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Ο πιστός είναι υποχρεωμένος να μετανοεί και να ζητάει συγχώρεση 

από τον Αλλάχ τον Ύψιστο 

Ο Ύψιστος λέει: 

ب ُِكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواْْلَْرُض أُِعدَّْت  ن رَّ َوَساِرُعوا إِلَٰى َمْغِفَرةٍ م ِ

 ِلْلُمتَِّقينَ 

   ۗ اِء َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلعَافِيَن َعِن النَّاِس  اِء َوالضَّرَّ الَِّذيَن يُنِفقُوَن فِي السَّرَّ

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ   َوَّللاَّ

َ فَاْستَْغفَ ُروا ِلذُنُوبِِهْم َوَمن  َوالَِّذيَن إِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً أَْو َظلَُموا أَنفَُسُهْم ذََكُروا َّللاَّ

وا َعلَٰى َما فَعَلُوا َوُهْم يَْعلَُمونَ  ُ َولَْم يُِصرُّ  يَْغِفُر الذُّنُوَب إَِّلَّ َّللاَّ

ب ِِهْم َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها  ن رَّ ْغِفَرةٌ م ِ ئَِك َجَزاُؤُهم مَّ
أُولَٰ

ۗ   َونِْعَم أَْجُر اْلعَامِ ِلينَ   

{Και βιαστείτε (πορευθείτε) για την συγχώρηση απ’ τον Κύριο σας, και για 

τον παράδεισο, που είναι πλατύς, όσο και οι ουρανοί κι η γη, και που 

προετοιμάστηκε για τους Μουτακούν (θεοσεβείς). 

που ξοδεύουν ελεύθερα, είτε όταν ευημερούν, είτε όταν ατυχούν, και που 

περιορίζουν το θυμό τους, και συγχωρούν τους ανθρώπους, γιατί ο Αλλάχ 

αγαπά τους αγαθοεργούς (αλ Μουχσινούν), 

και που κάνοντας κάτι Φαάχισα (σεξουαλική παρανομία)  της ντροπής ή 

αδίκησαν τον εαυτό τους (κάνοντας αμαρτία) κι έφεραν τον Αλλάχ στη 

σκέψη τους ζητώντας συγχώρεση για τα σφάλματα τους, γιατί κανένας 

άλλος δεν συγχωρεί αμαρτίες εκτός απ’ τον Αλλάχ- και που ποτέ δεν 

επιμένουν με πονηριά σ’ ό,τι κακό έκαναν, και το αναγνωρίζουν} 

γι’ αυτούς, η αμοιβή είναι η συγχώρεση απ’ τον Κύριο τους, και οι 

Παράδεισοι που κάτω τους τρέχουν ποτάμια κι όπου θα είναι η παντοτινή 

παραμονή. Πόσο υπέροχη είναι η αμοιβή για όσους ευεργετούν (κι 

αγωνίζονται)! [Κοράνι 3:133-136] 
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Επεξήγηση1:  

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος αναφέρει τον επίγειο αγώνα που πρέπει να δώσει ο 

άνθρωπος. Τον αληθινό αγώνα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια 

προσπάθεια για να κερδίσουμε την ευχαρίστηση του Δημιουργού μας. 

Είναι ένας αγώνας που έχει να κάνει με τον σκοπό και την ουσία της ζωής 

μας. Κερδίζοντας την ευχαρίστηση του Αλλάχ και πέρα που το κάνουμε η 

προσπαθούμε να το επιτύχουμε γιατί είναι ο Μόνος Άξιος λατρείας, έχει 

ως αποτέλεσμα τον Παράδεισο. Γιαυτό ο Ύψιστος λέει να βιαστούμε προς 

την πορεία της συγχώρεσης Tου, εκεί ακριβώς βρίσκεται η ασφάλεια. 

Η συγχώρεση από τον Ύψιστο φέρνει τον παράδεισο ο οποίος 

περιγράφεται ως πλατύς (ευρύχωρος), ένας παράδεισος που ετοιμάστηκε 

για αυτούς που τηρούν την πίστη τους με θεωρία και πράξεις. Με πράξεις 

και πίστη που περιέχουν «Τάκουα». Οπως έχουμε αναφέρει Τάκουα είναι 

η θεοσέβεια – θεοφοβία, κάνοντας μια πράξη γιατί την επιτρέπει ο Αλλάχ 

και ελπίζεις στην ευχαρίστηση Του και την ανταμοιβή και αποφεύγοντας 

μια απαγορευμένη πράξη διότι φοβάσαι την τιμωρία Του. Αυτό 

συνοψίζεται σε μια λέξη στο Ισλάμ, την Τάκουα. 

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος αναφέρει μερικά χαρακτηριστικά αυτών που έχουν 

την Τάκουα, των ατόμων που θα κερδίσουν τον παράδεισο. Είναι αυτοί 

που ξοδεύουν για χάρη του Αλλάχ. Ξοδεύουν όταν έχουν και όταν δεν 

έχουν (ανάλογα με την δυνατότητα τους). Ξοδεύουν για τον φτωχό, αυτόν 

που έχει ανάγκη, για Ντάουα, γενικά για χάρη του Αλλάχ και για το 

Ισλάμ. 

Είναι αυτοί επίσης που συγκρατούν την οργή τους. Αυτοί που όταν 

δέχονται κακομεταχείριση, είτε σωματική είτε λεκτική, έχοντας μετά 

διάθεση για εκδίκηση, προτιμούν να συγχωρέσουν αντί να εκδικηθούν. 

Και συγχωρούν όχι για χάρη του συνανθρώπου τους αλλά για χάρη του 

Αλλάχ ο οποίος τους υπόσχεται ανταμοιβή όταν κάνουν υπομονή στην 

κακομεταχείριση  

 ِ   فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ

«Όποιος συγχωρεί και συμβιβάζεται, η αμοιβή του βρίσκεται στον Αλλάχ», 

{Κοράνι 42:40} 

 

                                                
1 Ταφσίρ του μεγάλου λόγιου Ας Σάαντι, τόμος 1, σελ, 286-287 
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι κάτι το εξαιρετικά δύσκολο. Ποιος είναι 

αυτός που θα σταθεί με συγχωρητική στάση απέναντι σε αυτόν που του 

έκανε κακό; Όλοι μας οργιζόμαστε και θέλουμε το δικαίωμα μας, που 

βεβαίως μπορούμε να το πάρουμε, πάντα νόμιμα, αλλά η συγχώρεση 

είναι η καλύτερη οδός και υπάρχει ανταμοιβή κάνοντας αυτήν την 

κίνηση. Διάφορες λοιπόν άσχημες συμπεριφορές προς το πρόσωπο μας, 

μικρές η μεγάλες που μπορεί να είχαμε υποστεί, ας θυμόμαστε ότι σε 

αυτές τις αδικίες που δεχόμαστε, έχουμε εξαιρετικές ευκαιρίες 

ανταμοιβής, ακόμα και συγχώρεσης για προηγούμενα λάθη μας. 

Ο Ύψιστος, στη συνεχεία, αναφέρει άλλη μια αρετή που πρέπει να έχει ο 

πιστός. Αυτή είναι η αρετή του «Ιχσάν» που με πολύ προχειρότητα 

μεταφράζεται ως «αγαθοεργία». Έχει πολύ πιο σημαντικό και βαθύτερο 

νόημα στην Ισλαμική θεολογία το οποίο χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: 1) 

το ιχσάν όσον αφορά τον Αλλάχ τον Ύψιστο, που σημαίνει αφοσίωση 

στον Αλλάχ με ορθή πίστη και πράξεις  και 2) ιχσάν οσον αφορά στην 

υπόλοιπη δημιουργία. Πιο συγκεκριμένα: 

1) Ο Προφήτης (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) έχει επεξηγήσει, όπως 

έχουμε δει και στο δεύτερο χαντίθ από τα 40 χαντίθ του Ιμάμη Νάουαουι, 

ότι Ιχσάν με σχέση τον Αλλάχ είναι να τον λατρεύεις και να τηρείς τις 

εντολές του σαν να τον βλέπεις, από την στιγμή όμως που δεν μπορείς να 

τον δεις τότε να θυμάσαι ότι αυτός σε βλέπει (Μπουχάρι 50). Ιχσάν λοιπόν 

με σχέση τον Αλλάχ είναι το χαρακτηριστικό της ειλικρινείας που πρέπει 

να έχει ο πιστός απέναντι στον Δημιουργό του, σκεπτόμενος ότι ο Κύριος 

του τον βλέπει συνεχώς και γνωρίζει τα πάντα. 

2) Ιχσάν στην υπόλοιπη δημιουργία, συγκεκριμένα προς τους 

συνανθρώπους μας, είναι το να προωθούμε το καλό και να απαγορεύουμε 

το κακό. Είτε στο πνευματικό πεδίο είτε στο φυσικό. Είναι μια πολύ 

μεγάλη κατηγορία που έχει να κάνει με την αλήθεια που πρέπει να λέμε, 

να είμαστε προσκολλημένοι στο Βιβλίο του Αλλάχ (Κοράνι) και στις 

Προφητικές διδασκαλίες (Σούννα), να τα προωθούμε αυτά στην κοινωνία 

μας και να απαγορεύουμε (σύμφωνα με την δυνατότητα μας) την 

ασχήμια, το παράνομο και την αμαρτία. Επίσης, σε αυτήν την κατηγορία 

μπορούμε να βάλουμε την ελεημοσύνη και την βοήθεια σε αυτόν που έχει 

ανάγκη. 

 

 

 

https://islamforgreeks.org/2013/01/29/40-nawawi-2/
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Έπειτα, περιγράφεται η συγχώρεση που πρέπει να ζητά ο πιστός. Ο 

Ύψιστος λέει: «και που κάνοντας κάτι Φαάχισα (σεξουαλική παρανομία)  

της ντροπής ή αδίκησαν τον εαυτό τους (κάνοντας αμαρτία) κι έφεραν τον 

Αλλάχ στη σκέψη τους ζητώντας συγχώρεση για τα σφάλματα τους» 

Οτιδήποτε κάνει ο πιστός πέφτοντας στο λάθος, είτε είναι μικρό είτε 

μεγάλο, οφείλει να βιαστεί να ζητήσει συγχώρεση από τον Κύριο του, 

νιώθοντας άσχημα και με το συναίσθημα της μετάνοιας. Ο πιστός οφείλει 

να γνωρίζει τις προϋποθέσεις για μια έγκυρη μετάνοια οι οποίες είναι: 

1) Ειλικρίνεια προς τον Αλλάχ. Οφείλει να είναι ειλικρινής και η 

μετάνοια να μην γίνεται για λόγους επίδειξης η κοσμικό όφελος (λεφτά, 

κοινωνική θέση κτλ)    

2) Να λυπηθεί και να μετανιώσει για το λάθος και την αμαρτία που 

έπραξε, διότι η λύπη και οι τύψεις για το λάθος και την αμαρτία είναι από 

τις ενδείξεις για μια αληθινή και ειλικρινής μετάνοια. 

3) Να τερματιστεί η αμαρτία άμεσα, αν από την αμαρτία αδικήθηκε ο 

συνάνθρωπος τότε πρέπει να δοθούν τα δικαιώματα του. 

4) Να δεσμευτεί και να υποσχεθεί να μην επιστρέψει στην αμαρτία 

μελλοντικά. 

5) Να ζητήσει συγχώρεση πριν φύγει από αυτήν την ζωή 

Γιαυτούς λοιπόν που συγκεντρώνουν αυτά τα ενάρετα χαρακτηριστικά ο 

Ύψιστος υπόσχεται: «γι’ αυτούς η αμοιβή είναι η συγχώρεση απ’ τον Κύριο 

τους, και οι Παράδεισοι που κάτω τους τρέχουν ποτάμια κι όπου θα είναι η 

παντοτινή παραμονή. Πόσο υπέροχη είναι η αμοιβή για όσους ευεργετούν» 

Αυτά λοιπόν που πρέπει να κρατήσουμε και να μάθουμε είναι τα εξής: 

 Ο πιστός πρέπει να έχει «τάκουα» και τάκουα όπως προαναφέραμε 

είναι η νοοτροπία ότι πιστεύεις και πράττεις ανάλογα με τις 

εντολές του Αλλάχ και την διδασκαλία του Προφήτη. Το κάνεις 

γιατί ο Ύψιστος είναι ο Μόνος άξιος λατρείας, ο Μόνος Θεός. 

Επιθυμείς και έχεις ελπίδα για την ανταμοιβή του καθώς επίσης 

έχεις φόβο για την τιμωρία του. 

 Ξοδεύεις για χάρη του Αλλάχ, είτε λίγο είτε πολύ, ανάλογα με τις 

δυνατότητες σου.    

 Σε κάθε αστοχία ζητάς συγχώρεση (γενικά ζητάμε συγχώρεση) με 

ειλικρίνεια και αίσθημα μετάνοιας, έχοντας πρόθεση ότι δεν θα 

επιστρέψεις στην ανομία. 
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Αυτός ο χαρακτήρας, που είναι ένας δύσκολος καθημερινός αγώνας για 

να τον κρατήσεις και που παρακαλάς τον Ύψιστο να σε κρατά σταθερό με 

υπομονή, είναι άξιος για να κερδίσει τον παράδεισο. 

Ο Ύψιστος να μας ευλογήσει κάνοντας μας από αυτούς που έχουν 

τάκουα, ξοδεύουν για χάρη του και τον επικαλούνται για συγχώρεση. 

 

Από τα χαρακτηριστικά της ευτυχίας 

Στην εισαγωγή του αλ Καουάιντ αλ Άρμπα ο Ιμάμης Μουχάμαντ Ιμπν 

Άμπντουλ Ουχάμπ κάνει την συγκεκριμένη ντουά στον αναγνώστη: 

أينما كنت، وأن يجعلك ممن أسأل هللا الكريم رب العرش العظيم أن يتوَّلك في الدنيا واآلخرة، وأن يجعلك مباركاً 

 إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثالث عنوان السعادة

«Ζητώ από τον Αλλάχ, τον Ευγενή Κύριο του θρόνου να είναι ο 

Προστάτης σου σε αυτόν τον κόσμο και τον επόμενο (μετά θάνατον), να 

σε κάνει ευλογημένο οπου και αν βρίσκεσαι. Και να σε κάνει από αυτούς 

που: όταν τους δίνεται κάτι είναι ευγνώμονες, όταν δοκιμάζονται είναι 

υπομονετικοί, και όποτε αμαρτάνουν (άστοχα) μετανοούν. Και πράγματι, 

αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι τα κλειδιά της ευτυχίας» 

Επεξήγηση2:  

Αν ο Αλλάχ είναι ο προστάτης σου σε αυτήν την ζωή και την επόμενη, 

τότε κανένα κακό δεν είναι σε θέση να σε αγγίξει, είτε στα θρησκευτικά 

σου θέματα είτε στα επίγεια/κοσμικά. Ο Ύψιστος λέει στην σουρα αλ 

Μπάκαρα, εδαφ.257 

ۗ   َوالَِّذيَن َكفَُروا أَْوِليَاُؤهُُم  لَُماِت إِلَى النُّوِر  َن الظُّ ُ َوِليُّ الَِّذيَن آَمنُوا يُ ْخِرُجُهم م ِ َّللاَّ

ۗ   هُْم فِيَها  ئَِك أَْصَحاُب النَّاِر  ۗ   أُولَٰ لَُماِت  َن النُّوِر إِلَى الظُّ الطَّاُغوُت يُْخِرُجونَُهم م ِ

 َخاِلدُونَ 

 

 

 

«Ο Αλλάχ είν’ ο Προστάτης εκείνων που πιστεύουν. Θα τους βγάλει απ’το 

σκοτάδι, προς στο φως. Για τους άπιστους οι προστάτες είναι οι Ταγούτ 

                                                
2 Αλ Καουάιντ αλ Άρμπα» (οι τέσσερις θεμελιώδεις αρχές). Του σέηχ ουλ Ισλάμ Μουχάμαντ Ιμπν 

Άμπντουλ Ουχάμπ, σε επεξήγηση του Αλλάμα Σάλιχ αλ Φαουζάν 
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(ψεύτικοι θεοί/είδωλα), τους βγάζουν απ’ το φως προς το βαθύ σκοτάδι. 

Θα είναι κάτοικοι της Φωτιάς, όπου θα παραμείνουν για πάντα» 

Εάν ο Αλλάχ είναι ο προστάτης σου, σε βγάζει από το σκοτάδι (το σκοτάδι 

του πολυθεϊσμού, του παγανισμού και της ειδωλολατρίας, της πλάνης, 

της αίρεσης, της κακοδοξίας, της αμφιβολίας) και σε οδηγεί στο φως το 

μονοθεϊσμού, της πίστης στο έναν και μοναδικό Δημιουργό, στην υπακοή 

του, στην ωφέλιμη γνώση, στην ενάρετη πράξη. Ο Παντοδύναμος λέει στη 

σουρα Μουχάμαντ εδαφ.11 

َ َمْولَى الَِّذيَن آَمنُوا َوأَنَّ اْلَكافِرِ يَن ََّل َمْولَٰى لَُهمْ  ِلَك بِأَنَّ َّللاَّ  ذَٰ

«Κι αυτό επειδή ο Αλλάχ  είναι ο Προστάτης εκείνων που πιστεύουν, ενώ 

οι άπιστοι δεν έχουν προστάτη» 

Και όταν ο Αλλάχ σε προστατεύει μέσω της προστασίας του, κάνοντας 

εσένα επιτυχημένο, καθοδηγημένο, σε αυτήν την ζωή και την επόμενη, 

τότε πραγματικά δεν πρόκειται να σε πλησιάσει καμία μιζέρια. Σε αυτήν 

την ζωή ο Ύψιστος προστατεύει δίνοντας επιτυχία στον πιστό, δίνοντας 

καθοδήγηση, δίνοντας ευλογία να τηρείται μια αγνή μεθοδολογία 

τήρησης. Στην επόμενη ζωή, ο Ύψιστος προστατεύει με το να δώσει είσοδο 

στον Παράδεισο, μια μόνιμη κατοικία οπου δεν υπάρχει η εμπειρία του 

φόβου, της αρρώστιας, της στενοχώριας, του πόνου, του θανάτου, των 

γεραμάτων κτλ. 

[να σε κάνει ευλογημένο οπου και αν βρίσκεσαι] 

Εάν ο Αλλάχ σε κάνει ευλογημένο όπου και αν βρίσκεσαι, τότε 

πραγματικά τι καλύτερο υπάρχει από αυτό; Είναι ότι καλύτερο μπορεί να 

έχει ένας άνθρωπος στην επίγεια ζωή του. Ότι καλύτερο να έχεις ευλογία 

στα χρόνια που ζεις, στη συντήρηση που λαμβάνεις για να επιβιώνεις, στη 

γνώση που αποκτάς, στις πράξεις, στην οικογένεια σου. Όπου και αν 

είσαι θα είσαι με συνοδεία την ευλογία από τον Ύψιστο. Οπου και αν 

πηγαίνεις θα είσαι ευλογημένος. Ένα εξαιρετικό δώρο του Αλλάχ προς 

τους ενάρετους και υπάκουος δούλους Του. 

[Και να σε κάνει από αυτούς που: όταν τους δίνεται κάτι είναι 

ευγνώμονες] 

Όταν σου δίνεται κάτι να ευχαριστείς τον Αλλάχ τον Ύψιστο. Έχουμε 

μιλήσει για την αρετή του σούκρ (ευγνωμοσύνης) που πρέπει να υπάρχει 

στον πιστό προς τον Κύριο. Και είναι το αντίθετο του να είσαι αρνητής της 

ευλογίας και να κοιτάς με αλαζονεία και με γκρίνια αυτά που σου έχουν 

δοθεί. Και ένας από τους πολλούς τρόπους να αρνείσαι την ευλογία, είναι 
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να χρησιμοποιείς τα καλά που έχεις από τον Ύψιστο με τρόπο που 

δείχνουν ανυπακοή προς Αυτόν. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ευλογία 

μετατρέπεται σε πηγή μιζέριας και στενοχώριας. 

Όσοι όμως είναι ευγνώμονες, τότε ο Αλλάχ αυξάνει την χάρη του: Ο 

Ύψιστος λέει στην σουρα Ιμπραχιμ, εδαφ.7 

ۗ   َولَئِن َكفَْرتُْم إِنَّ َعذَابِي لََشِديدٌ   َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِن َشَكْرتُْم َْلَِزيدَنَُّكْم 

«Και θυμήσου όταν ο Κύριος ανακοίνωσε: «Αν είστε ευγνώμονες, θ’ 

αυξήσω περισσότερα (αγαθά, ευλογίες) σε σας. Αν όμως αρνείστε 

(αχαριστία), τότε πράγματι, η τιμωρία μου είναι βαριά» {Κοράνι: 14:7} 

Ο Αλλάχ λοιπόν αυξάνει την χάρη του και το καλό προς τους 

ευγνώμονες. Εάν θέλεις λοιπόν να αυξήσεις τις ευλογίες, να είσαι 

ευγνώμων και απομακρύνσου από την αχαριστία, την γκρίνια και την 

μιζέρια. 

[όταν δοκιμάζονται είναι υπομονετικοί] 

Ο Αλλάχ κάνει τις συμφορές και τις δοκιμασίες να επισκέπτονται τον 

πιστό. Ο Αλλάχ δοκιμάζει τους δούλους του με τους εχθρούς τους. Γιαυτο 

λοιπόν πρέπει να δείχνουν υπομονή και να μην απελπίζονται ούτε να 

χάνουν την ελπίδα τους προς τον Αλλάχ και στο έλεος Του. Πρέπει να 

κρατήσουν σταθερότητα στις υποχρεώσεις της πίστης τους και να μην 

συμβιβαστούν εξαιτίας του προβλήματος και της δυσκολίας.  

Κάθε φορά που έρχεται η δοκιμασία τότε η σταθερότητα και η 

δυναμικότητα του πιστού πρέπει να αυξάνεται ΟΧΙ να υποχωρεί, όπως 

δυστυχώς βλέπουμε σε πολλούς. 

Πολλοί αγχώνονται, εκνευρίζονται, απελπίζονται από το έλεος του 

Υψίστου. Γιαυτους, οι δοκιμασίες μόνο αυξάνονται. Ο Προφήτης είπε: 

«Όταν ο Αλλάχ αγαπά κάποιον τότε τον δοκιμάζει, έτσι λοιπόν όποιος 

είναι ικανοποιημένος (με αυτό που του έχει συμβεί) τότε αυτό στέκεται 

υπέρ του, και όταν τον καταλαμβάνει η δυσφορία τότε αυτό είναι 

εναντίον του» {Ιμπν Μάτζα 4031, ατ Τιρμιδι, Μούσναντ του Ιμάμ Άχμαντ} 

 

Ο Προφήτης είπε: 



 9 

«Αυτοί που δοκιμάζονται πιο σκληρά είναι οι Προφήτες, έπειτα αυτοί που 

ακολουθούν το παράδειγμα τους, έπειτα αυτοί που ακολουθούν σε 

εγκυρότητα τήρησης» {Ιμπν Μάτζα 4023} 

Οι Προφήτες και οι Απόστολοι δοκιμάστηκαν, οι πρώτοι πιστοί 

δοκιμάστηκαν, οι πιστοί μετέπειτα από αυτούς δοκιμάστηκαν, οι 

μάρτυρες δοκιμάστηκαν. Όλοι τους ήταν υπομονετικοί. Οι υποκριτές 

όμως, όπως λέει και ο Αλλάχ στην σουρα αλ Χάτζ: 

ۗ   َوإِْن  ۗ   فَإِْن أََصابَهُ َخْيٌر اْطَمأَنَّ بِ ِه  َ َعلَٰى َحْرٍف  َوِمَن النَّاِس َمن يَْعبُدُ َّللاَّ

ِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن  ۗ   ذَٰ أََصابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلََب َعلَٰى َوْجِهِه َخِسَر الدُّْنيَا َواآْلِخَرةَ 

 اْلُمبِينُ 

 «Αν του συμβεί κανένα καλό, είναι ικανοποιημένος απ’ αυτό. Αν όμως 

του συμβεί κανένα κακό (ως δοκιμασία) γυρνά αλλού το πρόσωπο του 

(εγκαταλείπει την πίστη). Με αυτόν τον τρόπο, έχασε τη ζωή του επίγειου 

κόσμου και του άλλου κόσμου (μεταθάνατον). Αυτή είναι μια φανερή 

απώλεια» {Κοράνι 22:11} 

Η επίγεια ζωή δεν έχει να κάνει μόνο με την άνεση, την καλοπέραση, την 

χαρά και την επιτυχία. Δεν είναι πάντα έτσι, η μάλλον αυτά είναι η 

εξαίρεση σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Ο Αλλάχ εναλλάσσει τις καταστάσεις 

στη ζωή του πιστού. Ποτέ έτσι και πότε αλλιώς. Όπως λέει και ο Ύψιστος 

στη σουρα αλι Ιμραάν, εδαφ.140: 

 َوتِْلَك اْْلَيَّاُم نُدَاِولُ َها بَْيَن النَّاِس 

«και τέτοιες μέρες (πότε καλές, πότε κακές) δίνομε σ’ όλο τον κόσμο – 

διαδοχικά» {3:140} 

Συνεπώς, ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να προετοιμάζεται. Κάθε φορά 

που θα συμβεί κάτι άσχημο ως δοκιμασία η τραγωδία, τότε να έχουμε στο 

μυαλό μας ότι όχι μόνο αυτός είναι ο τρόπος του Αλλάχ, όχι μόνο οι 

περισσότεροι δέχονται δοκιμασίες και δυσκολίες, αλλά οι Σαχάμπα του 

Προφήτη, δέχτηκαν τις χειρότερες και σοβαρότερες δοκιμασίες, 

παρολαυτα παρέμειναν σταθεροί και δυνατοί. 

[και όποτε αμαρτάνουν μετανοούν] 

 

Όποτε πέφτουν στην αμαρτία τότε αμέσως ζητούν συγχώρεση και 

μετανιώνουν. Όσο γιαυτον που αντί να ζητήσει συγχώρεση και μετάνοια, 
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αυξάνει με επιπρόσθετη αμαρτία , τότε αυτό το άτομο είναι μίζερο. Και 

είθε ο Αλλάχ να μας προστατέψει από αυτό. Ο πιστός κάθε φορά που 

πέφτει στο λάθος / αμάρτημα τότε βιάζεται να ζητήσει συγχώρεση και να 

μετανιώσει. Ο Ύψιστος λέει στη σούρα ααλι Ιμραάν: 

َ فَاْستَْغفَُروا ِلذُنُوبِِهْم َوَمن  َوالَِّذيَن إِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً أَْو َظلَُموا أَنفَُسُهْم ذََكُروا َّللاَّ

وا َعلَٰى َما فَعَلُوا َوُهْم يَْعلَُمونَ  ُ َولَْم يُِصرُّ  يَْغفِ ُر الذُّنُوَب إَِّلَّ َّللاَّ

ب ِِهْم َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها  ن رَّ ْغِفَرةٌ م ِ ئَِك َجَزاُؤُهم مَّ
أُولَٰ

ۗ   َونِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلينَ   

και που κάνοντας κάτι Φαάχισα (σεξουαλική παρανομία)  της ντροπής ή 

αδίκησαν τον εαυτό τους (κάνοντας αμαρτία) κι έφεραν τον Αλλάχ στη 

σκέψη τους ζητώντας συγχώρεση για τα σφάλματα τους, γιατί κανένας 

άλλος δεν συγχωρεί αμαρτίες εκτός απ’ τον Αλλάχ- και που ποτέ δεν 

επιμένουν με πονηριά σ’ ό,τι κακό έκαναν, και το αναγνωρίζουν} 

γι’ αυτούς, η αμοιβή είναι η συγχώρεση απ’ τον Κύριο τους, και οι 

Παράδεισοι που κάτω τους τρέχουν ποτάμια κι όπου θα είναι η παντοτινή 

παραμονή. Πόσο υπέροχη είναι η αμοιβή για όσους ευεργετούν (κι 

αγωνίζονται)! [Κοράνι 3:135-136] 

Ο Ύψιστος λέει στη σούρα αν Νισά: 

ِ ِللَِّذيَن يَْعَملُوَن السُّ وَء بَِجَهالٍَة ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمن قَِريبٍ    إِنََّما التَّْوبَةُ َعلَى َّللاَّ

«Ο Αλλάχ δέχεται τη μετάνοια εκείνων που αμάρτησαν από άγνοια κι 

αμέσως μετά μετάνιωσαν» { Κοράνι 4:17} 

Και η λέξη άγνοια (τζάχλ) εδώ, δεν σημαίνει η έλλειψη γνώσης, μιας και 

αυτός που δεν γνωρίζει είναι έτσι και αλλιώς εκτός μομφής. Άγνοια εδώ 

σημαίνει η έλλειψη συγκέντρωσης, η έλλειψη σωστής κρίσης. Και όποιος 

αμαρτάνει, ακόμα και αν έχει γνώση, πέφτει κάτω από αυτήν την 

κατηγορία, διότι η πράξη της αμαρτίας αυτό προκαλεί στον άνθρωπο, είτε 

είναι γνώστης του λάθους είτε όχι. 

 

 

[κι αμέσως μετά μετάνιωσαν] 
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Δηλαδή, κάθε φορά που πέφτουν στο αμάρτημα και στο λάθος, βιάζονται 

να αναζητήσουν την συγχώρεση και την μετάνοια. Δεν κάθονται με 

σταυρωμένα χέρια ούτε συνεχίζουν το λάθος. Και κανείς δεν είναι αθώος 

από αμαρτίες. Κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Και δόξα τον Αλλάχ που 

έχει αφήσει την πόρτα της μετάνοιας ανοιχτεί για όσο ζει ο άνθρωπος. 

Και πόσο χαζός είναι αυτός που αμαρτάνει με την ελπίδα ότι κάποτε, 

μελλοντικά, θα ζητήσει συγχώρεση. Μήπως έχει συμβόλαιο με τον Αλλάχ 

αναφορικά με το πότε ο θάνατος θα τον αρπάξει; Όποιος δεν ζητά 

συγχώρεση και όποιος δεν μετανοεί από τα λάθη του, είναι σημάδι 

αποτυχίας στα θρησκευτικά του θέματα. 

Μορφές εξιλέωσης από την αμαρτία 3 

Ο δούλοι του Αλλάχ (Μουσουλμάνοι) χωρίζονται σε έξι κατηγορίες 

σχετικά με τις αμαρτίες που διαπράττουν: 

Πρώτη κατηγορία: Αυτός που προσφέρει μετάνοια και ζητά συγχώρεση 

από τον Αλλάχ για την αμαρτία που διέπραξε. Ο Αλλάχ θα τον 

συγχωρέσει και θα του σβήσει την αμαρτία. Επίσης, μπορεί ο Ύψιστος να 

αντικαταστήσει τις αμαρτίες με ενάρετες πράξεις. Και αυτό συμβαίνει 

από το έλεος του Παντοδύναμου, του Παντελεήμων. Ο Αλλάχ ο Ύψιστος 

λέει: 

  وَ إِن ِي لَغَفَّاٌر ل َِمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُ مَّ اْهتَدَىٰ 

«Πράγματι, Είμαι Εκείνος που συγχωρεί (επανειλημμένα), όποιον 

μετάνιωσε, και πίστεψε, κι έκανε αγαθά έργα κι έπειτα μένει σταθερός 

(μέχρι το θάνατο του) στην καθοδήγηση» {Κοράνι 20:82} 

Λέει ο Αλλάχ: 

 ِ ُ إَِّلَّ بِاْلَحق  َم َّللاَّ ًها آَخَر َوََّل يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ
ِ إِلَٰ َوالَِّذيَن ََّل يَْدُعوَن َمَع َّللاَّ

ِلَك يَْلَق أَثَامً ا ۗ   َوَمن يَْفعَْل ذَٰ  َوََّل يَْزنُوَن 

 يَُضاَعْف لَهُ اْلعَذَاُب يَْوَم اْلِقيَاَمِة َويَْخلُْد فِ يهِ  ُمَهانًا

   ۗ ُ َسي ِئَاتِِهْم َحَسنَاٍت  ُل َّللاَّ ئَِك يُبَد ِ إَِّلَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلًحا فَأُولَٰ

ِحيمً ا ُ َغفُوًرا رَّ  َوَكاَن َّللاَّ

                                                
3 Σάρχ Ουσούλ ας Σούννα, σελ 84-85 - https://tikaras.files.wordpress.com/2018/09/eksi-kathgories-

sxetika-me-tis-amarties.jpg  

https://tikaras.files.wordpress.com/2018/09/eksi-kathgories-sxetika-me-tis-amarties.jpg
https://tikaras.files.wordpress.com/2018/09/eksi-kathgories-sxetika-me-tis-amarties.jpg
https://tikaras.files.wordpress.com/2018/09/eksi-kathgories-sxetika-me-tis-amarties.jpg
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«Και (είναι) εκείνοι που δεν επικαλούνται – με τον Αλλάχ άλλο ψεύτικο 

θεό, και δεν σκοτώνουν την ζωντανή ψυχή, που ο Αλλάχ την έκανε ιερή, 

εκτός (αν πρόκειται) για δίκαιη αιτία (όπως ορίζει ο Νόμος) και, δεν 

διαπράττουν μοιχεία. Κι όποιος τα διαπράξει αυτά θα συναντήσει 

τιμωρία. Θα διπλασιαστεί σ’ αυτόν η τιμωρία κατά την Ημέρα της 

Ανάστασης και θα τον σκεπάσει η ντροπή (αιώνια). Εκτός αν μετανιώσει, 

αν πιστέψει και κάνει έργα αγαθά. Σ’ αυτούς ο Αλλάχ θα αντικαταστήσει 

τις κακές (πράξεις) τους με καλές, κι ο Αλλάχ είναι ο Πολυεύσπλαχνος, 

Πολυεπιεικής.» {Κοράνι 25:68-70} 

Ο Προφήτης صلى هللا عليه و سلم είπε: 

«Και ο Αλλάχ συγχωρεί αυτόν που προσφέρει Τάουμπα (μετάνοια)» 

{Μπουχάρι – Μούσλιμ} 

Δεύτερη κατηγορία: Αυτός που διαπράττει αμαρτίες και δικαιούται την 

επίγεια τιμωρία (εξαιτίας του Ισλαμικού Νόμου), μέσω των 

προκαθορισμένων ποινών (αλ Χουντούντ και Τα’αζιρατ). Όταν αυτές οι 

ποινές εκτελούνται στον παραβάτη, τότε του σβήνουν και το αμάρτημα 

που διέπραξε, όπως προκύπτει και από την ρήση του Ουμπαάντα   رضي هللا

 :είπε صلى هللا عليه و سلم που λέει ότι ο Προφήτης عنه

«Όποιος διαπράττει αυτές τις αμαρτίες (κλεψιά, μοιχεία, φόνος, ψέματα, 

ανυπακοή προς τις εντολές) και τιμωρείται (όπως προβλέπεται από την 

ποινή) τότε αυτό (η τιμωρία που δέχτηκε) θα λειτουργήσει ως εξιλέωση 

γιαυτόν» {Μπουχάρι και Μούσλιμ} 

Τρίτη κατηγορία: Αυτός που διαπράττει αμαρτίες, στον οποίο ο Αλλάχ 

στέλνει τιμωρίες (δοκιμασίες, στενοχώριες, αρρώστιες, συμφορές) και 

λειτουργούν ως εξιλέωση  για τις αμαρτίες του. Ο Προφήτης صلى هللا عليه و سلم 

είπε: 

«Καμία δυστυχία/δυσκολία η αρρώστια δεν πέφτει πάνω στον 

Μουσουλμάνο, ανησυχία, στενοχώρια η ζημία, ακόμα και ένα τσίμπημα 

από αγκάθι, παρά μόνο ο Αλλάχ τον κάνει να εξιλεωθεί για κάποιες από 

τις αμαρτίες του. {Μπουχάρι} 
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Τέταρτη κατηγορία: Αυτός που διαπράττει αμαρτίες και ο Αλλάχ 

διευκολύνει κάποιον άλλον πιστό Μουσουλμάνο να του κάνει ντουά (να 

συγχωρέσει ο Αλλάχ τις αμαρτίες του) και δίνει για λογαριασμό του 

σάντακα (εθελοντική ελεημοσύνη). Εξαιτίας αυτής της κίνησης, είναι 

πιθανόν ο Αλλάχ ο Ύψιστος να συγχωρέσει τις αμαρτίες του παραβάτη, 

εξαιτίας της ντουά που δέχτηκε από τα παιδιά του, τους φίλους του κτλ. 

Πέμπτη κατηγορία: Αυτός που διαπράττει αμαρτίες (μικρές, όχι μεγάλες) 

αλλά στη συνέχεια κάνει και ενάρετες πράξεις. Οι καλές του πράξεις 

σβήνουν τις προηγούμενες (μικρές) αμαρτίες επειδή ο Αλλάχ τον 

συγχώρεσε. Λέει στο Κοράνι: 

  ۗ    إِنَّ اْلَحسَ نَاِت يُْذِهْبَن السَّي ِئَاِت 

«Πράγματι, οι καλές πράξεις, απομακρύνουν τις κακές πράξεις (μικρές 

αμαρτίες)» {Κοράνι 11:114} 

Διαβάζουμε επίσης: 

ْدَخاًل  َكِريًما  إِن تَْجتَنِبُوا َكبَائَِر َما تُْنَهْوَن َعْنهُ نَُكف ِْر عَ نُكْم َسي ِئَاتُِكْم َونُْدِخْلُكم مُّ

«Αν όμως αποφύγετε τις μεγάλες αμαρτίες, που είναι απαγορευμένες να 

κάνετε, τότε θ’ αποβάλλουμε τις μικρότερες και θα σας δώσουμε τίμια 

είσοδο (στον Παράδεισο)» {Κοράνι 4:31} 

Έκτη κατηγορία: Αυτός που διαπράττει αμαρτίες και ο παραβάτης αξίζει 

την είσοδο στην Κόλαση της φωτιάς, και δεν έχει προσφέρει μετάνοια 

ούτε έχει ενάρετες πράξεις που να στέκονται ικανές να διαγράψουν 

αμαρτίες. Αυτό το άτομο πέφτει αποκλειστικά κάτω από το θέλημα του 

Αλλάχ. Εάν θέλει ο Αλλάχ θα τον τιμωρήσει, και αν θέλει θα τον 

συγχωρέσει (τις αμαρτίες του). Όμως, και στις δυο περιπτώσεις η τελική 

του κατάληξη θα είναι στον Παράδεισο, διότι πέθανε ως Μουσουλμάνος 

(με Ταουχίντ-Μονοθεϊσμό) και το τελικό μέρος του Μουσουλμάνου πιστού 

(ακόμα και αν τιμωρηθεί ενδιάμεσα) είναι ο Παράδεισος. 
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Προσεγγίζοντας την μετάνοια σύμφωνα με την Σούννα: Μερικές 

βασικές και απλές πρακτικές 

 

Επίκληση (Ντουά):  

Διαβάζουμε σε αυθεντική ρήση τον Προφήτη Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم να 

λέει: 

«Η καλύτερη ντουά (επίκληση) για να ζητήσεις συγχώρεση (Σάγιντ-ουλ 

Ιστιγφάρ) είναι να πεις: 

ا َعلَى َعْهِدَك َسيِ دُ اَِّلْستِْغفَاِر أَْن تَقُوَل اللَُّهمَّ أَْنَت َربِ ي، َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ أَْنَت، َخلَْقتَنِي َوأَنَا َعْبدَُك، َوأَنَ

َك بِنِْعَمتَِك َعلَىَّ َوأَبُوُء لََك بِذَْنبِي، فَاْغِفْر َوَوْعِدَك َما اْستََطْعُت، أَعُوذُ بَِك ِمْن شَِر  َما َصنَْعُت، أَبُوُء لَ 

 ِلي، فَإِنَّهُ َّلَ يَْغِفُر الذُّنُوَب إَِّلَّ أَْنتَ 

Η ντουά διαβάζεται: Αλλαχούμα άν -τα Ράμπι, Λά ιλάχα ιλλα Άν-τα, 

χαλακτάνι, ουά άνα άμπντουκα, ουά άνα ‘άλα άχντικα ουα ουά-ντίκα 

μαστατά-ουτου. Αούδου μπίκα μιν σάρι μα σανά’ουτου, αμπού-ου λάκα 

μπινι’αμάτικα ‘αλάγια, ουα αμπού-ου μπιδάνμπι, φαγφίρ-λι, φα ίνναχου 

λα γιάγφιρου δουνούμπα ίλλα Άν-τα.» 

Μετάφραση: «Ω Αλλάχ! Εσύ είσαι ο Κύριος μου. Δεν υπάρχει άλλος Θεός 

(άξιος λατρείας) παρά μοναχά Εσύ. Εσύ με δημιούργησες, και είμαι ο 

δούλος Σου. Κρατώ την συμφωνία (την δέσμευση που έχω απέναντι Σου) 

όσο μπορώ και έχω δύναμη. Ζητώ καταφύγιο σε Εσένα από το κακό που 

έκανα. Αναγνωρίζω τις χάρες που μου έδωσες και ομολογώ τις αμαρτίες 

μου. Συγχώρεσε με, γιατί κανείς δεν έχει την δύναμη να συγχωρεί παρα 

μοναχά Εσύ.» 

Ο Προφήτης صلى هللا عليه وسلم σχολιάζει την ντουά λέγοντας: 

الََها ِمَن َمْن قَ َوَمْن قَالََها ِمَن النََّهاِر ُموقِنًا بَِها، فََماَت ِمْن يَْوِمِه قَْبَل أَْن يُْمِسَي، فَُهَو ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة، وَ 

  اللَّْيِل َوْهَو ُموقٌِن بَِها، فََماَت قَْبَل أَْن يُْصبَِح، فَْهَو ِمْن أَْهِل اْلَجنَّةِ 

Όποιος την απαγγείλει (την ντουά αυτή) κατά την διάρκεια της ημέρας, 

έχοντας πίστη, και πεθάνει την ίδια ημέρα, πριν το απόγευμα, τότε θα 

είναι από τους κατοίκους του παραδείσου. Και όποιος ην απαγγείλει την 

νύχτα, έχοντας πίστη, και πεθάνει πριν το πρωινό θα είναι από τους 

κατοίκους του παραδείσου. 
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Δίκρ (ενθύμηση):  

Ο Προφήτης صلى هللا عليه وسلم είπε: 

ِ َما َعلَى اْلَْرِض أََحدٌ يَقُوُل َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ  ةَ إَِّلَّ بِاَّللَّ ُ أَْكَبُر َوَّلَ َحْوَل َوَّلَ قُوَّ ُ َوَّللاَّ إَِّلَّ كُِف َرْت َعْنهُ  . َّللاَّ

 َخَطايَاهُ َولَْو َكانَْت ِمثَْل َزبَِد اْلبَْحرِ 

Δεν υπάρχει κανένας πάνω στην γη που να λέει: «Κανείς δεν είναι άξιος 

λατρείας παρά μόνο ο Αλλάχ (Λά ίλαχα ίλα Αλλάχ), και ο Αλλάχ είναι ο 

μέγιστος (ουά λλάχου Άκμπαρ), και δεν υπάρχει ισχύς, ούτε δύναμη παρά 

μονάχα αυτή του Αλλάχ (ουα λα χάουλα ουα λά Κούατα ίλα μπιλλά)», 

παρά μονάχα θα του συγχωρεθούν οι αμαρτίες (οι μικρές) ακόμα καν αν 

ήταν (ποσοτικά) όσο ο αφρός της θάλασσας. {Τιρμιδί 3460, Σαχίχ – 

αυθεντικό} 

Τα συγκεκριμένα αδκάρ (ενθυμίσεις προς τον Αλλάχ) μπορούν να 

λέγονται κατά την διάρκεια της ημέρας η της νύχτας. Δεν πρέπει να είναι 

απλές προφορικές δηλώσεις, αλλά να περιέχουν ειλικρίνεια, 

συγκέντρωση, αγάπη και πίστη. Να εννοούμε αυτό που λέμε. Όταν 

λοιπόν αυτές οι ενθυμίσεις πηγάζουν από την καρδιά με πίστη, με 

συνέπεια και συνέχεια, τότε οι μικρές αμαρτίες, συγχωρούνται όπως 

υπόσχεται το χαντίθ. Όσον αφορά τις μεγάλες αμαρτίες τότε χρειάζεται 

μετάνοια και συγχώρεση.  

Προσευχή:  

Η προσευχή της μετάνοιας (Σαλάτ ατ Τάουμπα – صالة التوبة) αποτελείται 

από δυο ράκαα (όπως εκτελούμε την πρωινή/φάτζρ). 

Ο Προφήτης Μουχάμαντ صلى هللا عليه و سلم είπε: 

ُر ثُمَّ يَُصل ِ َما ِمْن َرُجٍل يُذْنُِب ذَْنبًا ثُمَّ يَقُوُم فَيَ  " ُ لَ تََطهَّ َ إَِّلَّ َغفََر َّللاَّ "هُ ي ثُمَّ يَْستَْغِفُر َّللاَّ  

«Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να διαπράττει αμαρτία, και έπειτα 

κάνει γουδού (τελετουργικό πλυσίματος για την προσευχή), και στη 

συνέχεια εκτελεί την προσευχή, έπειτα αναζητά τη συγχώρεση από τον 

Αλλάχ, παρά μονάχα ο Αλλάχ θα τον συγχωρέσει.» {Τιρμιδί, νο. 406, 

Άμπου Νταούντ, νο.1521 καταγράφεται και σε άλλες συλλογές} 

Μια ρήση από τον Προφήτη μας που μας δίνει ένα ισχυρό κίνητρο για να 

κατευθύνουμε προς την μετάνοια, αναζητώντας την συγχώρεση από τον 

Κύριο μας για τα αμαρτήματα μας (είτε μεγάλα είτε μικρά). 
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Η προσευχή της μετάνοιας συνίσταται εξαιρετικά για το άτομο που 

διέπραξε αμαρτία η αμαρτίες και μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να χάνουμε 

την ελπίδα μας στον Αλλάχ, ούτε να απελπιζόμαστε από το έλεος Του. 

Όποιο και αν είναι το λάθος μας η αμαρτία μας, οφείλουμε να 

στρεφόμαστε με μετάνοια στον Ύψιστο αναζητώντας την συγχώρεση του. 

Και σίγουρα, είναι Αυτός που συγχωρεί 

Η προσευχή της μετάνοιας δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ώρα. 

Προσφέρεται μετά την αμαρτία, σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο, κατά 

προτίμηση άμεσα μετά την διάπραξη της αμαρτίας. 

Εθελοντική ελεημοσύνη (σάντακα):  

Η σάντακα, μικρή η μεγάλη, είναι εξαιρετικής σημασίας για έναν πιστό 

διότι πέρα που λειτουργεί ως επένδυση, επιπροσθέτως, σβήνει αμαρτίες. 

Ο Προφήτης Μουχάμαντ είπε: 

دَقَةُ تُْطِفُئ اْلَخِطيئَةَ َكَما يُْطِفُئ اْلَماُء النَّارَ   َوالصَّ

«Η σάντακα σβήνει τις αμαρτίες όπως το νερό σβήνει την φωτιά» {Τιρμιδί, 

614 – αυθεντικό}  

ο Ύψιστος λέει: 

ۗ   َويَُكف ُِر  ۗ   َوإِن تُْخفُوَها َوتُْؤتُوَها اْلفُقََراَء فَُهَو َخْيٌر لَُّكْم  ا ِهَي  إِن تُْبدُوا الصَّ دَقَاِت فَنِِعمَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ  ۗ   َوَّللاَّ ن َسي ِئَاتُِكْم   َعنُكم م ِ

«Το να δείχνετε την ελεημοσύνη σας είναι καλό. Καλύτερα, όμως είναι να 

την αποκρύπτετε και να ελεείτε ανώνυμα, εκείνους που έχουν ανάγκη. 

Αυτό επανορθώνει για σας μερικές αμαρτίες. Κι ο Αλλάχ γνωρίζει ό,τι 

κάνετε» {Κοράνι 2:271} 

Επίλογος 

Ρωτήθηκε ο Σέηχ Αμπντουραζζάκ αλ Μπάντρ:  

«Είθε ο Αλλάχ να σας ελεήσει με καλό. Πώς μπορώ να προσφέρω μια 

ειλικρινή μετάνοια;»  
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Απάντησε :  

«Η μετάνοια θα περιέχει το στοιχείο της ειλικρίνειας με τρεις όρους, όπως 

οι άνθρωποι της γνώσης (Ουλεμά) έχουν αναφέρει και είναι οι εξής: 

1) Να νιώθεις τύψεις και απέχθεια για την αμαρτία (που διέπραξε)  

2) Να απέχεις από αυτήν (την αμαρτία, το λάθος) 

3) Έχοντας πάρει απόφαση (σταθερή) να μην επιστρέψεις (στο αμάρτημα, 

το λάθος) 

Εάν τηρήσει αυτούς τους τρεις όρους τότε η μετάνοια του θα είναι 

ειλικρινής. Και σε περίπτωση που το αμάρτημα – λάθος έχει να κάνει 

(παραβιάσει) τα δικαιώματα των άλλων, τότε προστίθεται ένας τρίτος 

όρος, ο οποίος είναι: 

4) Απαλλάσσεται από την αμαρτία – λάθος, με το να αποκαθιστά την 

ζημιά που έκανε στον άλλον η με το να του ζητήσει συγγνώμη και 

συγχώρεση4»  

 

 
 

 

 

 

 

                                                
4 https://tikaras.files.wordpress.com/2021/01/metanoia-me-eilikrinia.mp3 
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