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 Πξφινγνο ηνπ εΐρε Ακπλη Αι-‘Αδίδ κπηλ 

Ακπλη Αιιάρ κπηλ Μπαδ 

Γεληθνύ Γηεπζπληή ηεο Γηαρείξηζεο Θξεζθεπηηθώλ Δξεπλώλ, θαη 

ηεο Έθδνζεο Θξεζθεπηηθώλ Απνθάζεσλ (Φαηάσα), θαη 

Δπηθεθαιήο ηνπ πκβνπιίνπ Μεγάισλ Λνγίσλ ζην Βαζίιεην ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο 

 

Ξεθηλώ κε ην Όλνκα ηνπ Αιιάρ, ηνπ Αξ-Ραρκάλ 

(Παληειεήκνλα), ηνπ Αξ-Ραρείκ (Πνιπεύζπιαρλνπ) 

Από ηνλ Ακπλη Αι-‘Αδίδ κπηλ Ακπλη Αιιάρ κπηλ Μπαδ, ζηνλ 

ζεβαζηό αδειθό, είζε ν Αιιάρ λα ζνπ ραξίζεη επηηπρία, 

Αζ-ζαιάκνπ ‘Αιάηθνπκ νπά Ράρκαηνπ Αιιάρ νπά Μπαξαθάην, 

νπ γξάθσ πξνο απάληεζε ζην γξάκκα ζνπ κε εκεξνκελία 

10/2/1418 Υίηδξη, αλαθνξηθά κε ην βηβιίν ζνπ γηα ηνπο ηίηεο. Σν 

δηάβαζα θαη δηαπίζησζα φηη πξφθεηηαη γηα έλα επεξγεηηθφ 

εγρεηξίδην, πνπ είλαη θαηάιιειν γηα δηαλνκή ζην Βαζίιεην θαη ηνλ 

Κφιπν. Εεηψ απφ ηνλ Αιιάρ λα σθειήζεη φπνηνλ ην δηαβάζεη θαη 

λα επινγήζεη ηηο πξνζπάζεηέο ζνπ. 

Οπά αζ-ζαιάκνπ ‘Αιάηθνπκ νπά Ράρκαηνπ Αιιάρ νπά Μπαξαθάην. 

Γεληθνύ Γηεπζπληή ηεο Γηαρείξηζεο Θξεζθεπηηθώλ Δξεπλώλ, θαη 

ηεο Έθδνζεο Θξεζθεπηηθώλ Απνθάζεσλ (Φαηάσα), θαη 

Δπηθεθαιήο ηνπ πκβνπιίνπ Μεγάισλ Λνγίσλ ζην Βαζίιεην ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο. 
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Δηζαγσγή 

ιε ε δφμα αλήθεη ζηνλ Αιιάρ θαη κφλν, θαη είζε ν Αιιάρ λα 

εμπςψζεη ηνλ Αγγειηαθφξν Σνπ, θαη λα θαηαζηήζεη απηφλ, ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ αζθαιείο απφ θάζε θαθφ. 

Έγξαςα απηφ ην βηβιίν γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

α. Σσλ απμεκέλσλ πξνζπαζεηψλ ησλ ηηηψλ λα εμαπιψζνπλ ηελ 

ηδενινγία ηνπο ζηνλ Μνπζνπικαληθφ θφζκν, 

β. Σνπ θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν ππνβάιεη ην Ηζιάκ απηή ε 

απνθιίλνπζα αίξεζε, 

γ. Σεο άγλνηαο πνιιψλ Μνπζνπικάλσλ γηα ηνλ θίλδπλν απηήο ηεο 

απνθιίλνπζαο αίξεζεο, 

δ. Σνπ δηεθζαξκέλνπ δφγκαηνο ησλ ηηηψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

πνιπζετζκφ, δπζθήκεζε ηνπ Κνξαλίνπ θαη δπζθήκεζε ησλ 

πληξφθσλ ηνπ Πξνθήηε, ε επαξέζηεζε ηνπ Αιιάρ επ’ απηψλ. 

ε. Σσλ αθξαίσλ πεπνηζήζεψλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηνπο Ηκάκεδέο 

ηνπο. 

Τπφ ην θσο απηψλ ησλ ζεκείσλ, απνθάζηζα λα ζπληάμσ έλα 

εγρεηξίδην, ψζηε λα απνζαθελίζσ ηνπο θηλδχλνπο απηήο ηεο 

αίξεζεο. Σν πέηπρα απηφ κε κηα ζχληνκε πεξηιεπηηθή κέζνδν, ζαλ 

απηή ηνπ εΐρε καο Ακπλη Αιιάρ κπηλ Ακπλη Αξ-Ραρκάλ αι-

Σδηκπξήλ, είζε ν Αιιάρ λα ηνλ πξνζηαηέςεη, ζην εγρεηξίδηφ ηνπ 

«ρνιηαζκόο ηνπ Κεηκέλνπ ηνπ Λακ‘άην αι-Η‘ηηθάλη». 

Έρσ πάξεη απνζπάζκαηα απφ γλσζηά βηβιία ηηηώλ θαη απφ ηα 

βηβιία ηεο Αρι αζ-νύλλα, ε νπνία δηέςεπζε ηα δφγκαηα ησλ 
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ηηηώλ θαη δηεπθξίληζε ηηο αλαθξίβεηεο ηεο πίζηεο ηνπο, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηνλ πνιπζετζκφ, ηηο αθξφηεηεο, ηα ςεχδε, ηε 

ζπθνθαληία θαη ηε δπζθήκηζε. 

Πξνζπάζεζα ζε απηφ ην ζχληνκν, ηαπεηλφ έξγν, λα ηνπο 

θαηαδηθάζσ απφ ηα δηθά ηνπο βηβιία θαη ηα έξγα, φπσο είπε θαη ν 

εΐρεο Ηκπξαρήκ κπηλ νπιάηκαλ αι-Σδακπράλ, ην έιενο ηνπ 

Αιιάρ επ’ απηνχ: «Χ, ηίηεο, ζα ζαο θαηαδηθάζσ από ηα δηθά 

ζαο ιόγηα!» 

Σέινο, δεηψ απφ ηνλ Αιιάρ λα επεξγεηήζεη φζνπο έρνπλ ινγηθή, 

φπσο ιέεη ν Αιιάρ: 

 ٌِٖٞذ َ٘ َش ُٕ َٗ َغ  َْ ْٗ أَْىقَٚ اىغَّ َُ ىَُٔ قَْيٌت أَ ِ َمب ََ َٰٙ ىِ ىَِل ىَِزْمَش
َٰ
َُّ فِٜ َر   اِ

{η’ αιήζεηα, ζ’ απηό ππάξρεη κηα ππελζύκηζε γηα όπνηνλ έρεη 

θαξδηά ή γηα όπνηνλ αθνύεη κε πξνζνρή ελώ είλαη παξώλ (κε 

ηελ θαξδηά θαη ην κπαιό ηνπ).} (50:37) 

Δίκαη επγλψκσλ ζε φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ πξνεηνηκαζία 

απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ. Εεηψ απφ ηνλ Αιιάρ λα ηνπο αληακείςεη 

γηα ηε βνήζεηά ηνπο. 

Ο Αιιάρ γλσξίδεη θαιχηεξα, θαη είζε ν Αιιάρ λα εμπςψζεη ηνλ 

Αγγειηαθφξν Σνπ, θαη λα θαηαζηήζεη απηφλ, ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ αζθαιείο απφ θάζε θαθφ. Ακήλ. 

Από ηνλ: 

Ακπλη Αιιάρ κπηλ Μσράκκαλη Αζ-άιαθη 
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Πόηε Πξσηνεκθαλίζηεθε απηή ε αίξεζε ησλ 

ηηηώλ (αξ-Ράθηληα – νη Απνξξηπηηθνί); 

Οη Απνξξηπηηθνί
1
 εκθαλίζηεθαλ φηαλ έλαο Δβξαίνο άλδξαο (ν 

Ακπλη Αιιάρ κπηλ άκπα’) ηζρπξίζηεθε πσο έγηλε 

Μνπζνπικάλνο· ηζρπξίζηεθε πσο αγαπά ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

Αγγειηαθφξνπ ηνπ Αιιάρ  θαη πηνζέηεζε αθξαίεο πεπνηζήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηνλ Άιη. Ηζρπξίζηεθε πσο ν Άιη ήηαλ ν λφκηκνο 

θιεξνλφκνο ηνπ Υαιηθάηνπ κεηά ην ζάλαην ηνπ Πξνθήηε 

Μσράκκαλη . Δμχςσζε, έπεηηα, ηε ζέζε ηνπ Άιη σο ζετθή, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηα βηβιίν ησλ ηηηώλ. 

Ο Αι-Κνπκί, ζην βηβιίν ηνπ «Αι-Μαθάιαη νπά αι-Φίξαθ» (Άξζξα 

θαη Αηξέζεηο)
2
, παξαδέρεηαη φηη ν Ακπλη Αιιάρ κπηλ άκπα’ 

ππήξμε θαη ηνλ ζεσξνχζε σο ηνλ πξψην πνπ πίζηεςε ζηελ εμνπζία 

ηνπ Άιη, θαη ηνλ ζεσξνχζε σο ηνλ πξψην πνπ θαηαδίθαζε ηνλ 

Άκπνπ Μπαθξ, ηνλ ‘καξ θαη ηνλ ‘Οπζκάλ, θαη ηνπο ππφινηπνπο 

πληξφθνπο, πξάγκα πνπ αλαθέξεηαη θαη απφ ηνλ αλ-Ννκπάθηη 

ζην βηβιίν ηνπ «Αηξέζεηο ηηηώλ»
3
, θαη απφ ηνλ αι-Κίζη ζην 

γλσζηφ βηβιίν ηνπ «Ρηηδάι αι-Κίζη» (Οη Άλδξεο ηνπ αι-Κίζη)
4
. 

                                           
1 Οη ηίηεο απνθαινχληαη «Απνξξηπηηθνί» γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: πξψηνλ 

εμαηηίαο ηεο απφξξηςεο ησλ δχν ραιίθεδσλ ηνπ Ηζιάκ, ηνπ Άκπνπ 

Μπαθξ θαη ηνπ ‘καξ. Γεχηεξνλ, επεηδή πήγαλ ζηνλ Εάηλη κπηλ Άιη 

κπηλ Αι-Υνπζαΐλ θαη ηνπ δήηεζαλ λα απνξξίςεη θαη λα θαηαδηθάζεη ηνλ 

Άκπνπ Μπαθξ, θη εθείλνο είπε: «Δίλαη νη ζχληξνθνη ηνπ παππνχ κνπ.». 

Οη ηίηεο ηνπ είπαλ, ηφηε ζα «απνξξίςνπκε» εζέλα, θαη έθηνηε 

απνθαινχληαη Ράθηληα, δει. Απνξξηπηηθνί. 
2 Αι-Μαθαιάη νπά αι-Φίξαθ γηα ηνλ αι-Κνπκί, ζει. 10-21 
3 Φίξαθ αζ-ηί‘α ηνπ αλ-Ννπκπάρηη ζει. 19-20 
4 Ο Αι-Κηζί αλέθεξε αξθεηέο αθεγήζεηο γηα ηνλ Ακπλη Aιιάρ κπηλ 

άκπα’ θαη ηα δφγκαηά ηνπ. Βι/ 170, 171, 171, 173, 174 ζηηο ζει. 106-

108 
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Ο Μσράκκαλη Άιη αι-Μνπ‘άιηκ, έλαο ζχγρξνλνο ηίηεο, 

επηβεβαίσζε, επίζεο, ηελ χπαξμε ηνπ Ακπλη Αιιάρ κπηλ άκπα’, 

ζην βηβιίν ηνπ «Ακπλη Αιιάρ κπηλ άκπα’, ε Άγλσζηε 

Πξαγκαηηθφηεηα.» 

πσο έρεη ιερζεί, «Ζ αλαγλψξηζε είλαη ε θαιχηεξε απφδεημε». Σα 

νλφκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο αλήθνπλ ζηνπο 

Μεγάινπο ηίηεο ινγίνπο. 

Ο Αι-Μπαγδάληη είπε: «Οη Αζ-ακπ’έηγηα, είλαη απηνί νη 

ππνζηεξηθηέο ηνπ Ακπλη Αιιάρ κπηλ άκπα’, ν νπνίνο πηνζέηεζε 

αθξαίεο πεπνηζήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ Άιη. Ηζρπξηδφηαλ φηη ήηαλ 

Πξνθήηεο θαη ην απέδηδε αθφκε θαη ζεηφηεηα, ηζρπξηδφκελνο φηη 

πξφθεηηαη γηα ηνλ Αιιάρ!» 

Ο Αι-Μπαγδάληη είπε επίζεο: «Ο Ηκπλ αζ-ανληά’, δει. ν Ακπλη 

Αιιάρ κπηλ άκπα’, ήηαλ Δβξαίνο απφ ηε Υίξα, ν νπνίνο 

ηζρπξηδφηαλ πσο είλαη Μνπζνπικάλνο. Ήζειε λα γίλεη παλίζρπξνο 

ζηελ πεξηνρή Κνχθα, θη έηζη είπε ζηνπο αλζξψπνπο φηη βξήθε 

ζηελ Σνξά φηη θάζε Πξνθήηεο ζα είρε έλαλ αληηθαηαζηάηε ζηελ 

εμνπζία, θαη ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ Πξνθήηε Μσράκκαλη  ήηαλ 

ν Άιη.» 

Ο Αζ-αρξηζηάλη αλέθεξε φηη ν πξψηνο πνπ απνθάιεζε ηνλ Άιη 

σο ηνλ κνλαδηθφ Ηκάκε ήηαλ ν Ηκπλ άκπα’ (δει. ν κνλαδηθφο πνπ 

πξέπεη λα ιάβεη ηελ εμνπζία ηεο εγεζίαο ηνπ Μνπζνπικαληθνχ 

έζλνπο κεηά ην ζάλαην ηνπ Πξνθήηε ). Αλέθεξε, επίζεο, φηη νη 

ακπ’έηγηα απνηέιεζαλ ηελ πξψηε αίξεζε πνπ έθεξαλ ηελ πίζηε 

αι-Γάηκπα (έιιεηςε Ηκάκε) θαη αξ-Ράηδ‘α (ε επηζηξνθή ηνπ 

Ηκάκε) (δει. ηζρπξίδνληαη φηη ν Άιη κπηλ Άκπη Σάιηκπ δελ πέζαηλε 

αιιά εμαθαλίζηεθε, θαη ζα επηζηξέςεη γηα λα θπξηαξρήζεη ζηε γε. 

Απηή ηελ πίζηε ηελ πήξαλ απφ ηνπο Μαηδνχο – Πέξζνπο). Απηή 

πηνζεηήζεθε αξγφηεξα απφ ηηο δηάθνξεο αηξέζεηο ηηηψλ. Οη ηδέεο 
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ηνπ Άιη σο κνλαδηθφ Ηκάκε θαη ηεο λφκηκεο εμνπζίαο ηνπ ζην 

Υαιηθάην, απνηεινχλ ηζρπξηζκνχο ηνπ Ηκπλ άκπα’.» 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε πίζηε θαη ε αξρή ηεο αληηβαζηιείαο, ησλ 

εμνπζηαζηηθψλ πεγψλ, ηεο έιιεηςεο Ηκάκε θαη ηεο απφδνζεο 

ζεηφηεηαο ζε απηνχο ηνπο Ηκάκεδεο, δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ 

Ακπλη Αιιάρ άκπα’ ηνλ Δβξαίν. 



 

 

 
 8  

Γηαηί νη ηίηεο απνθαινύληαη Ράθηληα 

«Απνξξηπηηθνί»; 

Σνλ ιφγν γηα ην φλνκα απηφ αλέθεξε ν ηίηεο Λφγηνο Αι-Μαηδιίζη 

ζην βηβιίν ηνπ «Μπηράξ αι-Αλνπάξ.» Δίπε: Κεθάιαην «Οη Αξεηέο 

ησλ Απνξξηπηηθψλ θαη ε Σηκή απηνχ ηνπ Ολφκαηνο» Αλέθεξε κία 

αθήγεζε ηνπ νπιατκάλ αι-Ά‘καο: «Δηζήιζα ζηνλ Άκπνπ Ακπλη 

Αιιάρ Σδά‘θαξ κπηλ Μσράκκαλη, θαη είπα: ‘Οη άλζξσπνη καο 

απνθαινχλ Ρανπάθηλη (δει. Απνξξηπηηθνχο), πνηνη είλαη νη 

Ρανπάθηλη; Δθείλνο είπε: «Μα ηνλ Αιιάρ, δελ ζαο έδσζαλ εθείλνη 

απηφ ην φλνκα· απηφ είλαη έλα φλνκα πνπ δφζεθε ζε ζαο απφ ηνλ 

Αιιάρ ζηελ Σνξά θαη ην Δπαγγέιην (Ηλ-ηδίι - Σν Δπαγγέιην ηνπ 

Ηεζνχ), θαη αλαθέξζεθε απφ ηνλ Πξνθήηε Μσπζή θαη ηνλ 

Ηεζνχ.»
5
 

Λέγεηαη, επίζεο, φηη απνθαινχληαη «Απνξξηπηηθνί» γηαηί 

πξνζέγγηζαλ ηνλ Εάηλη κπηλ Άιη αι-Υνπζαΐλ, θαη είπαλ: 

«Απαξλήζνπ ηνλ Άκπνπ Μπαθξ θαη ηνλ καξ, ψζηε λα ζε 

αθνινπζήζνπκε.» Δθείλνο είπε: «Δίλαη νη χληξνθνη ηνπ παππνχ 

κνπ, θαη ζηελ αιήζεηα ηνπο δέρνκαη σο λφκηκνπο ραιίθεο ησλ 

Μνπζνπικάλσλ κεηά ην ζάλαην ηνπ Πξνθήηε .» Δθείλνη είπαλ: 

«Σφηε ζα απαξλεζνχκε εζέλα.» Απνθαινχληαη έθηνηε Ράθηληα 

(δει. Απνξξηπηηθνί), θαη φζνη ηνλ αθνινχζεζαλ νλνκάζηεθαλ 

Εατληίγηα.
6
 

Λέγεηαη, επίζεο, φηη απνθαινχληαλ έηζη  εμαηηίαο ηεο απάξλεζεο 

ησλ Υαιηθάησλ ηνπ Άκπνπ Μπαθξ θαη ηνπ καξ  

                                           
5 Μπηράξ αι-Αλνπάξ ηνπ αι-Μαηδιίζη 97/65 
6 ρνιηαζκφο ηνπ θεηκέλνπ Λάκ‘αην αι-Η‘ηηθάλη ηνπ εΐρε Ακπλη Αιιάρ 

αι-Σδηκπξίλ, είζε ν Αιιάρ λα ηνλ πξνζηαηεχζεη, ζει. 108. 
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Πόζεο αηξέζεηο ηηηώλ ππάξρνπλ; 

ηελ Δγθπθινπαίδεηα Νηά’ηξαηνπ αι-Μα‘άξηθ αλαθέξεηαη: 

«Πνιιέο αηξέζεηο ηηηώλ εκθαλίζηεθαλ, ν αξηζκφο μεπεξλά θαηά 

πνιχ ηηο 73 γλσζηέο αηξέζεηο πνπ απνκαθξχλζεθαλ απφ ην 

Ηζιάκ.»
7
 

Ο Ράθηληη (δει. ν ηίηεο) Μηξ Μπάθηξ αλη-Νηακάλη, πήγε καθξηά 

ζηα ιφγηα ηνπ θαη δηαζηξέβισζε ηελ έλλνηα ελφο Υαληίζ
8
 ηνπ 

Πξνθήηε Μσράκκαλη  θαη είπε, «θαη νη 73 αηξέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Υαληίζ ζρεηίδνληαη κε ηηο αηξέζεηο ηηηώλ, θαη ε 

πην επηηπρεκέλε είλαη ε αίξεζε ησλ Ηκακάησλ.».
9
 

Ο Αι-Μαθξίδη αλέθεξε φηη νη αηξέζεηο ηηηώλ μεπεξλνχλ θαηά 

πνιχ ηηο 300.
10

 

Ο Αζ-αξαζηάλη είπε: «Οη Απνξξηπηηθνί κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 

ζε πέληε νκάδεο: αι-Κατζαλίγηα, αδ-Εατληίγηα, αι-Ηκακίγηα, αι-

Γθαιίγηα, θαη αι-Ηζκατιίγηα.»
11

 

Ο Αι-Μπαγδάληη είπε: «Οη Απνξξηπηηθνί κεηά ηνλ Άιη 

δηαηξέζεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο: Εατληίγηα, Ηκακίγηα, Κατζαλίγηα 

θαη Γθνπιάη.»
12

 

Πξέπεη  λα ζεκεησζεί φηη ε κφλε νκάδα αλάκεζα ζηνπο Εατληίγηα 

πνπ ζεσξνχληαη Ρανπάθηλη, είλαη ε αίξεζε ησλ αι-Σδαξνπληίγηα. 

                                           
7 Νηα’ηξαηνπ αι-Μα‘άξηθ 4/67. 
8 Υαληίζ ζεκαίλεη ηα ιφγηα ηνπ Πξνθήηε Μσράκκαλη r. 
9 Δίλαη ν Μπάθηξ κπηλ Μσράκκαλη αι-Ηζηαξακπάληη, γλσζηφο σο «Μηξ 

αλη-Νηακάλη.» Πέζαλε ην 1041. Μπνξείηε λα βξείηε πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα εθείλνλ ζην βηβιίν «Αι-Κφλα νπά αι-Αιθάκπ» ηνπ 

Ακπάο αι-Κνπκκί. 
10 Βι. αι-Υίηαη 2/351. 
11 Αι-Μίιαι νπά αλ-Νίραι ηνπ αζ-αρξαζηάλη ζει. 147 
12 Αι-Φαξθ κπάηλα αι-Φίξαθ ηνπ αι-Μπαγδάληη ζει. 41 
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H Πίζηε ηνπ Αι-Μπαληά’, ζην νπνίν 

πηζηεύνπλ νη Ράθηληα 

Αι-Μπαληά’ ζεκαίλεη λα εκθαλίδεηαη θάηη, ελψ ήηαλ θξπκκέλν. 

Αλαθέξεηαη, επίζεο, ζηε γέλλεζε κηαο λέαο άπνςεο. Καη νη δχν 

απηέο ζεκαζίεο δειψλνπλ φηη ε άγλνηα πξνεγείηαη ηεο γλψζεο, θαη 

είλαη αδχλαηεο γηα ηνλ Αιιάρ, αιιά νη Ράθηληα ην θαηαινγίδνπλ 

απηφ ζηνλ Αιιάρ, ηνλ Όςηζην. 

Ο Αξ-Ραγηάλ κπηλ Αζ-αιη είπε: «Άθνπζα ηνλ αξ-Ρίληα λα ιέεη: 

‘Ο Αιιάρ δελ έζηεηιε θαλέλαλ Πξνθήηε, παξά κφλν γηα λα 

απαγνξέςεη ην αιθνφι θαη λα επηβεβαηψζεη ηελ πίζηε ηνπ αι-

Μπαληά’ γηα ηνλ Αιιάρ.’»
13

 

Ο Άκπνπ Ακπλη Αιιάρ είπε: «Ο Αιιάρ δελ ιαηξεπφηαλ κε ηίπνηα 

θαιχηεξα απφ ηελ πίζηε ζην φηη επεξεάδεηαη απφ ην αι-

Μπαληά’.».
14

 Απέρεη πνιχ ν Αιιάρ απφ απηήλ ηελ αηέιεηα! 

Αγαπεηέ αδειθέ, θνίηαμε πσο εθείλνη απνδίδνπλ άγλνηα ζηνλ 

Αιιάρ. Ο Αιιάρ ιέεη: 

 ُ َْٞت اَِّلَّ ّللاَّ اْْلَْسِض اْىَغ َٗ اِد  َٗ ب ََ ِ فِٜ اىغَّ ٍَ  ٌُ  قُو َّلَّ َْٝؼيَ

{Πεο: «Γελ ππάξρεη θαλείο ζηνπο νπξαλνύο θαη ζηε Γε πνπ 

γλσξίδεη ηα Γαΐκπ (Αόξαηα), εθηόο από ηνλ Αιιάρ.»} (27:65) 

Παξάιιεια, ηζρπξίδνληαη φηη νη Ηκάκεδέο ηνπο γλσξίδνπλ ηα 

πάληα θαη ηίπνηα δελ κέλεη θξπθφ γηα εθείλνπο! 

Απηό είλαη ην Μήλπκα ηνπ Ηζιάκ, ην νπνίν ν Πξνθήηεο καο 

Μσράκκαλη δηαηάρζεθε λα δηαβηβάζεη; 

                                           
13 Οζνχι αι-Κάθη 
14 Οπζνχι αι-Κάθη ηνπ αι-Κνπιάηλη ηνκ. 1 ζει. 331 
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Πνηα είλαη  Πίζηε ησλ Ρανπάθηλη αλαθνξηθά 

κε ηηο Ιδηόηεηεο ηνπ Αιιάρ 

Οη Ράθηληα ήηαλ ε πξψηε απνθιίλνπζα αίξεζε πνπ πίζηεπε ζην 

δφγκα ηνπ αη-Σαηδζίκ, ηελ απφδνζε, δειαδή, αλζξψπηλσλ 

ηδηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηε κνξθή ζηνλ Αιιάρ. 

Ο εΐρεο αι-Ηζιάκ κπηλ Σατκίγηα αλέθεξε φηη απηνί πνπ εηζήγαγαλ 

απηήλ ηελ πίζηε ζηνπο Ρανπάθηλη ήηαλ ν Υηζάκ κπηλ Αι-Υάθακ
15

, 

ν Υηζάκ κπηλ άιηκ αι-Σδανπαιίθη, ν Γηνχλνπο κπηλ Ακπλη Αξ-

Ραρκάλ αι-Κνπκί θαη ν Άκπνπ Σδά‘θαξ αι-Άρνπαι.
16

 Απηνί νη 

εΐρεδεο αλήθνπλ ζηνπο Μεγάινπο ινγίνπο ηεο αίξεζεο ησλ 12 

Ηκάκεδσλ. Μεηά απηνί έγηλαλ Σδαρκίγηα αλαθνξηθά κε ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ Αιιάρ, ε νπνία είλαη κηα αίξεζε πνπ απνξξίπηεη ηα 

Ολφκαηα θαη ηηο Ηδηφηεηεο ηνπ Αιιάρ, πνπ ν Ίδηνο ν Αιιάρ ηα 

αλέθεξε ζην Κνξάλην. Ηζρπξίδνληαη φηη ν Αιιάρ αλέθεξε απηά ηα 

Ολφκαηα θαη ηηο Ηδηφηεηεο, αιιά φρη κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

έλλνηα, αιιά κφλν αιιεγνξηθά, θαη φηη γηα λα εθαξκνζηνχλ απηέο 

νη Ηδηφηεηεο κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο έλλνηα, απαηηείηαη λα ππάξρεη 

ζψκα ζε θάπνηα κνξθή. Οη αθεγήζεηο ηνπο απέδσζαλ θαη 

αξλεηηθέο ηδηφηεηεο ζηνλ Αιιάρ. 

Ο Ηκπλ Μπακπνπέρ αθεγήζεθε πεξηζζφηεξεο απφ εβδνκήληα 

αθεγήζεηο πνπ αλαθέξνπλ φηη ν Αιιάρ δελ πεξηγξάθεηαη κε 

θάπνην ρξφλν, θάπνην κέξνο, κε ην πψο, κε θάπνηα θίλεζε, νχηε κε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζσκάησλ.
17

 Καη έηζη νη ιφγηνί 

ηνπο, ζπλέρηζαλ ζε απηφ ην απνθιίλνλ κνλνπάηη ηεο απφξξηςεο 

ησλ Ηδηνηήησλ ηνπ Αιιάρ πνπ αλαθέξνληαη ζην Κνξάλην θαη ηε 

νχλλα. 

                                           
15 Μηλράηδ αζ-νχλλα ηνκ. 1, ζει. 20 
16 Γφγκαηα ησλ Μνπζνπικάλσλ θαη ησλ Αηξέζεσλ ησλ Πνιπζετζηψλ 

ζει. 97. 
17 Αη-Σανπρίλη ηνπ Ηκπλ Μπακπνπέρ ζει. 57. 
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Αξλήζεθαλ, επίζεο, ην φηη ν Αιιάρ θαηεβαίλεη ζηνλ Υακειφηεξν 

Οπξαλφ θάζε λχρηα, θαη έηζη ε πίζηε ηνπο αληηβαίλεη ζηα ιφγηα 

ηνπ Πξνθήηε Μσράκκαλη () πνπ είπε: «Ο Κχξηνο καο, ν 

Όςεζηνο, θαηεβαίλεη θάζε λχρηα ζην ρακειφηεξν Οπξαλφ θαηά ην 

ηειεπηαίν έλα ηξίην ηεο λχρηαο, θαη ιέεη: ‘Πνηνο (απφ ηνπο 

δνχινπο Μνπ) θάλεη (ηψξα) επηθιήζεηο πξνο Δκέλα, γηα λα ηνπ 

αληαπνθξηζψ, πνηνο (απφ ηνπο δνχινπο Μνπ) Μνπ δεηά, γηα λα 

ηνπ δψζσ, πνηνο (απφ ηνπο δνχινπο Μνπ) Μνπ δεηά ζπγρψξεζε, 

γηα λα ηνλ ζπγρσξήζσ;» (Αι-Μπνπράξη)
18

 

ب رجبسَك ٗرؼبى ِْْضُه سثُّْ َِ َْٝجقَٚ ثُيُُث اىيِٞو اٟخِش، ٝقُ٘ه: ، حٞٚ موَّ ىٞيٍخ اىٚ اىغَبِء اىذّٞبَٝ

ِٔ  ٍِ َٝذػّٜ٘ فؤَعزجُٞت ىُٔ، ٍِ  اىجخبسٛ(). ، ٍِ َٝغزغفشّٜ فؤَْغفُِش ىُٔ َْٝغؤَىُِْٜ فؤُْػِطٞ

Ηζρπξίδνληαη φηη ην Κνξάλην είλαη δεκηoχξγεκα ηνπ Αιιάρ
19

, θαη 

απνξξίπηνπλ ηελ πίζηε φηη ν Μνπζνπικάλνο ζα δεη ηνλ Αιιάρ ζηε 

Μέιινπζα Εσή, φπσο αλαθέξεηαη ζην Μπηράξ αι-Αλνπάξ. 

Αλαθέξεηαη εθεί φηη ν Άκπνπ ‘Ακπλη Αιιάρ Σδά‘θαξ Αζ-άληηθ 

ξσηήζεθε ζρεηηθά κε ηνλ Αιιάρ, «Θα δνχκε ηνλ Αιιάρ ηελ 

Ζκέξα ηεο Αλάζηαζεο;». Δθείλνο είπε: «νπκπράλα Αιιάρ 

(Αλψηεξνο είλαη ν Αιιάρ απφ θάζε αηέιεηα)! Σα κάηηα κπνξνχλ 

                                           
18 Δκείο νη Μνπζνπικάλνη (Αρι Αζ-νχλλα νπά Αι-Σδακά‘α) 

πηζηεχνπκε φηη ν Αιιάρ θαηεβαίλεη ζην ρακειφηεξν Οπξαλφ θάζε λχρηα 

κε ηξφπν πνπ Σνπ ηαηξηάδεη θαη ηαηξηάδεη ζην Μεγαιείν Σνπ, αιιά ρσξίο 

λα ζθεθηνχκε πψο ην θάλεη, επεηδή κφλν ν Αιιάρ πνπ γλσξίδεη πψο ην 

θάλεη. Καη απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ν Θξφλνο Σνπ κέλεη άδεηνο απφ ηνλ 

Αιιάρ, αθνχ ν Αιιάρ δελ είλαη ζαλ ηνπο αλζξψπνπο, φπνπ φηαλ έλαο 

άλζξσπνο, γηα παξάδεηγκα, θαηεβαίλεη απφ ην απηνθίλεηφ ηνπ, ην 

απηνθίλεηφ ηνπ κέλεη άδεην απφ απηφλ. Αιιά ν Αιιάρ θαηεβαίλεη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ Σνπ ηαηξηάδεη θαη ηαηξηάδεη ζην Μεγαιείν Σνπ ρσξίο λα 

αθήζεη ην Θξφλν Σνπ. 
19 Δκείο νη Μνπζνπικάλνη (Αρι Αζ-νχλλα νπά Αι-Σδακά‘α) 

πηζηεχνπκε φηη ην Κνξάλην είλαη ηα Λφγηα ηνπ Αιιάρ θαη φρη 

δεκηνχξγεκα. 
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κφλν λα δνπλ πξάγκαηα κε ρξψκα θαη ζρήκα, θαη ν Αιιάρ είλαη ν 

Γεκηνπξγφο ηνπ ρξψκαηνο θαη ηνπ ζρήκαηνο!»
20

 

Αλέθεξαλ πσο αλ θαλείο απνδψζεη ζηνλ Αιιάρ κεξηθέο ηδηφηεηεο, 

φπσο ην γεγνλφο φηη νη πηζηνί ζα Σνλ δνπλ ηελ Ζκέξα ηεο 

Αλάζηαζεο, απηφο ν άλζξσπνο ζα είλαη απνζηάηεο, φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνλ εΐρε Σδάθαξ Αλ-Νάηδαθη
21

.  

ΧΣΟΟ, πξέπεη λα επηβεβαηώζνπκε όηη νη πηζηνί ζα δνπλ ηνλ 

Αιιάρ ηελ Ζκέξα ηεο Αλάζηαζεο, γηαηί, Απηόο, ν Ύςηζηνο, 

ιέεη: 

( ٌئٍِز َّّبِضَشح ٍَ ْ٘ ُجٌ٘ٓ َٝ َٖب َّبِظَشحٌ )22ُٗ َٰٚ َسثِّ  (22( اِىَ

 Κάπνηα πξόζσπα εθείλε ηελ Ζκέξα ζα είλαη ιακπεξά θαη 

θσηεηλά. (22) Αηελίδνληαο ηνλ Κύξηό ηνπο. (23) (75:22-23) 

Δπηπιένλ, ζηε νχλλα ππάξρεη ην Υαληίζ ηνπ Σδαξίξ κπηλ ‘Ακπλη 

Αιιάρ Αι-Μπνχηδαιη. Δίπε: «Καζφκαζηαλ κε ηνλ Πξνθήηε (), 

θαη θνίηαμε ην θεγγάξη ηελ 14
ε
 λχρηα, θαη είπε: ‘Θα δείηε ηνλ 

Κύξηό ζαο όπσο βιέπεηε απηό ην θεγγάξη, θαλεξά, ρσξίο λα 

εκπνδίδεη ν έλαο ηνλ άιινλ (από ην λα δεη, νύηε ζα ζηεξεί ν έλαο 

από ηνλ άιινλ ην λα δεη θαιά, δει. ν θαζέλαο ζα δεη ηνλ Αιιάρ 

κε εξεκία).’»
22

 

ٌَ ، فْظَ  ِٔ ٗعيَّ ٚ ّللاُ ػيٞ ِّٜ صيَّ ٚ اىقَشِ ىٞيخَ أسثغَ ػْشَشحَ ، فقبَه مَّْب جيً٘عب ىٞيخً ٍغَ اىْج َش اى

 ِٔ َُ فٜ سْإَٝزِ ٘ ٍُ َُ َٕزا ، َّل رَُضب ْٗ ب رََش ََ َُ سثَّنٌ م ْٗ  ( )اىجخبسٛ( : ) اَُّّنٌ َعزَش

Τπάξρνπλ πνιιά αθφκε Υαληίζ θαη εδάθηα ηνπ Κνξαλίνπ πνπ 

αλαθέξνπλ ην ίδην, κα είλαη αδχλαην λα ηα αλαθέξνπκε φια εδψ. 

                                           
20 Μπηράξ αι-Αλνπάξ ηνπ αι-Μαηδιίζη ηνκ. 4, ζει. 31. 
21 Καζθ αι-Γίηα’ ζει.417 
22 αρίρ αι-Μπνπράξη #544 θαη Μφζιεκ #633. 
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Πνηα είλαη ε Πίζηε ησλ Ρανπάθηλη, 

αλαθνξηθά κε ην Κνξάλην πνπ έρνπκε ζήκεξα, 

ην νπνίν ν Αιιάρ ππνζρέζεθε λα ην 

δηαθπιάμεη από νπνηαδήπνηε αιινίσζε ή 

δηαζηξέβισζε; 

Οη Ράθηληα -πνπ απνθαινχληαη ζήκεξα σο ηίηεο-, αλαθέξνπλ φηη 

ην Κνξάλην πνπ έρνπκε ζηελ θαηνρή καο δελ είλαη ην Κνξάλην πνπ 

απνθαιχθζεθε ζηνλ Πξνθήηε Μσράκκαλη . Ηζρπξίδνληαη φηη 

έρεη ππνζηεί αιιαγέο, θαη φηη έρνπλ αθαηξεζεί θάπνηα εδάθηα, ζηε 

ζέζε ησλ νπνίσλ πξνζηέζεθαλ άιια. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εγεηψλ ηηηώλ πηζηεχνπλ φηη ην Κνξάλην έρεη 

ππνζηεί αιιαγέο φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ αλ-Ννχξη αη-Σάκπξαζη 

ζην βηβιίν ηνπ ‘Φάζιν αι-Χηηάκπ θη ηαρξίθ θηηάκπ Ράκπη αι-

αξκπάκπ’. 

Ο Μσράκκαλη κπηλ Γηαθνχκπ αι-Κνπιάηλη είπε ζην βηβιίν ηνπ 

‘Οπζνύι αι-Κάθη’ ζην θεθάιαην: ‘Καλείο δελ ήηαλ ηθαλόο λα 

ζπγθεληξώζεη ην Κνξάλην, παξά κόλν νη Ηκάκεδεο’: ‘Ο Σδάκπηξ 

είπε φηη ν Άκπνπ Σδάθαξ είπε: «πνηνο ηζρπξίδεηαη φηη έρεη 

ζπγθεληξψζεη ην Κνξάλην φπσο απνθαιχθζεθε απφ ηνλ Αιιάρ, 

είλαη ςεχηεο. Καλείο δελ ήηαλ ηθαλφο λα ην ζπγθεληξψζεη θαη λα 

ην απνκλεκνλεχζεη φπσο απνθαιχθζεθε απφ ηνλ Αιιάρ, παξά 

κφλν ν Άιη κπηλ Ακπί Σάιηκπ θαη νη Ηκάκεδεο πνπ ηνλ 

δηαδέρζεθαλ.» 

Ο Σδακπίξ αλέθεξε, επίζεο, πσο ν Άκπνπ Σδαθάξ είπε: «Καλείο 

δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη έρεη ζπγθεληξψζεη νιφθιεξν ην 

Κνξάλην, παξά κφλν νη Ηκάκεδεο.». 

Ο Υηζάκ κπηλ άιηκ αλέθεξε φηη ν Άκπνπ Ακπλη Αιιάρ είπε: 

«Πξάγκαηη, ην Κνξάλην πνπ έθεξε ν Σδηκπξήι ζην Μσράκκαλη  

είρε 17000 εδάθηα.». 
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Απηφ ζεκαίλεη φηη ην Κνξάλην πνπ ηζρπξίδνληαη νη Ράθηληα φηη 

έρνπλ, είλαη θαηά ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην Κνξάλην πνπ 

έρνπκε ζήκεξα! Αλαδεηνχκε ζηνλ Αιιάρ θαηαθχγην απφ 

εθείλνπο! 

Ο Άρκαλη αη-Σάκπξαζη είπε ζην βηβιίν ηνπ: «αι-Ηρηηηδάδ» φηη ν 

καξ  είπε ζηνλ Εάηλη κπηλ Θάκπηη : «η’ αιήζεηα, ν Άιη 

έθεξε ην Κνξάλην ην νπνίν αλαθέξεη ηηο ληξνπηαζηηθέο πξάμεηο 

ησλ Μνπραηδηξείλ (νη Μνπζνπικάλνη πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηε 

Μεληίλα εμαηηίαο ησλ δησγκώλ από ηνπο άπηζηνπο ζηε Μέθθα) θαη 

ησλ Αλζάξ (νη Μνπζνπικάλνη νη θάηνηθνη ηεο Μεληίλα πνπ 

βνήζεζαλ θαη πξνζηάηεςαλ ηνπο Μεηαλάζηεο ηεο Μέθθαο). Γηα 

απηφ ζα πξέπεη λα γξάςνπκε ην Κνξάλην θαη λα αθαηξέζνπκε φια 

ηα εδάθηα πνπ αλαθέξνπλ ηηο ληξνπηαζηηθέο πξάμεηο ησλ 

Μνπραηδηξείλ θαη ησλ Αλζάξ.». Ο Εάηλη ην ελέθξηλε απηφ, θη 

έπεηηα είπε: «Μα φηαλ ηειεηψζσ κε ην λα ζπγθεληξψλσ ην 

Κνξάλην, φπσο κνπ είπεο λα θάλσ, θαη έπεηηα ν Άιη δείμεη 

νιφθιεξν ην Κνξάλην πνπ έρεη, ηφηε δε ζα θαηαζηήζεη απηφ ηε 

δνπιεηά κνπ κάηαηε;». Ο καξ είπε: «Ση λα θάλνπκε ινηπφλ;». Ο 

Εάηλη είπε: «Γλσξίδεηο θαιχηεξα ηη ζα πξέπεη λα θάλνπκε!». 

Έπεηηα, ν καξ είπε: «Γελ ππάξρεη ιχζε, παξά λα ηνλ 

ζθνηψζνπκε.». Σφηε ζρεδίαζε κηα πιεθηάλε γηα λα ηνλ ζθνηψζεη 

κέζσ ηνπ Υάιηλη κπηλ αι-Οπαιίλη, κα εθείλνο δελ θαηάθεξε λα ηε 

δηεμάγεη.». 

Δπίζεο ν αη-Σάκπξαζη αλέθεξε ζην ίδην βηβιίν φηη φηαλ ν καξ 

έγηλε Υαιίθεο, δήηεζε απφ ηνλ Άιη λα ηνπ δψζεη ην Κνξάλην, 

ψζηε λα ην αιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο. Ο καξ είπε: «Χ, Άκπνπ αι-

Υάζαλ, γηαηί δελ παξνπζηάδεηο ην Κνξάλην, ην νπνίν παξνπζίαζεο 

ζηνλ Άκπνπ Μπαθξ, ψζηε λα ην εγθξίλνπκε καδί;». Δθείλνο είπε: 

«Αδχλαην, κελ πξνζπαζήζεηο θαλ! Σν έθεξα κφλν ζηνλ Άκπνπ 

Μπαθξ, ψζηε λα θαλνχλ νη απνδείμεηο ελαληίνλ ηνπ θαη γηα λα κελ 

πείηε ηελ Ζκέξα ηεο Αλάζηαζεο: ‘Δκείο απηφ ην αγλννχζακε.’ ή 

‘Γελ ην έθεξεο.’ Απηφ ην Κνξάλην κπνξεί κφλν λα αγγηρηεί απφ 
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ηνπο αγλνχο θαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ Πξνθήηε  πνπ 

είλαη απφ ηνπο απνγφλνπο κνπ.» Ο καξ είπε: «Θα ππάξμεη ζηηγκή 

θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη θαλεξφ;». Ο Άιη είπε: «Ναη, φηαλ έιζεη 

απφ ηνπο απνγφλνπο κνπ ν Μάρληη, ζα ην θάλεη θαλεξφ θαη ζα 

θαιέζεη ηνπο αλζξψπνπο λα ην αθνινπζήζνπλ.». 

Καη φζν θαη λα πξνζπαζήζνπλ νη ηίηεο λα δειψζνπλ ηελ 

αζσφηεηά ηνπο απφ ην βηβιίν ηνπ αη-Σάκπξαζη γηα λα θαίλνληαη 

αζψνη απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, εθαξκφδνληαο ην δφγκα ηνπο 

«ΑΣ-ΣΑΚΗΑ» (πνπ ζεκαίλεη λα ςεχδνληαη γηα λα θξχςνπλ θάηη), 

ην βηβιίν απηφ πεξηέρεη θαη κεηαθέξεη πνιιέο παξαγξάθνπο απφ ηα 

βηβιία ησλ εγέησλ ηνπο, πνπ νη ηηηεο ζέβνληαη. Παξάγξαθνη 

ηέηνηνη πνπ δείρλνπλ θαλεξά ην πηζηεχσ ηνπο φηη ην Κνξάλην έρεη 

δηαζηξεβισζεί.  

Δπίζεο νη ηίηεο ηζρπξίδνληαη φηη ππάξρνπλ δχν εθδνρέο ηνπ 

Κνξαλίνπ: ε πξψηε είλαη θαλεξή θαη ε δεχηεξε είλαη κπζηηθή, 

θξπκκέλε θαη πεξηέρεη ην θεθάιαην αι-Οπηιάγηα (ε εγεζία). 

Δπίζεο νη ηίηεο ηζρπξίδνληαη φηη πνιιά εδάθηα αθαηξέζεθαλ απφ 

ην Κνξάλην, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Αλ-Ννχξη αη-Σάκπξαζη ζην 

βηβιίν ηνπ: «Φαζι αι-Χηηάκπ θη ηαρξίθ θηηάκπ Ράκπη αι-αξκπάκπ» 

φηη αθαηξέζεθε απφ ην εδάθην «θαη δελ αλπςψζακε ηελ ππφιεςή 

ζνπ;» ζηε νχξα Αζ-αξρ 94, ε θξάζε (κέζσ ηνπ Άιη, ηνπ 

γακπξνχ ζνπ). Οη ηίηεο δε ληξέπνληαη λα ην πνπλ απηφ αλνηρηά, 

παξ’ φιν πνπ γλσξίδνπλ θαιά φηη ην Δδάθην απηφ απνθαιχθζεθε 

ζηε Μέθθα, θαη ν Άιη εθείλνλ ηνλ θαηξφ δελ είρε παληξεπηεί 

αθφκε ηε θφξε ηνπ Πξνθήηε . 
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Πνηα είλαη ε Πίζηε ησλ Ράθηληα αλαθνξηθά 

κε ηνπο πληξόθνπο ηνπ Πξνθήηε; 

Ζ πίζηε ησλ Ράθηληα βαζίδεηαη ζην λα βξίδνπλ θαη λα 

θαηαινγίδνπλ απηζηία ζηνπο πληξφθνπο (ε επαξέζηεζε ηνπ 

Αιιάρ ζε φινπο ηνπο). Ο Αι-Κνπιάηλη είπε ζην βηβιίν ηνπ 

«Φόξνπ αι-Κάθη» φηη ν Σδάθαξ είπε: «Οη άλζξσπνη απνζηάηεζαλ 

κεηά ην ζάλαην ηνπ Πξνθήηε , εθηφο απφ ηξεηο.». Ρσηήζεθε, 

«Πνηνη είλαη νη ηξεηο;». Δίπε: «Ο Αι-Μηθληάλη κπηλ Αι-Άζνπαλη, 

ν Άκπνπ Γαξξ αι-Γηθάξη θαη ν αικάλ αι-Φάξζη.
23

» 

Ο Αι-Μαηδιίζη είπε ζην «Μπηράξ αι-Αλνπάξ» φηη έλαο 

απειεπζεξσκέλνο δνχινο ηνπ Άιη κπηλ Αι-Υνπζάηλ είπε: «Ήκνπλ 

κε ηνλ Άιη ελψ ήηαλ ειεχζεξνο θαη ηνπ είπα: «Πξάγκαηη, έρσ 

δηθαίσκα λα μέξσ γηα ηνλ Άκπνπ Μπαθξ θαη ηνλ καξ.». Δίπε: 

«Δίλαη άπηζηνη, θαη φπνηνο ηνπο αγαπά είλαη, επίζεο, άπηζηνο.». 

Ο Άκπνπ Υάκδα αζ-Θνπκάιη ξψηεζε ηνλ Άιη κπηλ Αι-Υνπζάηλ 

ζρεηηθά κε ηνλ Άκπνπ Μπαθξ θαη ηνλ καξ, θαη είπε: «Δίλαη 

άπηζηνη, θαη φπνηνο ζηέθεηαη καδί ηνπο είλαη, επίζεο, άπηζηνο.»
 24

 

ην Σαθζίξ ηνπ αι-Κνπκκί, ζηελ εμήγεζε ηνπ εδαθίνπ 90 ηεο 

νχξαο αλ-Ναρι: 

 َ َُّ ّللاَّ َْنِش اِ َُ اْى َٗ ِِ اْىفَْشَشبِء  َٰٚ َػ َٖ ْْ َٝ َٗ  َٰٚ اِٝزَبِء ِرٛ اْىقُْشثَ َٗ  ُِ ْحَغب اِْإِ َٗ ُش ثِبْىَؼْذِه  ٍُ  َٝؤْ

 َُ ٌْ رََزمَُّشٗ ٌْ ىََؼيَُّن ِٜ ۚ َِٝؼظُُن اْىجَْغ َٗ 

{Ο Αιιάρ δηαηάδεη ην Αι-‘Αληι (δει. ηε δηθαηνζύλε), θαη ην 

Αι-Ηρζάλ (δει. ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ πξνο ηνλ Αιιάρ 

κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν) θαη ην Ηηά’η δε Δι-Κόξκπα (ην λα 

                                           
23 Φφξνπ‘ αι-Κάθη ζει. 115 
24 Μπηράξ αι-Αλνπάξ ηνπ Αι-Μαηδιίζη, ηνκ. 69, ζει. 137-8. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα ζεκεηώζνπκε όηη ν Άιη κπηλ Αι-Υνπζαΐλ θαη όιε ε 

νηθνγέλεηα ηνπ Πξνθήηε  είλαη αζώνη από απηά ηα ςεύδε πνπ 

επηλόεζαλ νη Ράθηληα. 
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δίλεηο ζηνπο ζπγγελείο ζνπ ηα δηθαηώκαηά ηνπο, κε ην λα ηνπο 

ζπκπεξηθέξεζηε θάιιηζηα θαη κε ην λα δηαηεξείο ζηελνύο 

δεζκνύο καδί ηνπο) θαη απαγνξεύεη ην Αι-Φαρζά’ (θάζε 

αηζρξή πξάμε) θαη ην Αι-Μνύλθαξ (νηηδήπνηε απαγνξεύεηαη 

θαηά ηνλ Ηζιακηθό Νόκν) θαη ην Αι-Μπάγε (θάζε είδνπο 

θαηαπίεζε θαη άδηθνπ). αο λνπζεηεί ώζηε λα ην ιάβεηε 

ζνβαξά ππόςε.} (16:90) 

Δίπε: «Ζ Αι-Φαρζά’ (θάζε αηζρξή πξάμε) ελλνεί ηνλ Άκπνπ 

Μπαθξ, ην Αι-Μνχλθαξ (νηηδήπνηε απαγνξεχεηαη θαηά ηνλ 

Ηζιακηθφ Νφκν) ελλνεί ηνλ καξ θαη ην Αι-Μπάγε (θάζε είδνπο 

θαηαπίεζε θαη άδηθνπ) ελλνεί ηνλ ‘Οπζκάλ.»
25

 

Ο Α-Μαηδιίζη ζην «Μπηράξ αι-Αλγνπάξ» είπε: «Οη αλαθνξέο πνπ 

ππνδεηθλχνπλ ηελ απνζηαζία ηνπ Άκπνπ Μπαθξ θαη ηνπ καξ, 

θαη ηελ αληακνηβή πνπ ιακβάλεη θαλείο φηαλ ηνπο θαηαξηέηαη θαη 

δειψλεη ηελ αζσφηεηά ηνπ απφ απηνχο, είλαη ηεξάζηηεο ζε αξηζκφ 

θαη δελ κπνξνχλ φιεο λα αλαθεξζνχλ ζε απηφλ ηνλ ηφκν ή ζε 

πνιινχο ηφκνπο. ζα αλαθέξακε είλαη αξθεηά γηα εθείλνλ ηνλ 

νπνίν ν Αιιάρ ζέιεη λα θαζνδεγήζεη.»
26

 

Ο Αι-Μαηδιίζη αλέθεξε ζην Μπηράξ αι-Αλγνπάξ πνιιέο 

αθεγήζεηο φηη ν Άκπνπ Μπαθξ, ν καξ, ν Οζκάλ θαη ν 

Μνπ‘ανπίγηα, ε επαξέζηεζε ηνπ Αιιάρ επ’ απηψλ, βξίζθνληαη ζε 

θέξεηξα Ππξφο, αλαδεηνχκε θαηαθχγην ζηνλ Αιιάρ καθξπά απφ 

ηέηνηνπο ηζρπξηζκνχο!
27

 

ην βηβιίν ηνπ «Ηρθάθ αι-Χαθ», ν αι-Μάξ‘ηζη είπε: «Χ, Αιιάρ 

δφμαζε ηνλ Πξνθήηε Μσράκκαλη θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

Μσράκκαλη θαη λα θαηαξαζηείο ηα δχν είδσια ησλ Κνπξάηο θαη 

ηηο δχν Σδηκπη (πξνθαηαιήςεηο) ηνπο, θαη ηα Σαγθνύη (ςεπδή 

αληηθείκελα ιαηξείαο) ηνπο θαη ηηο δχν θφξεο ηνπο.». Γειαδή ηνλ 

                                           
25 Σαθζίξ αι-Κνπκκί ηνκ. 1/390 
26Μπηράξ αι-Αλνπάξ ηνκ. 30/230 
27 Μπηράξ αι-Αλνπάξ 30/236 
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Άκπνπ Μπαθξ θαη ηνλ καξ θαη ηηο θφξεο ηνπ Αΐζα θαη Υάθζα, ε 

επαξέζηεζε ηνπ Αιιάρ επ’ απηψλ. 

Ο Αι-Μαηδιίζη ζηελ πξαγκαηεία ηνπ, γλσζηή σο Αι-‘Αθά’ηλη (Σα 

Γφγκαηα) είπε: «Απηφ πνπ είλαη θαηά αλαγθαηφηεηα γλσζηφ ζηελ 

πίζηε ησλ Ηκάκεδσλ, είλαη ε λνκηκφηεηα ηνπ γάκνπ Αι-Μνύη‘α 

(πξνζσξηλνχ γάκνπ), ηνπ Υαηδ Σακάηνπ‘ θαη ηεο δήισζε ηεο 

αζσφηεηαο θάπνηνπ απφ ηνλ Άκπνπ Μπαθξ, ηνλ καξ θαη ηνλ 

‘Οπζκάλ θαη ηνλ Μνπ‘ανπίγηα, ηνλ Γηαδίλη κπηλ Μνπ‘ανπίγηα θαη 

φισλ απηψλ πνπ πνιέκεζαλ ελαληίνλ ηνπ Άιη, (ε επαξέζηεζε ηνπ 

Αιιάρ επ’ απηνχ).» 

Σελ Ζκέξα ηνπ ‘Αζνπξά’, νη ηίηεο θέξλνπλ έλαλ ζθχιν γηα λα 

παξειαχλεη θαη ηνλ απνθαινχλ καξ, θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ 

ρηππνχλ αλειέεηα κε μχια θαη πέηξεο, κέρξη ζαλάηνπ. Έπεηηα 

θέξλνπλ γηα λα παξειαχλεη κηα θαηζίθα θαη ηελ απνθαινχλ Αΐζα, 

θαη ηεο μεξηδψλνπλ ηηο ηξίρεο θαη ηελ ρηππνχλ κε παπνχηζηα κέρξη 

ζαλάηνπ.». 

Γηνξηάδνπλ, επίζεο, ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία δνινθνλήζεθε ν 

καξ αι-Φαξνχθ . Γηα λα ηηκήζνπλ ηνλ δνινθφλν ηνπ, ηνλ 

Άκπνπ Λν’ιν’α αι-Μαηδνχζη, ηνλ απνθαινχλ: «Μπάκπα νπηδά‘ 

αλη-Νηηλ.». Ζ επαξέζηεζε ηνπ Αιιάρ ζε φινπο ηνπο πληξφθνπο, 

θαη ηηο ζπδχγνπο ηνπ Πξνθήηε . 

Αγαπεηέ/-ε αδειθέ/-ή ζην Ηζιάκ, θνίηαμε πψο ε Αξ-Ράθηληα 

απερζάλεηαη ηελ θαιχηεξε δεκηνπξγία κεηά ηνπο Πξνθήηεο θαη 

ηνπο Αγγειηαθφξνπο (δει. ηνπο πληξφθνπο). Ο Αιιάρ θαη ν 

Αγγειηαθφξνο Σνπ ηνπο έρνπλ δνμάζεη, θαη ε Ούκκα 

(Μνπζνπικαληθφ έζλνο) έκαζε νκφθσλα ηελ αμηνπηζηία, ηελ 

αξεηή θαη ην φθεινο, θαζψο θαη ην Σδηράλη ηνπο ζην δξφκν ηνπ 

Αιιάρ. 
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Κνηλά Χαξαθηεξηζηηθά αλάκεζα ζηνπο 

Δβξαίνπο θαη ηνπο Ράθηληα 

Ο εΐρεο αι-Ηζιάκ Ηκπλ Σατκίγηα, ην έιενο ηνπ Αιιάρ ζ’ απηφλ, 

είπε: «Ζ απφδεημε απηνχ είλαη φηη ην δφγκα ησλ Ράθηληα είλαη 

παξφκνην κε απηφ ησλ Δβξαίσλ. Οη Δβξαίνη είπαλ πσο ε βαζηιεία 

κπνξεί λα αλήθεη κφλν ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ Νηανχλη (Γαβίδ) θαη 

νη Ράθηληα είπαλ πσο ε εγεζία κπνξεί λα είλαη κφλν ζηνπο 

απνγφλνπο ηνπ Άιη .» 

Οη Δβξαίνη είπαλ: «Γελ κπνξεί λα ππάξμεη θαλέλα Σδηράλη ζην 

δξφκν ηνπ Αιιάρ, κέρξη λα εκθαληζηεί ν Φεπηφ-Υξηζηφο (Αληί-

Υξηζηφο) θαη λα δνζεί ε εληνιή ηεο κάρεο. Οη Ράθηληα είπαλ: «Γελ 

ππάξρεη θαλέλα Σδηράλη ζην δξφκν ηνπ Αιιάρ, κέρξη λα 

εκθαληζηεί ν Μαρληί θαη θάπνηνο απφ ηνπο νπξαλνχο λα θαιέζεη 

ζε κάρε.» 

Οη Δβξαίνη θαζπζηεξνχλ ηηο πξνζεπρέο κέρξη ηα αζηέξηα λα 

θσηίζνπλ ηε λχρηα, θαη νη Ράθηληα θαζπζηεξνχλ ηελ πξνζεπρή 

Μάγθξηκπ κέρξη εθείλε ηελ ψξα ηεο λχρηαο. Ο Πξνθήηεο  είπε: 

«Ζ Ούκκα (νπαδνί) κνπ ζα παξακέλεη ζε θαιή θαηάζηαζε, 

εθόζνλ δελ θαζπζηεξεί ηελ πξνζεπρή Μάγθξηκπ κέρξη ηα 

αζηέξηα λα θσηίζνπλ ηε λύρηα.» (Άκπνπ Νηανύλη – (Χάζαλ)) 

شٗا اىَغشَة اىٚ أُ رشزَجَِل َّل رضاُه أٍزٜ ثخٍٞش أ) ٗ قبه ػيٚ اىفطشِح ٍب ىٌ ٝئخِّ

 ًُ  حغِ. –( صشٞح أثٜ داٗد اىْج٘

Οη Δβξαίνη δηαζηξέβισζαλ ηελ Σνξά, φπσο έθαλαλ θαη νη Ράθηληα 

κε ην Κνξάλην (ηνπο). Οη Δβξαίνη δελ ην ζεσξνχλ λφκηκν λα 

ζθνππίδνληαη πάλσ απφ ηηο θάιηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λίςεο, 

φπσο πηζηεχνπλ θαη νη Ράθηληα. 

Οη Δβξαίνη απερζάλνληαη ηνλ Γαβξηήι θαη ιέλε: «Δίλαη ερζξφο καο 

απφ ηνπο Αγγέινπο.». Οη Ράθηληα ιέλε: «Ο Σδηκπξήι έθαλε έλα 
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ιάζνο φηαλ έδσζε ηελ Οπάρη (απνθάιπςε) ζηνλ Πξνθήηε 

Μσράκκαλη, αληί ζηνλ Άιη.»
28

 

Οη Ράθηληα ζπκθσλνχλ, επίζεο, κε ηνπο Υξηζηηαλνχο αλαθνξηθά 

κε ηελ πξνίθα. Γελ δίλνπλ ζηηο ζπδχγνπο ηνπο πξνίθα, γηαηί νη 

Ράθηληα πηζηεχνπλ ζηνπο πξνζσξηλνχο γάκνπο θαη ηνπο ζεσξνχλ 

λφκηκνπο. 

Οη Δβξαίνη θαη νη Υξηζηηαλνί είλαη θαιχηεξνη απφ ηνπο Ράθηληα, 

γηαηί φηαλ νη Δβξαίνη ξσηήζεθαλ πνηνη είλαη νη θαιχηεξνη απφ 

φινπο ηνπο Δβξαίνπο, απάληεζαλ: «Οη χληξνθνη ηνπ Μσπζή», 

θαη φηαλ νη Υξηζηηαλνί ξσηήζεθαλ πνηνη είλαη νη θαιχηεξνη απφ 

φινπο ηνπο Υξηζηηαλνχο, είπαλ: «Οη ζχληξνθνη ηνπ Ηεζνχ». Καη 

φηαλ νη Ράθηληα ξσηήζεθαλ πνηνη είλαη νη ρεηξόηεξνη άλζξσπνη, 

είπαλ: «Οη χληξνθνη ηνπ Πξνθήηε Μσράκκαλη».
29

 

Οη Δβξαίνη δηαθξίλνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζε δπν θαηεγνξίεο, ηνπο 

Δβξαίνπο θαη ηα άιια έζλε. Σα άιια έζλε πεξηιακβάλνπλ 

νπνηνλδήπνηε δελ είλαη Δβξαίνο. Οη Δβξαίνη πηζηεχνπλ φηη απηνί 

νη ίδηνη είλαη νη πηζηνί. ζν γηα ηα ππφινηπα έζλε, ζεσξνχλ πσο 

είλαη πνιπζετζηέο, άπηζηνη, πνπ δελ γλσξίδνπλ ηίπνηα γηα ηνλ 

Αιιάρ, θαη φηη ν Αιιάρ δεκηνχξγεζε ηα έζλε κφλν γηα λα 

εμππεξεηνχλ ηνπο Δβξαίνπο, θαη φηη νη δσέο θαη ηα ρξήκαηα ησλ 

άιισλ εζλψλ είλαη λφκηκα γηα ηνπο Δβξαίνπο. Αλαθέξεηαη ζην 

Σαικνχλη: «Όια ηα έζλε εθηόο από ηνπο Δβξαίνπο, είλαη 

πνιπζετζηέο.». Οη Ραβίλνη αλαπαξάγνπλ απηέο ηηο δηδαζθαιίεο 

αλάκεζα ζηνπο Δβξαίνπο. Ο ίδηνο ν Ηεζνχο δελ ήηαλ αζθαιήο απφ 

                                           
28 Τπάξρεη κηα νκάδα Ράθηληα πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ν Σδηκπξήι 

ιεηηνπξγνχζε πξνδνηηθά θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ Μελχκαηνο θαη ην 

έδσζε ζην Μσράκκαλη  αληί ζηνλ Άιη . Ο Άιη  ήηαλ πην δίθαηνο 

απφ ηνλ Πξνθήηε  απφ απηήλ ηελ άπνςε. Αγαπεηέ Μνπζνπικάλε 

θνίηαμε απηφ ην νινθάλεξν ςέκα. Ο Αιιάρ ιέεη: «Σν Αμηόπηζην 

Πλεύκα [δει. ν Γαβξηήι] ην έθεξε θάησ», ηη ιεο γηα απηφ ην δφγκα 

αγαπεηέ Μνπζνπικάλε; 
29 Μηλράηδ αζ-νχλλα ηνπ εΐθ Αι-Ηζιάκ ηκπλ Σατκίγηα 1/24. 
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ην δφιν ηνπο. ην Σαικνχλη αλαθέξεηαη φηη ν Ηεζνχο ήηαλ έλαο 

«άπηζηνο πνπ δελ γλώξηδε ηίπνηα γηα ηνλ Αιιάρ (Θεό).». 

Οη Ράθηληα πηζηεχνπλ φηη νη ίδηνη είλαη νη κφλνη πηζηνί (παξφιν 

πνπ νη Ράθηληα ζπληζηνχλ κφλν ην 5% ησλ Μνπζνπικάλσλ), θαη 

φηη νη Μνπζνπικάλνη (Αρι Αζ-νχλα νπά Αι-Σδακά‘α – πνπ 

ζπληζηνχλ ην 95% ησλ Μνπζνπικάλσλ) είλαη άπηζηνη θαη δελ 

έρνπλ κεξίδην ζην Ηζιάκ. Ο ιφγνο πνπ νη Ράθηληα ζεσξνχλ 

απίζηνπο ηνπο ππφινηπνπο Μνπζνπικάλνπο είλαη φηη νη ππφινηπνη 

κνπζνπικάλνη (Αρι Αζ-νχλα νπά Αι-Σδακά‘α) δελ 

αλαγλσξίδνπλ ηελ Οπηιάγηα (θεδεκνλία/εμνπζία) ησλ ηκάκεδψλ 

ηνπο. Οη Ράθηληα ην ζεσξνχλ απηφ ππιψλα ηνπ Ηζιάκ. χκθσλα 

κε απηνχο, έλαο Μνπζνπικάλνο πνπ δελ πηζηεχεη ζηελ Οπηιάγηα 

είλαη άπηζηνο, φπσο θη έλαο Μνπζνπικάλνο πνπ δελ πηζηεχεη ζηε 

Μαξηπξία ηεο Πίζηεο θαη ζηηο πξνζεπρέο. Ζ Οπηιάγηα ιακβάλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο ππιψλεο ηνπ Ηζιάκ. 

Ο Αι-Μπνχξθη αθεγήζεθε φηη ν Άκπνπ Ακπλη Αιιάρ είπε: «Γελ 

ππάξρεη αιεζηλφο πηζηφο εθηφο απφ εκάο θαη ηνπο ηίηεο αδειθνχο 

καο, θαη φινη νη ππφινηπνη άλζξσπνη δελ είλαη αιεζηλνί πηζηνί.» 

ηελ εμήγεζε ηνπ, ν αι-Κνπκκί αθεγείηαη πσο ν Άκπνπ Ακπλη 

Αιιάρ είπε: «Γελ ππάξρεη θαλείο ζηε ζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ, εθηφο 

απφ εκάο κέρξη ηελ Ζκέξα ηεο Αλάζηαζεο.»
30

 

 

                                           
30 ‘Μπαδι αι-Μαηδρνχλη θη Μνζάκπαραη ει-Ράθηληα κπη αι-Γηαρνχλη’ 

ηνπ Ακπλη Αιιάρ αι-Σδακίιη 2/599 θαη 568. 



 

 

 
 23  

Η πίζηε ησλ Αξ-Ράθηληα ζηνπο Ικάκεδεο 

Οη Ράθηληα ηζρπξίδνληαη φηη νη Ηκάκεδέο ηνπο είλαη αιάζεηνη θαη 

φηη γλσξίδνπλ ηα αφξαηα. Ο Αι-Κνπιάηλη αλέθεξε ζην Οπζνύι αι-

Καάθη: «Ο Ηκάκεο Σδά‘θαξ αζ-άληηθ είπε: ‘Δίκαζηε νη θχιαθεο 

ηεο γλψζεο ηνπ Αιιάρ, είκαζηε νη εξκελεπηέο ηεο Δληνιήο ηνπ 

Αιιάρ. Δίκαζηε αιάζεηνη, έρεη δηαηαρζεί λα καο ππαθνχλ θαη λα 

κε καο παξαθνχλ. Δίκαζηε ην θαλεξφ επηρείξεκα ηνπ Αιιάρ 

ελάληηα ζε φπνηνλ δεη πάλσ ζηε γε θαη θάησ απφ ηνπο 

νπξαλνχο.’». 

Ο Αι-Κνπιάηλη ιέεη ζην αι-Καάθη: «Κεθάιαην: Αλ νη Ηκάκεδεο 

ζέινπλ λα κάζνπλ, ζα κάζνπλ.». Ο Σδά‘θαξ είπε: «Πξάγκαηη, αλ 

έλαο Ηκάκεο ζειήζεη λα κάζεη ζα κάζεη. Οη Ηκάκεδεο γλσξίδνπλ 

πφηε ζα πεζάλνπλ, θαη πεζαίλνπλ κφλν απφ επηινγή.». 

Ο Αι-Υνκευλί αλέθεξε ζην βηβιίν ηνπ: «Σαρξίξ αι-Οπαζίια»: 

«Πξάγκαηη, νη Ηκάκεδέο καο έρνπλ πεξίνπηε ζέζε, θαη έλα θπζηθφ 

ραιηθάην ζην νπνίν ππνηάζζεηαη φιε ε δεκηνπξγία.». Δπίζεο, 

είπε: «Οη δψδεθα Ηκάκεδεο έρνπλ πςειή ζέζε κε ηνλ Αιιάρ. 

Καλείο θνληηλφο άγγεινο ή αγαπεηφο Πξνθήηεο δελ έρεη θηάζεη 

απηή ηε ζέζε.».
31

 

Οη Ράθηληα θνιαθεχνπλ ηνπο Ηκάκεδέο ηνπο ηφζν πνιχ, ψζηε ηνπο 

έρνπλ πάλσ απ’ φινπο ηνπο Πξνθήηεο εθηφο ηνπ Μσράκκαλη . Ο 

Αι-Μαηδιίζη αλέθεξε ζην βηβιίν ηνπ: «Μηξ’άη αι-‘Οπθνύι»: «Οη 

δψδεθα Ηκάκεδεο είλαη θαιχηεξνη θαη ζπνπδαηφηεξνη απφ φινπο 

ηνπο Πξνθήηεο, εθηφο ηνπ Πξνθήηε Μσράκκαλη .»
32

 

Ζ ππεξβνιή ησλ Ράθηληα δελ ζηακάηεζε εδψ, αιιά έθηαζε ζην 

ζεκείν λα ηζρπξίδνληαη φηη νη Ηκάκεδεο είλαη νη λφκηκνη ραιίθεδεο 

φιεο ηεο δεκηνπξγίαο. 

                                           
31 Σαρξίξ αι-Οπαζίια γηα ηνλ αι-Υνκευλί, ζει. 52,94 
32 Μηξ’άη αι-‘Οπθνχι θε αξρ Άρκπαξ ααι αξ-Ραζνχι, Αι-Μάηδιηζη 

2/90. 
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Ο Αι-Υφ’η είπε ζην βηβιίν ηνπ, «Μηζκπάρ αι-Φνπθθάρα»: «Γελ 

ππάξρεη ακθηβνιία φηη είλαη θεδεκφλεο γηα ηε δεκηνπξγία φπσο 

θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηηο αθεγήζεηο, γηαηί απηνί είλαη ν ιφγνο 

πίζσ απφ ηε δεκηνπξγία. Μέζσ απηψλ ε δεκηνπξγία πιάζεηαη. Αλ 

δελ ήηαλ απηνί, ε δεκηνπξγία δε ζα ππήξρε. Απηή ε Οπηιάγηα 

(θεδεκνλία) είλαη παξφκνηα κε ηε δχλακε ηνπ Αιιάρ πάλσ ζηε 

δεκηνπξγία.»
33

 

Αλαδεηνχκε θαηαθχγην ζηνλ Αιιάρ απέλαληη ζε ηέηνηα απφθιηζε 

θαη ηέηνηνλ εμηξεκηζκφ! 

Πψο γίλεηαη απηνί νη Ηκάκεδεο λα είλαη ν ιφγνο πίζσ απφ ηε 

δεκηνπξγία; Πψο κπνξεί λα επηηέιεζαλ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ησλ 

αλζξψπσλ; Πψο γίλεηαη νη άλζξσπνη λα δεκηνπξγήζεθαλ γηα ράξε 

ησλ Ηκάκεδσλ; Δλψ ν Αιιάρ ιέεη: 

 َب َخي ٍَ َٗ ُِ َّظ اَِّلَّ ىَِْٞؼجُُذٗ اِْإِ َٗ  َِّ  ْقُذ اْىِج

{Καη δελ έπιαζα ηα ηδηλλ θαη ηελ αλζξσπόηεηα, παξά κόλν γηα 

λα Με ιαηξεύνπλ.} (51:56) 

Αλαδεηνχκε θαηαθχγην ζηνλ Αιιάρ απφ απηέο ηηο απνθιίλνπζεο 

πεπνηζήζεηο, νη νπνίεο απέρνπλ απφ ην Κνξάλην θαη ηε νχλλα. 

Ο εΐρεο αι-Ηζιάκ ηκπλ Σαυκίγηα, ην έιενο ηνπ Αιιάρ επ’ απηνχ, 

είπε: «Οη Ράθηληα ηζρπξίδνληαη φηη ε ζξεζθεία δίδεηαη ζηνπο 

Ηκάκεδεο, νη νπνίνη έπεηηα απνθαζίδνπλ ηη είλαη Χαιάι (λφκηκν) 

θαη ηη είλαη Χαξάκ (παξάλνκν) θαη ε ζξεζθεία είλαη φ,ηη 

απνθαζίδνπλ απηνί.» 

Αγαπεηέ αλαγλψζηε, αλ ζεο λα δεηο μεθάζαξν πνιπζετζκφ θαη 

απηζηία δελ έρεηο παξά λα δηαβάζεηο ηνπο παξαθάησ ζηίρνπο ηνπ 

πνηήκαηνο ηνπ ηίηε Ηκπξαρίκ αι-Αακίιη, ν νπνίνο κηιά γηα ηνλ 

Άιη κπηλ Άκπη Σάιηκπ, ε επαξέζηεζε ηνπ Αιιάρ επ’ απηνχ: 

                                           
33 Μηζκπάρ αι-Φνπθθάρα, Ακπί Αι-Κάζηκ Αι-Υνχ’η 5/33. Μηξάη αι-

‘Οπθνχι θε αξρ Άθκαξ ααι αξ-Ραζνχι. Αι-Μαγιίζη 2/90 
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Άκπα Χάζαλ είζαη ην κάηη ηνπ Θενύ 

Δίζαη ην ζεκάδη ησλ πςειώλ ηθαλνηήησλ Σνπ 

Δίζαη απηόο πνπ γλσξίδεη ηα αόξαηα 

Σίπνηα δελ μεθεύγεη από ηελ απέξαληε γλώζε ζνπ 

Δίζαη ν ειεγθηήο ηεο δεκηνπξγίαο 

ε ζέλα αλήθεη ε εληνιή, 

Γε κέλεη παξά λα ην επηζπκήζεηο θαη ζα δήζεηο αύξην. 

Αθφκα έλαο, ην φλνκα ηνπ νπνίνπ είλαη Άιη κπηλ νπιετκάλ αι-

Μαδίληη, είπε επαηλψληαο ηνλ Άιη κπηλ Άκπη Σάιηκπ, ε 

επαξέζηεζε ηνπ Αιιάρ επ’ απηνχ: 

Ω, Άκπνπ Χάζαλ, είζαη ν ζύδπγνο ηεο αι-Μπνπηνύι 

Δίζαη ην πιεπξό ηνπ Θενύ θαη ε Ψπρή ηνπ Αγγειηαθόξνπ 

Δίζαη ε παλζέιελνο θαη ε ιηαθάδα ηνπ πλεύκαηνο 

Ο Πξνθήηεο ζε θάιεζε ηελ άζηαηε κέξα 

Καη είπε όηη ζα εγεζείο ζηελ αι-Γαληίξ 

Γηαηί είζαη ν εγέηεο όισλ ησλ πηζηώλ 

Όιεο νη ππνζέζεηο εγθξίλνληαη από ζέλα 

Καη γλσξίδεηο ηη βξίζθεηαη ζηηο θαξδηέο ησλ αλζξώπσλ 

Δίζαη απηόο πνπ ζα αλαζηήζεη ηνπο λεθξνύο από ηνπο ηάθνπο ηνπο  

Οη ππνζέζεηο ηεο Έζραηεο Ζκέξαο βξίζθνληαη ζηελ επρέξεηά ζνπ 

Δίζαη απηόο πνπ αθνύεη ηα πάληα θαη βιέπεη ηα πάληα 

Δίζαη παληνδύλακνο ζε όιεο ηηο ππνζέζεηο 

Αλ δελ ήζνπλ εζύ θαλέλα άζηξν δε ζα θηλνύηαλ 
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Αλ δελ ήζνπλ εζύ θαλέλα νπξάλην ζώκα δε ζα θηλνύηαλ 

Γλσξίδεηο ηηο ππνζέζεηο ηεο δεκηνπξγίαο 

Αλ δελ ήζνπλ εζύ, ν Αιιάρ δε ζα κηινύζε ζηνλ Μσπζή 

Γόμα ζ’ Απηόλ πνπ ζε δηακόξθσζε όπσο είζαη 

Θα δεηο ην κπζηηθό ηνπ νλόκαηόο ζνπ ζην ζύκπαλ 

Σν λα αγαπηέζαη είλαη ζαλ ηνλ ήιην πνπ πάεη πάλσ από ην κέησπν 

Δίζε απηόο πνπ ζε κηζεί λα κε βηώζεη θακία επηηπρία 

Όινη νη πξνθήηεο θαη όιε ε δεκηνπξγία 

Γελ είλαη παξά δνύινη ζνπ θαη δεκηνπξγία ζνπ 

Ω, Άκπα Χάζαλ, είζαη ν ειεγθηήο ηεο δεκηνπξγίαο 

ε ζέλα επηζηξέθνπλ όινη όζνη ρξεηάδνληαη βνήζεηα ή θαηαθύγην 

Θα δώζεηο γηα όζνπο ζ’ αγαπνύλ λα πηνπλ θαηά ηελ Ζκέξα ηεο 

αλάζηαζεο 

Καη ζα απαξλίεζαη όζνπο ζε απαξλήζεθαλ  

Όηαλ έρσ πξνβιήκαηα ζπκάκαη ην όλνκά ζνπ 

Με ηελ αγάπε ζνπ, ζα εηζέιζσ ζηνλ Παξάδεηζό ζνπ 

Θα μεζηφκηδε θάηη ηέηνην έλαο Μνπζνπικάλνο πνπ πηζηεχεη ζην 

Ηζιάκ; Μα ηνλ Αιιάρ, αθφκα θαη νη πνιπζετζηέο πξηλ ηνλ εξρνκφ 

ηνπ Ηζιάκ δελ είπαλ πνηέ θάηη ηέηνην! 
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Πνηα είλαη ε πίζηε Αξ-Ράηδ‘α ζηελ νπνία 

πηζηεύνπλ νη Αξ-Ράθηληα; 

Οη Ράθηληα εηζήγαγαλ σο θαηλνηνκία ηελ ηδέα ηεο «αξ-ξάηδ‘α» 

(επηζηξνθή ζηε δσή κεηά ην ζάλαην). Ο Αι-Μνθίλη είπε: «Οη 

Ράθηληα ζπκθσλνχλ νκφθσλα φηη πνιινί απφ ηνπο λεθξνχο ζα 

επηζηξέςνπλ ζηε δσή.». 

Πηζηεχνπλ φηη ν ηειεπηαίνο Ηκάκεο ηνπο, ν Αι-Καΐκ, ν νπνίνο ζα 

εκθαληζηεί φηαλ θηάλεη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ απφ ην ηνχλει ηνπ, ζα 

ζθαγηάζεη φινπο ηνπο αληηπάινπο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

απηψλ πνπ δελ ζπκθψλεζαλ καδί ηνπο ζε πνιηηηθά δεηήκαηα. Θα 

επηζηξέςεη ζηνπο ηίηεο ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο ζηέξεζαλ αλά 

ηνπο αηψλεο.
34

 

Ο Αζ-άηελη αι-Μνξηάληα είπε ζην βηβιίν ηνπ «Αι-Μαζά’ηι αλ-

Νάζζηξηα» φηη ν Άκπνπ Μπαθξ θαη ν καξ ζα ζηαπξσζνχλ ζε έλα 

δέλδξν θαηά ηελ επνρή ηνπ αι-Μαρληί, ηνπ δσδέθαηνπ Ηκάκε πνπ 

ηνλ απνθαινχλ νη ηίηεο Αι-Καΐκ γηα ηνλ Αάιη Μσράκκαλη 

(νηθνγέλεηα ηνπ Μσράκκαλη). Σν δέλδξν ζην νπνίν ππνηίζεηαη φηη 

ζα ζηαπξσζνχλ ζα είλαη πγηέο θαη ζα μεξαζεί, αθνχ ζηαπξσζνχλ 

ζε απηφ.
35

 

Ο Αι-Μαηδιίζη είπε φηη ζην βηβιίν ηνπ «Χαθ αι-Γηαθίλ» φηη ν 

Μσράκκαλη αι-Μπάθηξ είπε: «ηαλ εκθαληζηεί ν Μαρληί, ζα 

αλαζηήζεη ηελ Αΐζα, ηε κεηέξα ησλ πηζηψλ, θαη ζα ηεο επηβάιεη 

ηελ αξκφδνπζα ηηκσξία.».
36

 

Ζ έλλνηα ηεο «αξ-ξάληδ‘α» έρεη ππνζηεί ηδηαίηεξε αλάπηπμε. Έρεη 

αλαθεξζεί φηη φινη νη ηίηεο Ηκάκεδεο ζα επαλέιζνπλ ζηε δσή καδί 

κε ηνπο αληηπάινπο ηνπο. 

                                           
34 Ανπά’ηι αι-Μαθάιαη ηνπ αι-Μνθίλη ζει. 51 
35 Αι-Υνηνχη αι-‘Αξίληα ηνπ Μνπρηκπ Αλη-Νηηλ αι-Υαηίκπ ζει. 80 
36 Υαθ αι-Γηαθίλ ηνπ Αι-Μαηδιίζη ζει. 347 
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Απηή ε γεινία πίζηε δείρλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην κίζνο πνπ 

ηξέθνπλ θαηά ησλ Μνπζνπικάλσλ. Ηδηαίηεξε έθπιεμε πξνθαιεί 

ην γεγνλφο φηη ε πίζηε απηή απέξξηπηε ηελ πίζηε ζηελ Έζραηε 

Ζκέξα. 

Βαζηθά, απηή ε πίζηε ζρεηίδεηαη κε ηελ εθδίθεζε απφ ηνπο 

αληηπάινπο ησλ ηηηώλ. Σν εξψηεκα πνπ πξέπεη λα ηεζεί είλαη ην 

πνηνη είλαη νη αληίπαινη ησλ ηηηώλ; Ζ παξαθάησ αθήγεζε κάο 

δείρλεη ην κίζνο πνπ ηξέθνπλ νη ηίηεο θαηά ησλ νπληηψλ 

Μνπζνπικάλσλ, θαη πφζν θνληά βξίζθνληαη ζηνπο Υξηζηηαλνχο 

θαη ηνπο Δβξαίνπο. Ο Αι-Μαηδιίζη αλέθεξε ζην βηβιίν ηνπ 

«Μπηράξ αι-Αλνπάξ» φηη ν Άκπνπ Μπαζζίξ αθεγήζεθε πσο ν 

Άκπνπ Ακπλη Αιιάρ είπε: «Χ, Άκπνπ Μσράκκαλη, είλαη ζαλ λα 

βιέπσ ηελ ψξα θαηά ηελ νπνία ν αι-Καΐκ ζα θαηέιζεη ζην Σδακί 

αζ-άρια κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.». Αλαθέξζεθε: «Ση ζα ζπκβεί 

ζηνπο Αρι Αδ-Γίκα (δει. ζηνπο Δβξαίνπο θαη ζηνπο Χξηζηηαλνύο 

πνπ δνπλ ζε κηα Μνπζνπικαληθή  ρώξα, νη νπνίνη έρνπλ ηελ 

ππόζρεζε θαη ζπκθσλία ησλ Μνπζνπικάλσλ λα θαηνηθνύλ ζηελ 

Μνπζνπικαληθή ρώξα κε αζθάιεηα θαη αμηνπξέπεηα);». Δθείλνο 

είπε: «Θα θάλνπκε καδί ηνπο κηα ζπκθσλία, φπσο έθαλε ν 

Αγγειηαθφξνο ηνπ Αιιάρ . Θα θαηαβάινπλ Σδίδπα (ην θφξν).». 

Ρψηεζα: «Καη ηη ζα γίλεη κε απηνχο πνπ ελαληηψλνληαη ζε ζαο;». 

Δθείλνο είπε: «ρη, Άκπνπ Μσράκκαλη, απηνί πνπ καο 

ελαληηψλνληαη δελ έρνπλ κεξίδην ζην θξάηνο καο. Ο Αιιάρ έρεη 

θαηαζηήζεη λφκηκν ζε καο λα ρχλνπκε ην αίκα ηνπο φηαλ έξζεη ν 

Καΐκ. ήκεξα είλαη παξάλνκν λα ην θάλνπκε, αο κελ ζε μεγειάζεη 

θαλείο. ηαλ έξζεη ν αι-Καΐκ ζα πάξεη εθδίθεζε γηα καο θαη γηα 

ηνλ Αγγειηαθφξν ηνπ Αιιάρ.».
37

 

Αγαπεηέ/-ε αδειθέ/ή ζην Ηζιάκ θνηηάμηε πψο ν Μαρληί ησλ 

ηηηώλ ζα πνιεκήζεη ηνπο νπλίηεο Μνπζνπικάλνπο! Μπνξεί 

θαλείο λα πεη φηη απηνί πνπ ζα ζθνησζνχλ είλαη απηνί πνπ 

                                           
37 Μπηράξ αι-Αλνπάξ ηνπ αι-Μαηδιίζη 52/376 
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δείρλνπλ θαλεξά έρζξα απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ Πξνθήηε , 

θαη αθνχ νη νπλίηεο αγαπνχλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Πξνθήηε ηφηε 

απηή ε απεηιή δελ ηνπο πεξηιακβάλεη. Πξνο απάληεζε ζ’ απηφ 

ιέκε: «Τπάξρνπλ πνιιέο αθεγήζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη Ράθηληα 

κηινχλ γηα ηνπο Νάζηκπα, θαη φηαλ εμεγνχλ πνηνπο ελλννχλ κε 

απηφλ ηνλ φξν, είλαη νη νπλίηεο Μνπζνπικάλνη.» 

Μπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ην «Αι-Μαράζηλ αλ-Ναθζαλίγηα» γηα 

ηνλ Υνπζαΐλ Ααι ‘Αζθνχξ αλη-Νηξάδη αι-Μπαρξάλη θαη ην βηβιίν 

«Αζ-ηράκπ αζ-Θάθθηκπ θη κπαγηάλ κα‘λα αλ-Νάζηκπ» γηα ηνλ 

Γηνχζηθ αι-Μπαρξάλη. 
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Πνηα είλαη ε αιήζεηα πίζσ από ηελ πίζηε ηεο 

«Αη-Σαθθία» ζηελ νπνία πηζηεύνπλ νη 

Ράθηληα; 

Αη-Σαθθία έρεη νξηζηεί απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ηίηεο ινγίνπο σο: 

«Να ιέεη θαλείο ή λα θάλεη θάηη πνπ αληηβαίλεη ζηα πηζηεχσ ηνπ, 

φηαλ ρξεηάδεηαη λα απαιχλεη κηα ζπκθνξά πνπ ζα ηχρεη ζηνλ ίδην, 

ηελ πεξηνπζία ή ηελ ηηκή ηνπ.» 

Ο Αι-Κνπιάηλη αλέθεξε ζην βηβιίν ηνπ «Οπζνχι αι-Κάθη»: «Ο 

Άκπνπ Ακπλη Αιιάρ είπε, Χ, Άκπνπ καξ, 9/10
α
 ηεο πίζηεο 

βξίζθνληαη ζηελ Αη-Σαθθία. Απηφο πνπ δελ έρεη Αη-Σαθθία, δελ 

έρεη πίζηε! Σν Αη-Σαθθία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε κέξνο 

ηεο πίζηεο, εθηφο απφ ην αιθνφι θαη ην ζθνχπηζκα πάλσ απφ ηηο 

θάιηζεο.»  

Ο Αι-Κνπιάηλη αλέθεξε, επίζεο, φηη ν Άκπνπ Ακπλη Αιιάρ είπε: 

«Να θνβάζηε γηα ηε ζξεζθεία ζαο, λα ηελ θξχβεηε κε Αη-Σαθθία! 

Απηφο πνπ δελ έρεη Αη-Σαθθία, δελ έρεη πίζηε.»
38

 

Δίλαη, επίζεο, λφκηκν ζχκθσλα κε ηνπο ηίηεο λα νξθίδνληαη θαη ζε 

άιινπο εθηφο απφ ηνλ Αιιάρ αλαθνξηθά κε ηελ Αη-Σαθθία, 

αλαδεηνχκε θαηαθχγην ζηνλ Αιιάρ! 

Ο Αι-Υνπξξ αι-‘Άκηιη ζην βηβιίν ηνπ «Οπαζά’ηι αο-ίη‘α 

(ηίηεο)» αλέθεξε φηη ν Ηκπλ Μπαθίξ αλέθεξε πσο ν Ενπξάξα 

αλέθεξε πσο ν Άκπνπ Σδά‘θαξ είπε: «Πεξλάκε, πξάγκαηη, απφ 

αλζξψπνπο πνπ καο δεηνχλ λα νξθηζηνχκε ζηελ πεξηνπζία καο 

απφ ηελ νπνία πιεξψλνπκε ηε Εαθά (ππνρξεσηηθή ειεεκνζχλε).». 

Δθείλνο είπε: «Χ, Ενπξάξα αλ είζαη ζε θαηάζηαζε θφβνπ, θάλε 

έλαλ φξθν κε φ,ηη ζέινπλ λα νξθηζηείο.». Δίπε: «Αθφκε θαη κε 

δηαδχγην θαη απειεπζέξσζε δνχινπ.». Δθείλνο είπε: «κε φ,ηη 

ζέινπλ.». 

                                           
38 Οπζνχι αι-Κάθη, ζει. 482-3 
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Ο ακά‘α αθεγήζεθε φηη ν Άκπνπ Ακπλη Αιιάρ είπε: «Αλ έλαο 

άλζξσπνο θάλεη έλαλ φξθν κε Αη-Σαθθία, δελ ζα πάζεη θαθφ αλ 

αλαγθαζηεί θαη ρξεηαζηεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη.» 

Οη Ράθηληα βιέπνπλ ην Αη-Σαθθία σο ππνρξέσζε θαη ε ζξεζθεία 

ηνπο δελ είλαη νινθιεξσκέλε ρσξίο απηφ.  

Χ, Μνπζνπικάλνη, λα θπιάγεζζε απφ ηνπο ηίηεο! 
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Πνηα είλαη ε αιήζεηα πίζσ από ηελ πίζηε ηνπ 

Αη-Σίλα ηελ νπνία δηαηεξνύλ νη Ράθηληα; 

Απηή ε πίζηε ζρεηίδεηαη κε ην έδαθνο ηνπ ηάθνπ ηνπ αι-Υνπζαΐλ, 

ε επαξέζηεζε ηνπ Αιιάρ επ’ απηνχ. Έλαο απφ ηνπο απνθιίλνληεο, 

ν Μσράκκαλη αλ-Ννπ‘κάλ αι-Υάξηζη –γλσζηφο σο Αζ-εΐθ αι-

Μνθίλη (δει. ν επεξγεηηθφο εΐρεο), αλέθεξε ζην βηβιίν ηνπ Αι-

Μαδάξ φηη ν Άκπνπ Ακπλη Αιιάρ είπε: «ην έδαθνο ηνπ ηάθνπ 

ηνπ αι-Υνπζαΐλ ππάξρεη ζεξαπεία γηα θάζε αζζέλεηα θαη είλαη ε 

κεγαιχηεξε ζεξαπεία.» 

Ο Ακπλη Αιιάρ είπε: «Βάιηε ην ρψκα ηνπ αι-Υνπζαΐλ ζηα 

ζηφκαηα ησλ παηδηψλ ζαο.» 

Δίπε: «Μεξηθά ξνχρα ζηάιζεθαλ ζηνλ Άκπη αι-Υάζαλ αξ-Ρίληα 

απφ ηνλ Υνπξαζάλ, κέζα ζηα νπνία ππήξρε ιίγν ρψκα. Ρψηεζε 

απηφλ πνπ ηα έθεξε: «Ση είλαη απηφ;». Δίπε: «Υψκα απφ ηνλ ηάθν 

ηνπ αι-Υνπζαΐλ, δελ ζηέιλεη ξνχρα ή νηηδήπνηε άιιν αλ δελ 

ππάξρεη κηα δφζε απηνχ ηνπ ρψκαηνο εθεί.». Έιεγε: «Απηφ είλαη 

ζεκάδη ζσηεξίαο, κε ηε βνχιεζε ηνπ Αιιάρ.». 

Ο άλδξαο ξψηεζε ηνλ Αζ-άληηθ ζρεηηθά κε ην λα θάεη (ζν ην 

κέγεζνο ελφο ξεβηζηνχ) απφ ην ρψκα απφ ηνλ ηάθν ηνπ αι-Υνπζαΐλ 

θαη ν αζ-άληηθ ηνπ είπε: «ηαλ ην θαο λα ιεο: ‘Χ, Αιιάρ, ζνπ 

δεηψ κε ην δηθαίσκα ηνπ αγγέιινπ πνπ ην πήξε, θαη κε ην 

δηθαίσκα ηνπ Πξνθήηε πνπ ην απνζήθεπζε, θαη κε ην δηθαίσκα 

απηνχ πνπ είλαη ζακκέλνο εθεί, λα δνμάζεηο ηνλ Πξνθήηε 

Μσράκκαλη θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαη λα θάλεηο απηφ ζεξαπεία 

γηα θάζε αζζέλεηα θαη κέζν αζθάιεηαο γηα θάζε θφβν θαη 

πξνζηαζίαο απφ θάζε θαθφ.». 

Ο Άκπνπ Ακπλη Αιιάρ ξσηήζεθε ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ρψκαηνο απφ ηνλ ηάθν ηνπ Υάκδα θαη ηνπ Αι-Υνπζαΐλ θαη ηα 

νθέιε ηνπ θαζελφο, θαη είπε: «Σα θνκπνιφγηα πνπ θηηάρλνληαη 

απφ ην ρψκα ηνπ ηάθνπ ηνπ αι-Υνπζαΐλ θάλνπλ Γηθξ 
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(κλεκνλεχνπλ θαη δνμάδνπλ ηνλ Αιιάρ) απφ κφλα ηνπο, ρσξίο 

απηφο πνπ ηα θνπβαιάεη λα θάλεη ή λα πεη ηίπνηε.» 

Οη Ράθηληα πηζηεχνπλ φηη νη ηίηεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ έλα 

ηδηαίηεξν ρψκα δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ νη 

νπλίηεο. Σα δχν ρψκαηα έπεηηα, αλακείρζεθαλ. Έηζη, θάζε ηίηεο 

πνπ θάλεη θαθφ είλαη εμαηηίαο ηεο επηξξνήο ηνπ ρψκαηνο ησλ 

νπληηψλ πνπ βξίζθεηαη κέζα ηνπ, θαη θάζε νπλλίηεο πνπ θάλεη 

θαιφ είλαη εμαηηίαο ηεο επηξξνήο ηνπ ρψκαηνο ησλ ηηηψλ πνπ 

βξίζθεηαη κέζα ηνπ, θαη ηελ Ζκέξα ηεο Αλάζηαζεο πηζηεχνπλ φηη 

νη ακαξηίεο πνπ έρνπλ δηαπξάμεη νη ηίηεο ζα ξηρζνχλ ζηνπο 

νπλίηεο Μνπζνπικάλνπο θαη νη θαιέο πξάμεηο ησλ νπληηψλ 

Μνπζνπικάλσλ ζα δνζνχλ ζηνπο ηίηεο! 

 



 

 

 
 34  

Πνηα ε ζρέζε ηεο πίζηεο ησλ Ράθηληα κε ηνπο 

νπλίηεο Μνπζνπικάλνπο 

Ζ πίζηε ησλ Ράθηληα ζε ζρέζε κε ηνπο νπλίηεο Μνπζνπικάλνπο 

είλαη φηη ην αίκα ελφο νπλίηε είλαη λφκηκν λα ρπζεί θαη ν πινχηνο 

ηνπ είλαη λφκηκν λα παξζεί κε ηε βία. 

Ο Αζ-αληνχθ αλέθεξε ζην αι-Έιαι κηα αθήγεζε πνπ εληνπίδεηαη 

κέρξη ηνλ Άκπνπ Νηανχλη κπηλ Φάξθαλη, φηη είπε ζηνλ Άκπνπ 

Ακπλη Αιιάρ: «Ση έρεηο λα πεηο γηα ηνλ Αλ-Νάζηκπ (νπλίηε);». 

Δθείλνο είπε: «Σν αίκα ηνπ είλαη λφκηκν λα ρπζεί απφ καο. Αλ 

κπνξείο λα ηνλ ζθνηψζεηο ζπξψρλνληαο έλαλ ηνίρν, ψζηε λα ηνλ 

θαηαπιαθψζεη, ή πλίγνληάο ηνλ ζηε ζάιαζζα, ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ κάξηπξεο, θάλ’ ην!». Έπεηηα ηνλ ξψηεζα γηα ηελ 

πεξηνπζία ηνπ θαη είπε: «Παξ’ ηελ αλ κπνξείο.». 

Οη Ράθηληα ηζρπξίδνληαη φηη ηα λενγέλλεηά ηνπο είλαη αγλά, ζε 

αληίζεζε κε ηα άιια παηδηά, ηα νπνία είλαη αθάζαξηα. Ο Υάζηκ 

αι-Μπαρξάλη ιέεη ζηελ εμήγεζή ηνπ «Αι-Μπνπξράλ» φηη ν 

Μάηζακ κπηλ Γηάργηα θαηέγξαςε φηη ν Σδά‘θαξ κπηλ Μσράκκαλη 

είπε: «Κάζε λενγέλλεην γελληέηαη κε έλαλ ζαηαλά παξφλ ζηε 

γέλλεζή ηνπ. Μφιηο ν ζαηαλάο θαηαιάβεη φηη ην λενγέλλεην είλαη 

ηίηεο, ην λενγέλλεην ζα πξνζηαηεπζεί απφ ην ζαηαλά. Αλ δελ 

είλαη ηίηεο ν ζαηαλάο απηφο ζα ηνπνζεηήζεη ην δάρηπιφ ηνπ ζηνλ 

πξσθηφ ηνπ παηδηνχ θαη ην παηδί ζα γίλεη εξκαθξφδηην, θαη έλαο 

θπζηθφο ακαξησιφο, θαη ζ’ απηφ ην ζεκείν ην κσξφ ζα θιάςεη 

εμεξρφκελν απφ ηε κήηξα ηεο κεηέξαο ηνπ.» 

Οη Ράθηληα ηζρπξίδνληαη φηη φια ηα παηδηά είλαη πξντφληα κνηρείαο 

εθηφο απφ ηνπο ίδηνπο! Ο Αι-Κνπιάηλη ζην βηβιίν ηνπ, «Αξ-Ρφληα 

κηλ αι-Κάθη» αλέθεξε κηα αθήγεζε απφ ηνλ Άκπνπ Υάκδα, φηη ν 
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Άκπνπ Σδά‘θαξ είπε: «Μα ηνλ Αιιάρ, σ, Άκπνπ Υάκδα, φια ηα 

παηδηά είλαη ηέθλα ηεξνδνχισλ, εθηφο απφ ηνπο ηίηεο καο.’».
39

 

Οη ηίηεο πηζηεχνπλ φηη ε απηζηία ησλ νπληηψλ Μνπζνπικάλσλ 

είλαη κεγαιχηεξε θαη ρεηξφηεξε απφ απηή ησλ Υξηζηηαλψλ θαη ησλ 

Δβξαίσλ. χκθσλα κε απηνχο νη Υξηζηηαλνί θαη νη Δβξαίνη είλαη 

«εμ’ αξρήο» άπηζηνη, ελψ νη νπλίηεο είλαη απνζηάηεο, θαη ε 

απνζηαζία είλαη ρεηξφηεξε απφ ηελ απηζηία. Γη’ απηφ έρνπλ 

βνεζήζεη θαη εμαθνινπζνχλ λα βνεζνχλ Υξηζηηαλνχο θαη 

Δβξαίνπο ελαληίνλ νπληηψλ Μνπζνπικάλσλ. Αλαθέξεηαη ζην 

βηβιίν Οπαζά’ηι αζ-ηί‘α (ηα κέζα ησλ ηηηώλ) φηη ν αι-Φνπληάηι 

κπηλ Γηαζζάξ είπε: «Ρψηεζα ηνλ Άκπνπ Σδά‘θαξ γηα κηα ηίηηζζα 

θαη γηα ην αλ ζα κπνξνχζα λα ηελ παληξέςσ κε έλαλ Νάζηκπ (δει. 

νπλλίηεο).». Δίπε: «ρη γηαηί ν Νάζηκπ είλαη Κάθηξ (άπηζηνο).»
40

 

Οη νπλλίηεο Μνπζνπικάλνη απνδίδνπλ ηνλ φξν ‘Νάζηκπ’ ή 

‘Νανπάζηκπ’ ζε φπνηνλ κηζεί ηνλ Άιη κπηλ Άκπη Σάιηκπηλ , αιιά 

νη ηίηεο απνθαινχλ ηνπο νπλίηεο Μνπζνπικάλνπο ‘Νανπάζηκπ’, 

γηαηί νη νπλίηεο ιέλε φηη ν Άκπνπ Μπαθξ, ν ‘καξ θαη ν 

‘Οπζκάλ ήηαλ λφκηκνη ραιίθεδεο πξηλ ηνλ Άιη, ε επαξέζηεζε ηνπ 

Αιιάρ επ’ απηψλ. ε θάζε πεξίπησζε απηφ έρεη επηβεβαησζεί θαηά 

ηνλ θαηξφ ηνπ Αγγειηαθφξνπ ηνπ Αιιάρ . Ζ απφδεημε γη’ απηφ 

βξίζθεηαη ζην Υαληίζ ηνπ Ηκπλ καξ: «πγθξίλακε ηνπο 

αλζξώπνπο θαηά ηνλ θαηξό ηνπ Αγγειηαθόξνπ ηνπ Αιιάρ 

ιέγνληαο όηη ν ηάδε είλαη θαιύηεξνο από ηνλ ηάδε, θαη 

επηιέμακε ηνλ Άκπνπ Μπαθξ πάλσ από ηνλ Όκαξ θαη ηνλ 

Όκαξ πάλσ ηνλ ‘Οπζκάλ.» (αι-Μπνπράξη) 

ِّٜ صيَّ ) ِِ اىْج ٍَ َِ اىْبِط فٜ َص َش ُمَّْب َُّخُِّٞش ثٞ ََ ، فََُْخُِّٞش أثب ثنٍش، ثٌ ُػ ٚ ّللاُ ػيٞٔ ٗعيٌَّ

ٌُٖ َٜ ّللاُ ػْ َُ سض َِ َػفَّب َُ ث َِ اىخطَّبِة، ثٌ ُػْثَب  ( صشٞح اىجخبسٛث

                                           
39 Σαθζίξ αι-Μπνπξράλ αι-Μπαρξάλη 2/300 
40 Οπαζά’ηι αζ-ηί‘α γηα ηνλ αι-Υνπξ αι-‘Άκηιη 7/431 θαη αη-Σαρδίκπ 

7/303 
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Ο Αη-Σακπαξάλη πξνζέζεζε ζην αι-Κακπίξ: «Ο Πξνθήηεο 

γλψξηδε φηη ην θάλακε απηφ (φηη ζπγθξίλακε), θαη δελ απέξξηπηε 

απηφ πνπ θάλακε.» 

Ο Ηκπλ ‘Αζάθηξ είπε: «Πξνηηκήζακε ηνλ Άκπνπ Μπαθξ, έπεηηα 

ηνλ καξ, έπεηηα ηνλ ‘Οπζκάλ θαη κεηά ηνλ Άιη.» 

Τπάξρεη κηα αθήγεζε ζην ‘κνχζλαλη Άρκαλη’ φηη ν Άιη κπηλ Άκπη 

Σάιηκπ είπε: «Οη θαιύηεξνη ησλ αλζξώπσλ ζηελ Ούκκα 

(Μνπζνπικαληθό έζλνο) έπεηηα από ηνλ Πξνθήηε ηνπ Αιιάρ  

είλαη ν Άκπνπ Μπαθξ θαη έπεηηα ν Όκαξ.». (‘Αρκαλη – αρίρ) 

ُ ػُْٔ ٗخُٞشٕب ثؼَذ أثٜ  َٜ ّللاَّ ب أث٘ ثَْنٍش سض ِخ ثؼَذ ّجِّٖٞ ٍَّ ِٓ اْل ُ قبَه : خُٞش ِٕز ٍّٜ أَّّٔ َػِ ػي

ُٞذ اىثَّبىثَ  ََّ ُ ػُْٔ ٗى٘ شئُذ ع َٜ ّللاَّ  شٞحص -( ٍغْذ أحَذ ثَْنٍش ػَُش سض

Ο Ηκάκεο αδ-Γάρακπη είπε φηη απηή ε αθήγεζε ήηαλ Μνπηανπάηηξ 

(δει. αθεγήζεθε νκφθσλα). 
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Πνηα ε πίζηε ησλ Ράθηληα αλαθνξηθά κε ηνλ 

πξνζσξηλό γάκν (αι-Μνύη‘α) 

Σν Αι-Μνύη‘α έρεη ζπνπδαία αξεηή γηα ηνπο Ράθηληα, αλαδεηνχκε 

θαηαθχγην ζηνλ Αιιάρ! Αλαθέξεηαη ζην βηβιίν «Μάλραηδ αο-

άληηθηλ» γηα ηνλ Φαηρ Αιιάρ Αι-Καζάλη, φηη ν αο-άληηθ είπε: 

«Σν Αι-Μνύη‘α είλαη ε ζξεζθεία κνπ θαη ε ζξεζθεία ησλ 

πξνγφλσλ κνπ. πνηνο ην θάλεη, εθαξκφδεη ηε ζξεζθεία καο θαη 

φπνηνο ην απνξξίπηεη, ζη’ αιήζεηα απνξξίπηεη ηε ζξεζθεία καο. 

ρη, αληίζεηα ηεξεί θάπνηα ζξεζθεία δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή 

καο! Σν παηδί πνπ γελληέηαη απφ ζρέζε Αι-Μνύη‘α είλαη θαιχηεξν 

απφ ην παηδί πνπ γελληέηαη εληφο θαλνληθνχ γάκνπ, θαη φπνηνο 

απνξξίπηεη ην Αι-Μνύη‘α είλαη απνζηάηεο, θαλεξφο άπηζηνο.»
41

 

Ο Αι-Κνπκκί είπε ζην βηβιίν ηνπ «Μαλ ιάα γηαρληόξνρν αι-

θαθίρ» φηη ν Ακπλη Αιιάρ κπηλ ελάλ αλέθεξε φηη ν Άκπνπ 

Ακπλη Αιιάρ είπε: «Ο Αιιάρ, ν Όςηζηνο, έρεη απαγνξεχζεη ηα 

νηλνπλεπκαηψδε γηα ηνπο ηίηεο καο θαη αλη’ απηψλ ηνπο έρεη 

δψζεη ην Αι-Μνύη‘α.»
42

 

Αλαθέξεηαη ΦΔΤΓΧ ζην Σαθζίξ Μάλραηδ αο-άληηθηλ γηα ηνλ 

αι-Καζάλη φηη ν Πξνθήηεο  είπε (ΒΔΒΑΗΟ ΑΤΣΑ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ 

ΣΑ ΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΖΣΖ ): 

«πνηνο θάλεη Αι-Μνύη‘α κηα θνξά ζα ειεπζεξψζεη ην έλα ηξίην 

ηνπ εαπηνχ ηνπ απφ ηε Κφιαζε. πνηνο ην θάλεη δχν θνξέο ζα 

ειεπζεξψζεη ηα δχν ηξίηα ηνπ εαπηνχ ηνπ απφ ηελ Κφιαζε θαη 

φπνηνο ην θάλεη ηξεηο θνξέο ζα ειεπζεξσζεί πιήξσο απφ ηελ 

Κφιαζε.». 

ηελ ίδηα πεγή αλαθέξεηαη ΦΔΤΓΧ φηη: «πνηνο θάλεη Αι-

Μνύη‘α κηα θνξά ζα πξνζηαηεπζεί απφ ηελ νξγή ηνπ Αιιάρ, 

                                           
41 Μάλραηδ αζ-άληηθηλ γηα ηνλ αι-Καζάλη, ζ. 2/495 
42 Μαλ ιάα γηαρληφξνρν αι-θαθίρ ηνπ αι-Κνπκκί, ζ. 330 
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φπνηνο ην θάλεη δχν θνξέο ζα αλαδεηρζεί κε ηνπο επζεβείο θαη 

φπνηνο ην θάλεη ηξεηο θνξέο ζα είλαη ζηνλ Παξάδεηζν κε ηνπο 

Πξνθήηεο.». 

ηελ ίδηα πεγή αλαθέξεηαη ΦΔΤΓΧ φηη ν Πξνθήηεο  είπε 

(ΒΔΒΑΗΟ ΑΤΣΑ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΖΣΖ ):: 

«πνηνο θάλεη Αι-Μνύη‘α κηα θνξά ζα είλαη ζην επίπεδν ηνπ αι-

Υνπζαΐλ, φπνηνο ην θάλεη δχν θνξέο ζα είλαη ζην επίπεδν ηνπ αι-

Υάζαλ, φπνηνο ην θάλεη ηξεηο θνξέο ζα είλαη ζην επίπεδν ηνπ Άιη 

κπηλ Άκπη Σάιηκπ, θαη φπνηνο ην θάλεη ηέζζεξηο θνξέο ζα είλαη 

ζην επίπεδφ κνπ.»
43

 

Οη Ράθηληα δε ζέηνπλ φξην ζηνλ κέγηζην αξηζκφ γπλαηθψλ κε ηηο 

νπνίεο κπνξεί λα είλαη θάπνηνο κέζσ Αι-Μνύη‘α. Αλαθέξεηαη ζην 

Φνπξνύ αι-Κάθη θαη ζην Αη-Σαρδίξ θαη ζην Αι-Ηζηηκπζάξ φηη ν 

Ενπξάξα ξψηεζε ηνλ Άκπη Ακπλη Αιιάρ: «Θεσξνχληαη νη 

γπλαίθεο ηνπ Αι-Μνύη‘α (πξνζσξηλφ γάκν) απφ ηηο ηέζζεξηο 

λφκηκεο ζπδχγνπο πνπ επέηξεςε ην Ηζιάκ;» Δίπε: «Παληξεπηείηε 

σο Μνχη‘α αλ επηζπκείηε ρίιηεο, γηαηί είλαη κηζζσηέο.» 

Ο Μσράκκαλη κπηλ Μφζιεκ θαηέγξαςε φηη ν Άκπνπ Σδά‘θαξ είπε 

ζρεηηθά κε ην Αι-Μνύη‘α: «Ζ γπλαίθα ζην γάκν Αι-Μνύη‘α δελ 

ζεσξείηαη απφ ηηο ηέζζεξηο λφκηκεο ζπδχγνπο πνπ επέηξεςε ην 

Ηζιάκ, γηαηί δε δηαδεχγνληαη νχηε θιεξνλνκνχλ. Αληίζεηα, 

πιεξψλνληαη σο κηζζσηέο.» 

Ζ γπλαίθα πνπ απνθηηέηαη κέζσ Αι-Μνύη‘α «είλαη πιεξσκέλε». 

Έηζη, δελ είλαη ζχδπγνο, δελ θιεξνλνκείηαη θαη δε δηαδεχγεηαη. Με 

άιια ιφγηα, είλαη κνηραιίδα.  

Οη ηίηεο απφ ηελ νκάδα Σνχζη πεξηθξφλεζαλ ην Αι-Μνχη‘α ζην 

βηβιίν ηνπ Σαρδίκπ αι-Αρθάκ. Δίπε: «Αλ κηα γπλαίθα πξνέξρεηαη 

απφ επγελή νηθνγέλεηα δελ είλαη λφκηκν λα επηδνζεί ζ’ απηήλ ηελ 

                                           
43 Σαθζίξ Μάλραηδ αζ-άληηθηλ ηνπ αι-Καζάλη 2/492-3 
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πξάμε ιφγσ ηεο ληξνπήο θαη ηνπ αηηκαζκνχ πνπ ζα πέζνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηά ηεο.»
44

 

Οη ηίηεο λνκηκνπνίεζαλ επίζεο ην πξσθηηθφ ζεμ. Αλαθέξεηαη ζην 

αι-Ηζηηκπζάξ φηη ν Άιη κπηλ αι-Υάθακ είπε: «Άθνπζα ηνλ νθπάλ 

λα ιέεη: ‘Δίπα ζηνλ αξ-Ρίληα: ‘Κάπνηνο απφ ηνπο νπαδνχο ζνπ κνπ 

δήηεζε λα ζε ξσηήζσ θάηη γηαηί ν ίδηνο ληξεπφηαλ λα ζ’ ην 

δεηήζεη απεπζείαο.’ Δίπε, ‘Ση είλαη απηφ;’ Δίπε: ‘Δίλαη λφκηκν έλαο 

άλδξαο λα πιεζηάζεη ηε γπλαίθα ηνπ απφ ηνλ πξσθηφ;’ Δθείλνο 

είπε: ‘Ναη, είλαη λφκηκν!’’»
45

 

 

                                           
44 Σαρδίκπ αι-Αρθάκ γηα ηνλ αη-Σνχζη 7/227 
45 Αι-Ηζηηκπζάξ γηα ηνλ αη-Σνχζη 3/243 



 

 

 
 40  

Πνηα είλαη ε πίζηε ησλ αξ-Ράθηληα αλαθνξηθά 

κε ηελ αλ-Νάηδαθ θαη ηελ Καξκπαιά’; Πνην 

είλαη ην όθεινο από ηελ επίζθεςε απηώλ ησλ 

ηόπσλ ζύκθσλα κε απηνύο; 

Οη ηίηεο ζεσξνχλ ηνπο ηάθνπο ησλ πξαγκαηηθψλ ή ππνηηζεκέλσλ 

Ηκάκεδψλ ηνπο σο ηεξνχο ηφπνπο. χκθσλα κε απηνχο, ε Κνχθα 

είλαη ηεξή πφιε, ε Καξκπαιά’ είλαη ηεξή πφιε θαη ε Κνπκκ είλαη 

ηεξή πφιε. Αθεγνχληαη κηα αλαθνξά ηνπ αζ-άληηθ, ν νπνίνο είπε 

φηη ν Αιιάρ έρεη έλα Υάξακ (ηεξφο ηφπνο), πνπ είλαη ε Μέθθα, θαη 

ν Πξνθήηεο  έρεη έλα Υάξακ πνπ είλαη ε Μαληίλα θαη ν Ζγέηεο 

ησλ Πηζηψλ, ν Άιη κπηλ Άκπη Σάιηκπ έρεη έλα Υάξακ πνπ είλαη ε 

Κνχθα, θαη εκείο (δει. νη ηίηεο) έρνπκε έλα Υάξακ, πνπ είλαη ε 

Κνπκκ. 

χκθσλα κε ηνπο ηίηεο, ε Καξκπαιά’ μεπεξλά ζε αξεηή ην ίδην ε 

Κά‘κπα (ν Ηεξφο Οίθνο ζηε Μέθθα). Αλαθέξεηαη ζην Μπηράξ αι-

Αλνπάξ φηη ν Άκπνπ Ακπλη Αιιάρ είπε: «Ο Αιιάρ απνθάιπςε 

ζηε Κά‘κπα: ‘Αλ δελ ήηαλ ην ρψκα ηεο Καξκπαιά’, δελ ζα ζε είρα 

επλνήζεη, αλ δελ ήηαλ νη άλζξσπνη πνπ θαηνηθνχλ εθεί απηφο (ν 

αι-Υνπζαΐλ) πνπ είλαη ζακκέλνο εθεί, δελ ζα ζε είρα 

δεκηνπξγήζεη νχηε ζα είρα δεκηνπξγήζεη απηφλ ηνλ Οίθν γηα ηνλ 

νπνίν είκαη ππεξήθαλνο, λα είζαη ινηπφλ ηαπεηλφο ππεξέηεο ζηε 

γε ηεο Καξκπαιά’, δηαθνξεηηθά ζα ζε ξίμσ ζηελ Κφιαζε.»
46

 

χκθσλα κε ηνπο ηίηεο, ε επίζθεςε ζηνλ ηάθν ηνπ αι-Υνπζαΐλ 

ζηελ Καξκπαιά’, ζεσξείηαη ζπνπδαηφηεξε απφ ηελ ηέιεζε ηνπ 

πέκπηνπ ππιψλα ηνπ Ηζιάκ, ην πξνζθχλεκα, δειαδή, ζηε Μέθθα. 

Ο Αι-Μαηδιίζη αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ Μπηράξ αι-Αλνπάξ φηη ν 

Μπαζίξ αλη-Νηαράλ είπε: ‘Δίπα ζηνλ Ακπί Ακπλη Αιιάρ: ‘Αλ 

πεξάζεη ην αι-Υαηδ (ην πξνζθχλεκα), κπνξψ λα αληηθαηαζηήζσ 

ην Υαηδ κε ην λα επηζθεθηψ ηνλ ηάθν ηνπ αι-Υνπζαΐλ.’. Δίπε: 

                                           
46 Μπηράξ αι-Αλνπάξ 10/107 
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‘Καιή δνπιεηά, θάζε πηζηφο πνπ επηζθέπηεηαη ηνλ ηάθν ηνπ αι-

Υνπζαΐλ γλσξίδνληαο ηελ αξεηή ηνπ, ζα θαηαγξαθεί γηα εθείλνλ 

ζαλ 20 Υαηδ θαη 20 Οχκξα, πνπ φια ηνπο είλαη απνδεθηά. Θα 

θαηαγξαθεί, επίζεο, γηα εθείλνλ ζαλ 20 κάρεο πνπ δφζεθαλ ππφ 

θάπνηνλ Αγγειηαθφξν ή δίθαην θπβεξλήηε. πνηνο πεγαίλεη εθεί 

ηελ Ζκέξα ηνπ ‘Άξαθα, γλσξίδνληαο ηελ αξεηή ηνπ, ζα 

θαηαγξαθεί γηα εθείλνλ ζαλ 1000 Υαηδ θαη 1000 Οχκξα, πνπ φια 

ηνπο είλαη απνδεθηά θαη 1000 κάρεο πνπ δφζεθαλ ππφ θάπνηνλ 

Αγγειηαθφξν ή δίθαην Ηκάκε.» 

ηελ ίδηα πεγή αλαθέξεηαη φηη φζνη έξρνληαη λα επηζθεθηνχλ ηνλ 

αι-Υνπζαΐλ είλαη αγλνί, θαη φζνη ηεινχλ Υαηδ θαη ζηέθνληαη ζην 

‘Άξαθα είλαη παηδηά ηεο Μνηρείαο! Αλαδεηνχκε θαηαθχγην ζηνλ 

Αιιάρ! Αλαθέξεηαη φηη ν Άιη κπηλ Αζκπάη δειψλεη πσο ν Ακπνχ 

Ακπλη Αιιάρ είπε: «Ο Αιιάρ αξρίδεη λα βιέπεη φζνπο έξρνληαη λα 

επηζθεθηνχλ ηνλ ηάθν ηνπ αι-Υνπζαΐλ (ζηελ Καξκπαιά’) ηελ 

παξακνλή ηνπ ‘Άξαθα.». Σνπ είπα, πξηλ λα θνηηάμεη ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ ‘Άξαθα (δει. πνπ ζηέθνληαη ζην ιφθν ‘Άξαθα 

ζηε Μέθθα θαη ηεινχλ πξνζθχλεκα εθεί ζηε Μέθθα); Δθείλνο 

είπε, λαη! Ρψηεζα γηαηί, θαη είπε: «Αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ζηέθνληαη ζηνλ ‘Άξαθα είλαη θαη παηδηά ηεο κνηρείαο θαη απηφ δελ 

ηζρχεη γηα φζνπο έξρνληαη λα επηζθεθηνχλ ηνλ ηάθν ηνπ αι-

Υνπζαΐλ.»
47

 

Ο ιφγηφο ηνπο Άιη αζ-ηζηάλη είπε ζην βηβιίν ηνπ «Μηλράηδ αζ-

άιηρηλ» φηη είλαη θαιχηεξν λα ηειεί θαλείο πξνζεπρέο θνληά 

ζηνπο ηάθνπο (εθείλνη νη ηάθνη πνπ ηνπο ζεσξνχλ σο ηεξνχο 

ηφπνπο) απφ ην λα ηηο ηειεί ζην Μάζηδηλη (ηδακί). Δίπε: «Εήηεκα 

Αξ. 562: Δίλαη αμηέπαηλε ε ηέιεζε πξνζεπρψλ ζε ηεξνχο ηάθνπο 

πνπ αλήθνπλ ζηνπο Ηκάκεδεο. Αλαθέξεηαη πσο είλαη αθφκε 

θαιχηεξν θαη απφ ηελ ηέιεζε πξνζεπρψλ ζηα Μαζάηδηλη (ηδακηά). 

Αλαθέξεηαη φηη ε ηέιεζε πξνζεπρψλ θνληά ζηνλ ηάθν ηνπ Άιη 

                                           
47 Ο.π. 85/98 
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κπηλ Ακπί Σάιηκπ είλαη ζπνπδαηφηεξε απφ 200.000 πξνζεπρέο 

νπνπδήπνηε αιινχ.»
48

 

Ο Άκπαο αι-Καζάλη, έλαο ηίηεο θιεξηθφο, αλέθεξε, επίζεο, ζην 

βηβιίν ηνπ: «Μαζάκπηρ αι-Σδαλάλ»: «Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε 

γε ηεο Καξκπαιά’ είλαη ην ηεξφηεξν κέξνο ζην Ηζιάκ. Έρεη 

επλνεζεί ζε θεηκεληθέο απνδείμεηο ππέξ φισλ ησλ άιισλ 

πεξηνρψλ. Δίλαη ε επινγεκέλε γε ηνπ Αιιάρ. Δίλαη ην αζθαιέο 

θαη ηεξφ θαηαθχγην ηνπ Αιιάρ. Δίλαη ν ζφινο ηνπ Ηζιάκ. Δίλαη έλα 

απφ ηα κέξε ζηα νπνία ν Αιιάρ επηζπκεί λα ηνλ ιαηξεχνπλ νη 

δνχινη Σνπ.  Σν ρψκα ηνπ απνηειεί ζεξαπεία γηα φιεο ηηο 

αζζέλεηεο. Απηέο νη αξεηέο δελ έρνπλ θαηαγξαθεί νχηε γηα ην 

Κά’κπα.»
49

 

ην βηβιίν αι-Μαδάξ, ν Μσράκκαλη αλ-Ννπ‘καλ, πνπ νλνκάδεηαη 

αο-εΐρ αι-Μνθίλη, είπε ζρεηηθά κε ην Μάζηδηλη (ηδακί) ζηελ αι-

Κνχθα: «χκθσλα κε αθεγήζεηο, ν Άκπνπ Σδά‘θαξ αι-Μπάθηξ 

είπε: ‘Αλ νη άλζξσπνη γλψξηδαλ ηελ αξεηή ηνπ Μάζηδηλη ηεο 

Κνχθα, ζα είραλ εηνηκάζεη γη’ απηφ πξνκήζεηεο θαη ζα 

εξρφληνπζαλ απφ θάζε γσληά ηνπ θφζκνπ. Ζ ηέιεζε κηαο 

πξνζεπρήο εθεί, ηζνδπλακεί κε έλα Υαηδ, θαη ε ηέιεζε κηαο 

πξναηξεηηθήο πξνζεπρήο ηζνδπλακεί κε ηελ ηέιεζε ‘Οχκξα.»
50

 

ην ίδην βηβιίν αλαθέξεηαη πσο ν επηζθέπηεο ηνπ ηάθνπ ηνπ αι-

Υνπζαΐλ ζα πξέπεη λα δείμεη κε ην δεμί ηνπ ρέξη θαη λα πεη: 

«Έξρνκαη ζε ζέλα σο επηζθέπηεο, δεηψ δχλακε εξρφκελνο ζε 

ζέλα, είκαη πεπεηζκέλνο φηη ν Αιιάρ ζα απαιχλεη ηηο δπζρέξεηεο 

κέζσ εζέλα, θαη κέζσ εζέλα ζα ζηείιεη θάησ έιενο. Εεηψ απφ ηνλ 

Αιιάρ, κέζσ εζέλα, λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο κνπ θαη λα 

ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο κνπ.»
51

 

                                           
48 Μηλράηδ αζ-άιηρηλ γηα ηνλ αο-ηζηάλη 1/187 
49 Μαζάκπηρ αι-Σδηλάλ γηα ηνλ Ακπάο αι-Καζάλη ζει. 360 
50 Αι-Μαδάξ γηα ηνλ αο-εΐρ αι-Μνθίλη 
51 Ο.π. ζει. 99 
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Αγαπεηέ αλαγλψζηε, θνίηα πψο απηνί νη άλζξσπνη δηαπξάηηνπλ 

πνιπζετζκφ δεηψληαο απφ άιινπο εθηφο ηνπ Αιιάρ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Κνίηαμε πψο αλαδεηνχλ 

ζπγρψξεζε ησλ ακαξηηψλ ηνπο απφ άιινπο εθηφο ηνπ Αιιάρ, πψο 

είλαη θάηη ηέηνην δπλαηφλ φηαλ ν Αιιάρ ιέεη: 

 ُ َُّ٘ة اَِّلَّ ّللاَّ ِ َْٝغفُِش اىزُّ ٍَ َٗ 

{Καλείο δε ζπγρσξεί ηηο ακαξηίεο, παξά κόλνλ ν Αιιάρ.} 

(3:135) 

Αλαδεηάκε θαηαθχγην ζηνλ Αιιάρ απφ ηε δηάπξαμε ηξθ. 
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Πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο νπλίηεο 

Μνπζνπικάλνπο θαη ηνπο ηίηεο 

Ο Νηδάκ αλη-Νηηλ Μσράκκαλη αι-Ά‘δακη είπε ζην βηβιίν ηνπ κε 

ηίηιν «Οη ηίηεο θαη ην Μνύη‘α»: «Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζε εκάο 

(ηνπο νπλίηεο Μνπζνπικάλνπο) θαη εθείλνπο (νη αξ-Ράθηληα) δελ 

είλαη κηα απιή λνκνζεηηθή δηαθνξά, φπσο ην Μνύη’α. Δίλαη κηα 

δηαθνξά ζηα ζεκέιηα θαη ηα δφγκαηα ηεο πίζηεο. Ζ δηαθνξά ζηελ 

πίζηε γίλεηαη μεθάζαξα θαλεξή κέζα απφ ηα εμήο ζεκεία: 

1. Οη Ράθηληα ηζρπξίδνληαη φηη ην Κνξάλην έρεη δηαζηξεβισζεί θαη 

δελ είλαη πιήξεο.  

Δκείο ιέκε φηη ην Κνξάλην είλαη νινθιεξσκέλν θαη δηαηεξείηαη 

ζηελ πξσηφγνλε κνξθή ηνπ. Γελ ζα ππνζηεί θακηά αιιαγή ή 

δηαζηξέβισζε κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Ο Αιιάρ ιέεη: 

 َُ اَِّّب ىَُٔ ىََشبفِظُ٘ َٗ ْمَش  ْىَْب اىزِّ ُِ َّضَّ  اَِّّب َّْش

{Δκείο ζηείιακε θάησ [ζηε Γε] ην Κνξάλην θαη ζα ην 

πξνζηαηέςνπκε (από ην λα αιινησζεί ή από ην λα ραζεί).} 

(15:9) 

2. Οη Ράθηληα ηζρπξίδνληαη φηη φινη νη χληξνθνη ηνπ 

Αγγειηαθφξνπ ηνπ Αιιάρ  απνζηάηεζαλ κεηά ην ζάλαην ηνπ 

Αγγειηαθφξνπ, εθηφο απφ κεξηθνχο. Πηζηεχνπλ φηη ήηαλ άπηζηνη 

ζην Μήλπκα ηνπ Αιιάρ θαη δελ ην δηέδσζαλ φπσο ζα έπξεπε, 

ηδηαίηεξα νη Υαιίθεδεο, ν Άκπνπ Μπαθξ, ν καξ θαη ν ‘Οπζκάλ. 

Οη ηίηεο ηζρπξίδνληαη φηη ε απηζηία ησλ πξναλαθεξζέλησλ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ απηζηία φισλ ησλ ππνινίπσλ πληξφθσλ. 

Δκείο ιέκε φηη νη χληξνθνη ηνπ Αγγειηαθφξνπ ηνπ Αιιάρ  είλαη 

νη θαιχηεξνη ηεο δεκηνπξγίαο κεηά ηνπο Πξνθήηεο θαη ηνπο 

Αγγειηαθφξνπο. Πηζηεχνπκε φηη φινη είλαη αμηφπηζηνη, θαη δελ 

επηλννχλ ςεχδε θαηά ηνπ Πξνθήηε . Ήηαλ αμηφπηζηνη ζηε 

κεηάδνζε ηνπ Μελχκαηνο ηνπ Ηζιάκ ζε κάο. 
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3. Οη Ράθηληα ηζρπξίδνληαη φηη νη 12 Ηκάκεδέο ηνπο είλαη 

αιάλζαζηνη. Ηζρπξίδνληαη φηη βιέπνπλ ηα αφξαηα θαη γλσξίδνπλ 

φια φζα δηδάρζεθαλ ζηνπο Αγγέινπο, ηνπο Πξνθήηεο θαη ηνπο 

Αγγειηαθφξνπο. Ηζρπξίδνληαη φηη έρνπλ ηε γλψζε ησλ ανξάησλ 

θαη φζσλ ζα ζπκβνχλ ζην κέιινλ. Σίπνηα δε κέλεη θξπθφ ζ’ 

απηνχο. Ηζρπξίδνληαη φηη γλσξίδνπλ θάζε γιψζζα ζηνλ θφζκν θαη 

φηη ε γε ηνπο αλήθεη. 

Δκείο ιέκε φηη νη 12 Ηκάκεδεο είλαη ζαλ φινπο ηνπο ζπλεζηζκέλνπο 

αλζξψπνπο. Αλάκεζά ηνπο ππάξρνπλ ιφγηνη θαη Υαιίθεδεο. Γελ 

ηνπο απνδίδνπκε φζα δελ απέδσζαλ νη ίδηνη ζηνπο εαπηνχο ηνπο. 

Αληηζέησο, απηνί δήισζαλ φηη αξλνχληαη φια απηά θαη φηη είλαη 

αζψνη απφ ηνπο θαλαηηθνχο ηζρπξηζκνχο ησλ αξ-Ράθηληα.
52

 

 

                                           
52 Δηζαγσγή ηνπ Νηδάκ αλη-Νηηλ Μσράκκαλη αι-Ά‘δακη γηα ην βηβιίν 

«Αο-ηί‘α νπά αι-Μνύη‘α.» 



 

 

 
 46  

Πνηα είλαη ε πίζηε ησλ ηηηώλ αλαθνξηθά κε 

ηελ εκέξα ‘Αζνπξά’ θαη ηελ αξεηή ηεο 

ζύκθσλα κε απηνύο; 

Οη Ράθηληα νξγαλψλνπλ ενξηαζκνχο, θεδείεο θαη εθδειψζεηο 

ζηνπο δξφκνπο θαη ζε αλνηρηνχο ρψξνπο. Φνξνχλ  καχξα ξνχρα σο 

έλδεημε πέλζνπο ζηελ «επέηεην» ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αι-Υνπζαΐλ . 

Οξγαλψλεηαη ηηο πξψηεο δέθα εκέξεο ηνπ Μνπράξξακ θάζε ρξφλν. 

Θεσξνχλ πσο πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα πξάγκαηα 

πνπ ζα ηνπο θέξνπλ πην θνληά ζηνλ Αιιάρ. Υηππνχλ ηα πξφζσπα, 

ηα ζηήζε θαη ηηο πιάηεο ηνπο.  Ξεζθίδνπλ ηα ξνχρα ηνπο 

νπξιηάδνπληαο «Χ, Υνπζαΐλ, Χ, Υνπζαΐλ!». Απηφ ην βιέπνπκε 

ηδηαίηεξα ηε δέθαηε εκέξα ηνπ Μνπράξξακ. Υηππηνχληαη κε 

αιπζίδεο θαη μίθε φπσο ζπκβαίλεη ζην Ηξάλ. 

Οη ιφγηνί ηνπο ηνχο ελζαξξχλνπλ λα πξνβαίλνπλ ζε ηέηνηεο 

πξάμεηο, πξάγκα πνπ ηνπο θαζηζηά αληηθείκελα γέιηνπ. Έλαο απφ 

ηνπο ινγίνπο ηνπο, ν Μσράκκαλη Υάζαλ Ααι Κάζηθ αι-Γάηηα, 

ξσηήζεθε ηη θάλνπλ ηα κέιε ηεο πίζηεο ηνπο θαη ηη ειπίδνπλ φηη ζα 

επηηχρνπλ ρηππψληαο ηνπο εαπηνχο ηνπο, θαη εθείλνο απάληεζε: 

«Απηφ είλαη έλδεημε ζεβαζκνχ πξνο ηα ηειεηνπξγηθά ηνπ Αιιάρ.». 

Παξέζεζε, έπεηηα, ηα ιφγηα ηνπ Αιιάρ δηαζηξεβιψλνληαο ηελ 

έλλνηα ηνπο: 

 ِاْىقُيُ٘ة ٙ َ٘ ِ رَْق ٍِ َٖب  ِ فَبَِّّ ٌْ َشَؼبئَِش ّللاَّ ِ َُٝؼظِّ ٍَ َٗ ىَِل 
َٰ
 َر

{… θαη όπνηνο ηηκά (θαη ζέβεηαη) ηα ηειεηνπξγηθά ηνπ Αιιάρ 

(δει. ηα ύκβνια ηεο ζξεζθείαο, όπσο ην πξνζθύλεκα θαη ηε 

ζπζία δώσλ θηι.), ηόηε απηό πξνέξρεηαη από ηελ επζέβεηα ησλ 

θαξδηώλ (δει. ην θάλεη όπνηνο είλαη επζεβήο).} (22:32) 
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Πνηα είλαη ε πίζηε ησλ ηηηώλ αλαθνξηθά κε 

ην Μπάη‘α (Όξθν Αθνζίσζεο) 

Οη Ράθηληα ζεσξνχλ θάζε θπβέξλεζε πέξα απφ απηήλ ησλ 12 

Ηκακάησλ ςεπδή θαη άθπξε. Αλαθέξεηαη ζην αι-Κάθη θαη ζην αι-

Γαΐκπα απφ ηνλ αλ-Ννπ‘κάλη φηη ν Άκπνπ Σδά‘θαξ είπε: «Κάζε 

θξάηνο πνπ έρεη ηδξπζεί πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ αι-Κά’ηκ, αι-

Μάρληη, ν εγέηεο ηνπ είλαη Σαγνχη (παξαβάηεο).»
53

 

χκθσλα κ’ απηνχο, δελ είλαη λφκηκν λα ππαθνχεη θαλείο έλαλ 

θπβεξλήηε, εθηφο κέζσ Αη-Σαθθία, αλ απηφο δελ έρεη ρξηζηεί απφ 

ηελ εληνιή ηνπ Αιιάρ κε θαλεξφ ηξφπν. Πεξηγξάθνπλ ηνπο 

νπλίηεο θπβεξλήηεο σο θαηαπηεζηέο θαη σο αθαηάιιεινπο λα 

θπβεξλήζνπλ. Απηφ ιέλε γηα ηνπο ραιίθεδεο ηνπ Ηζιάκ, ηνλ 

Άκπνπ Μπαθξ, ηνλ καξ θαη ηνλ ‘Οπζκάλ, ε επαξέζηεζε ηνπ 

Αιιάρ επ’ απηψλ. 

Ο Ράθηληη αι-Μάηδιηζη, έλαο απφ ηνπο ηίηεο αηξεηηθνχο θαη απηφο 

πνπ ζπλέηαμε ην Μπηράαξ αι-Αλνπάξ, είπε γηα ηνπο Οξζά 

Καζνδεγεκέλνπο Υαιίθεδεο: «Ήηαλ θπβεξλήηεο πνπ έιαβαλ ηελ 

εμνπζία κε ηε βία, ήηαλ απνζηάηεο, είζε ν Αιιάρ λα ηνπο 

θαηαξαζηεί, θαη λα θαηαξαζηεί φπνηνπο ηνπο αθνινπζνχλ πνπ 

αδίθεζαλ ηνπο Αρι αι-Μπάηη (ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Πξνθήηε ) 

παιηά θαη ηψξα.»
54

 

Σα πξναλαθεξζέληα ηα ιέεη ν Ηκάκεο ηνπο, αι-Μάηδιηζη. Σν 

βηβιίν ηνπ ζεσξείηαη κηα ζεκαληηθή πεγή γηα ηνπο Αξ-Ράθηληα. 

Βάζεη ηεο πεπνίζεζήο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο νπλίηεο θπβεξλήηεο, 

ζεψξεζαλ φπνηνλ ζπλεξγάζηεθε καδί ηνπο Σαγνύη θαη θαηαπηεζηή. 

Ο Αι-Κνπιάηλη αθεγήζεθε φηη ν καξ κπηλ Υαλδάια είπε: 

«Ρψηεζα ηνλ Άκπνπ Ακπλη Αιιάρ γηα δχν άλδξεο απφ ηνπο 

                                           
53 Αι-Κάθη κε ηελ εμήγεζε απφ ηνλ Αι-Μαδελληξάλη 12/371 θαη αι-

Μπίραξ 25/113 
54 Μπηράξ αι-Αλνπάξ ηνπ αι-Μάηδιηζη 
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ζπληξφθνπο καο, πνπ δηαθσλνχλ γηα έλα ρξένο ή κηα θιεξνλνκηά, 

επηηξέπεηαη λα δεηνχλ θξίζε απφ ηνλ θπβεξλήηε ή απφ ηνλ 

δηθαζηή; Δθείλνο είπε: ‘πνηνο δεηά ηελ θξίζε ηνπο, είηε είρε δίθην 

είηε φρη, ζη’ αιήζεηα παίξλεη παξάλνκα ρξήκαηα, αθφκα θη αλ είλαη 

δηθαίσκά ηνπ επεηδή ηα έρεη ιάβεη κέζσ ηεο θξίζεο ελφο 

Σαγνύη.’»
55

 

Ο Αι-Υνπκευλί είπε ζην βηβιίν ηνπ «Ζ Ηζιακηθή Κπβέξλεζε»: «Ο 

ίδηνο ν Ηκάκεο ζα πξέπεη λα απνηξέπεη θάπνηνλ απφ ην λα πάεη λα 

δεηήζεη δηθαηνζχλε κέζσ ησλ θπβεξλεηψλ θαη ησλ δηθαζηψλ ηνπο. 

Σν λα πάεη θαλείο ζ’ απηνχο είλαη ζα λα πάεη ζε Σαγνχη.»
56

 

ην έλαην θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ Αη-Σαθθία θη Φίθρ Αρι αι-

Μπάηη, φπνπ αλαθέξεηαη ε Αη-Σαθθία ζρεηηθά κε ην Σδηράλη, 

αλαθέξνληαη ηα ιφγηα ηνπ Άγηαη Αιιάρ Αι-Υάηδ αζ-εΐρ 

Μνχζιηκ Αλη-Νηάνπξη πνπ κηιά ζρεηηθά κε ην λα δνπιεχεη θαλείο 

γηα θάπνηνλ θαηαπηεζηηθφ θπβεξλήηε. Απηφ πνπ ελλννχζε κε ην 

«θαηαπηεζηηθφο θπβεξλήηεο» είλαη ν νπλίηεο θπβεξλήηεο. Δίπε: 

«Σν λα δνπιεχεη θαλείο γηα έλαλ νπλίηε θπβεξλήηε ρσξίδεηαη ζε 

ηξία επίπεδα. Κάπνηεο θνξέο δνπιεχεη θάπνηνο γηα λα δηεπθνιχλεη 

ηηο δσέο ησλ πηζηψλ (ηηηψλ) θαη γηα λα θξνληίζεη ηηο αλάγθεο 

ηνπο. Ζ εγεζία απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη αμηέπαηλε. Κάπνηεο 

θνξέο ζα δνπιέςεη θαλείο γη’ απηνχο κε ζθνπφ λα απνθηήζεη 

πεξηζζφηεξα κέζα βηνπνξηζκνχ. Ζ εγεζία απηνχ ηνπ επηπέδνπ 

είλαη επηηξεπηή, αιιά θαη αλεπηζχκεηε ηαπηφρξνλα, αλ φκσο απηφο 

πνπ δνπιεχεη δηεπθνιχλεη ηαπηφρξνλα ηηο δσέο ησλ πηζηψλ 

(ηηηψλ), απηφ απνδεκηψλεη ην πξνεγνχκελν. Άιιεο θνξέο ζα 

δνπιέςεη θαλείο επεηδή δε βξίζθεη άιιε πεγή ζπληήξεζεο θαη 

                                           
55 Αι-Κάθη ηνπ Αι-Κνπιάηλη 1/67, Αη-Σαρδίκπ 6/301, Μαλ ιάα 

Γηαρληόξνρν αι-Φαθίρ 3/5 
56 Ζ Ηζιακηθή Κπβέξλεζε 70 
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ζέιεη λα βξεη ηα βαζηθά γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ, θαη απηή 

ε θαηεγνξία είλαη λφκηκε.»
57

 

Αγαπεηέ αδειθέ δεο πψο βιέπνπλ ηνπο νπλίηεο Μνπζνπικάλνπο 

σο: θαηαπηεζηέο! Κνίηαμε πψο λνκηκνπνηνχλ ην λα δνπιεχεη θαλείο 

γηα θάπνηνλ νπλίηε κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, ν ζεκαληηθφηεξνο 

ησλ νπνίσλ είλαη λα κπνξεί λα σθειεί ηνπο ηίηεο, ψζηε απηή ε 

εξγαζία λα ζεσξεζεί λφκηκε!  

Οη ηίηεο έρνπλ κφλν αθνζίσζε ζηηο θπβεξλήζεηο ηηηώλ. πνπ θη 

αλ εξγάδνληαη θάλνπλ φ,ηη κπνξνχλ γηα λα θέξνπλ δχλακε ζηνπο 

άιινπο ηίηεο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα παξακεξίζνπλ ηνπο 

νπλίηεο Μνπζνπικάλνπο. 

 

                                           
57 Αη-Σαθθία θη Φίθρ Αρι αι-Μπάηη ηνπ Άγηαη Αιιάρ Αι-Υαηδ αζ-εΐρ 

Μνχζιηκ αλη-Νηάνπξη. 
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Πνηα είλαη ε θξίζε γηα ηελ πξνζέγγηζε 

δνγκαηηθά κεηαμύ ησλ νπλίησλ 

Μνπζνπικάλσλ θαη ησλ Πνιπζετζηώλ 

Ράθηληα, γηα ηελ παξάβιεςε ησλ δηαθνξώλ 

αλάκεζά ηνπο, θαη γηα ηνλ ηζρπξηζκό όηη όινη 

είκαζηε Μνπζνπικάλνη; 

Θα παξαζέζσ ζε απηφ ην ζεκείν έλα άξζξν πνπ έγξαςε ν Νάζηξ 

αι-Κηθάξη, είζε ν Αιιάρ λα ηνλ πξνζηαηεχζεη, ζην βηβιίν ηνπ: 

«Μαζ’αιαη αη-Σαθξίκπ»: 

Πψο κπνξεί λα γίλεη πξνζέγγηζε δνγκαηηθά κε απηνχο πνπ 

δπζθεκνχλ ην Κνξάλην, ην εξκελεχνπλ κε αλάξκνζην θαη 

ιαλζαζκέλν ηξφπν θαη ηζρπξίδνληαη ςεπδψο φηη θάπνηα Κεθάιαηα 

έρνπλ ραζεί, ζαλ ην θεθάιαην ηνπ «Αι-Οπηιάγηα» (Ζ εγεζία), ην 

νπνίν δελ ππήξμε πνηέ γηα λα ραζεί!! 

Πψο κπνξεί λα γίλεη πξνζέγγηζε δνγκαηηθά κε απηνχο πνπ 

βιέπνπλ ην Ηκακάην σο κνξθή πξνθεηηθήο ηδηφηεηαο θαη ηνπο 

Ηκάκεδέο ηνπο σο θαιχηεξνπο απφ ηνπο Πξνθήηεο; 

Πψο κπνξεί λα γίλεη πξνζέγγηζε δνγκαηηθά κε απηνχο πνπ 

εξκελεχνπλ ηε ιαηξεία ηνπ Αιιάρ, ε νπνία απνηέιεζε θαη ην 

κήλπκα φισλ ησλ Πξνθεηψλ θαη ησλ Αγγειηαθφξσλ Σνπ, κε 

ιαλζαζκέλε ζεκαζία ηζρπξηδφκελνη φηη ε ππαθνή πξνο ηνλ Αιιάρ 

είλαη λα ππαθνχεη θαλείο ζηνπο Ηκάκεδεο θαη ην ηξθ (απφδνζε 

εηαίξσλ ζηελ ιαηξεία κε ηνλ Αιιάρ) είλαη λα ππαθνχεη ζε θάπνηνλ 

άιινλ εθηφο απφ ηνπο Ηκάκεδεο! 

Πψο κπνξεί λα γίλεη πξνζέγγηζε δνγκαηηθά κε απηνχο πνπ 

απνδίδνπλ απηζηία ζηνπο πληξφθνπο ηνπ Αγγειηαθφξνπ ηνπ 

Αιιάρ , θαη ηζρπξίδνληαη φηη φινη είλαη άπηζηνη εθηφο απφ ηξεηο, 

ηέζζεξηο ή εθηά, αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο αθεγήζεηο. 
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Απέθιηλαλ απφ ηε γεληθή ζχλνδν ησλ Μνπζνπικάλσλ αλαθνξηθά 

κε ηα δφγκαηα φπσο ην Ηκακάην, ην αιάλζαζην, ην Αη-Σαθθία, θαη 

ζην φηη θαηλνηφκεζαλ ηελ πίζηε ηεο αξ-Ράηδ‘α, ηνπ Αι-Γάηκπα θαη 

ηνπ αι-Μπαληά’! 
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Ση έρνπλ πεη νη Αζ-άιαθ (νη Δπζεβείο 

Πξόγνλνη) γηα ηνπο Ράθηληα; 

Ο εΐρ αι-Ηζιάκ Ηκπλ Σατκίγηα, ην έιενο ηνπ Αιιάρ ζ’ απηφλ, 

είπε: «Οη ιφγηνη Μνπζνπικάλνη απφ γεληά ζε γεληά έρνπλ 

ζπκθσλήζεη νκφθσλα φηη νη Ράθηληα είλαη νη πην αλαμηφπηζηνη θαη 

αλεηιηθξηλείο. Σν γλψξηζκα ηεο αλεηιηθξίλεηαο παξαηεξείηαη 

αλάκεζά ηνπο απφ παιηά, θαη γη’ απηφ νη ιφγηνη ηνπο 

ραξαθηεξίδνπλ ςεχηεο.». 

Ο Άζρακπ κπηλ Ακπλη Αι-‘Αδίδ είπε: «Ρψηεζα ηνλ Ηκάκ Μάιηθ, 

ην έιενο ηνπ Αιιάρ ζ’ απηφλ, γηα ηνπο Ράθηληα θαη είπε: ‘Να κελ 

ηνπο κηιάο, νχηε λα παξαζέηεηο ηίπνηα απφ απηνχο, γηαηί είλαη 

αλεηιηθξηλείο.’». 

Ο Ηκάκ Μάιηθ, ην έιενο ηνπ Αιιάρ ζ’ απηφλ, είπε: «Απηφο πνπ 

βξίδεη ηνπο πληξφθνπο ηνπ Αγγειηαθφξνπ ηνπ Αιιάρ  δελ έρεη 

κεξίδην ζην Ηζιάκ.». 

Ο Ηκπλ Καζίξ είπε ζηελ εμήγεζε ηνπ εδαθίνπ: 

 ََّؼُٔ أَِشذ ٍَ  َِ اىَِّزٝ َٗ  ۚ ِ ُعُ٘ه ّللاَّ ٌذ سَّ ََّ َش ًذا ٍُّ ًؼب ُعجَّ ٌْ ُسمَّ ُٕ ٌْ ۖ رََشا ُٖ َْْٞ بُء ثَ ََ اُء َػيَٚ اْىُنفَّبِس ُسَح

ٌْ فِٜ  ُٖ ُ ثَي ٍَ ىَِل 
َٰ
ُجِ٘د ۚ َر ِْ أَثَِش اىغُّ ٍِّ  ٌِٖ ِٕ ُج٘ ُٗ ٌْ فِٜ  ُٕ ب ََ اًّب ۖ ِعٞ َ٘ ِسْض َٗ  ِ َِ ّللاَّ ٍِّ َُ فَْضًًل  َْٝجزَُغ٘

ِّجِٞو َمَضْسٍع أَْخشَ  ٌْ فِٜ اِْإِ ُٖ ثَيُ ٍَ َٗ َساِح ۚ  ْ٘ ِٔ اىزَّ َٰٚ ُع٘قِ َٰٙ َػيَ َ٘ َج َشْطؤَُٓ فَآَصَسُٓ فَبْعزَْغيَعَ فَبْعزَ

ْغفِ  ٍَّ  ٌُٖ ْْ ٍِ بىَِشبِد  يُ٘ا اىصَّ َِ َػ َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ ُ اىَِّزٝ َػَذ ّللاَّ َٗ ٌُ اْىُنفَّبَس ۗ  ِٖ اَع ىَِِٞغٞعَ ثِ سَّ َشحً ُْٝؼِجُت اىضُّ

ب ًَ أَْجًشا َػِظٞ َٗ 

{Ο Μσράκκαλη είλαη ν Αγγειηαθόξνο ηνπ Αιιάρ. Καη απηνί 

πνπ είλαη καδί ηνπ είλαη δπλαηνί απέλαληη ζηνπο άπηζηνπο, θαη 

είλαη ειεήκνλεο κεηαμύ ηνπο. Σνπο βιέπεηο λα ππνθιίλνληαη θαη 

λα πέθηνπλ πξελείο (ζε πξνζεπρή), αλαδεηώληαο Υάξε από ηνλ 

Αιιάρ θαη Δπαξέζηεζε. Σν ζεκάδη (ηεο πίζηεο) ηνπο είλαη ζηα 

πξόζσπά ηνπο (κέησπα) από ην ίρλνο ηεο πξελνύο ζηάζεο. Ζ 

πεξηγξαθή ηνπο ζηελ Σνξά θαη ε πεξηγξαθή ηνπο ζην 

Δπαγγέιην είλαη ζαλ έλα θπηό (ζπόξνο) πνπ ηα θιαδηά ηνπ 

βγαίλνπλ θαη ην δπλακώλνπλ θαη έπεηηα γίλεηαη ρνληξό (δει. νη 
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Μνπζνπικάλνη ήηαλ ιίγνη αξρηθά θαη έπεηηα απμήζεθαλ ζε 

αξηζκό) θαη έηζη ζηέθεηαη ίζηα ζηνλ θνξκό ηνπ, επραξηζηώληαο 

ηνπο θαιιηεξγεηέο (γηα ηελ νκνξθηά θαη ηελ ηζζνξνπία ηνπ), 

ώζηε Απηόο (ν Αιιάρ) λα πεηξάδεη κ’ απηνύο (ηνπο 

πληξόθνπο) ηνπο άπηζηνπο. Ο Αιιάρ έρεη ππνζρεζεί ζ’ απηνύο 

πνπ πηζηεύνπλ θαη θάλνπλ ελάξεηεο πξάμεηο αλάκεζά ηνπο, 

ζπγρώξεζε θαη κηα ζπνπδαία ακνηβή.} (48:29)
58

 

…απφ απηφ ην εδάθην ν Ηκάκ Μάιηθ, ην έιενο ηνπ Αιιάρ ζ’ 

απηφλ, θαζηέξσζε ηελ απηζηία ησλ Ράθηληα, νη νπνίνη 

απερζάλνληαη ηνπο πληξφθνπο ηνπ Πξνθήηε . Δίπε: «Σνπο 

πεηξάδνπλ, θαη φπνηνο πεηξάδεη θάπνηνλ χληξνθν είλαη ν ίδηνο 

Κάθηξ (άπηζηνο) ζχκθσλα κε απηφ ην εδάθην.» 

Ο Ηκάκ αι-Κφξηνκπη είπε: «Ο Ηκάκ Μάιηθ είρε δίθην ζηε ξήζε ηνπ 

θαη ήηαλ ζσζηφο ζηελ εμήγεζε απηνχ ηνπ εδαθίνπ. πνηνο 

γεινηνπνηεί ή απαμηψλεη έλαλ χληξνθν, ηφηε απνξξίπηεηαη θαη 

δηαςεχδεη ηα Λφγηα ηνπ Αιιάρ ζε απηφ ην Δδάθην.» 

Ο Άκπνπ Υάηηκ είπε: «Ο Ηκάκ αζ-άθ‘η είπε: ‘Γελ έρσ δεη 

θαλέλαλ πην ςεχηε απφ ηνπο Ράθηληα.’» 

Ο Μνχ’κηι κπηλ Αράκπ είπε: «Άθνπζα ηνλ Γηαδίλη κπηλ Υαξνχλ 

λα ιέεη: ‘Μελ γξάςεηε νπνηαδήπνηε αθήγεζε απφ ηνπο Ράθηληα, 

γηαηί είλαη ςεχηεο.’» 

Ο Μσράκκαλη κπηλ α‘ΐλη αι-Αζκπαράλη είπε: «Άθνπζα ηνλ 

νπξάηθ λα ιέεη: ‘Να ιακβάλεηο ηε γλψζε απφ φινπο φζνπο 

ζπλαληάο, εθηφο απφ ηνπο Ράθηληα, γηαηί επηλννχλ αθεγήζεηο ηνπ 

Πξνθήηε  θαη άιισλ θαη έπεηηα ζεσξνχλ φ,ηη επηλφεζαλ σο 

ζξεζθεία ηνπο.». Ο νπξάηθ κπηλ Ακπλη Αιιάρ ήηαλ ν Γηθαζηήο 

ηεο Κνχθα. 

                                           
58 Σα παξαδείγκαηα πνπ παξαηίζεληαη απεηθνλίδνπλ ηνλ Πξνθήηε  θαη 

ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ. 
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Ο Μνπ‘ανπίγηα είπε: «Άθνπζα ηνλ αι-Ά‘καο λα ιέεη: ‘Άθνπζα 

ηνπο αλζξψπνπο λα ηνχο απνθαινχλ ςεχηεο.’». Δλλννχζε ηνπο 

ζπληξφθνπο ηνπ ηίηε αι-Μνπγθίξα κπηλ α‘ΐλη, ηνλ νπνίν ν Ηκάκ 

αδ-Γάρακπη πεξηέγξαςε σο ςεχηε. 

Ο εΐρεο αι-Ηζιάκ κπηλ Σαΐκίγηα, ην έιενο ηνπ Αιιάρ ζ’ απηφλ, 

είπε: «ζν γηα ηνπο Ράθηληα, νη απαξρέο ηεο απφθιηζήο ηνπο 

πεγάδνπλ απφ ηελ απηζηία θαη ηελ εηεξνδνμία ζθνπίκσο. 

Φεχδνληαη θαη νη ίδηνη ην δειψλνπλ απηφ: ‘Ζ ζξεζθεία καο είλαη 

ην Αη-Σαθθία’. Ο φξνο Αη-Σαθθία αλαθέξεηαη ζηελ απφθξπςε 

ζηελ θαξδηά άιισλ απφ απηά πνπ ιεο ζηνπο αλζξψπνπο. Απηφ 

είλαη ςέκα θαη ππνθξηζία παξάιιεια». 

Ο Ακπλη Αιιάρ κπηλ Άρκαλη κπηλ Υάλκπαι είπε: «Ρψηεζα ηνλ 

παηέξα κνπ γηα ηνπο Ράθηληα, θαη είπε: ‘Δθείλνη πνπ βξίδνπλ ηνλ 

Ακπνπ Μπαθξ θαη ηνλ καξ;!!! Εήηα απφ ηνλ Αιιάρ λα ειεήζεη 

ηνλ Ακπνπ Μπαθξ θαη ηνλ καξ, θαη λα είζαη αζψνο απφ φπνηνλ 

ηνπο κηζεί.’».  

Ο Αι-Μαξνχδη είπε: ‘Ρψηεζα ηνλ Ακπλη Αιιάρ γηα απηνχο πνπ 

βξίδνπλ ηνλ Άκπνπ Μπαθξ, ηνλ καξ θαη ηελ Αΐζα, θαη είπε, ‘Γελ 

βιέπσ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα είλαη Μνπζνπικάλνη.’» 

Ο Υαξνχλ κπηλ Εηγηάλη είπε: ‘Άθνπζα ηνλ Αι-Φηξγηάκπη λα 

εξσηάηαη γηα θάπνηνλ πνπ βξίδεη ηνλ Άκπνπ Μπαθξ, θαη απάληεζε 

πσο ήηαλ Κάθηξ (άπηζηνο), θαη ξψηεζε αλ πξέπεη ή φρη λα ηειείηαη 

πξνζεπρή Σδαλάδα γηα απηφ ην άηνκν φηαλ πεζάλεη, θαη απάληεζε 

φρη.’» 

ηαλ ν Ηκάκ Ηκπλ Υαδκ, ην έιενο ηνπ Αιιάρ ζ’ απηφλ, ζπδεηνχζε 

κε ηνπο Υξηζηηαλνχο θαη εθείλνη έθεξαλ ζ’ απηφλ ηα βηβιία ησλ 

Ράθηληα γηα λα ηνλ δηαςεχζνπλ, εθείλνο ηνπο είπε: ‘Οη Ράθηληα 

δελ είλαη Μνπζνπικάλνη, νη δειψζεηο ηνπο δελ κπνξνχλ λα είλαη 

επηρείξεκα θαηά ηνπ Ηζιάκ.»  



 

 

 
 55  

Ο Άκπνπ Ενχξ‘α αξ-Ράδη είπε: «Αλ δείηε θάπνηνλ άλδξα λα 

δπζθεκεί θάπνηνλ απφ ηνπο πληξφθνπο ηνπ Αγγειηαθφξνπ ηνπ 

Αιιάρ , λα μέξεηε φηη είλαη αηξεηηθφο.» 

ηε Μφληκε Δπηηξνπή ηνπ Ηθηά’ ζηε ανπδηθή Αξαβία ηέζεθε κία 

εξψηεζε. Απηφο πνπ έζεζε ηελ εξψηεζε θαη κηα νκάδα αλζξψπσλ 

δνχλ λφηηα θνληά ζην Ηξάθ φπνπ δεη εθεί θνληά ηνπο κηα νκάδα 

αλζξψπσλ, νη νπνίνη είλαη ηίηεο αίξεζε Σδά‘θαξεγηα. Μεξηθνί 

νπλίηεο Μνπζνπικάλνη αξλνχληαλ λα θάλε απφ ηα ζθαγηαζκέλα 

δψα απφ εθείλνπο ηνπο ηίηεο, ελψ άιινη ηα έηξσγαλ. Ζ εξψηεζε 

είλαη: ‘Δίλαη λφκηκν γηα έλαλ νπλίηε λα ηξψεη απφ απηά, ελψ είλαη 

γλσζηφ φηη επηθαινχληαη ηνλ Άιη, ηνλ αι-Υάζαλ θαη ηνλ Αι-

Υνπζαΐλ ζε πεξηφδνπο επρέξεηαο θαη δπζρέξεηαο αληί λα 

επηθαινχληαη ηνλ Αιιάρ; 

Ζ Μφληκε Δπηηξνπή ηνπ Ηθηά’, απνηεινχκελε απφ ηνλ εΐρε 

Ακπλη Αι-‘Αδίδ κπηλ Μπαδ, ην εΐρε Ακπλη Αξ-Ραδάθ ‘Αθίθη, 

ηνλ εΐρε Ακπλη Αιιάρ κπηλ Γαληηγηάλ θαη ηνλ εΐρε Ακπλη 

Αιιάρ κπηλ Κα‘νχλη, είζε ν Αιιάρ λα ηνπο αληακείςεη φινπο, 

απάληεζε: 

ιε ε δφμα αλήθεη ζηνλ Αιιάρ, θαη είζε ν Αιιάρ λα επαηλέζεη ηνλ 

Πξνθήηε θαη λα ηνλ θαηαζηήζεη αζθαιή απφ θάζε ππνηηκεηηθφ 

πξάγκα. Αλ ην ζέκα είλαη φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ εξσηήζαληα, 

φηη δειαδή, ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ είλαη ηίηεο Σδά‘θαξη θαη 

επηθαινχληαη ηνλ Άιη, ηνλ αι-Υάζαλ θαη ηνλ Αι-Υνπζαΐλ αληί λα 

επηθαινχληαη ηνλ Αιιάρ, ηφηε είλαη πνιπζετζηέο πνπ έρνπλ 

απνζηαηήζεη απφ ην Ηζιάκ. Αλαδεηνχκε ζηνλ Αιιάρ θαηαθχγην 

απφ απηφ. Γελ είλαη λφκηκν λα ηξψλε ηα ζθαγηαζκέλα δψα, γηαηί 

ζεσξνχληαη «Ματηάρ», δει. παξάλνκα δψα. Αθφκε θη αλ ην φλνκα 

ηνπ Αιιάρ αλαθέξεηαη πξηλ ηε ζθαγή.». 

Ο ιφγηνο Ακπλη Αιιάρ κπηλ Ακπλη Αξ-Ραρκάλ κπηλ Αι-Σδηκπξίλ, 

είζε ν Αιιάρ λα ηνλ πξνζηαηεχζεη, ξσηήζεθε: «Έρνπκε έλαλ 

Ράθηληη πνπ εξγάδεηαη σο ραζάπεο. Οη νπλίηεο Μνπζνπικάλνη 
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ηνπ θέξλνπλ ηα δψα ηνπο γηα ζθαγή. Τπάξρνπλ θαη κεξηθά 

εζηηαηφξηα πνπ ζπλεξγάδνληαη κε απηφλ. Πνηνο είλαη ν θαλφλαο 

γηα ηε ζπλεξγαζία κε απηφλ ηνλ Ράθηληη; Πνηνο είλαη ν θαλφλαο 

γηα ηα ζθαγηαζκέλα δψα; 

Οπά ‘αιάηθνπκ αο-ζαιάκ νπά ξάρκαην Αιιάρ νπά κπαξαθάην. Σν 

δψν πνπ ζθαγηάδεηαη απφ ηνλ Ράθηληη δελ είλαη λφκηκν γηα εκάο, 

νχηε λφκηκν πξνο θαηαλάισζε. Οη Ράθηληα είλαη πνιπζετζηέο, 

γηαηί επηθαινχληαη ηνλ Άιη ζε πεξηφδνπο αλάγθεο, αθφκε θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ‘Άξαθα, ηνπ Σανπάθ θαη ηνπ ά‘η. Δπηθαινχληαη 

ηα παηδηά ηνπ θαη ηνπο Ηκάκεδέο ηνπο, φπσο έρνπκε αθνχζεη ζε 

πνιπάξηζκεο πεξηζηάζεηο. Απηφ απνηειεί κνξθή ηνπ κεγαιχηεξνπ 

ηξθ θαη απνζηαζία.  

Κνιαθεχνπλ ηνλ Άιη, ε επαξέζηεζε ηνπ Αιιάρ επ’ απηφλ, θαη ηνπ 

απνδίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλήθνπλ κφλν ζηνλ Αιιάρ, φπσο 

ηνπο έρνπκε αθνχζεη λα θάλνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ‘Άξαθα. 

Θεσξνχληαη, έηζη, απνζηάηεο θαζψο θαζηζηνχλ ηνλ Άιη Θεφ ή 

Γεκηνπξγφ, πνπ έρεη δχλακε πάλσ ζηηο ππνζέζεηο ηνπ ζχκπαληνο, 

θαη γλσξίδεη ηα αφξαηα θαη έρεη ηε δχλακε λα βιάςεη θαη λα 

σθειήζεη. 

Βεβειψλνπλ, επίζεο, ην Κνξάλην θαη ηζρπξίδνληαη φηη νη 

χληξνθνη ηνπ Αγγειηαθφξνπ ηνπ Αιιάρ  ην δηαζηξέβισζαλ θαη 

παξέιεηςαλ απφ απηφ νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ Πξνθήηε. Γελ αθνινπζνχλ ηα Λφγηα ηνπ 

Κνξαλίνπ, νχηε ηα βιέπνπλ σο απφδεημε. 

Γπζθεκνχλ, επίζεο, ηνπο ζπνπδαίνπο πληξφθνπο ηνπ 

Αγγειηαθφξνπ ηνπ Αιιάρ , θαη ηδηαίηεξα ηξεηο απφ εθείλνπο, ηνλ 

Ακπνχ Μπαθξ, ηνλ καξ θαη ηνλ ‘Οπζκάλ, θαη ηηο κεηέξεο ησλ 

πηζηψλ θαη ηνπο γλσζηνχο πληξφθνπο, φπσο ηνλ Άλαο, ηνλ 

Σδάκπηξ θαη ηνλ Άκπνπ Υνπξάηξα. Γελ απνδέρνληαη ηα Υαληίζ 

ηνπο γηαηί ηζρπξίδνληαη πσο είλαη Άπηζηνη. Γελ απνδέρνληαη ηα 

ραληίζ πνπ αθεγνχληαη ην αρίρ Αι-Μπνπράξη θαη ην αρίρ 
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Μόζιεκ, εθηφο απφ ηηο αθεγήζεηο πνπ απνδίδνληαη ζηνλ Αρι Αι-

Μπάηη (ε νηθνγέλεηα ηνπ Πξνθήηε ). 

Υξεζηκνπνηνχλ ςεπδή Υαληίζ ή ζσζηά Υαληίζ, αιιά δελ έρνπλ 

θαλ ελδείμεηο ή απνδείμεηο γηα φζα ιέλε. Δίλαη ππνθξηηέο θαη ιέλε 

ην αληίζεην απφ απηφ πνπ θξχβνπλ ζηηο θαξδηέο ηνπο. Λέλε: 

«πνηνο δελ έρεη Αη-Σαθθία, δελ έρεη Νηηλ (δει. ζξεζθεία).» 
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νύξα αι-Οπηιάγηα (Η Ηγεζία) 

Απηή είλαη ε κεηάθξαζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ νη ηίηεο ηζρπξίδνληαη 

ΦΔΤΓΧ φηη έρεη αθαηξεζεί απφ ην Κνξάλην απφ απφ θάπνηνπο 

πληξφθνπο ηνπ Πξνθήηε  γηα λα θξχςνπλ ην δηθαίσκα ηνπ Άιη 

ζηελ εγεζία ηνπ Μνπζνπικαληθνχ θφζκνπ. 

Χ, ζεηο πνπ πηζηεχεηε, πηζηέςηε ζηα δχν θψηα πνπ ηείιακε θάησ, 

ηα νπνία ζάο απαγγέιινπλ ηα Δδάθηά Μνπ θαη ζαο πξνεηδνπνηνχλ 

απφ ην καξηχξην κηαο Μεγάιεο Ζκέξαο. Γχν θψηα πνπ είλαη ην 

έλα απφ ην άιιν, θαη εγψ είκαη ν Αι-ακεί‘ (Αθνχσ ηα πάληα), ν 

Αι-‘Αιείκ (Παληνγλψζηεο). Απηνί πνπ είλαη πηζηνί ζηα Δδάθηα 

θαη ζηνλ Αγγειηαθφξν Σνπ, ζη’ αιήζεηα έρνπλ Κήπνπο 

επδαηκνλίαο. Απηνί πνπ απνζηάηεζαλ, αθνχ πίζηεςαλ ακειψληαο 

ην ζπκβφιαην πνπ δφζεθε ζ’ απηνχο απφ ηνλ Αγγειηαθφξν ζα 

πεηαρηνχλ ζηελ Κφιαζε. Αδίθεζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη 

παξάθνπζαλ ηνλ αι-Οπαζέη (αληηπξφζσπν, δει. ηνλ Άιη), ζ’ 

απηνχο ζα δνζεί λα πηνπλ απφ ην Υακίκ (έλα πνηάκη ζηελ 

Κφιαζε). η’ αιήζεηα, είλαη ν Αιιάρ πνπ θψηηζε ηνπο νπξαλνχο 

θαη ηε γε κε φ,ηη Θέιεζε θαη επέιεμε απφ ηνπο αγγέινπο θαη 

επέιεμε απφ ηνπο πηζηνχο γηα λα θπξηαξρήζνπλ ζηε Γεκηνπξγία 

Σνπ. Ο Αιιάρ θάλεη φ,ηη ζέιεη, δελ ππάξρεη Θεφο εθηφο απφ 

Απηφλ, είλαη ν Παληειεήκσλ, ν Πνιπεχζπιαρλνο. 

Οη ηνπ παξειζφληνο πνπ ήηαλ πξηλ απφ απηνχο ζρεδίαδαλ 

θαθφβνπια ζρέδηα γηα ηνπο Αγγειηαθφξνπο ηνπο, έηζη ν Αιιάρ 

ηνπο θαηέζηξεςε ηα ζρέδηά ηνπο, ζη’ αιήζεηα ην καξηχξην ηνπ 

Αιιάρ είλαη επψδπλν. η’ αιήζεηα, ν Αιιάρ θαηέζηξεςε ην ιαφ 

ησλ Αλη θαη ησλ Θακνύλη εμ’ αηηίαο απηψλ πνπ έθαλαλ θαη ηνπο 

έθαλε γηα ζαο θαλεξφ εκείν, δελ θνβάζηε; Ο Φαξαψ ηηκσξήζεθε 

γηα φ,ηη έθαλε ζηνλ Μσπζή θαη ζηνλ Αδειθφ ηνπ, Υαξνχλ, Δγψ 

έπλημα απηφλ θαη εθείλνπο πνπ ηνλ αθνινπζνχζαλ, ψζηε απηφ λα 

ιεηηνπξγήζεη σο εκείν γηα ζαο, κα ε πιεηνςεθία ζαο είλαη 

ακαξησινί. Ο Αιιάρ ζα ηνπο ζπγθεληξψζεη ηελ Ζκέξα ηεο 

Αλάζηαζεο θαη δε ζα κπνξνχλ λα απαληήζνπλ, φηαλ αλαθξίλνληαη. 
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Ζ Κφιαζε είλαη ε θαηνηθία ηνπο θαη ζη’ αιήζεηα, ν Αιιάρ είλαη 

Παληνγλψζηεο, Πάλζνθνο. Χ, Αγγειηαθφξε, κεηάθεξε ηελ 

πξνεηδνπνίεζή Μνπ ζ’ απηνχο, γηαηί ηειηθά ζα κάζνπλ. Απηνί πνπ 

απνκαθξχλζεθαλ απφ ηα Αγηάη (εκεία, Δδάθηα) θαη ηηο Κξίζεηο 

Μνπ ζα είλαη αλάκεζα ζηνπο ρακέλνπο. Απηνί πνπ είλαη 

εηιηθξηλείο ζην πκβφιαην ζα ακεηθζνχλ κε ηνπο θήπνπο ηεο 

επδαηκνλίαο. η’ αιήζεηα, ν Αιιάρ ζπγρσξεί ηα πάληα θαη έρεη κηα 

ζπνπδαία ακνηβή. 

η’ αιήζεηα, ν Άιη είλαη αλάκεζα ζηνπο επζεβείο. Θα ηνπ 

Γψζνπκε ηελ πιήξε απνδεκίσζή ηνπ ηελ Ζκέξα ηεο Αλάζηαζεο. 

Γελ Δίκαζηε γηα ηελ αδηθία πνπ έιαβε απιεξνθφξεηνη. Σνλ 

έρνπκε ηηκήζεη πάλσ απ’ φιε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ. η’ αιήζεηα, 

απηφο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ είλαη ππνκνλεηηθνί. η’ αιήζεηα, ν 

ερζξφο ηνπο είλαη ν αξρεγφο ησλ εγθιεκαηηψλ. Πεο ζ’ απηνχο πνπ 

απνζηάηεζαλ, αθνχ πίζηεςαλ: «Έρεηε αλαδεηήζεη ηα ζηνιίδηα 

απηνχ ηνπ θφζκνπ, θαη ζπεχζαηε λα ηα απνθηήζεηε. Καη μερλάηε ηη 

έρεη ππνζρεζεί ζε ζαο ν Αιιάρ θαη ν Αγγειηαθφξνο Σνπ θαη 

παξακειήζαηε ην ζπκβφιαην ηνπ Αιιάρ πάλσ ζαο. Κη Δκείο 

θέξακε πνιιά παξαδείγκαηα γηα ζαο, ψζηε λα θαζνδεγεζείηε.» 

Χ, Αγγειηαθφξε, ηείιακε θάησ ζε ζέλα πνιιά μεθάζαξα Δδάθηα 

ηα νπνία δειψλνπλ φηη φζνη πεζάλνπλ πηζηνί ζα είλαη πεηπρεκέλνη, 

θαη φπνηνο απνκαθξπλζεί ζα είλαη ρακέλνο. Απνκαθξχλζνπ απφ 

απηνχο ζη’ αιήζεηα απηνί ζα απνκαθξπλζνχλ. η’ αιήζεηα ζα ηνπο 

ζπγθεληξψζνπκε κηα Ζκέξα θαηά ηελ νπνία ηίπνηα δε ζα ηνπο 

σθειήζεη, νχηε ζε ηίπνηα ζα ιάβνπλ έιενο. Ζ Κφιαζε ζα είλαη ε 

θαηνηθία ηνπο θαη απφ ηελ νπνία δελ ζα βγνπλ. Έηζη, επαίλεζε ην 

λνκα ηνπ Κπξίνπ ζνπ θαη λα είζαη απ’ απηνχο πνπ πέθηνπλ 

πξελείο.  

ηείιακε ηνλ Μσπζή θαη ηνλ Υαξνχλ (γηα λα βνεζήζεη θαη λα 

ππνζηεξίμεη ηνλ Μσπζή ελάληηα ζηνλ Φαξάσ), κα απηνί (νη 

Δβξαίνη) ήζειαλ (επέιεμαλ) ηνλ Υαξνχλ (πάλσ απφ ηνλ Μσπζή). 

Έηζη, λα είζαη ππνκνλεηηθφο, θαη θάλακε απ’ απηνχο (ηνπο 



 

 

 
 60  

Δβξαίνπο) πηζήθνπο θαη ρνίξνπο θαη ηνπο θαηαξαζηήθακε κέρξη 

ηελ Ζκέξα ηεο Αλάζηαζεο. Έρε ππνκνλή θαη απηνί ζα δνπλ. ε 

Γψζακε λα δηθάζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, φπσο Γψζακε ζηνπο 

πξνεγνχκελνπο Αγγειηαθφξνπο. Κάλακε κεηά απφ ζέλα Οπαζέη 

(αληηπξφζσπν, δει. ηνλ Άιη) γηα ζέλα, ψζηε γηα απηφλ (Άιη) λα 

επηζηξέςνπλ. 

πνηνο παξαβεί ηελ Δληνιή Μνπ, ζη’ αιήζεηα ζα επηζηξέςεη ζε 

Μέλα. Αο απνιαχζνπλ ηελ απηζηία ηνπο γηα ιίγν, θαη κε ξσηάο γη’ 

απηνχο πνπ ζπάλε ην ζπκβφιαην. Χ, Αγγειηαθφξε, Κάλακε γηα 

ζέλα ζηνπο ιαηκνχο εθείλσλ πνπ πίζηεςαλ έλα ζπκβφιαην, ιάβεηέ 

ην, ινηπφλ, ππφςε, θαη λα είζηε απφ ηνπο επγλψκνλεο.  

η’ αιήζεηα, ν Άιη ηειεί πξνζεπρέο ηε λύρηα θαη θνβάηαη ηε 

Μέιινπζα Εσή, θαη ειπίδεη ζηελ ακνηβή ηνπ Κπξίνπ ηνπ. Πεο, 

είλαη εθείλνη πνπ αδηθνύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο ίζνη κε απηόλ, ελώ 

γλσξίδνπλ γηα ηελ ηηκσξία Μνπ; Θα Βάινπκε ζηνπο ιαηκνύο 

ηνπο αιπζίδεο θαη ζα κεηαληώζνπλ γηα ό,ηη έθαλαλ. νπ έρνπκε 

δώζεη ηα επράξηζηα λέα γηα ηνπο θαινύο ηνπ απνγόλνπο. Οη 

νπνίνη ζηελ Δληνιή Μνπ δελ παξαθνύλ. Έρνπλ έιενο από Μέλα 

ελώ είλαη δσληαλνί θαη κεηά ην ζάλαηό ηνπο θαη θαηά ηελ 

Ζκέξα ηελ Αλάζηαζεο, θαη ε Οξγή Μνπ ζα πέζεη ζε όπνηνπο 

ηνπο αδηθήζνπλ, ζη’ αιήζεηα όπνηνη ηνπο αδηθήζνπλ είλαη νη 

ρακέλνη. Καη απηνί πνπ ηνπο αθνινύζεζαλ θαη πήξαλ ην 

κνλνπάηη ηνπο, ζα ιάβνπλ από Μέλα έιενο θαη ζα θαηνηθήζνπλ 

κε αζθάιεηα ζηνλ Παξάδεηζν, θαη θάζε έπαηλνο αλήθεη ζηνλ 

Αιιάρ, ηνλ Κύξην ησλ Κόζκσλ. 
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Σν ππνηηζέκελν πηλαθίδην ηεο Φάηηκα 

Οη Αξ-Ράθηληα ηζρπξίδνληαη ΦΔΤΓΧ φηη ν άγγεινο Σδηκπξήι  

έθεξε απνθάιπςε ζηελ Φάηηκα (ε θφξε ηνπ Πξνθήηε ) κεηά απφ 

ην ζάλαην ηνπ Πξνθήηε Μσράκκαλη , θαη φηη ν Άιη κπηλ Άκπη 

Σάιηκπ, ν άληξαο ηεο θξχθηεθε πίζσ απφ ηελ θνπξηίλα θαη έγξαςε 

φηη άθνπζε ε Φάηηκα απφ ηνλ Σδηκπξήι . Απηφ είλαη ηεξάζηην 

ςέκα, αθνχ ν Αιιάρ αλέθεξε ζην Κνξάλην φηη ν Μσράκκαλη  

είλαη ν ηειεπηαίνο Πξνθήηεο γηα ηελ αλζξσπφηεηα θαη θακία 

απνθάιπςε δε ζα ζηαιεί κεηά απφ απηφλ. Παξφιν απηά νη 

Ράθηληα ζεσξνχλ απηφ ην ππνηηζέκελν πηλαθίδην ζαλ λα είλαη ην 

Κνξάλην!! Σψξα ειάηε λα δνπκε ηη ιέεη απηφ ην πηλαθίδην: 

Απηφ είλαη έλα Βηβιίν απφ ηνλ Αιιάρ, ηνλ Παληνδχλακν, ηνλ 

Πάλζνθν, πξνο ηνλ Μσράκκαλη, ηνλ Πξνθήηε Σνπ, ην θσο Σνπ, 

ηνλ Πξέζβε Σνπ θαη ηε δσληαλή απφδεημή Σνπ πξνο ηελ 

αλζξσπφηεηα. Ο Γαβξηήι ην έθεξε θάησ απφ ηνλ Κχξην ησλ 

Κφζκσλ. Χ, Μσράκκαλη εμχςσζε ηα Ολφκαηά Μνπ θαη λα είζαη 

επγλψκσλ γηα ηηο Υάξεο Μνπ, ηηο νπνίεο Παξαρψξεζα ζε ζέλα. 

Μελ είζαη αγλψκσλ φζνλ αθνξά ηα εκεία Μνπ. η’ αιήζεηα, 

Δίκαη ν Αιιάρ, δελ ππάξρεη ζεφο εθηφο απφ Μέλα, ηνλ 

Καηαζηξνθέα ησλ αιαδφλσλ θαη ηνλ Βνεζφ ησλ θαηαπηεζκέλσλ. 

πνηνο ειπίδεη ζε θάηη πέξα απ’ ηελ ακνηβή Μνπ ή θνβάηαη άιινλ 

εθηφο απφ Δκέλα, ζα ηνλ Σηκσξήζσ κε ηξφπν κε ηνλ νπνίν δελ 

Σηκψξεζα θαλέλαλ άιινλ. Έηζη, λα ιαηξεχεηε Δκέλα θαη λα 

εμαξηάζηε απφ Μέλα. Γελ έρσ ζηείιεη Πξνθήηε ρσξίο λα έρσ 

νξίζεη γη’ απηφλ έλαλ Οπαζέη (αληηπξφζσπν). Έρσ πξνηηκήζεη 

εζέλα πάλσ απ’ φινπο ηνπο Πξνθήηεο θαη έρσ πξνηηκήζεη ηνλ 

Οπαζέη ζνπ πάλσ απ’ ηνπο άιινπο Οπαζί. ε έρσ Σηκήζεη κε ηνλ 

αι-Υάζαλ θαη ηνλ αι-Υνπζάηλ. Έθαλα ηνλ αι-Υάζαλ 

ζεκαηνθχιαθα ηεο γλψζεο κεηά απφ ηνλ παηέξα ηνπ. Έπεηηα 

Δπιφγεζα ηνλ αι-Υνπζάηλ, θάλνληάο ηνλ κάξηπξα. Δίλαη ν 

θαιχηεξνο κάξηπξαο κε ηελ πςειφηεξε ζέζε. Έθαλα ηα Λφγηα θαη 

ην επηρείξεκά Μνπ λα είλαη καδί ηνπ. πνηνο αγαπά ηελ 
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νηθνγέλεηά ηνπ, Δγψ ζα ηνλ αληακείςσ, θαη φπνηνο δείρλεη ερζξά 

ζηνλ νηθνγέλεηά ηνπ, Δγψ ζα ηνλ ηηκσξήζσ. Ο πξψηνο ζηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ είλαη ν Άιη, ν θαιχηεξνο φισλ ησλ ιαηξψλ. Ο πηφο 

ηνπ πνπ κνηάδεη κε ηνλ παππνχ ηνπ, ν Μσράκκαλη αι-Μπάθηξ πνπ 

έρεη απφ ηε Γλψζε Μνπ θαη απφ ηε νθία Μνπ. Απηνί πνπ 

ακθηζβεηνχλ ηνλ Σδά‘θαξ ζα θαηαζηξαθνχλ. Απηνί πνπ ηνλ 

απνξξίπηνπλ είλαη ζαλ απηνχο πνπ απνξξίπηνπλ Δκέλα. Δίλαη, ζη’ 

αιήζεηα, κηα απνδεθηή απφθαζε απφ Μέλα ην φηη ζα Σηκήζσ ηνλ 

Σδά‘θαξ. Μεηά απ’ απηφλ ζα έιζεη ν Μσπζήο. Οη Ανπιηά’ Μνπ ζα 

ιάβνπλ ηελ πιήξε ακνηβή. πνηνο απνξξίπηεη έλαλ απ’ απηνχο ζα 

έρεη απνξξίςεη πξάγκαηη ηελ Δχλνηά Μνπ. 

πνηνο αιιάμεη έλα Δδάθην απφ ην Βηβιίν Μνπ ζα έρεη ζρεκαηίζεη 

ςεχδνο ελαληίνλ Μνπ. Αιίκνλν ζηνλ ςεχηε πνπ θαηαζθεπάδεη 

ςεχδε ελαληίνλ Μνπ. Μεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μσπζή, 

ηνπ δνχινπ Μνπ, εθείλνπ πνπ Αγαπψ (…), απηφο ζα ζθνησζεί απφ 

έλαλ αιαδφλα δαίκνλα. Θα ηαθεί ζηελ πφιε πνπ έρεη ρηηζηεί απφ 

ηνλ επζεβή δνχιν δίπια ζηνλ πην θαθφ απφ ηε δεκηνπξγία. Δίλαη 

κηα νξηζκέλε θξίζε απφ Μέλα, φηη ν γηφο ηνπ, ν Μσράκκαλη ζα 

είλαη ν ραιίθεο ηνπ κεηά απφ απηφλ. πνηνο πηζηεχεη ζ’ απηφλ, 

Έρσ θάλεη ηνλ Παξάδεηζν ηελ ηειηθή ηνπ θαηνηθία. Θα ηνπ 

επηηξέςσ έπεηηα λα κεζνιαβήζεη γηα εβδνκήληα απφ ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, πνπ είλαη θαηαδηθαζκέλα γηα ηελ Κφιαζε. Θα 

δψζσ επηπρία ζηνλ γηφ ηνπ, ηνλ Άιη, ηνλ Οπαιέη θαη ππνζηεξηθηή 

Μνπ. Δίλαη κάξηπξάο Μνπ πάλσ ζηε δεκηνπξγία θαη ν έκπηζηνο 

γηα ηελ Οπάρη (απνθάιπςε). 

Μεηά απφ απηφλ ν θιεηήο ζην δξφκν Μνπ θαη ν ζεκαηνθχιαθαο 

ηεο Γλψζεο, ν αι-Υάζαλ ζα έιζεη, θαη απηφ ζα νινθιεξσζεί κε 

ηνλ πηφ ηνπ (…) ν νπνίνο είλαη έιενο γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Θα 

ιάβεη ηελ ηειεηφηεηα ηνπ Μσπζή, ηελ νκνξθηά ηνπ Ηεζνχ, θαη ηελ 

ππνκνλή ηνπ Ηψβ. Οη άλζξσπνη ζα ππνηαρζνχλ ζ’ απηφλ, φπσο θαη 

νη θεθαιέο ησλ Σνχξθσλ θαη ησλ αλη-Νηάηιακ. Θα ζθνησζνχλ, ζα 

θανχλ, θαη ζα είλαη γεκάηνη θφβν, θνβηζκέλνη. Ζ γε ζα βαθηεί κε 
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ην αίκα ηνπο. Οη γπλαίθεο ηνπο ζα είλαη γεκάηεο θφβν θαη ζα 

ηηκσξεζνχλ. Απηνί είλαη νη Ανπιηά’ Μνπ ζηελ Αιήζεηα. Μέζσ 

απηψλ ζα ζηακαηεζεί ε Φίηλα ησλ Ακπά’ Χάληαο. Μέζσ απηψλ ζα 

γίλνπλ εκθαλείο νη ζεηζκνί, θαη ζα απνξξηθζνχλ νη δπζρέξεηεο. ’ 

απηνχο είλαη ην έιενο ηνπ Αιιάρ θαη απηνί είλαη νη νξζά 

θαζνδεγεκέλνη. 

Ο Ακπλη Αξ-Ραρκάλ κπηλ άιηκ είπε φηη ν Άκπνπ Μπαζζίξ είπε: 

«Αλ απηφ είλαη ην κφλν ραληίζ πνπ έρεηο αθνχζεη ζηε δσή ζνπ, ζα 

ζνπ αξθέζεη.». 

Μεηά πνπ δηαβάζακε απηά ηα ιφγηα, θαίλεηαη μεθάζαξα πσο απηά 

ηα ιφγηα κνηάδνπλ κε ηα ιφγηα ηεο παιηάο δηαζήθεο (ησλ Δβξαίσλ 

θαη ησλ Υξηζηηαλψλ). πνηνο έρεη δηαβάζεη πξηλ ηελ παιηά 

δηαζήθε ζα δεη ηελ νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπο, ζαλ απηφο πνπ έγξαςε 

απηά ηα ιφγηα λα είλαη έλαο Ραββίλνο θαη φρη ελαο 

Μνπζνπικάλνο!!! 
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Νηνπά αλακάη Κνπξάηο (δει. ηα δύν είδσια 

ησλ Κνπξάηο) 

Δλλννύληαη ν Άκπνπ Μπαθξ θαη ν Όκαξ 

Ξεθηλψ κε ην φλνκα ηνπ Αιιάρ, ηνπ Παληειεήκνλα, ηνπ 

Πνιπεχζπιαρλνπ. Χ, Αιιάρ, δφμαζε ηνλ Μσράκκαλη θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. 

Χ, Αιιάρ, θαηαξάζνπ ηα «Γχν είδσια» ησλ Κνπξάηο θαη ηα δχν 

αληηθείκελα πξνιήςεψλ ηνπο θαη ηα δχν Σαγνχη (ςεπδή 

αληηθείκελα ιαηξείαο) ηνπο. 

Χ, Αιιάρ, θαηαξάζνπ ηνπο δπν πνπ εκπιέθνληαη ζε Ηθθ, θαη 

θαηαξάζνπ ηηο δχν θφξεο ηνπο, νη νπνίεο παξάθνπζαλ ηελ Δληνιή 

νπ, θαη απέξξηςαλ ηελ Οπάρη (απνθάιπςε) νπ θαη απέξξηςαλ 

ηηο Δχλνηέο νπ, θαη παξάθνπζαλ ηνλ Αγγειηαθφξν νπ, θαη 

άιιαμαλ ηε ζξεζθεία νπ, θαη δηαζηξέβισζαλ ην Βηβιίν νπ, θαη 

αγάπεζαλ ηνλ ερζξφ νπ, θαη παξέβεζαλ ηηο δηαηαγέο νπ, θαη 

άθεζαλ θαηά κέξνο ηα θαζήθνληά νπ, θαη παξέβιεςαλ ηα εκεία 

νπ, θαη δήισζαλ ερζξηθφηεηα απέλαληη ζηνπο Ανπιγηά’ νπ θαη 

πήξαλ ην κέξνο ηνπ ερζξνχ νπ θαη θαηέζηξεςαλ ηηο γαίεο νπ, 

θαη ζθφξπηζαλ ην θαθφ αλάκεζα ζηνπο δνχινπο νπ. 

Χ, Αιιάρ, θαηαξάζνπ απηνχο θαη ηνπο νπαδνχο ηνπο, θαη ηνπο 

ππνζηεξηθηέο θαη ζπκκάρνπο ηνπο, εθείλνπο πνπ δείρλνπλ ζηνξγή 

απέλαληί ηνπο. Γηαηί απηνί θαηέζηξεςαλ ηνλ νίθν ηεο Πξνθεηηθήο 

Απνζηνιήο, θαη ζθξάγηζαλ ηηο ζχξεο ηνπ, θαη έζπαζαλ ην ηαβάλη 

ηνπ θαη έθαλαλ ηνλ νπξαλφ ηνπ ζαλ ηε γε ηνπ, θαη θαηέζηξεςαλ 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ζθφησζαλ ηνπο βνεζνχο ηνπ, θαη ηα παηδηά 

ηνπ, θαη άδεηαζαλ ηνλ άκβσλά ηνπ απφ ην λφκηκν θηήηε θαη 

δηάδνρφ ηνπ (ελλννχλ ηνλ Άιη σο δηάδνρνο ηνπ Πξνθήηε, φπσο 

ηζρπξίδνληαη). Γε ζεβάζηεθαλ ην Ηκακάην ηνπ (δει. ηνπ Άιη) θαη 

δηέπξαμαλ ηξθ κε ηνλ Κχξην. Ζ ακαξηία ηνπο κεγηζηνπνηήζεθε, 

γηα απηφ εηζήγαγέ ηνπο γηα πάληα ζηε άθαξ (Κφιαζε). Πφζν 
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ηξνκεξή είλαη ε άθαξ, δελ αθήλεη ηίπνηε απφ ηα ζψκαηα ησλ 

εγθιεκαηηψλ! 

Χ, Αιιάρ, θαηαξάζνπ απηνχο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ακαξηηψλ πνπ 

δηέπξαμαλ, θαη γηα θάζε δίθαην πνπ παξέβεζαλ, θαη γηα θάζε 

άκβσλα ζηνλ νπνίνλ άλεβεθαλ, θαη γηα θάζε πηζηφ ηνλ νπνίνλ 

εκπφδηζαλ, θαη γηα θάζε ππνθξηηή πνπ πήξαλ ην κέξνο ηνπ, θαη γηα 

θάζε Οπαιέη πνπ έβιαςαλ, θαη γηα θάζε εηιηθξηλή πνπ έδησμαλ θαη 

άπηζην πνπ ππνζηήξημαλ, θαη γηα θάζε Ηκάκε πνπ ππεξλίθεζαλ, 

θαη γηα θάζε Φαξηλ (ππνρξεσηηθφ θαζήθνλ) πνπ άιιαμαλ, θαη γηα 

θάζε δηήγεζε πνπ απέξξηςαλ, θαη γηα θάζε θαθφ πνπ επέηξεςαλ, 

θαη γηα θάζε αίκα πνπ έρπζαλ, θαη γηα θάζε θαινζχλε πνπ 

άιιαμαλ, θαη γηα θάζε απηζηία πνπ έθαλαλ, θαη γηα θάζε ςέκα πνπ 

είπαλ, θαη γηα θάζε θιεξνλνκηά πνπ άδηθα απέθηεζαλ, θαη γηα 

θάζε ιάθπξν πνιέκνπ πνπ πήξαλ άδηθα, θαη γηα θάζε παξάλνκν 

πνπ θαηαλάισζαλ, θαη γηα θάζε ρνπκο πνπ λνκηκνπνίεζαλ, θαη γηα 

θάζε θαθφ πνπ θαζηέξσζαλ, θαη γηα θάζε θαθή πξάμε πνπ 

δηέδσζαλ, θαη γηα θάζε ππνθξηζία θξάηεζαλ θξπθή, θαη γηα θάζε 

ζπλνκσζία πνπ θξάηεζαλ κπζηηθή, θαη γηα θάζε παξάβαζε πνπ 

δηέδσζαλ, θαη γηα θάζε ππφζρεζε πνπ αζέηεζαλ, θαη γηα θάζε 

θαηαπίζηεπκα ην νπνίν απέθηεζαλ κε δνινπινθία, θαη γηα θάζε 

Χαιάι πνπ φξηζαλ σο Χαξάκ, θαη γηα θάζε Χαξάκ πνπ 

λνκηκνπνίεζαλ, θαη γηα θάζε ζηνκάρη πνπ έζρηζαλ, θαη γηα θάζε 

αγέλλεην παηδί ζηε κήηξα ηεο κεηέξαο ηνπ πνπ ζθφησζαλ, θαη γηα 

θάζε πιεπξά πνπ έζπαζαλ, θαη γηα θάζε ζπκβφιαην πνπ έζθηζαλ, 

θαη γηα θάζε παξέα πνπ δηέιπζαλ, θαη γηα θάζε επζεβή πνπ 

απνθάιεζαλ αζεβή, θαη γηα θάζε αζεβή πνπ έθαλαλ επζεβή, θαη 

γηα θάζε δηθαίσκα πνπ απέηξεςαλ απφ ην λα θηάζεη ζ’ απηφλ πνπ 

ηνπ αλήθε δηθαησκαηηθά, θαη γηα θάζε ςεχδνο πνπ δηέδσζαλ, θαη 

γηα θάζε Ηκάκε πνπ παξάθνπζαλ. 

Χ, Αιιάρ, θαηαξάζνπ ηνπο κε ηνλ αξηζκφ ησλ Δδαθίσλ πνπ 

δηαζηξέβισζαλ, θαη γηα θάζε ππνρξεσηηθφ θαζήθνλ πνπ 

παξακέξηζαλ, θαη γηα θάζε νύλλα πνπ άιιαμαλ, θαη γηα θάζε 



 

 

 
 66  

εληνιή πνπ εκπφδηζαλ, θαη γηα θάζε Οπαζίγηα (δηαζήθε) πνπ ηελ 

άιιαμαλ, θαη γηα θάζε Μπάη‘α (ππφζρεζε αθνζίσζεο πξνο ην 

θπβεξλήηε) πνπ ηελ παξέβεθαλ, θαη γηα ηηο καξηπξίεο πνπ 

απέθξπςαλ, θαη γηα ηηο απνδείμεηο πνπ αξλήζεθαλ, θαη γηα ηα 

θφιπα θαη ηηο δνινπινθίεο πνπ παξνπζίαζαλ. 

Χ, Αιιάρ, θαηαξάζνπ ηνπο κπζηηθά θαη αλνηρηά πνιιέο θαηάξεο 

γηα πάληα, θαηαξάζνπ ηνπο άπεηξεο θνξέο. Καηαξάζνπ ηνπο 

πνιιέο θνξέο ρσξίο ηέινο. Καηαξάζνπ απηνχο θαη ηνπο βνεζνχο 

ηνπο, ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο θαη απηνχο πνπ ηνπο αγαπνχλ. 

(Πεο ηέζζεξηο θνξέο) Χ, Αιιάρ, θαηαξάζνπ ηνπο ηφζν, ψζηε νη 

άλζξσπνη ηεο Κφιαζεο λα αλαδεηήζνπλ θαηαθχγην απφ ηελ 

ηηκσξία ηνπο. Ακήλ, ψ Κχξηε ησλ Κφζκσλ. 

(Έπεηηα πεο ηέζζεξηο θνξέο) Χ, Αιιάρ, θαηαξάζνπ ηνπο φινπο, σ, 

Αιιάρ, δφμαζε ηνλ Πξνθήηε θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαη 

εκπινχηηζε κέ κε ην Χαιάι, ψζηε λα κε ρξεηαζηψ ην Χαξάκ, θαη 

αλαδεηψ θαηαθχγην ζε έλα απφ ηελ θηψρεηα. Χ, Αιιάρ, αδίθεζα 

ηνλ εαπηφ κνπ θαη έρσ αλαγλσξίζεη ηηο ακαξηίεο κνπ θαη ηψξα 

ζηέθνκαη ελψπηψλ νπ, θάλε φ,ηη ζέιεηο καδί κνπ γηα λα Δίζαη 

επραξηζηεκέλνο καδί κνπ. Γε ζα επηζηξέςσ ζηε ακαξηία, κα αλ ην 

θάλσ ζπγρψξεζέ κε, θη Δζχ πξάγκαηη ζπγρσξείο απφ ηελ αξεηή, 

ηελ επγέλεηα θαη ηε ζπγρψξεζή νπ. Χ, Παληειεήκσλ!  

Δίζε ν Αιιάρ λα δνμάζεη ηνλ ηειεπηαίν φισλ ησλ Πξνθεηψλ θαη 

ηελ αγλή νηθνγέλεηά ηνπ. Χ, Παληειεήκσλ! 
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Δπίινγνο 

Αγαπεηέ Μνπζνπικάλε, κπνξεί ηψξα λα ζπκθσλείο καδί κνπ φηη 

φπνηνο πηζηεχεη ζε απηά ηα ςεπδή δφγκαηα δελ αλήθεη ζηνπο 

Μνπζνπικάλνπο, αθφκε θη αλ απηναπνθαιείηαη έηζη. Αγαπεηέ 

αδειθέ, πνην είλαη ην θαζήθνλ ζνπ απέλαληη ζηνπο Ράθηληα, ηψξα 

πνπ δνπλ αλάκεζα ζηνπο Μνπζνπικάλνπο; 

Πξέπεη λα είζαη πξνζεθηηθφο θαη λα κελ εκπιέθεζαη καδί ηνπο ζε 

ζπλαιιαγέο. Πξέπεη λα πξνεηδνπνηείο ηνπο αλζξψπνπο γηα ηα 

επηθίλδπλα δφγκαηά ηνπο πνπ βαζίδνληαη ζην κίζνο απέλαληη ζε 

θάζε άλζξσπν πνπ πηζηεχεη ζηνλ Αιιάρ θαη ην Ηζιάκ σο Νηηλ ηνπ, 

θαη ζην Μσράκκαλη, είζε ν Αιιάρ λα ηνλ επαηλέζεη, σο Πξνθήηε 

θαη Αγγειηαθφξν. 

Ο εΐρεο Ηζιάκ κπηλ Σατκίγηα, ην έιενο ηνπ Αιιάρ ζ’ απηφλ, είπε: 

«ζν γηα ηνπο Ράθηληα, ζα δήζνπλ αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο 

κφλν θαηαθεχγνληαο ζηελ ρξήζε Νηθάθ (ππνθξηζίαο). Σν Νηηλ πνπ 

δηαηεξνχλ ζηελ θαξδηά ηνπο είλαη ςεπδέο, ηνπο αλαγθάδεη λα 

ςεχδνληαη, λα ιεηηνπξγνχλ πξνδνηηθά, θαη λα μεγεινχλ ηνπο 

αλζξψπνπο επηζπκψληαο λα ηνπο βιάςνπλ. Γελ ζα παξαιείςνπλ 

θάπνην θαθφ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ελάληηα ζε θάπνηνλ νπλίηε 

Μνπζνπικάλν. Αλ θάπνηνο δελ γλσξίδεη φηη ην άηνκν είλαη 

Ράθηληα, ζα είλαη ζε ζέζε λα ην αληηιεθζεί εμαηηίαο ηεο 

ππνθξηζίαο ηνπ πνπ ζα γίλεη θαλεξή ζηνλ θαζέλα, θαζψο θαη απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ κηιάεη.» 

Σξέθνπλ κίζνο θαη έρζξα ελαληίνλ καο. Αθφκε βξίζθνπκε 

νπλλίηεο Μνπζνπικάλνπο πνπ εμαπαηνχληαη απφ απηνχο, θαη 

ηνπο αληηκεησπίδνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Μπνξεί αθφκε θαη λα 

ηνπο εκπηζηεχνληαη. ιν απηφ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ 

εθαξκφδνπλ ην Νηηλ ηνπο θαη δελ γλσξίδνπλ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ 

Ηζιάκ, πνπ επηβάινπλ ζε έλαλ Μνπζνπικάλν λα αληηκεησπίδεη 

ηνπο αλζξψπνπο κε βάζε ην αι-Οπαιά’ θαη ην αι-Μπαξά’, δειαδή 
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ην κίζνο θαη ηελ αγάπε γηα ράξε ηνπ Αιιάρ. Γηαθεξχζζνπκε ηελ 

αζσφηεηά καο απφ θάζε άπηζην θαη πνιπζετζηή. 

Έηζη, κπνξνχκε λα δνχκε ην θαζήθνλ πνπ επηβάιιεηαη ζε καο σο 

Μνπζνπικάλνπο. Τπάξρεη, ινηπφλ, θαλείο πνπ ζα δψζεη ζ’ απηφ 

πξνζνρή; 

Εεηάκε απφ ηνλ Αιιάρ λα καο ραξίζεη λίθε ζην Νηηλ Σνπ, θαη λα 

θάλεη ηα ιφγηα Σνπ χςηζηα, θαη λα ληθήζεη ηνπο Ράθηληα θαη ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηνπο. Δίζε ν Αιιάρ λα δνμάζεη ηνλ Πξνθήηε θαη λα 

θαηαζηήζεη απηφλ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ αζθαιείο απφ θάζε 

θαθφ. 

Οπά αζ-ζαιάκνπ ‘αιάηθνπκ νπά ξάρκαην Αιιάρ νπά 

κπαξαθάην. 
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