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 بـسـم هللا والحـمـد هلل والـصالة والـسـالم عــلى رسـول هللا، وبـعـد

 

Εισαγωγή - Η αντίληψη για την επίγεια ζωή  
 

نْ َيا َمْلُعونٌَة َمْلُعوٌن َما ِفيَها ِإالَّ ِذْكَر اَّللَِّ َوَما َواالَ  اِلًما َأْو ُمتَ َعلِ ًما ُُه َو َ الدُّ  
Ο Προφήτης Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم παρομοιάζει αυτό τον κόσμο ως 

ένα ανάθεμα εκτός όταν υπάρχει η ενθύμηση του Αλλάχ , αυτά που 

επιθυμεί για το δημιούργημα του (Ισλάμ), και η γνώση (των λογίων και 

των μαθητών). {Τιρμιδί 2322, Ιμπν Μάτζα 4112, επικυρωμένα στο αλ 

Σαχίχα 2797}  

Σε μια προφητική ρήση καταγράφεται η εξαιρετική συμβουλή του 

Δημιουργού που λέει: 

ُُدَّ فَ قْ ِإنَّ اَّللََّ تَ َعاََل يَ ُقوُل يَا اْبَن آَدَم تَ َفرَّْغ لِِعَباَدِت  ًً َوَأ ِِ  ََ ْدََ ََ َرََ  أَْمْأ 
ََ َوِإالَّ ت َ  ُُدَّ فَ ْقَر ْفَعْل َمْأُت َيَدْيَك ُشْغاًل وَلَْ َأ  

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος συμβουλεύει τον άνθρωπο να αφοσιωθεί στην 

λατρεία. Με αυτόν τον τρόπο του εγγυάται την ελευθερία από κάθε υλική 

ανάγκη και το «ξερίζωμα» της φτώχειας. Αν όμως ο άνθρωπος αρνηθεί, 

τότε θα γεμίσει το στήθος του με επίγειες αναζητήσεις και η φτώχεια δεν 

θα εμποδιστεί. {στο Μούσναντ του Ιμάμ Άχμαντ, Τιρμιδί 2466, επικυρωμένα 

στο αλ Σαχίχα 1359}  

Ο Άνας Ιμπν Μαάλικ ανέφερε ότι ο Προφήτης صلى هللا عليه وسلم τόνισε ότι εάν 

η πρόθεση μας στηρίζεται στην αναζήτηση της μετά θάνατον ζωής 

(εργαζόμαστε για τον Παράδεισο), τότε ο Αλλάχ θα βάλει στην καρδιά 

μας επάρκεια και ο κόσμος (επίγεια ζωή) θα έρθει σε μας σαν δούλος. Εάν 

όμως η πρόθεση μας είναι η αναζήτηση της επίγειας ζωής αυτού του 

κόσμου, ο Αλλάχ θα βάλει φτώχεια και ακαταστασία στις καρδιές μας και 

στις ζωές μας. { αλ Σαχίχα 949}   

Σε μια άλλη σπουδαία ρήση βλέπουμε την σύγκριση που γίνεται μεταξύ 

της επίγειας ζωής και της επόμενης. Ο Απόστολος του Αλλάχ  صلى هللا عليه

  :είπε وسلم
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نْ َيا ِف اآلِخَرِة ِإالَّ َمَثُل َما ََيَْعُل َأَحدُُكمْ  َما َمَثلُ  بَ َعُه ِف اْلَيمِ  فَ ْلي َ  الدُّ َْ ْنظُْر ِِبَ ِإ
 يَ ْرِجعُ 

«Αυτός ο κόσμος είναι τόσο ασήμαντος σε σύγκριση με την μεταθανάτια 

ζωή, όπου αν κάποιος βύθιζε το δάχτυλο του στον ωκεανό και το έβγαζε 

θα έβλεπε πόσο νερό θα έμενε στο δάχτυλο του (δηλαδή ασήμαντη 

ποσότητα)» {Από την Συλλογή του Ιμάμ Μούσλιμ και Ίμπν Μάτζα, 

4108/4247} 

Ο Άλι Ιμπν Αμπί Τάλιμπ رضي هللا عنه είπε: 

«Αυτός ο κόσμος απομακρύνεται από εμάς και η μετά θάνατον ζωή 

πλησιάζει όλο και πιο κοντά σε εμάς. Καθένας τους ( επίγεια ζωή και 

μετά θάνατον) έχει «παιδιά». Ας είμαστε λοιπόν τα παιδιά της μετά 

θάνατον ζωής και όχι τα παιδιά της επίγειας ζωής. Διότι σε αυτήν την ζωή 

πρέπει να δουλέψουμε και δεν υπάρχει κρίση, αύριο όμως (μετά θάνατον) 

θα είναι η κρίση δίχως δουλειά. {από την συλλογή του Μπουχάρι} 

Ο Ύψιστος λέει: 

 وما احلياة الدنيا إال متاع الغرَو

 «Και τι είναι η ζωή σ’ αυτό τον κόσμο, παρά απατηλή απόλαυση και (πρόσκαιρη) 

περιουσία;» {Κοράνι 57:20} 

من كان يريد حرث اآلخرة نزد له ِف حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته 
 منها وما له ِف اآلخرة من نصيب

 «Όποιος επιθυμεί το υπερκόσμιο θέρος (την καλλιέργεια του χωραφιού) της 

Μέλλουσας Ζωής, θ’ αυξήσουμε σ’ αυτό το θέρος. Κι όποιος επιθυμεί το κοσμικό 

θέρος  (την καλλιέργεια)  του  επίγειου (χωραφιού), θα του δώσουμε κάτι τι απ’ αυτό, 

αλλά δεν θα έχει μερίδιο στη Μέλλουσα Ζωή» {Κοράνι 42:20} 
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Πως ένας Μουσουλμάνος αντιλαμβάνεται τον επίγειο κόσμο; 

Ο Μουσουλμάνος σε καμία περίπτωση δεν αγνοεί την επίγεια ζωή και τις 

ευθύνες που έχει απέναντι σε αυτήν. Αυτό που οφείλει όμως, σύμφωνα με 

τις πηγές του Ισλάμ, είναι να της δώσει τα δικαιώματα της χωρίς 

υπερβολή και να είναι δίκαιος. Ένας Μουσουλμάνος πρέπει να θεωρήσει 

την περιουσία του, το κύρος του, τις υλιστικές δυνατότητες  που διαθέτει, 

και άλλα παρόμοια, ως μέσα για να επιτύχει το καλό για την επόμενη 

ζωή. 

Ένας Μουσουλμάνος δεν αποστρέφεται την ζωή, δεν την καταδικάζει, 

αλλά ούτε την επαινεί υπερβολικά. Ο πιστός αντιλαμβάνεται αυτόν τον 

κόσμο ως μια γέφυρα που οδηγεί στην επόμενη ζωή και μια πηγή  

εφοδιασμού για την επίτευξη του Παραδείσου. Ο κόσμος γιαυτον είναι 

ένα χωράφι που προσπαθεί να το καλλιεργήσει με τον καλύτερο τρόπο 

για να του δώσει μετέπειτα τα καλύτερα. Γιαυτο λοιπόν οι χάρες που θα 

λάβει ο πιστός στον Παράδεισο είναι αποτέλεσμα των όσων έκανε η 

«καλλιέργησε» στην επίγεια ζωή του, πάντα βεβαίως με την χάρη και την 

ευσπλαχνία του Δημιουργού που είναι και ο καθοριστικός παράγοντας 

για την επιτυχία του ανθρώπου. Ο Ύψιστος λέει:  

أوَل يتفكروا ِف أنفسهم ما خلق هللا السماوات واألَض وما بينهما إال باحلق 
هبم لكافرون  وأجل مسم ى وإن كثريا من الناس بلقاء 

«Μήπως δεν σκέπτονται βαθιά στον εαυτό τους, ότι έχει πλάσει ο Αλλάχ τους ουρανούς 

και τη γη και όσα είναι ανάμεσα τους, μόνο με το Δίκαιο και για μια προκαθορισμένη 

διάρκεια; Κι όμως -πολλοί από τους ανθρώπους αρνούνται τη συνάντηση με τον Κύριο 

τους (κατά την Ανάσταση)!» {Κοράνι 30:8} 

  الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن  مال وهو العزيز الغفَو
«Που δημιούργησε το Θάνατο και τη Ζωή, για να δοκιμάσει ποιος από εσάς κάνει τις 

καλύτερες πράξεις. Και είναι ο Ανίκητος, ο Πολυεύσπλαχνος» {Κοράνι 67:2} 

Εάν μια πρόταση μπορεί να περιγράψει το πώς ένας Μουσουλμάνος και 

μια Μουσουλμάνα οφείλουν να αντιλαμβάνονται την επίγεια ζωή τότε θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο κόσμος πρέπει να είναι ο «δούλος» μας 

και όχι ο «αφέντης» μας.  
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Ο άνθρωπος ξεχνά τον θάνατο  

 

Ο άνθρωπος δυστυχώς ξεχνά ότι μια μέρα θα βρεθεί κάτω από το χώμα. 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό το στάδιο το οποίο πρόκειται να 

το περάσουμε όλοι. Πόσο έτοιμοι είμαστε άραγε γιαυτό; Θα αφήσουμε 

πίσω τα υπάρχοντα μας και τους δικούς μας. Δεν θα είμαστε ικανοί να 

πάρουμε μαζί μας τίποτε απολύτως από τα επίγεια. Εκτός από την πίστη 

μας και τις πράξεις μας. Και όμως, πόσο λίγο δουλεύουμε για αυτούς τους 

μοναδικούς μας συντρόφους στο τάφου μας. 

 

Ο θάνατος είναι ο καταστροφέας των επίγειων απολαύσεων. Έτσι τον 

ονόμασε ο Προφήτης Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم και μας συμβούλεψε να 

τον θυμόμαστε συχνά 
 

 َأْكِثُروا ِذْكَر َهاِذِم اللَّذَّاتِ 
 

«Αυξήστε την ενθύμηση για τον καταστροφέα των απολαύσεων 

(θάνατος)» {Τιρμιδί 2307, Σαχίχ} 
 

Παγιδευμένος στα επίγεια όπως είναι ο άνθρωπος, ξεχνά πολύ εύκολα 

ότι μια μέρα θα εγκαταλείψει αυτόν τον σύντομο κόσμο. Κατά συνέπεια 

ξεχνά και την μεταθανάτια ζωή. Αυτό, δίχως αμφιβολία, είναι μια 

αρρώστια και η καλύτερη γιατρειά της είναι η ενθύμηση του θανάτου που 

κρατά ζωντανό το στοιχείο της θεοφοβίας και την ενασχόληση με 

ωφέλιμα πράγματα που θα βοηθήσουν τον άνθρωπο την Ημέρα της 

Κρίσης.  
 

كل نفس ذائقة املوت وإمنا توفون أجوَكم يوم القيامة فمن زحزح  ن الناَ 
 وأدخل اجلنة فقد فاز وما احلياة الدنيا إال متاع الغرَو

 

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

ο μισθός σας (η ανταμοιβή). Κι όποιον τότε απομακρύνουν απο τη φωτιά (Κόλαση) και 

γίνει δεκτός στον Παράδεισο, θα έχει πετύχει το σκοπό της Ζωής. Γιατί η ζωή σ’αυτό 

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

 

Κανένας πιστός όμως δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα του να 

επικαλείται και να επιθυμεί τον θάνατο. Ο Προφήτης Μουχάμαντ  صلى هللا

 :συμβούλεψε عليه وسلم
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 ًَّ ُُِْسًنا فَ َلَعلَُّه يَ ْزَدادُ اَل يَ َتَم تَ ْعِتبُ  ، َوِإمَّا ُمِسيًًا فَ َلَعلَُّه َيسْ  َأَحدُُكُم اْلَمْوَت ِإمَّا   
 

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

είναι ενάρετος μπορεί να αυξήσει το καλό που παράγει και στην 

περίπτωση που είναι κακοποιός τότε να σταματήσει και να μετανοήσει» 

{Μπουχάρι 5671, Μούσλιμ 6480} 
 

Είναι απαραίτητο να σκεπτόμαστε συνεχώς την επίγεια μας κατάσταση 

και το τέλος μας από αυτόν τον κόσμο. Πάντα να θυμόμαστε ότι αυτό το 

τέλος είναι προσωρινό και όχι αιώνιο. Πίσω από αυτό βρίσκεται ένας 

μεγάλος προορισμός που είναι η μεταθανάτια ζωή, η πραγματική ζωή. 

Θυμάσαι τον θάνατο δεν σημαίνει ότι πέφτεις σε κατάθλιψη και 

στεναχώριες επειδή θα αποχωριστείς τους αγαπημένους σου και την θέση 

σου, αλλά ότι θα αποχωριστείς την δυνατότητα του να παράγεις καλό. Με 

αυτόν τον συλλογισμό ο θάνατος γίνεται κίνητρο για να παράγεις 

περισσότερο καλό για χάρη του Υψίστου έτσι ώστε να προετοιμαστείς για 

την Ημέρα της Κρίσης. Εάν όμως σκέπτεσαι ότι θα χάσεις τα επίγεια τότε 

το μόνο που θα λάβεις είναι μιζέρια και στεναχώρια. {Ίμπν Ουθαημήν, 

Σάρχ αλ Μουμτι, τόμος 5, σελ. 231} 
 

Προετοιμασία για την νύχτα στον τάφο  

Έχεις προετοιμαστεί για την νύχτα αυτή που όμοια της δεν υπάρχει; Ο 

Άνας Ίμπν Μαάλικ (ο γνωστός σαχάμπι = φίλος και οπαδός του Προφήτη) 

ανέφερε: 

«Υπάρχουν δυο ημέρες και δυο νύχτες οπου σαν και αυτές δεν υπάρχουν 

όμοιες τους και κανείς δεν έχει ακούσει η βιώσει. Είναι η ημέρα αυτή που 

θα λάβεις τα νέα από τον Αλλάχ τον Ύψιστο, εάν θα λάβεις την τιμωρία 

Του η το έλεος Του. Την ημέρα που θα λάβεις το βιβλίο των πράξεων σου, 

που είτε θα σου δοθεί στο δεξί χέρι (και θα είναι χαρμόσυνα νέα) είτε στο 

αριστερό (που θα είναι λυπητερά τα νέα). Και η πρώτη νύχτα που θα 

περάσεις στον τάφο σου, όταν θα είσαι μόνος, μια νύχτα που όμοια της 

δεν έχεις νιώσει. Και την νύχτα που θα ακολουθήσει το πρωινό και θα 

είναι η Ημέρα της Ανάστασης, οπου έπειτα δεν θα υπάρξει άλλη νύχτα» 

{αλ Μουτζαάλασα ουά Τζαουαάχιρ αλ-ίλμ, νούμερο 19} 

Πράγματι, είναι ημέρες και νύχτες που όμοιες τους δεν υπάρχουν. Άραγε 

είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε; Στιγμές η οποίες δεν απέχουν 

πολύ από την ζωή μας, μακριά, όπως προσπαθούν να μας εξαπατήσουν 

(σατανάς). Διότι από την στιγμή που θα επισκεφτούμε τον τάφο μας, τότε, 

πραγματοποιείται το πρώτο βήμα. 



Άχμαντ Ελντίν – Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου  

www.IslamForGreeks.org 7 

 

Σωστή προετοιμασία γιαυτήν την νύχτα σημαίνει ότι λατρεύω τον 

Δημιουργό μου. Αυτόν και κανέναν άλλον.  Είναι ο Μόνος άξιος λατρείας. 

Κανέναν δεν επικαλείσαι εκτός από Αυτόν. Κανέναν δεν φοβάσαι εκτός 

από Αυτόν. Σε κανέναν δεν αφοσιώνεσαι εκτός από Αυτόν. Σε κανέναν 

δεν εναποθέτεις την ελπίδα και την εμπιστοσύνη σου, μόνο σε Αυτόν. 

Είναι η υπακοή στις εντολές Του και η απομάκρυνση σε αυτά που 

απαγόρεψε. Αυτός είναι ο μόνος πραγματικά αληθινός Θεός και σε αυτόν 

ανήκει η θεοποίηση και σε κανέναν άλλον και σε κανένα δημιούργημα. 

{Μίνχατζ αλ Σούνατουλ Ναμπαουήα τόμος 3, σελ 490} 

Αυτή είναι η σωστή προετοιμασία γιαυτήν την νύχτα. 

Ο έξυπνος, ο πιστός, είναι αυτός που συλλογίζεται τον θάνατο του, 

συγκριμένα την στιγμή που θα βρεθεί στον τάφο και θα είναι μόνος. Θα 

αφήσει πίσω του τα αγαπημένα πρόσωπα, αγαπημένα αντικείμενα, 

αγαπημένες καταστάσεις. Θα αφήσει το κρεβάτι του το οποίο θα 

αντικατασταθεί με χώμα, το κάλυμμα που σκεπάζεται με σκόνη, τους 

φίλους τους και την παρέα του έχοντας για παρέα διάφορους ζωντανούς 

οργανισμούς που ζουν στο χώμα. Τίποτα δεν θα πάρει μαζί του παρά 

μόνο δυο πράγματα. Την πίστη του και τις πράξεις του. Με αυτά τα δυο 

θα παρουσιαστεί στον Ύψιστο τον Δημιουργό του. Και αλλοίμονο του αν 

πίστεψε και έπραξε κάτι άλλο και διαφορετικό από την αλήθεια (Ισλάμ = 

Υποταγή στο Θέλημα του Δημιουργού με πίστη και πράξεις όπως 

ορίζονται/ειπώθηκαν από τον τελευταίο Απόστολο Του, τον Μουχάμαντ 

 Και πόση ευτυχία και γαλήνη τον περιμένει επειδή πίστεψε .(صلى هللا عليه وسلم

και έπραξε σύμφωνα με τις Εντολές του Κυρίου του και με την 

μεθοδολογία του Προφήτη του. 

«…τότε, όποιος είναι παραβάτης και επέλεξε τη ζωή αυτού του κόσμου, 

θα καταφύγει στη Κόλαση της Φωτιάς. Ενώ για όποιον φοβάται (με πίστη 

και πράξεις) να σταθεί μπροστά στον Κύριο του, και έχει συγκρατήσει την 

ψυχή (του) από την παρανομία, θα καταφύγει στον Παράδεισο…» {Κοράνι 

79:37-41} 

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος να μας δώσει δύναμη και κουράγιο για αυτήν την 

προετοιμασία για μια δύσκολη νύχτα, η πρώτη νύχτα στον τάφο. 
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Πέντε πράγματα που πρέπει να εκμεταλλευτούμε στην επίγεια ζωή 

μας 

Ο Απόστολος και Προφήτης του Αλλάχ μας συμβουλεύει τα εξής, είπε  صلى

 :هللا عليه وسلم

«Ωφελήσου από 5 πράγματα πριν 5 υπερισχύσουν: 

1. Ωφελήσου από τα νιάτα σου προτού έρθουν τα γεράματα 

2. Ωφελήσου από την υγεία σου προτού έρθει η αρρώστια 

3. Ωφελήσου από τον πλούτο σου προτού έρθει η φτώχεια 

4. Ωφελήσου από τον ελεύθερο χρόνο σου προτού έρθει η 

απασχόληση 

5. Ωφελήσου από την ζωή σου προτού έρθει ο θάνατος» {αυθεντική 

ρήση καταγεγραμμένη από τον Αλ Χαάκιμ, την αφηγήθηκε ο Ίμπν 

Αμπάας} 

1- [Ωφελήσου από τα νιάτα σου προτού έρθουν τα γεράματα]. Όταν 

είσαι νέος είσαι δυνατός, γεμάτος όρεξη. Ο εγκέφαλος σου αποστηθίζει 

εύκολα την γνώση, την αφομοιώνει και λειτουργεί ως εξαιρετική ωφέλεια 

για την μετέπειτα ζωή που σου απομένει. Όταν είσαι νέος μπορείς να 

κάνεις πολλά, να γεμίσεις τον «λογαριασμό» με καλές πράξεις και να 

μάθεις ορθά την πιστή σου και τα θεμέλια της. Σε γενικές γραμμές, όταν 

είμαστε νέοι είμαστε πιο παραγωγικοί προς το καλό.  

Από την άλλη είναι πολύ ανόητο να σπαταλήσεις τα νιάτα σου με το να 

είσαι ανυπάκουος προς τον Αλλάχ τον Ύψιστο. Χάνεις ένα πολύ μεγάλο 

και ποιοτικό κομμάτι της ζωής σου οπου θα μπορούσες να το αξιοποιήσεις 

εξαιρετικά για χάρη Του.  

Τα νιάτα είναι ένα στάδιο που βγαίνει μεγάλη ενέργεια. Ας είναι αυτή η 

δυναμική της ενέργειας προς το χαλαάλ (νόμιμο-επιτρεπτό) και στο «Ίλμ 

αν Νάαφία» (ωφέλιμη Ισλαμική γνώση) και όχι προς το χαραάμ 

(παράνομο-απαγορευμένο). 

Δυστυχώς, στις ημέρες που ζούμε, υπάρχει προτροπή προς αντίθετο. Σου 

λένε «ζήσε τα νιάτα σου πριν έρθουν τα γεράματα σου». Δηλαδή ζήσε μια 

ζωή κάνοντας το χαραάμ έτσι ώστε όταν έρθουν τα γεράματα σου να μην 

έχεις «απωθημένα». Πόσο άθλιοι σύμβουλοι. Η τέλεια περιγραφή για 

αυτούς που παίρνουν τον Σατανά ως στενό τους φίλο. Ο Ύψιστος 

αποκαλύπτει τι επιθυμεί ο Σατανάς για τον άνθρωπο: 
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وألضلنهم وألمنينهم وآلمرهنم فليبتكن آذان األنعام وآلمرهنم فليغرين خلق هللا 
 ومن يتخذ الشيطان ولي ا من دون هللا فقد خسر خسرانا مبينا

«Θα τους παραπλανήσω και θα δημιουργήσω σ’ αυτούς αμαρτωλές επιθυμίες (λέει ο 

σατανάς)….Και όποιος πάρει τον σατανά για φίλο του, τότε θα είναι ο μεγάλος 

χαμένος» {Κοράνι 4:119} 

Γιαυτό λοιπόν εσύ που είσαι νέος και διαβάζεις αυτές τις γραμμές κάνε 

την εξής ερώτηση στον εαυτό σου: Ποιον θα ακολουθήσεις; Τον σατανά 

που σε καλεί στην παρανομία η στον Ύψιστο που σε καλεί στην 

συγχώρεση Του και στην γενεωδωρία Του; Λέει ο Παντοδύναμος: 

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وهللا يعدكم مغفرة منه وفضال وهللا 
 واُع  ليم

«Ο Σατανάς σας απειλεί με φτώχεια και σας διατάζει να είστε ανήθικοι. Ο Αλλάχ όμως 

σας υπόσχεται την συγχώρεση Του και τη χάρη Του. Κι ο Αλλάχ είναι ο Γενναιόδωρος 

(και) ο Παντογνώστης» {Κοράνι 2:268} 

2- [Ωφελήσου από την υγεία σου προτού έρθει η αρρώστια]. Μπορεί να 

συγκριθεί η υγεία με την αρρώστια; Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η 

αρρώστια δεν θα έρθει σε κάποιον αφού ήταν υγιής; Γιαυτο λοιπόν ο 

Απόστολος συμβουλεύει και προειδοποιεί να εκμεταλλευτούμε το 

κομμάτι της ζωής μας, αυτό που έχουμε την υγεία μας, προτού έρθει η 

αρρώστια. Διότι η αρρώστια συνοδεύεται με την ανικανότητα και η 

ανικανότητα με την σειρά της επηρεάζει τις πράξεις λατρείας μας ως 

προς το να είναι ολοκληρωμένες (το τελετουργικό τους – το πρακτικό 

κομμάτι και όχι το κομμάτι της ανταμοιβής μιας και ο Αλλάχ δικαιολογεί 

τον άρρωστο και τον σωματικά ανίκανο). 

Όταν έχεις την υγεία σου στέκεσαι στην προσευχή, γονατίζεις, 

προσκυνάς. Όταν είσαι άρρωστος αναγκάζεσαι να κάθεσαι η ακόμα 

μπορεί να χρειαστεί να είσαι ξαπλωμένος. Και ο Ύψιστος είναι Αυτός που 

συγχωρεί και δικαιολογεί αυτούς που δεν μπορούν πραγματικά. Όταν 

έχεις την υγεία σου νηστεύεις, όταν είσαι άρρωστος διακόπτεις την 

νηστεία σου η δεν νηστεύεις καθόλου. Η υγεία είναι σύμμαχος για τις 

πράξεις λατρείας ως προς το να είναι ολοκληρωμένες και άψογες, η 

αρρώστια από την άλλη στέκεται εμπόδιο (όμως και πάλι ο Ύψιστος τις 

κάνει αποδεκτές από τον άρρωστο και τις ανταμείβει ανάλογα από την 

Ευσπλαχνία Του).  
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Εκμεταλλεύσου λοιπόν την υγεία σου για περισσότερες πράξεις λατρείας 

(υποχρεωτικές και εθελοντικές) προτού έρθει η αρρώστια με την 

ανικανότητα της οπου δεν θα μπορείς. 

3- [Ωφελήσου από τον πλούτο σου προτού έρθει η φτώχεια]. Ο πλούτος 

εδώ δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να είναι πλούσιος. Ο Απόστολος 

αναφέρεται στον κάθε ένα που έχει στην τσέπη του ακόμα και ένα σέντ 

με σύγκριση με κάποιον που δεν έχει τίποτα (άδεια τσέπη). Όταν λοιπόν 

έχεις χρήματα (λίγα η πολλά) τότε να εκμεταλλευτείς αυτήν την 

κατάσταση προτού έρθει το απόλυτα τίποτα σχετικά με τα οικονομικά 

σου. Εκμεταλλεύσου λοιπόν τον πλούτο σου με το να δώσεις στον φτωχό 

διότι η ελεημοσύνη είναι μια εξαιρετική πράξη λατρείας προς τον Ύψιστο. 

Εκμεταλλεύσου τον πλούτο σου με το να βοηθήσεις τους γύρω σου, τους 

συγγενείς, τους φίλους σου διότι με αυτές τις κινήσεις λατρεύεις τον Κύριο 

σου, αφού το κάνεις μόνο για χάρη του. 

Ωφελήσου από τον πλούτο σου με το να ενισχύσεις την αλήθεια του 

Ισλάμ, να πραγματοποιήσεις το Χάτζ καθώς επίσης να δώσεις το Ζακάα 

(2 από τους 5 πυλώνες του Ισλάμ). Ο Ύψιστος λέει: 

 من ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا فيضا فه له أضعافا كثري ة

«Ποιος είναι εκείνος, που θα δανείσει στον Αλλάχ ένα καλό δάνειο, έτσι ώστε ο Αλλάχ 

να του το πολλαπλασιάσει πολλές φορές σαν επιστροφή;» {Κοράνι 2:245} 

4- [Ωφελήσου από τον ελεύθερο χρόνο σου προτού έρθει η 

απασχόληση]. Ο ελεύθερος χρόνος είναι πραγματικά ευλογία. Και όπως 

λέει και ο ποιητής «ο χρόνος είναι ότι πιο πολύτιμο υπάρχει οπου αξίζει 

να τον διαφυλάξουμε και πόσο κρίμα είναι που είναι ότι πιο εύκολο για 

να σπαταληθεί;» 

Ο μεγάλος Ιμάμης, ο Ίμπν ουλ Κάγιεμ, αναφέρει «Το να σπαταλάς τον 

χρόνο σου είναι χειρότερο από τον θάνατο. Αυτό γιατί ο θάνατος απλά σε 

εμποδίζει και σε απομακρύνει από την επίγεια ζωή ενώ το να χάνεις τον 

χρόνο σου σε εμποδίζει και σε απομακρύνει από τον Αλλάχ». 

Ο ελεύθερος χρόνος είναι το κεφάλαιο που επενδύεις για την ζωή σου και 

κυρίως για την σχέση σου με τον Δημιουργό σου. Σε αυτόν (τον χρόνο) 

μπορείς να προσφέρεις εθελοντικές πράξεις λατρείας, να μορφώνεσαι 

παραπάνω για το πιστεύω σου. Όταν τον σπαταλάς στην ουσία σπαταλάς 

την ίδια σου την ζωή και την χάρη που σου έδωσε ο Ύψιστος έτσι ώστε να 
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γεμίσεις και να φορτώσεις τον λογαριασμό σου με καλό για χάρη του και 

κατ’επέκταση να έρθεις πιο κοντά Του. Και όλοι οι λόγιοι συμφωνούν με 

συναίνεση ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να χάσει κάποιος, μετά 

από το ορθό μονοπάτι, είναι ο χρόνος του. Ωφελήσου λοιπόν από τον 

ελεύθερο χρόνο σου προτού έρθει η απασχόληση. 

5- [Ωφελήσου από την ζωή σου προτού έρθει ο θάνατος]. 

Εκμεταλλεύσου την επίγεια ζωή σου με το να υπακούς τον Δημιουργό σου 

προτού έρθει ο θάνατος οπου κάθε μετάνοια και συγχώρεση δεν θα γίνει 

αποδεκτή. Πράγματι, η ζωή είναι ένα εξαιρετικό δώρο από τον Ύψιστο. 

Εκμεταλλεύσου λοιπόν την επίγεια ζωή σου με το να δουλέψεις για χάρη 

της επόμενης ζωής (που είναι και η ουσιαστική αληθινή ζωή). Μια ζωή 

την έχεις. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά πρέπει να την εκμεταλλευτείς προς 

την υπακοή του Κυρίου σου και όχι προς την ανυπακοή. 

Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να ξεφύγει από τα 5 (γεράματα, αρρώστια, 

φτώχεια, απασχόληση, θάνατος). Και όταν έρθουν φυσικά δεν θα είσαι 

υπεύθυνος για την έλευση τους. Θα είσαι υπεύθυνος όμως και θα 

λογοδοτήσεις στον Δημιουργό σου για τα άλλα 5 (νιάτα, υγεία, πλούτο, 

ελεύθερο χρόνο, ζωή) και πως τα διαχειρίστηκες. 

Το ποίημα για τον θάνατο  

Ο σπουδαίος και μεγάλος Ιμάμης Άχμαντ Ίμπν Χάνμπαλ όταν άκουσε το 

παρακάτω ποίημα δάκρυσε:   

 

 Εάν ο Κύριος μου με ρωτήσει: «Αισθάνεσαι καμία ντροπή όταν με 

παρακούς 

 Κρύβεις τις αμαρτίες σου από την δημιουργία μου (τον κόσμο) και 

με αμαρτίες έρχεσαι σε Εμένα»   

 Πως θα απαντήσω; Αλλοίμονο σε εμένα, και ποιος θα με 

προστατέψει; 

 Συνηθίζω, πότε-πότε, να απασχολώ την ψυχή μου με ελπιδοφόρες 

σκέψεις 

 Και ξεχνώ τι θα ακολουθήσει μετά τον θάνατο και τι θα 

ακολουθήσει μετά που θα με σκεπάσουν 

 Λες και μου έχει εγγυηθεί αιωνία (επίγεια) ζωή και ότι ο θάνατος 

δεν θα με πλησιάσει 

 Και όταν ο δυνατός λήθαργος του θανάτου με αρπάξει ποιος θα με 

προστατέψει; 

 Είδα τα πρόσωπα, είναι κανένα από αυτά αυτό που θα με 

απελευθερώσει; 
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 Θα ρωτηθώ σχετικά για το τι ετοίμασα στη ζωή μου έτσι ώστε να 

σωθώ (την Ημέρα της Κρίσης). 

 Και πως άραγε θα απαντήσω από την στιγμή που εγκατέλειψα την 

θρησκεία μου (τρόπος ζωής) – (Ισλάμ); 

 Αλλοίμονο μου ! Δεν άκουσα τον λόγο του Αλλάχ που με καλούσε; 

 Δεν άκουσα το μήνυμα των (Κορανικών) κεφαλαίων «Καάφ» και 

«Για Σίν» (και γενικά όλο το μήνυμα του Κορανίου); 

 Δεν άκουσα για την Ημέρα της συνάθροισης, της μάζωξης και την 

Ημέρα της Κρίσης; 

 Δεν άκουσα τον κράχτη του θανάτου που με προσκάλεσε και με 

κάλεσε; 

 Γιαυτό, Ω Κύριε μου, (είμαι) ο σκλάβος σου, μετάνιωσα, ποιος 

λοιπόν θα μου παραχωρήσει καταφύγιο; 

 Παρα μόνο ένας Κύριος, με εκτεταμένη συγχώρεση που θα με 

οδηγήσει στην αλήθεια 

 Ήρθα σε εσένα (με συγχώρεση) γιαυτό ευσπλαχνίσου με και κάνε 

την πλάστιγγα της ζυγαριάς μου βαριά (με καλές πράξεις) 

 Και ελάφρυνε μου (από την δυσκολία) τον λογαριασμό μου, Εσύ 

Είσαι ο Καλύτερος στον λογαριασμό 

 

Αναλογίσου Μουσουλμάνε και Μουσουλμάνα: Εάν αυτό το ποίημα 

κατάφερε να κάνει τον μεγάλο μας Ιμάμη να δακρύσει τότε εσύ και εγώ 

και όλοι μας τι πρέπει να κάνουμε; 

Η κηδεία είναι νουθεσία 

 

Πολλές φορές ο άνθρωπος, όταν παρευρίσκεται σε κηδείες, αδυνατεί να 

συλλάβει το πραγματικό νόημα της τελετουργίας. Είναι γνωστό ότι στις 

περισσότερες φορές που κηδεύουμε τους δικούς μας ανθρώπους, 

επικεντρωνόμαστε στον νεκρό και στα συναισθήματα λύπης. Και ενώ όλο 

αυτό μπορεί να είναι φυσιολογικό, αδυνατούμε να αντιληφθούμε ότι αυτή 

η στιγμή είναι το καλύτερο μάθημα για εμάς που ακόμα είμαστε 

ζωντανοί. Δυστυχώς οι νεκροί θάβονται αλλά εμείς δεν παίρνουμε 

μάθημα από την ταφή τους. Μένουμε στο πρόσωπου του νεκρού, ο οποίος 

δεν μπορεί πλέον να ωφεληθεί και να νουθετηθεί, και δεν 

αναλογιζόμαστε ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε και εμείς στην θέση του. 

Ξεχνάμε ότι ο θάνατος θα μας επισκεφτεί αργά η γρήγορα με τρόπο 

άγνωστο.      

 

 

 



Άχμαντ Ελντίν – Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου  

www.IslamForGreeks.org 13 

 

Ο Άμπουλ Νταρντά ο σπουδαίος αυτός Σαχάμπι (φίλος/οπαδός του 

Προφήτη μας) ανέφερε: 

 

«Τρία πράγματα με κάνουν να γελώ και τρία να κλαίω. Αυτά που με 

κάνουν και γελώ είναι αυτοί που βάζουν όλες τις ελπίδες τους σε αυτήν 

εδώ την ζωή όταν ο θάνατος τους καταδιώκει (δηλαδή μια μέρα θα 

πεθάνουν), αυτοί που είναι απρόσεκτοι (στις υποχρεώσεις) απέναντι στον 

Αλλάχ όταν ο Αλλάχ είναι πολύ προσεκτικός απέναντι τους, και αυτοί 

που γελούν συχνά όταν δεν γνωρίζουν αν έχουν ευχαριστήσει τον Αλλάχ 

η τον έχουν εξοργίσει. Αυτά που με κάνουν και κλαίω είναι όταν 

αποχωρίζομαι τον αγαπητό μου Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم και την ομάδα 

του (τους Σαχάμπα), η φρίκη της ώρας του θανάτου, και όταν θα σταθώ 

μπροστά στον Αλλάχ τον Ύψιστο στην Ημέρα που όλα τα μυστικά θα 

αποκαλυφθούν μη γνωρίζοντας αν θα καταλήξω στον Παράδεισο η στην 

Κόλαση.»{Αζ Ζούχντ ουά αλ Ρακαάικ, νο. 250}    

 

Δεν έχει σημασία τι είδους φήμη έχεις, πόση δύναμη κατέχεις, ποσά 

χρήματα έχεις αποθηκεύσει, πόσους φίλους γνωρίζεις. Αυτό που έχει 

σημασία είναι ότι μια μέρα θα βρεθείς κάτω από το χώμα, και ότι θα 

σταθείς μπροστά στον Αλλάχ και θα είσαι μόνος.  

 

Έχεις ετοιμαστεί για αυτήν την συνάντηση; 

 

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد
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