύνουν απο τη φωτιά (Κόλαση) και γίνει δεκτός στον 

Παράδεισο, θα έχει πετύχει το σκοπό της ζωής. Γιατί η ζωή σ’αυτό 

τον κόσμο δεν είναι παρά απατηλή απόλαυση» {Κοράνι 3:185} 

 

Ο άνθρωπος, ξεχνά πολύ εύκολα ότι μια μέρα θα εγκαταλείψει 

αυτόν τον σύντομο κόσμο. Κατά συνέπεια ξεχνά και την 

μεταθανάτια ζωή. Αυτό, δίχως αμφιβολία, είναι μια αρρώστια και η 

καλύτερη γιατρειά της είναι η ενθύμηση του θανάτου που κρατά 

ζωντανό το στοιχείο της θεοφοβίας και την ενασχόληση με ωφέλιμα 

πράγματα που θα βοηθήσουν τον άνθρωπο την Ημέρα της Κρίσης.    

Ο πιστός δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα του να επικαλείται και 

να επιθυμεί τον θάνατο. Ο Προφήτης Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم 

συμβούλεψε: 

«Κανείς από εσάς να μην επιθυμεί τον θάνατο διότι σε περίπτωση 

που είναι ενάρετος μπορεί να αυξήσει το καλό που παράγει και 

στην περίπτωση που είναι κακοποιός τότε να σταματήσει και να 

μετανοήσει» {Μπουχάρι 5671, Μούσλιμ 6480} 

Είναι απαραίτητο να σκεπτόμαστε συνεχώς την επίγεια μας 

κατάσταση και το τέλος μας από αυτόν τον κόσμο. Πάντα να 

θυμόμαστε ότι αυτό το τέλος είναι προσωρινό και όχι αιώνιο. Πίσω 

από αυτό βρίσκεται ένας μεγάλος προορισμός που είναι η 

μεταθανάτια ζωή, η πραγματική ζωή. 

Θυμάσαι τον θάνατο δεν σημαίνει ότι πέφτεις σε κατάθλιψη επειδή 

θα αποχωριστείς από τους αγαπημένους σου και απο την θέση σου, 

αλλά ότι θα αποχωριστείς την δυνατότητα του να παράγεις καλό. 

Με αυτόν τον συλλογισμό ο θάνατος γίνεται κίνητρο για να 

παράγεις περισσότερο καλό για χάρη του Υψίστου έτσι ώστε να 

προετοιμαστείς για την Ημέρα της Κρίσης. Εάν όμως σκέπτεσαι ότι 
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θα χάσεις τα επίγεια τότε το μόνο που θα λάβεις είναι μιζέρια και 

στεναχώρια3 

Ο ρόλος της αμαρτίας στον πνευματικό λήθαργο 

Σε μια από τις διδασκαλίες του, ο Αλλάμα Ίμπν Ουθαημήν είπε:  

«Οι αμαρτίες μας είναι σκληρές πάνω μας, κουραστικές, αλλά 

συμπεριφερόμαστε η νομίζουμε ότι δεν κουβαλάμε τίποτα. Και αυτό 

δείχνει την αδύναμη πίστη μας και την έλλειψη κατανόησης. 

Ζητάμε από τον Αλλάχ να μας καλύψει με την συγχώρεση Του. 

Σε ορισμένες ρήσεις (αχαντίθ) αναφέρεται ότι ο πιστός, όταν 

διαπράττει μια αμαρτία, τότε νιώθει ότι τον πλακώνει ένα βουνό στο 

κεφάλι του. Ο υποκριτής, όταν διαπράττει αμαρτία, νιώθει απλά μια 

μύγα που στάθηκε στην μύτη του και την απομακρύνει, δηλαδή δεν 

τον ενδιαφέρει. 

Ο πιστός ανησυχεί για τις αμαρτίες του, δίνει σημασία έτσι ώστε να 

απαλλαχτεί από αυτές μέσω μετάνοιας και αναζητώντας 

συγχώρεση η πράττοντας ενάρετες πράξεις έτσι ώστε να του 

σβηστούν οι συνέπειες/ίχνη των αμαρτιών του. 

Και εσύ, αν ανακαλύψεις ότι η καρδιά σου είναι απρόσεκτη με τις 

αμαρτίες (δεν δίνεις σημασία), τότε να γνωρίζεις ότι η καρδιά αυτή 

είναι άρρωστη (πνευματικά). 

Διότι δεν είναι δυνατόν για την καρδιά αυτή που είναι ζωντανή (με 

πνευματική υγεία) να είναι ευχαριστημένη και ήρεμη με την 

αρρώστια, και η αρρώστια της καρδιάς είναι οι αμαρτίες. 

Όπως είπε και ο μεγάλος Ιμάμης Αμπντάλλαχ Ίμπν αλ 

Μουμπάρακ, είθε ο Αλλάχ να τον ελεήσει:  

«Βλέπω ότι οι αμαρτίες σκοτώνουν την καρδιά και φέρνουν 

εξευτελισμό με το να είσαι εθισμένος σε αυτές. Και το να 

εγκαταλείπεις τις αμαρτίες, δίνει ζωή στην καρδιά. Και είναι 

καλύτερο για την ψυχή σου να την παρακούς (στο λάθος/αμαρτία).» 

                                                
3 Ίμπν Ουθαημήν, Σάρχ αλ Μουμτι, τόμος 5, σελ. 231 
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Όπως και να έχει, είναι υποχρεωτικό για εμάς, και κατευθύνω 

αυτήν την δήλωση σε εμένα πρώτα και ζητώ από τον Αλλάχ να με 

βοηθήσει, πριν του ζητήσω να βοηθήσει και εσάς. Κατευθύνω αυτά 

τα λόγια στον εαυτό μου πρώτα πριν από εσάς. Και ελπίζω ο Αλλάχ 

να μας βοηθήσει όλους. 

Είναι υποχρεωτικό για εμάς να νοιαζόμαστε για τις ψυχές μας και 

να τις λογαριάζουμε (με αυτοκριτική στα λάθη μας). Εάν ο έμπορος 

δεν μπορεί να κοιμηθεί (από το άγχος) μέχρι να επανεξετάσει το 

εμπόρευμα του, τις πωλήσεις, τι ξόδεψε και τι κέρδισε, τότε σίγουρα 

είναι υποχρεωτικό για τον έμπορο της μετά θάνατον ζωής να 

νοιάζεται περισσότερο, διότι το εμπόρευμα (της μετά θάνατον ζωής) 

είναι σπουδαιότερο. 

Σε τι ωφελεί άραγε το επίγειο εμπόρευμα; Οι περισσότερες 

ωφέλειες, αν τους ωφελούν, φέρνουν ζημιά στο σώμα. Αυτό το 

(επίγειο) εμπόρευμα, προκαλεί άγχος και στρες. Εάν χάσει το 

εμπόρευμα, του προκαλείται θλίψη και στρες. Και στην χώρα του 

φοβάται από τους κλεφτές και του ληστές, και του προκαλείται 

περισσότερο άγχος. Όμως, στο εμπόριο της επόμενης ζωής, ισχύει 

το αντίθετο.  Λέει ο Ύψιστος: يَا   

«Ω εσείς που πιστεύετε. Να σας υποδείξω ένα είδος εμπορίου που 

θα σας σώσει από μια επώδυνη τιμωρία;. Να πιστεύετε στον Αλλάχ 

και στον Απόστολο Του και να αγωνίζεστε για χάρη του Αλλάχ, με 

τις περιουσίες σας και με τον εαυτό σας τον ίδιο. Αυτό είναι το 

καλύτερο για σας, αν μόνο το γνωρίζατε. Θα συγχωρήσει τις 

αμαρτίες σας και θα  μπείτε σε κήπους που κάτω τους τρέχουν τα 

ποτάμια, και σε ωραίες κατοικίες μέσα σε κήπους. Αυτό είναι ένα 

σπουδαίο επίτευγμα» {Κοράνι 61:10-12} 

Ασφάλεια από την τιμωρία, συγχώρεση αμαρτιών και είσοδος στον 

παράδεισο, δηλαδή αιώνιοι κήποι. Και όμορφες κατοικίες, 

κατασκευασμένες με ομορφιά και από όμορφα υλικά. Νομίζετε ότι 

το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των κατοικιών του 

παραδείσου, είναι το τσιμέντο και το χαλίκι; Όχι. Όπως είπε και ο 

Προφήτης هللا عليه وسلم صلى  
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«Δυο παράδεισοι με χρυσαφένια σκεύη και κάθε τι να αποτελείται 

από χρυσό. Και δυο παράδεισοι με ασημένια σκεύη και κάθε τι να 

αποτελείται από ασήμι» 

Ορκίζομαι στον Αλλάχ, εάν το άτομο παρέμενε σε στάση 

προσκυνήματος (σάτζντα), από την στιγμή της εφηβείας του μέχρι 

και τον θάνατο του, τότε αυτό θα ήταν ένα πολύ μικρό τίμημα 

γιαυτόν τον σπουδαίο θησαυρό. Και αν δεν υπήρχε καμία άλλη 

ανταμοιβή, παρά μόνο η σωτηρία από την φωτιά (της Κόλασης), 

τότε αυτό θα ήταν υπέρ αρκετό. 

Μερικές φορές το άτομο αναλογίζεται και εύχεται να μην είχε 

γεννηθεί ποτέ, η να δηλώνει ευχαριστημένος μόνο με την σωτηρία 

από την φωτιά. Πάρτε το παράδειγμα του Όμαρ Ίμπν αλ Χατάμπ 

 ,όταν είπε: «μακάρι να ήμουν ένα ξεριζωμένο δένδρο ,رضي هللا عنه

μακάρι η μητέρα μου να μην με είχε γεννήσει». Και αυτό διότι το 

άτομο φοβάται (για την κατάσταση του). 

Νομίζει ότι είναι ασφαλής τώρα, διότι προσεύχεται, νηστεύει, δίνει 

ελεημοσύνη, κάνει Χάτζ, τιμά τους γονείς και άλλα παρόμοια. Όμως 

μπορεί να υπάρχει στην καρδιά του, και ζητάμε από τον Αλλάχ να 

μας προστατεύει, να υπάρχει στην καρδιά του μια μορφή κακίας 

που θα τον οδηγήσει σε ένα κακό τέλος. Και αναζητάμε καταφύγιο 

στον Αλλάχ. Όπως είπε και ο Προφήτης صلى هللا عليه وسلم 

«Πράγματι, κάποιος από εσάς θα κάνει τις πράξεις των κατοίκων 

του παραδείσου, σε σημείο να μην υπάρχει άλλη απόσταση μεταξύ 

του ατόμου και του παραδείσου, παρά μόνο η απόσταση που είναι 

όμοια με το μήκος των χεριών του». 

Δηλαδή, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα πριν τον θάνατο του, και 

δεν εννοεί το διάστημα των πράξεων του, και αυτό διότι οι πράξεις 

του είναι άκυρες. Και οι πράξεις αυτές που κάνει, που είναι όμοιες 

με αυτές των κατοίκων του παράδεισου, είναι πράξεις που 

φαινομενικά παρουσιάζονται έτσι (ως ενάρετες) ενώ στην 

πραγματικότητα είναι από τους κατοίκους της φωτιάς, έτσι όπως 

καταγράφεται σε άλλη αυθεντική ρήση. Και η πρόταση: «μέχρι να 

μην υπάρχει άλλη απόσταση μεταξύ του ατόμου και του παραδείσου, 

παρά μόνο η απόσταση που είναι όμοια με το μήκος των χεριών του», 

δεν σημαίνει ότι οι πράξεις αυτές τον οδηγούν κοντά στον 
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παράδεισο. Σημαίνει ότι παραμένει σε αυτήν την κατάσταση για 

ένα μικρό χρονικό διάστημα, έπειτα πράττει τις πράξεις των 

κατοίκων της φωτιάς και καταλήγει σε αυτήν (την Κόλαση). Και 

αυτό γίνεται, διότι οι πράξεις του γίνονται για χάρη του κόσμου 

(λόγω επίδειξης). 

Όπως είπε και ο Προφήτης صلى هللا عليه وسلم  : 

«Πράγματι, το άτομο θα κάνει τις πράξεις των κατοίκων του 

παραδείσου, σύμφωνα με αυτό που φαίνεται στους ανθρώπους, ενώ 

(στην πραγματικότητα) είναι από τους κατοίκους της φωτιάς» 

Όταν κάποιος διαβάζει αυτά τα κείμενα, φοβάται για τον εαυτό του. 

Φοβάται έτσι ώστε να μην επιδεικνύεται. Φοβάται να εντυπωσιαστεί 

με τον εαυτό του. Φοβάται να είναι αλαζονικός προς τον Αλλάχ με 

τις πράξεις του. Γιαυτο και ζητάμε από τον Αλλάχ τον Ύψιστο, να 

προστατέψει εμάς και εσάς από το κακό των πράξεων μας. Ω 

Αλλάχ, αναζητάμε καταφύγιο σε Εσένα από το κακό της ψυχής μας, 

και από το κακό των πράξεων μας, αναζητάμε την συγχώρεση Σου 

και σε Εσένα στρεφόμαστε με μετάνοια»4 

Εντοπίζοντας την ασθένεια  

Ο Αλλάμα Άμπντου Ραζάκ αλ Μπάντρ είπε: 

«Τα σημάδια για μια καλή (πνευματική) καρδιά φαίνονται κατά την 

διάρκεια της προσευχής. Η προσευχή είναι ο καθημερινός έλεγχος 

(της καρδιάς), γιαυτο πως διαχειρίζεται κάποιος την προσευχή του; 

Είναι άραγε αυτή η προσευχή (όταν την προσφέρει) μια χαρά 

γιαυτόν, μια χαλαρή/ευχάριστη στιγμή από καρδιάς, η μήπως του 

είναι δύσκολο; Όταν έρχεται η ώρα της προσευχής, περιμένει απλά 

την ώρα που θα τελειώσει, με το σκεπτικό όχι να χαρεί με την 

προσευχή αλλά απλά να ξεμπερδέψει με αυτήν το συντομότερο; 

Τα σημάδια για μια καλή (πνευματική) καρδιά είναι η αγάπη για 

την έλευση της προσευχής, αναζητώντας μέσω αυτής την 

νηφαλιότητα της ψυχής, την γαληνή στην καρδιά, επιθυμώντας την 

διακαώς, έχοντας χαρά με την έλευση της, καλωσορίζοντας την και 

φτιάχνοντας το πρόγραμμα σου γύρω από αυτή. 

                                                
4 https://tikaras.files.wordpress.com/2019/11/oi-amarties-varainoun-thn-psyxh.wav 
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Αυτά λοιπόν είναι σπουδαία σημάδια για μια καρδιά που βρίσκεται 

σε μια υγιή πνευματική κατάσταση. Σημάδια που εκδηλώνονται 

κατά την διάρκεια της προσευχής. 

Και αυτό μας παραπέμπει στα λόγια του Ίμπν ουλ Κάγιεμ (στο 

«ιγάθατουλ λαχφάν») ο οποίος είπε: «από τα σημάδια της ενάρετης 

κατάστασης είναι όταν εισέρχεται στην προσευχή. Σε αυτό το 

(χρονικό) σημείο, οι επίγειες ανησυχίες του εξαφανίζονται. Η έξοδος 

από αυτήν είναι σκληρό γιαυτόν, ενώ η καρδιά του είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με αυτή (την προσευχή), άνετη από καρδιάς και 

χαρούμενη.    

Αυτά λοιπόν είναι τα σημάδια για μια καρδιά που βρίσκεται σε μια 

υγιή πνευματική κατάσταση, σημάδια που εκδηλώνονται κατά την 

διάρκεια της προσευχής. 

Και από αυτό μαθαίνουμε ότι η προσευχή είναι ο καθημερινός 

έλεγχος, που ζυγίζουμε τις καταστάσεις μας και επαναλαμβάνουμε 

5 φορές την ημέρα, στην οποία το άτομο και η πίστη του 

ελέγχονται.  

Και έχουμε επίσης το χαντίθ που λέει ότι όποιος διασφαλίζει την 

προσευχή, θα έχει φως, αποδοχή (από τον Αλλάχ) και επιτυχία την 

ημέρα της ορθοστασίας (Ημέρα της Κρίσης). Γιαυτο και η προσευχή 

είναι απόδειξη για την ύπαρξη της πίστης (σε ένα άτομο). 

Κάθε φορά που ο δούλος (του Αλλάχ) αυξάνει την προσμονή και την 

επιθυμία προς την προσευχή και την φροντίζει, τότε αυτό είναι 

ξεκάθαρη ένδειξη για την πνευματική υγεία της καρδιάς του. 

Όταν όμως το άτομο, βαριέται με την έλευση της προσευχής, νιώθει 

άσχημα η ενοχλημένος, και όταν σηκώνεται για προσευχή το κάνει 

με εκνευρισμό, με βαριεστιμάρα (με το ζόρι), ιδιαίτερα όταν ξυπνά, 

τότε αυτά αποτελούν ξεκάθαρη  ένδειξη για μια καρδιά που δεν έχει 

πνευματική υγεία, για την ακρίβεια είναι απόδειξη ότι η καρδιά 

είναι άρρωστη»5 

Εντοπίζοντας την υγεία  

                                                
5 https://youtu.be/iUBLxHgH_5E  

https://youtu.be/iUBLxHgH_5E
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Ο Αλλάμα Σέηχ Σάλιχ αλ Φαουζάν, στην επεξήγηση του για το 

έργο του Ιμάμη Ιμπν ουλ Κάγιεμ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان σχολιάζει τα 

εξής σημάδια για μια υγιή καρδιά: 

Ανάγνωση:  

«Και από τα σημάδια για μια δυνατή καρδιά είναι: ότι δεν βαριέται 

με την ενθύμηση του Κυρίου της, δεν κουράζεται όταν τον υπηρετεί 

και δεν απολαμβάνει/συμμετέχει (περισσότερο) την παρέα άλλων, 

εκτός από Αυτόν. Εκτός, αν πρόκειται για παρέα που καθοδηγεί 

προς Αυτόν και υπενθυμίζει για Αυτόν, και ο ένας με τον άλλον (οι 

πιστοί) υπενθυμίζουν σχετικά με αυτό» 

Επεξήγηση του Σέηχ Σάλιχ:  

«Από τα σημάδια για μια δυνατή/υγιή καρδιά είναι ότι συνεχώς 

θυμάται τον Κύριο της, διότι αυτός που αγαπά πάντα θύματα τον 

αγαπητό του. 

δεν κουράζεται όταν τον υπηρετεί 

Δηλαδή, τον λατρεύει. Είναι αυτοί που συνεχώς (με συνέπεια) 

λατρεύουν τον Αλλάχ. Και αυτό το λέμε «υπηρεσία/υπηρέτης», η 

οποία είναι η λατρεία μας προς τον Αλλάχ τον Ύψιστο. 

και δεν απολαμβάνει/συμμετέχει (περισσότερο) στην παρέα άλλων, 

εκτός από Αυτόν. Εκτός, αν πρόκειται για παρέα που καθοδηγεί προς 

Αυτόν και υπενθυμίζει για Αυτόν, και ο ένας με τον άλλον (οι πιστοί) 

υπενθυμίζουν σχετικά με αυτό 

Συμμετέχει στην παρέα αυτή που του υπενθυμίζουν τον Αλλάχ. 

Όσο γιαυτόν που του υπενθυμίζει (συνεχώς) την επίγεια ζωή, τότε 

δεν συμμετέχει στην παρέα του. 

Ανάγνωση:  

«Και από τα σημάδια για μια δυνατή/υγιή καρδιά είναι ότι: σε 

περίπτωση που χάσει την υπενθύμιση την οποία κάνει συστηματικά 

και αφοσιωμένα, νιώθει μεγάλο πόνο (ψυχικό), μεγαλύτερο και από 

τον πόνο που νιώθει κάποιος όταν αποκτά πλούτο και τον χάνει» 

Επεξήγηση του Σέηχ Σάλιχ:  
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«Σε περίπτωση που χάνει την νυχτερινή (εθελοντική) προσευχή την 

οποία (συστηματικά) προσφέρει με αφοσίωση, νιώθει πόνο εξαιτίας 

αυτού. Γιαυτό και ο Προφήτης صلى هللا عليه وسلم όταν έχανε την 

νυχτερινή προσευχή, την αναπλήρωνε κατά την διάρκεια της 

ημέρας κάνοντας την με όμοιο αριθμό στα ράκαα. Προσευχόταν την 

νυχτερινή προσευχή με 11 ράκαα (ανα δύο). Σε περίπτωση που 

έχανε την νυχτερινή προσευχή, προσευχόταν την ημέρα κάνοντας 

12 ράκαα (ανα δύο). Ποτέ δεν εγκατέλειπε τις αφοσιωμένες πράξεις 

λατρείας. Ήταν συνεπής στην εκτέλεση τους, ακόμα και αν 

ταξίδευε. Προσέφερε την νυχτερινή προσευχή πάνω στο ζώο που 

καβαλούσε, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που πορευόταν. Δεν 

εγκατάλειπε τις πράξεις λατρείας, ανεξάρτητα αν ήταν ταξιδιώτης 

η όχι» 

Ανάγνωση:  

«Και από τα σημάδια για μια δυνατή/υγιή καρδιά είναι ότι: λαχταρά 

να υπηρετήσει τον Κύριο του έτσι όπως λαχταρά να φάει όταν 

πεινάει η να πιει νερό (όταν διψά) 

Επεξήγηση του Σέηχ Σάλιχ:  

«Υπηρεσία, όπως προαναφέραμε, σημαίνει λατρεία. Αυτός ο όρος 

χρησιμοποιείται από αυτούς που προσφέρουν πολλές πράξεις 

λατρείας, χρησιμοποιείται επίσης και από τους Σούφι» 

Ανάγνωση:  

«Και από τα σημάδια για μια δυνατή/υγιή καρδιά είναι ότι: Όταν 

εισέρχεται στην προσευχή όλες του οι ανησυχίες και οι ανησυχίες 

για την επίγεια ζωή τον αφήνουν» 

Επεξήγηση του Σέηχ Σάλιχ:  

«Όταν εισέρχεται στην προσευχή, η στενοχώρια του, διάφορες 

αποσπάσεις της προσοχής και σατανικές επιρροές, εξαφανίζονται 

από το άτομο και βρίσκει ευχαρίστηση όταν στέκεται μπροστά στον 

Κύριο του, λατρεύοντας τον. Βρίσκει ευχαρίστηση σε αυτό. Είναι σαν 

και αυτόν που εισέρχεται σε καταφύγιο για να προστατευτεί από 

τον εχθρό του. Και εξαιτίας αυτού, ο Αλλάχ ο Ύψιστος είπε: 
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«Αναζητήστε βοήθεια με υπομονή και προσευχή. Είναι πραγματικά 

δύσκολο, εκτός γι’ αυτούς που είναι ταπεινοί. Και που έχουν στο νου 

τη βεβαιότητα ότι θα συναντήσουν τον Κύριο τους κι ότι θα 

ξαναγυρίσουν σ’ Αυτόν» {Κοράνι 2:45-46} 

Η προσευχή είναι εύκολη γιαυτούς που υποτάσσονται στον Αλλάχ. 

Βρίσκουν ευχαρίστηση σε αυτή. Όσο γιαυτόν που δεν είναι πλήρως 

υποταγμένος στον Αλλάχ, η προσευχή γιαυτόν μοιάζει με φυλακή. 

Επιθυμεί να δραπετεύσει σαν το πουλί από το κλουβί του. Και 

εξαιτίας αυτού, θα τους δεις να κουνιούνται κατά την διάρκεια της 

προσευχής, να προηγούνται (στις κινήσεις) έναντι του Ιμάμη, και να 

κάνουν την προσευχή στα γρήγορα, διότι δεν την ευχαριστιούνται. 

Είναι όμοια με την κατάσταση της φυλακής. Όσο γιαυτόν που είναι 

υποταγμένος στον Αλλάχ (ολοκληρωτικά), βρίσκει ευχαρίστηση 

στην προσευχή και απεχθάνεται να εξέλθει από αυτήν. 

Και εξαιτίας αυτού, Ο Προφήτης صلى هللا عليه وسلم συνήθιζε να αναζητά 

καταφύγιο στην προσευχή όταν ένα θέμα γινόταν σοβαρό/δύσκολο. 

Έλεγε: «Μπιλάλ, καθιέρωσε την προσευχή έτσι ώστε να 

ανακουφιστούμε σε αυτήν». Συνήθιζαν (οι Σαχάμπα και ο 

Προφήτης) να έβρισκαν άνεση στην προσευχή από την δυσκολία, 

την ανησυχία, τις αποσπάσεις της επίγειας ζωής. Δεν έλεγε: «να 

ανακουφιστούμε από αυτή». Ο ληθαργικός θα πει: «να 

ανακουφιστούμε από αυτή». Και αυτό γιατί δεν βρίσκει ευχαρίστηση 

σε αυτή. Όσο για τον ενάρετο, θα πει: «Απάλλαξε μας από την 

δυσφορία της σατανικής επιρροής και της επίγειας ζωής». 

Και εξαιτίας αυτού, ο Αλλάχ ο Ύψιστος είπε: 

«…και να τηρείς τη προσευχή. Πράγματι, η προσευχή εμποδίζει από 

τις αισχρές και άδικες πράξεις. Και η ενθύμηση του Αλλάχ είναι 

κάτι το μεγάλο (σπουδαίο)» {Κοράνι 29:45} 

Γιαυτο και η προσευχή περιέχει δυο πράγματα. Εμποδίζει από την 

αισχρότητα (ανηθικότητα κτλ) και από την αδικία (απιστία, 

πολυθεϊσμός, κάθε είδους κακή πράξη), το πρώτο. Το δεύτερο, είναι 

ότι η ενθύμηση του Αλλάχ είναι κάτι σπουδαίο, διότι αυτός που 

προσεύχεται θυμάται τον Αλλάχ. Όταν θυμάται τον Αλλάχ, η 

καρδιά του ησυχάζει και βρίσκει ευχαρίστηση συζητώντας με τον 

Αυτόν. 
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Ανάγνωση:  

«Και από τα σημάδια για μια δυνατή/υγιή καρδιά είναι ότι: Όταν 

εισέρχεται στην προσευχή όλες του οι ανησυχίες και οι ανησυχίες 

για την επίγεια ζωή τον αφήνουν…και είναι δύσκολο γιαυτόν να 

αφήσει την προσευχή. Και βρίσκει άνεση και χαρά στην προσευχή 

και είναι μια «δροσιά των ματιών του» (έκφραση ευχαρίστησης) και 

ευτυχίας της καρδιάς» 

Επεξήγηση του Σέηχ Σάλιχ:  

Πράγματι, η προσευχή για πολλούς είναι κάτι το ασήμαντο. Την 

θεωρούν μια ρουτίνα, η παράδοση, και αυτό γιατί δεν την χαίρονται 

ούτε είναι άνετοι με αυτή. Λένε ότι πρόκειται για μια παράδοση της 

κοινότητας και άλλα παρόμοια. Αυτή είναι η θέση της προσευχής 

γιαυτούς. Από την άλλη πλευρά, οι ενάρετοι, γιαυτους η προσευχή 

είναι μια σύνδεση με τον Αλλάχ τον Ύψιστο, έχοντας μια οικειότητα 

με τον Αλλάχ, μια συζήτηση με τον Αλλάχ. Δεν έχεις συζήτηση μαζί 

του άραγε όταν απαγγέλεις τον Λόγο Του, όταν απαγγέλεις την 

Σούρα αλ Φάτιχα και ότι Κοράνι απαγγέλλεις έπειτα; Έχεις 

συζήτηση μαζί Του όταν απαγγέλεις τον Λόγο Του. 

Ανάγνωση:  

«Και από τα σημάδια για μια δυνατή/υγιή καρδιά είναι ότι: 

νοιάζεται πραγματικά για ένα πράγμα, για κάτι που (μόνο) είναι 

για χάρη του Αλλάχ» 

Επεξήγηση του Σέηχ Σάλιχ:  

Η έγνοια του είναι μια, μόνο ο Αλλάχ ο Ύψιστος. Η μοναδική του 

έγνοια είναι η υπακοή προς τον Αλλάχ, η λατρεία προς τον Αλλάχ, 

και οτιδήποτε τον φέρνει κοντά σε Αυτόν. Δεν τον επηρεάζει η 

δυσφορία, έτσι όπως επηρεάζει αυτόν που αμελεί την ενθύμηση του 

Αλλάχ. Αυτός έχει επηρεαστεί από την δυσφορία, από την σατανική 

επιρροή και την θλίψη. Όσον αφορά για την ενθύμηση του Αλλάχ, 

τότε αυτή φέρνει ανακούφιση στις καρδιές και ανακούφιση από τις 

σατανικές επιρροές, τις δυσφορίες και την θλίψη. 

«Αυτοί που πίστεψαν, οι καρδιές τους καθησυχάζουν με την 

ενθύμηση του Αλλάχ. Πράγματι, με την ενθύμηση του Αλλάχ οι 
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καρδιές καθησυχάζουν. Αυτοί που πίστεψαν και πράττουν ενάρετα, 

τότε Τούμπα (όλες οι χαρές του Παραδείσου) γιαυτους και ένα 

όμορφο μέρος για τελική επιστροφή» {Κοράνι 13:28-29} 

Ανάγνωση:  

«Και από τα σημάδια για μια δυνατή/υγιή καρδιά είναι ότι: 

τσιγκουνεύεται να σπαταλήσει τον χρόνο, περισσότερο από ότι 

τσιγκουνεύονται οι άνθρωποι να σπαταλήσουν τον πλούτο τους» 

Επεξήγηση του Σέηχ Σάλιχ:  

Από τα σημάδια για μια δυνατή/υγιή καρδιά είναι ότι ασφαλίζει τον 

χρόνο του και δεν τον σπαταλάει σε (υπερβολική και συνεχόμενη) 

διασκέδαση και αστεϊσμούς διότι αυτό θα τον κάνει να είναι 

χαμένος την Ημέρα της Κρίσης. Λέει ο Ύψιστος: 

«Μα το χρόνο. Πράγματι, ο άνθρωπος είναι χαμένος. Εκτός απ’ 

εκείνους που πίστεψαν κι έκαναν καλές πράξεις κι συνιστούν 

μεταξύ τους την αλήθεια, και παροτρύνοντας στην υπομονή (στα 

δύσκολα)» {Κοράνι 103:1-3} 

Αυτός ο χρόνος που σπαταλά θα είναι χασούρα γιαυτόν. Δεν θα 

είναι σε θέση να τον αναπληρώσει. Εξαιτίας αυτού είπε (ο Ύψιστος): 

«Μά το χρόνο». Ο χρόνος είναι πολύτιμος και οι άθλιοι λένε μεταξύ 

τους: «ας σκοτώσουμε τον χρόνο μας». Δίχως χρήματα, δίχως 

εργασία. Σκοτώνουν τον χρόνο λες κα είναι εχθρός τους. Και 

εντωμεταξύ είναι το κεφάλαιο του πλούτου του σε αυτήν την 

επίγεια ζωή, σε περίπτωση που το ασφαλίσει. Ενώ ο άθλιος 

σκοτώνει τον χρόνο με αστειότητες, με ανοησία, με πλάνη η με 

παράνομες επιθυμίες. Ναι είναι αλήθεια. Σκοτώνουν τον χρόνο 

τους. Όσον αφορά τους ανθρώπους της επιτυχίας και της χαράς, 

ζωντανεύουν τον χρόνο τους (τον αξιοποιούν), δεν τον σκοτώνουν. 

Ανάγνωση:  

«Και από τα σημάδια για μια δυνατή/υγιή καρδιά είναι ότι: η έγνοια 

που έχει για να διορθώσει τις πράξεις του είναι μεγαλύτερη από την 

ίδια την πράξη. Γιαυτο, είναι επιμελής στο να είναι ειλικρινής, να 

δίνει συμβουλή και να ακολουθεί (τον Προφήτη), να κάνει το καλό 
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και να τελειοποιεί τις (ενάρετες) πράξεις. Επίσης, αναγνωρίζει την 

χάρη του Αλλάχ πάνω του σχετικά με αυτά…» 

Επεξήγηση του Σέηχ Σάλιχ:  

Το σημαντικό (ζητούμενο) δεν είναι οι πολλές πράξεις (λατρείας). 

Αυτό που είναι σημαντικό είναι η ειλικρίνεια προς τον Αλλάχ. Είναι 

πιθανόν μια μικρή ποσότητα πράξεων με ειλικρίνεια να είναι στην 

πραγματικότητα μεγάλη ποσότητα για τον Αλλάχ. Και το άτομο 

είναι χαρούμενο γιαυτο. Και είναι πιθανόν ένας να έχει πολλές 

πράξεις, αλλά να μην υπάρχει ωφέλεια διότι έλειπε το στοιχείο της 

ειλικρίνειας (προς τον Αλλάχ). Οι ενάρετες πράξεις πρέπει να 

πληρούν δύο προϋποθέσεις. Εάν όχι, τότε δεν θεωρούνται ενάρετες. 

Η πρώτη προϋπόθεση είναι η ειλικρινή πρόθεση για χάρη του 

Αλλάχ. Να μην υπάρχει κανένα είδος επίδειξης, ούτε να επιθυμεί 

αναγνώριση, ούτε κάποιες πρακτικές Σίρκ (πολυθεϊσμού-

παγανισμού). Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η προσκόλληση στο 

παράδειγμα του Προφήτη صلى هللا عليه وسلم. Η πράξη πρέπει να γίνει 

σύμφωνα με την Σούννα όχι με νεωτερισμούς/αιρέσεις. Οι πράξεις 

του αιρετικού – νεωτεριστή απορρίπτονται. Δεν γίνονται αποδεκτές. 

Ανεξάρτητα από το πόσο κούρασε (προσπάθησε) τον εαυτό του. 

Γιαυτο προσέξτε αυτές τις προϋποθέσεις: Ειλικρίνεια και 

προσκόλληση στον Προφήτη صلى هللا عليه وسلم. Γιαυτο και είπε ο Αλλάχ 

ο Ύψιστος: 

«όποιος υποτάξει τον εαυτό του στον Αλλάχ και κάνει το καλό, θα 

βρει την αμοιβή του στον Κύριο του, ούτε θα φοβηθούν ούτε θα 

στεναχωρηθούν» {Κοράνι 2:112} 

Η υποταγή στον Αλλάχ είναι η ειλικρίνεια προς τον Αλλάχ. Και 

κάνει το καλό (ενάρετος στις πράξεις), δηλαδή έτσι όπως ορίζεται 

από τον Προφήτη صلى هللا عليه وسلم, τηρώντας το παράδειγμα του. Και 

αυτό είναι το νόημα των δυο ομολογιών πίστεως. Δεν υπάρχει 

κανείς άξιος λατρείας, παρά μόνο ο Αλλάχ (ειλικρίνεια προς τον 

Αλλάχ). Και ομολογώντας ότι ο Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم είναι ο 

Απόστολος του Αλλάχ (προσκόλληση στο παράδειγμα του και 

πράττοντας σύμφωνα με την Σούννα).    

Ανάγνωση:  
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Γιαυτο, είναι επιμελής στο να είναι ειλικρινής, να δίνει συμβουλή 

και να ακολουθεί (τον Προφήτη), να κάνει το καλό και να 

τελειοποιεί τις (ενάρετες) πράξεις. Επίσης, αναγνωρίζει την χάρη 

του Αλλάχ πάνω του σχετικά με αυτά, και αναγνωρίζει τα 

ελαττώματα του ως προς την απόδοση των δικαιωμάτων του Αλλάχ. 

   

Επεξήγηση του Σέηχ Σάλιχ:  

«να κάνει το καλό και να τελειοποιεί τις (ενάρετες) πράξεις» 

(Ιχσάν)» Δηλαδή να τελειοποιεί την λατρεία του 

«Επίσης, αναγνωρίζει την χάρη του Αλλάχ πάνω του σχετικά με 

αυτά, και αναγνωρίζει τα ελαττώματα του ως προς την απόδοση 

των δικαιωμάτων του Αλλάχ». Δεν εντυπωσιάζεται με τις (ενάρετες) 

πράξεις του. Συνεχώς τις θεώρει χάρη από τον Αλλάχ πάνω του και 

είναι ευγνώμων στον Αλλάχ. 

Ανάγνωση:  

Αυτά είναι τα έξι σημάδια (για μια υγιή καρδιά). Μόνο μια καρδιά 

με υγεία και ζωντάνια (που να μην έχει νεκρώσει από το κακό και 

τις αμαρτίες) μπορεί να αναγνωρίσει αυτά τα έξι σημάδια. 

Επεξήγηση του Σέηχ Σάλιχ:  

Ναι, μια καρδιά με ειλικρίνεια προς τον Αλλάχ σχετικά με τις 

(ενάρετες) πράξεις. Δίχως επίδειξη η να αναζητά αναγνώριση. Και 

οι πράξεις του γίνονται με ολοκληρωμένο τρόπο. Δίχως ελαττώματα 

και ατέλειες. Και το άτομο οφείλει να φοβάται για τις πράξεις του 

ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές (από τον Αλλάχ). Και υποτιμά τις 

πράξεις του (δεν θεωρεί ότι έκανε κάτι σπουδαίο). Δεν τις κοιτάζει 

ως πολλές. Τις βλέπει λίγες. Όσο και αν είναι, τις βλέπει λίγες. 

Αυτές λοιπόν οι υποθέσεις είναι ενδείξεις για μια υγιή καρδιά και 

για μια καρδιά που είναι ζωντανή (πνευματικά).6 

Το Κοράνι ως θεραπεία της ψυχής 

                                                
6 https://tikaras.files.wordpress.com/2019/09/fawzaan-eksi-shmadia-gia-mia-ygih-kardia.wav  

https://tikaras.files.wordpress.com/2019/09/fawzaan-eksi-shmadia-gia-mia-ygih-kardia.wav
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Μια από τις πολλές και σπουδαίες ωφέλειες του Κορανίου είναι ότι 

λειτουργεί ως φάρμακο για την καρδιά. Αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά τις ασθένειες της ψυχής. Ο Ύψιστος λέει: 

 «Ω Άνθρωποι! Σας έχει έρθει μια οδηγία απ’ τον Κύριο σας και μια 

θεραπεία για (τις αρρώστιες) που είναι στις καρδιές σας, και μια 

καθοδήγηση και έλεος για τους πιστούς» {Κοράνι 10:57}   

Το Κοράνι είναι μια οδηγία από τον Κύριο. Μια εξαιρετική συμβουλή 

για τον άνθρωπο. Προειδοποιεί από το κακό, το βλαβερό και το 

απαγορευμένο που προκαλούν την οργή του Υψίστου. Πληροφορεί 

για το καλό, το ωφέλιμο και το επιτρεπτό που προκαλούν την 

ευχαρίστηση του Κυρίου μας. Με αυτόν τον τρόπο ο πιστός 

προστατεύεται και ασφαλίζεται. 

Το Κοράνι είναι η καλύτερη θεραπεία που μπορεί να λάβει κανείς 

για τις ασθένειες που κρύβονται στην ψυχή του. Φανερές η κρυφές 

όπως η κατάθλιψη, στενοχώριες, εμμονές, πάθη, ανασφάλεια, 

φοβίες, πλάνες και άλλα πολλά. 

Στο Κοράνι περιέχονται διδασκαλίες, ενθαρρύνσεις, υποσχέσεις, 

απαγορεύσεις, που δημιουργούν την έντονη επιθυμία στον 

άνθρωπο να ενεργήσει ενάρετα και να απομακρυνθεί από την 

παρανομία. Το Κοράνι συνεχώς επαναλαμβάνει τα αποτελέσματα 

του να είσαι ενάρετος και πιστός (με Ταουχίντ και πράξεις σύμφωνα 

με την Σούννα) και τα αποτελέσματα της αμαρτίας και της 

ανυπακοής. Ο Ύψιστος απευθύνεται με πειστικό τρόπο στον πιστό 

δίνοντας του κίνητρο να επιθυμεί την ευχαρίστηση του Δημιουργού 

του και να απεχθάνεται την ανυπακοή. Καταυτόν τον τρόπο η 

καρδιά ηρεμεί και ο άνθρωπος βγαίνει κερδισμένος στον επίγειο 

προσωρινό κόσμο ενώ μεταθάνατον τον περιμένουν τα καλύτερα. Ο 

Ύψιστος λέει: 

«…Όποιος ακολουθήσει, την οδηγία Μου δεν θα παραπλανηθεί κι 

ούτε θα πέσει στην αθλιότητα. Αλλά όποιος απομακρυνθεί από το 

Μήνυμα Μου, γι’ αυτόν, σίγουρα, η ζωή κάτω θα είναι στενόχωρη, 

και θα μαζευτεί (αναστηθεί) ως τυφλός κατά την  Ημέρα της 

Κρίσης» {Κοράνι 20: 123-124} 

Η καρδιά ηρεμεί μόνο, ουσιαστικά, όταν θυμάται τον Δημιουργό 

της. Ο Ύψιστος λέει: 
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«Αυτοί που πίστεψαν, οι καρδιές τους καθησυχάζουν με την 

ενθύμηση του Αλλάχ. Πράγματι, με την ενθύμηση του Αλλάχ οι 

καρδιές καθησυχάζουν» {Κοράνι 13:28} 

Εδώ η λέξη «δίκρ» σχετίζεται με το ίδιο το Κοράνι, όπως αναφέρουν 

ορισμένες επεξηγήσεις του Κορανίου μιας και το Κοράνι είναι δίκρ 

(λειτουργεί ως ενθύμηση) για τον Αλλάχ. Οι καρδιές λοιπόν 

ηρεμούν και ησυχάζουν οταν θυμούνται τον Ύψιστο. Καταυτόν τον 

τρόπο κάθε δυσκολία, άγχος, στενοχώρια και άλλα παρόμοια, 

χάνονται όταν ο πιστός θυμάται τον Κύριο του με το να διαβάζει τον 

λόγο του. 

Όμως, η θεραπεία αυτή που προσφέρεται από το Κοράνι, πρέπει να 

εκτελεστεί σωστά. Όπως κάθε φάρμακο έχει οδηγίες χρήσης για την 

σωστή λήψη, με σκοπό να ωφεληθεί ο άνθρωπος και όχι να 

ζημιωθεί, έτσι και το Κοράνι πρέπει να κατανοηθεί ορθά, με ορθή 

μεθοδολογία τήρησης του. Η ορθή τήρηση του Κορανίου έγκειται 

αποκλειστικά στην Σούννα του Προφήτη Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم 

(με προεκτάσεις στην Σούννα των μαθητών του) ο οποίος το δίδαξε 

στους πιστούς. Αυτή ακριβώς ήταν και η αποστολή του Προφήτη. Ο 

Ύψιστος λέει: 

«και στείλαμε σε σένα κάτω το Κοράνι, για να εξηγήσεις στους 

ανθρώπους καθαρά, εκείνο που έχει σταλεί σ’ αυτούς, για να 

μπορέσουν να σκεφτούν» {Κοράνι 16:44} 

«Κι δεν έχουμε στείλει σε σένα κάτω το Βιβλίο, παρά μόνο να 

εξηγήσεις σ’ αυτούς αυτά για τα οποία είχαν διαφορές, και είναι 

καθοδήγηση και ευσπλαχνία για το λαό εκείνο που πιστεύει» 

{Κοράνι 16:64} 

Το Κοράνι λοιπόν πρέπει να εξηγηθεί από τον Προφήτη του Αλλάχ. 

Και αυτός που ψάχνει εξηγήσεις, ερμηνείες και διδασκαλίες στα 

θέλω του και στις προσωπικές του γνώμες τότε με μαθηματική 

ακρίβεια θα πλανηθεί. Το καλύτερο παράδειγμα είναι οι αιρετικοί 

και οι πλανεμένοι (αδελφοί Μουσουλμάνοι, Σούφι, Σιίτες, 

Μουατάζιλα, Άσαρι, Ματουρίντι, κοσμικοί, «μοντέρνοι» – 

φιλελεύθεροι κτλ) που ακολούθησαν τις προσωπικές τους θέσεις και 

προτίμησαν τον ανθρώπινο νου αντί της αποκάλυψης και της 

προφητικής μεθοδολογίας. Δεν ωφελούνται από την θεραπεία του 
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Κορανίου διότι δεν έκαναν σωστή χρήση της θεραπείας αυτής. Όταν 

το φάρμακο δεν το λάβεις υπό τις οδηγίες του γιατρού και κάνεις 

χρήση βάση της προσωπικής σου γνώμης τότε θα επιδεινωθεί η 

ασθένεια. Όταν όμως συμμορφωθείς με την εντολή του γιατρού θα 

γιατρευτείς. Με παρόμοιο τρόπο, στα πλαίσια του παραδείγματος, ο 

άνθρωπος για να ωφεληθεί από το Κοράνι είναι υποχρεωμένος να 

μείνει προσκολλημένος στην Σούννα του Προφήτη صلى هللا عليه وسلم και 

των μαθητών του και όχι στην «σούννα» άλλων η του εαυτού του 

(προσωπική γνώμη/άποψη κτλ). 

Ας θεραπεύσουμε λοιπόν τις αρρώστιες που μπορεί να κρύβουμε 

στις ψυχές μας με το Κοράνι. Και δεν θα θεραπευτούμε παρά μόνο 

εάν ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Προφήτη μας صلى هللا عليه وسلم 

και των μαθητών του (σαχάμπα), με πίστη και πράξεις. Και αν δεν 

θεραπεύσουμε τις ασχήμιες της ψυχής μας με τον λόγο του Αλλάχ, 

τότε τι είναι αυτό που μπορεί να το κάνει; Τίποτα. 

«Ώστε σε ποιο Μήνυμα – μετά απ’ αυτό (το Κοράνιο) – θα 

πιστέψουν» {Κοράνι 77:50} 

Η επανάπαυση σκοτώνει την καρδιά 

Όποιο και αν είναι το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει ο πιστός, του 

απαγορεύεται να σιγουρευτεί και να επαναπαυτεί. Ο Αλλάχ ο 

Ύψιστος, ο ίδιος, περιγράφει την ικεσία των πιστών:  

(Λένε): «Κύριε μας, μην αφήσεις τις καρδιές μας να 

παραστρατήσουν από το δρόμο που μας καθοδήγησες, χάρισε μας 

από Εσένα έλεος, γιατί Εσύ είσαι Αυτός που δίνει» {Κοράνι 3:8} 

Ο φίλος του Αλλάχ, ο Αβραάμ (ειρήνη σε αυτόν) ζήτησε προστασία 

από τον Κύριο για τον εαυτό του και τα παιδιά του: 

«και φύλαξε εμένα και τα παιδιά μου από το να λατρεύουμε τα 

είδωλα» {Κοράνι 14:35} 

Διαβάζουμε σε αυθεντική ρήση: 

«Ειπώθηκε στην Ούμ Σάλαμα: «Ποια ήταν η επίκληση που συνήθιζε 

να αναφέρει συχνά ο Απόστολος του Αλλάχ صلى هللا عليه وسلم ; Είπε, «Η 

επίκληση που έλεγε συχνά ήταν: Ω Εσύ που αλλάζεις τις καρδιές 
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(ως προς την καθοδήγηση), κάνε την καρδιά μου σταθερή στην 

Θρησκεία σου – Γιαά Μουκάλιμπ-αλ Κουλούμπ, Θάμπιτ κάλμπι άλα 

ντίνικ -. Η Ούμ Σάλαμα είπε: Και τον ρώτησα τον Απόστολο γιατί 

την ανέφερε συχνά αυτήν την επίκληση και μου απάντησε: 

«Πράγματι, η καρδιά του ανθρώπου βρίσκεται στα δυο δάχτυλα του 

Αλλάχ, σε όποιον θέλει κάνει την καρδιά του σταθερή (πάνω στη 

θρησκεία) και σε όποιον θέλει τον αφήνει να πλανηθεί»».7 

Ο Ιμπν Καθίρ λέει: «Στον Αλλάχ ανήκουν τα κλειδιά της καρδιάς. 

Καθοδηγεί αυτόν που αξίζει και αφήνει στην πλάνη αυτόν που 

αξίζει. Και ο Κύριος είναι ο απόλυτα Δίκαιος»8 

Γιαυτό λοιπόν ας γεννηθεί το ερώτημα, το οποίο θα μας κρατά σε 

επαγρύπνηση: Εάν ο φίλος του Αλλάχ φοβόταν για το χειρότερο 

αμάρτημα (ειδωλολατρία, πολυθεϊσμός), γιαυτόν και τα παιδιά του, 

ένας Προφήτης του Αλλάχ, και αν ο Προφήτης Μουχάμαντ  صلى هللا

 – έκανε επίκληση για σταθερότητα, τότε τι στάση عليه وسلم

συμπεριφορά πρέπει να κρατήσουμε εμείς; 

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος να μας προστατεύει από την επανάπαυση και 

την καυχησιολογία. «Κύριε μας, μην αφήσεις τις καρδιές μας να 

παραστρατήσουν από το δρόμο που μας καθοδήγησες, χάρισε μας 

από Εσένα έλεος, γιατί Εσύ είσαι Αυτός που δίνει» {Κοράνι 3:8}  

Η έλλειψη συγκέντρωσης στην προσευχή 

Η έλλειψη συγκέντρωσης στην προσευχή είναι συχνό φαινόμενο για 

το οποίο πολλοί παραπονιούνται και αναζητούν λύσεις. 

Ακολουθούν δυο σημαντικές τοποθετήσεις από τους λόγιους Σέηχ 

αλ Φαουζάν και Σέηχ Σουλαιμάν αρ Ρουχάιλι επί του θέματος.   

Πως αντιμετωπίζουμε την έλλειψη συγκέντρωσης; Σέηχ Σουλαιμάν 

αρ Ρουχάιλι:  

«Για να αποκτήσεις Χουσού’ου πρέπει να αγωνιστείς (Τζιχάντ με 

τον εαυτό σου). Και υπάρχει μια αρχή: Κάθε φορά που η κατάσταση 

(για την οποία αγωνίζεσαι να πετύχεις) είναι σπουδαία/μεγάλη, 

τότε και η κατάκτηση της είναι δύσκολη. Μπορεί να είναι δύσκολο, 

αλλά εφικτό να το πετέχιες. Άρα, η κατάσταση απαιτεί αγώνα.  

                                                
7 Τιρμιδί, νο. 3522 – αυθεντικό 
8 Ταφσίρ Ιμπν Καθίρ, τόμος 7 σελ. 424 

https://islamforgreeks.org/2014/07/17/apanthsh-an8rwpomorfismos/
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Πρώτον, από αυτά που ενισχύουν στην απόκτηση του Χουσού’ου 

είναι να ορίσεις για τον εαυτό σου ένα κομμάτι (από τον χρόνο σου) 

για εθελοντικές προσευχές στο σπίτι σου. Εκεί που κανείς δεν θα σε 

βλέπει, ακόμα και αν είναι προς το τέλος της νύχτας. Αυτό θα σε 

βοηθήσει να αποκτήσεις Χουσού’ου, σε σημείο μάλιστα που το 

Χουσού’ου θα σου φάνει κάτι φυσιολογικό. 

Επίσης, όπως αναφέρουν και οι Ουλεμά (λόγιοι) να προσφέρεις τις 

εθελοντικές προσευχές πριν τις υποχρεωτικές. Δηλαδή, δεν 

εισέρχεσαι αμέσως στην υποχρεωτική προσευχή. Προσεύχεσαι 

(πρώτα) τις εθελοντικές, είτε στο σπίτι είτε στο Τζαμί. Οι Ουλεμά 

λένε ότι η πρακτική αυτή κάνει την καρδιά πιο προσεκτική. 

Επίσης, από τους τρόπους να αποκτήσεις Χουσού’ου είναι να είσαι 

συνειδητοποιημένος γιαυτα που λες στην προσευχή (να ξέρεις τι 

λες). Όταν λες «Αλλάχου Άκμπαρ» (Ο Αλλάχ είναι ο Μεγαλύτερος) 

να είσαι συνειδητοποιημένος για το νόημα του. Και όταν κάνεις 

επίκυψη με υποταγή στον Αλλάχ και λες «Σουμπχάννα Ράμπι αλ 

Αδίμ» (Δοξασμένος ο Τέλειος Αλλάχ, ο Μεγαλοπρεπής) να είσαι 

συνειδητοποιημένος της λέξης «αλ Αδίμ» (Μεγαλοπρεπής). Πως η 

καρδιά μου θα είναι απρόσεκτη με τον Μεγαλόπρεπη; Και καταυτόν 

τον τρόπο να σταθείς για την υπόλοιπη την προσευχή. 

Από τους τρόπους να αποκτήσεις Χουσού’ου είναι να θυμάσαι 

πάντα ότι στέκεσαι μπροστά στον Αλλάχ. Σήμερα στέκεσαι 

μπροστά στον Αλλάχ, όμως αύριο (μετά θάνατο), θα στέκεσαι πάλι 

μπροστά στον Αλλάχ, με την διαφορά ότι δεν θα έχεις κανέναν και 

τίποτα ανάμεσα σε εσένα και τον Αλλάχ και Αυτός, ο Ύψιστος, θα 

σου μιλήσει. Να είσαι λοιπόν συνειδητοποιημένος με αυτό και αυτό 

θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις Χουσού’ου. 

Από εκεί και πέρα οφείλεις να αγωνιστείς. Ο Ιμπλίς (σατανάς) δεν 

πρόκειται να σε αφήσει στην ησυχία σου. Όσο ζεις δεν θα σε αφήσει. 

Και όπως λέει ο Ίμπν ουλ Κάγιεμ: «Ο σατανάς παρατηρεί 

προσεκτικά την καρδιά (του ανθρώπου) και εισχωρεί από εκεί που 

μπορεί». Βλέπεις τους ανθρώπους να προσεύχονται ως μια ομάδα, 

αλλά οι καρδιές των περισσοτέρων δεν είναι συγκεντρωμένες. 

Παρολαυτα, η προσοχή τους δεν αποσπάται, σε όλους, από το ίδιο 

πράγμα. Παράδειγμα, αυτός που αγαπά την γνώση, ο σατανάς θα 

του έρθει (να του αποσπάσει την προσοχή) από αυτήν την πλευρά 
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(χρησιμοποιώντας γνωστικά θέματα ανούσια της συγκεκριμένης 

στιγμής). Όταν το άτομο λέει Αλλάχου Άκμπαρ, ο σατανάς έρχεται 

να τον απασχολήσει με θέμα γνώσης (επί του θέματος). Σε 

απασχολεί μέχρι να τελειώσει η προσευχή, και όταν τελειώσει 

φεύγει και η σκέψη. 

Και αυτός που αγαπά το ποδόσφαιρο θα του έρθει ο σατανάς από 

αυτήν την οδό. Και αυτός που αγαπά την μαγειρική ο σατανάς θα 

του έρθει από αυτήν την οδό. Σε κάθε έναν έρχεται και εισέρχεται 

με βάση αυτό που αγαπά (η τον απασχολεί) μέχρι να του αποσπάσει 

την καρδιά του από την προσευχή. 

Το θέμα λοιπόν (του Χουσού’ου) απαιτεί αγώνα. Κάθε φορά που ο 

σατανάς θα πάρει κάτι από την καρδιά (θα αποσπάσει την προσοχή 

σε μικρό η μεγάλο βαθμό), το άτομο πρέπει να το επαναφέρει με το 

να αναζητήσει καταφύγιο στον Αλλάχ από τον σατανά τον 

καταραμένο. 

Και να ξέρεις, ότι το θέμα της συγκέντρωσης στην προσευχή δεν 

πρόκειται να καθιερωθεί, μέχρι που να δώσεις αγώνα και να 

κρατήσεις υπομονή για μεγάλη περίοδο. Έπειτα, θα αποκτήσεις 

Χουσού’ου που είναι τεράστια ευλογία και γενναιοδωρία γιαυτον 

τον επίγειο κόσμο, μια γλυκάδα που δεν συγκρίνεται με τίποτα. 

Κάποιοι από τους Σάλαφ έλεγαν: «Υπάρχει ένα θέμα (το Χουσού’ου 

στην προσευχή)  για το οποιο αν οι βασιλιάδες γνώριζαν θα μας 

πολεμούσαν με τα ξίφη τους». Το θέμα λοιπόν απαιτεί αγώνα»9 

Η προσευχή πρέπει να συνδεθεί με την καρδιά. Σέηχ Σάλιχ αλ 

Φαουζάν 

Ο Αλλάμα Σάλιχ αλ Φαουζάν παραθέτει τα λόγια του Σέηχ ουλ 

Ισλάμ Μουχάμαντ Ίμπν Άμπντουλ Ουαχάμπ: 

«Να γνωρίζεις, είθε ο Αλλάχ να σε ελεήσει, ότι το πνεύμα της 

προσευχής έχει να κάνει με την σύνδεση της καρδιάς (του πιστού) με 

τον Αλλάχ» 

Ο Αλλάμα αλ Φαουζάν σχολιάζει: 

                                                
9 https://tikaras.files.wordpress.com/2018/05/khusu-sheikh-ruhaili1.mp3 
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Αυτή είναι η ουσία και ο στόχος της προσευχής. Ο στόχος δεν είναι 

απλά να στέκεσαι, να σκύβεις, να προσκυνάς και η καρδιά να είναι 

απρόσεκτη (να χαζεύει). Είναι απλά μια σωματική προσευχή η 

οποία δεν ωφελεί τον πιστό. 

Η προσευχή είναι η σύνδεση μεταξύ του δούλου (πιστού) και του 

Κυρίου του. Ο δούλος συνδέεται με τον Κύριο του με μια καρδιά 

συγκεντρωμένη που κάνει επίκληση και συλλογίζεται το Κοράνι 

που διαβάζεται. Καταυτόν τον τρόπο τον ωφέλει η προσευχή του. 

Όσο γιαυτόν που απλά βρίσκεται στην προσευχή μόνο με το σώμα 

του, σκύβει, προσκυνά και στέκεται, δίχως η καρδιά του να είναι 

συγκεντρωμένη, τότε αυτή είναι μια προσευχή εξωτερική (των 

μελών του σώματος μόνο) και όχι εσωτερική (της καρδιάς). Και 

μπορεί να μην χρειάζεται να την επαναλάβει (απο νομολογικής 

άποψης), αλλά σίγουρα μια τέτοια προσευχή δεν θα τον ωφελήσει 

με τον Αλλάχ τον Ύψιστο 

Λέει ο Ύψιστος για την προσευχή: 

«Είναι πραγματικά δύσκολο, εκτός γι’ αυτούς που είναι ταπεινοί. 

Και που έχουν στο νου τη βεβαιότητα ότι θα συναντήσουν τον Κύριο 

τους κι ότι θα ξαναγυρίσουν σ’ Αυτόν» {Κοράνι 2:45-46} 

Και ο Αλλάχ προειδοποίησε αυτούς που είναι απρόσεκτοι όταν 

προσεύχονται: 

«Αλίμονο σε αυτούς που προσεύχονται» {Κοράνι 107:4} 

Ο Αλλάχ τους περιγράφει ως άτομα που προσεύχονται (εξωτερικά) 

αλλά είναι απρόσεκτοι στην προσευχή τους (εσωτερικά). Είναι 

απρόσεκτοι στην συγκέντρωση τους, απρόσεκτοι στο να 

προσεύχονται τις καθορισμένες ώρες και απρόσεκτοι με τις καρδιές 

τους (ξεχνιούνται). 

Ο Αλλάχ προειδοποιεί με την λέξη َوْيل (αλίμονο), μια μορφή σκληρής 

τιμωρίας (μετά θάνατον), παρόλο που προσεύχονται. Προσεύχονται 

αλλά δεν καθιερώνουν προσευχή καθώς πρέπει, διότι η ουσία είναι 

να καθιερώσεις (καθώς πρέπει) την προσευχή με όλες τις 

υποχρεώσεις που την συνοδεύουν. 
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Και αν αυτή είναι η κατάσταση με αυτούς που προσεύχονται με 

απροσεξία, τότε τι ισχύει (ως τιμωρία και προειδοποίηση) γιαυτους 

που δεν προσεύχονται καθόλου! Ο Αλλάχ να μας φυλάει. 

Αυτοί που δεν προσεύχονται δεν είναι Μουσουλμάνοι και η αιώνια 

κατοικία τους (μετά θάνατον) θα είναι η φωτιά της Κόλασης, διότι 

όποιος δεν προσεύχεται είναι κάφιρ (μη Μουσουλμάνος – άπιστος). 

Ενώ όποιος προσεύχεται με απροσεξία, χωρίς να τελειοποιεί τις 

κινήσεις (ρουκού, σουτζούντ, κιγιάμ), τότε απλά και μόνο έχει 

προσευχηθεί εξωτερικά (χωρίς ουσία και νόημα). Το ίδιο ισχύει και 

γιαυτον που δεν προσεύχεται στις καθορισμένες ώρες. 

Μια τέτοια προσευχή (απρόσεκτη) δεν πρόκειται να τον ωφελήσει 

με τον Αλλάχ, γιαυτο και ο Μουσουλμάνος πρέπει να είναι 

εξαιρετικά προσεκτικός σε αυτό το κομμάτι στην προσευχή του.10  

Ένας απλός οδηγός πνευματικής ανάπτυξης 

1) Ξεκίνα πρώτα από τον εαυτό σου. Στρέψου προς τον Αλλάχ και 

την υπακοή του. Και δεν θα μπορείς να ξεκινήσεις με αυτό το πρώτο 

βήμα, εκτός αν λάβεις γνώση για την πίστη σου (Ισλάμ) και την 

εξωτερικεύσεις με ανάλογες πράξεις. 

2) Αφού λάβεις γνώση για το τι πιστεύεις, ποιος είναι ο Κύριος σου 

και τις πράξεις πρέπει να κάνεις, έπειτα στρέψε την προσοχή σου 

προς τους κοντινούς σου (οικογένεια, συγγενείς), προσκάλεσε τους 

σε ότι έμαθες, όπως λέει ο Ύψιστος: «Και προειδοποίησε τους 

κοντινούς σου συγγενείς» {Κοράνι, 26:214}. Συμβούλεψε τους 

ευγενικά και με καλοσυνάτο τρόπο δυναμώνοντας τις συγγενικές 

σχέσεις. 

3) Αναζήτα βοήθεια μέσω της προσευχής και κάνε υπομονή σε 

τυχόν κακουχίες. Ο Ύψιστος λέει: «Αναζητήστε βοήθεια με υπομονή 

και προσευχή. Είναι πραγματικά δύσκολο, εκτός γι’ αυτούς που 

είναι ταπεινοί» {Κοράνι 2:45} 

4) Μείνε μακριά από πράγματα και καταστάσεις που προκαλούν 

διαχωρισμό, διαίρεση και έχθρα ανάμεσα στα αδέλφια (τους 

Μουσουλμάνους). Ο Ύψιστος λέει: «Υπακούετε τον Αλλάχ και τον 

                                                
10 https://tikaras.files.wordpress.com/2017/10/fawzaan-h-proseyxh-poy-den-wfelei-

d8add8b6d988d8b1-d8a7d984d982d984d8a8-d981.mp3 
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Απόστολο και μην φιλονικείτε (διότι) θα χάσετε το κουράγιο και την 

δύναμη σας. Κάντε υπομονή. Πράγματι ο Αλλάχ είναι με τους 

υπομονετικούς» {Κοράνι 8:46}. 

5) Μην κάνεις εκπτώσεις στην αλήθεια. Να προσκαλείς στο σωστό 

και να απαγορεύεις το λάθος (όπως ορίζονται στο Ισλάμ, Κοράνι και 

Σούννα). Κάντο με ευγένεια, σοφία, γνώση, υπομονή και 

ανεκτικότητα. Ο Ύψιστος λέει: «Και ας ξεπηδήσει από σας ένας 

λαός που αναγγέλλει ποιο είναι το καλό, να κελεύει ποιο είναι το 

σωστό, και να απαγορεύει το κακό. Αυτοί είναι εκείνοι που θα 

πετύχουν την επιτυχία» {Κοράνι 3:104} 

Αυτά είναι τα βήματα για μια ποιοτική καλυτέρευση, τόσο για τον 

εαυτό μας όσο και για την κοινωνία μας. Ξεκινάμε με τον εαυτό 

μας, έπειτα στρεφόμαστε προς τους κοντινούς συγγενείς, έπειτα 

στους πιο κοντινούς. Μείνε κοντά στους λόγιους της θρησκείας και 

να τους συμβουλεύεσαι πάντα και αν δεν έχεις πρόσβαση σε αυτούς 

έστω στους μαθητές τους. Να ακολουθείς τους Σαλάφ (ενάρετους 

προκατόχους Μουσουλμάνους) και πρόσεχε κάθε είδους αίρεση 

(Μπίντ’α) και κακοδοξία, τόσο στο δόγμα (Ακίντα) όσο και στη 

μεθοδολογία (Μάνχατζ). Μείνε μακριά από κάθε αιρετικό 

πλανεμένο και απομακρύνσου από κάθε εξτρεμιστή που δεν 

συμβαδίζει με το Κοράνι και την Σούννα του Προφήτη.11 

Η έννοια της καλής και όμορφης ζωής 

Θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτό το βιβλιαράκι με τον εξαιρετικό 

σχολιασμό του Σέηχ Ιμπν Ουθαημήν για το νόημα της καλής ζωής.  

«Το να ζήσεις μια καλή ζωή δεν είναι αυτό που φαντάζονται οι 

πολλοί. Μια καλή ζωή σημαίνει προστασία και ασφάλεια από 

δοκιμασίες, πνευματική φτώχεια και προστασία από μια θλιμμένη 

και ανήσυχη καρδιά. Πιο συγκεκριμένα, καλή ζωή σημαίνει ότι 

κατέχεις μια υγιή καρδιά (πνευματικά), μια καρδιά ικανοποιημένη 

με ότι έχει ορίσει ο Αλλάχ ο Ύψιστος, είτε στενάχωρο είτε 

χαρούμενο. Εάν ο Αλλάχ σου δίνει κάτι ευχάριστο και χαρούμενο 

τότε είσαι ευγνώμων, ενώ αν δοκιμαστείς με κάτι στενάχωρο η με 

συμφορά, τότε δείχνεις υπομονή. Είτε στη μια περίπτωση, είτε στην 

άλλη, βγαίνεις κερδισμένος με πολλές ωφέλειες. Αυτή είναι η 

                                                
11 Από την συμβουλή του Σέηχ Μουχάμαντ Μπαζμούλ 
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πραγματική έννοια της καλής ζωής και της ευτυχίας. Μια καρδιά 

ήρεμη – νηφάλια σε κάθε περίπτωση»12 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Φατάουα Ισλαμία, 4/75, του Σέηχ Ιμπν Ουθαημήν 


