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 ςονομήελεναΠ υοτ χάλλΑ υοτ ιταμόνο νΕ
υονχαλπσύελιΦ υοτ ιακ

﴿Επιθυμώ να κάνω αναμόρφωση, στο 
σημείο που μου είναι δυνατή. Δεν έχω 
άλλη βοήθεια παρά μόνο εκείνη που μου 
δίνει ο Αλλάχ. Πάνω σ’ Αυτόν βασίζομαι 
και σ’ Αυτόν θα γυρίσω ξανά ﴾ (Χούντ, 88.).
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 Εν ονόματι του Αλλάχ του Παντελεήμονος και
του Φιλεύσπλαχνου

Πρόλογος

Η δό� ξα ανή� κει στόν Αλλα� χ, τόν Κύ� ριό 
ό� λων των δήμιόύργήμα� τω. Τήν ειρή� νή 
και τήν εύλόγι�α τόύ Αλλα� χ να ε�χόύν ό 
Πρόφή� τής, τα με�λή τής όικόγε�νεια� ς τόύ, όι 
σύ� ντρόφόι� τόύ και ό� λόι ό� σόι ακόλόύθόύ� ν 
τήν πόρει�α τόύ με�χρι τήν Ημε�ρα τής 
Κρι�σεως. 

Η μα� χή μας με τήν τρόμόκρατι�α και τόν 
ιδεόλόγικό�  εξτρεμισμό� , δεν ε�χει ακό� μή 
τελειω� σει, καθω� ς ή χρή� σή εξτρεμιστικω� ν 
όργανω� σεων ε�χει γι�νει ε�να από�  τα πιό 
σήμαντικα�  εργαλει�α πόλε�μων τε�ταρτής 
γενια� ς, ειδικα�  των ενό� πλων όργανω� σεων, 
όι όπόι�ες θεωρόύ� ν τις αιματόχύσι�ες και τό 
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χρή� μα ως ιδεόλόγική�  και απότελεσματική�  
με�θόδό για τήν επι�ζήσή�  τόύς. επι�σής 
για να επιτύ� χόύν τόύς στό�χόύς τόύς 
και αύτω� ν πόύ τις ύπόστήρι�ζόύν και 
τις χρήματόδότόύ� ν. Οι εξτρεμιστικε�ς 
όργανω� σεις, καταφεύ� γόύν στήν αλλόι�ωσή 
των ερμήνει�ων των θρήσκεύτικω� ν  
κειμε�νων, και τα χρήσιμόπόιή� σόύν εκτό� ς 
των πραγματικω� ν τόύς σκόπω� ν. 

Οι όργανω� σεις τόύ θρήσκεύτικόύ�  
εξτρεμισμόύ� , εκμεταλλεύ� τήκαν τα 
σύναισθή� ματα των νε�ων με ψεύ� τικες 
όρόλόγι�ες, ό� πόύ εξωτερικα� , δει�χνόύν ό� τι 
στόχεύ� όύν στήν ό� ξύνσή τόύ ενθόύσιασμόύ�  
τόύς, ενω�  ε�χόύν ό� λλόύς κρύφόύ� ς 
διαφθαρμε�νόύς στό�χόύς. Μεταξύ�  των 
ό� ρων πόύ ε�φεραν όι εξτρεμιστε�ς, ει�ναι, 
«Τζαχιλι�για “α� γνόια”» και «Aφύ� πνισή 
“σα� χόύα”».

Όσόν αφόρα�  τόν ό� ρό Τζαχιλι�για, όι 
εξτρεμιστικε�ς όργανω� σεις πρόσπα� θήσαν 
α� δικα να τόν εφαρμό� σόύν σε μερικε�ς 
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σύ� γχρόνες κόινωνι�ες. Ωστό� σό, 
απόρρι�πτόνται ή μόρφή�  και ή όύσι�α τόύ 
θε�ματός αύτόύ� . Όσόν αφόρα�  τή μόρφή�  ή�  
τή γλω� σσα, τό Τζαχιλι�για χαρακτήρι�ζει τήν 
περι�όδό πόύ πρόήγή� θήκε τής εμφα� νισής 
τόύ Ισλα� μ. Δεν ή� ταν από�  α� γνόια ενα� ντια 
στήν γνω� σή, όύ� τε ή� ταν ενα� ντια στήν 
πι�στή ή�  τό Ισλα� μ. Ει�ναι από�  τήν α� γνόια, 
πόύ ει�ναι τό αντι�θετό τής ήπιό� τήτας και 
τής σόφι�ας.

Όσό για τήν όύσι�α, εκει�νός πόύ 
ισχύρι�ζεται - για παρα� δειγμα – ό� τι ή 
Αι�γύπτός, ή χω� ρα τόύ Αλ -Αζχα� ρ, πόύ 
ύπα� ρχόύν τα τζαμια�  και όι μιναρε�δες 
παντόύ� , ή Αι�γύπτός τόύ Κόρανι�όύ, τής 
επιστή� μής, ή Αι�γύπτός πόύ σπόύδα� ζόύν 
περι�πόύ δύ� ό εκατόμμύ� ρια μαθήτε�ς στό 
αξιό� τιμό Αλ-Αζχα� ρ και φιλόξενει� δεκα� δες 
χιλια� δες ξε�νόύς φόιτήτε�ς, πόύ πρόε�ρχόνται 
από�  διαφόρετικε�ς χω� ρες τόύ κό� σμόύ για 
να μελετή� σόύν τήν αλήθινή�  θρήσκει�α, 
μια χω� ρα πόύ τιμα�  τό Ιερό�  Κόρα� νι και 
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τόύς μελετήτε�ς τόύ, ό� τι ει�ναι χω� ρα τόύ 
τζαχιλι�για. Εκει�νός πόύ ισχύρι�ζεται αύτό� , 
ει�ναι ε�νας κακό� βόύλός, πόύ ε�χει με�σα 
τόύ κακεντρε�χεια. Ή μπόρει� να ει�ναι ε�νας 
μεσθόφό� ρός, πόύ τόν εκμεταλλεύ� όνται όι 
εχθρόι� τής θρήσκει�ας και τής πατρι�δας.

Τό ι�διό σύμβαι�νει με ό� λες τις 
αραβικε�ς και ισλαμικε�ς χω� ρες μας, τις 
όπόι�ες όι εξτρεμιστε�ς πρόσπαθόύ� ν να 
εκμεταλλεύτόύ� ν τήν κατήγόρι�α των 
χωρω� ν ως χω� ρες τής α� γνόιας, για να τις 
ανατρε�ψόύν, ή�  να τις καταστρε�ψόύν.

Όσόν αφόρα�  τόν ό� ρό (αφύ� πνισή), 
πρόε�κύψε ως θεωρήτικό� ς ό� ρός για 
τήν τρόμόκρατική�  όργα� νωσή τής 
Αδελφό� τήτας και των α� λλων όργανω� σεων, 
πόύ σύμμόιρι�ζόνται τις ι�διες από� ψεις.

Η αφύ� πνισή κατα�  τήν α� πόψή�  τόύς, 
ει�ναι τό ξύ� πνήμα�  τόύς, αλλα�  απε�ναντι 
σε πόιόν; εναντι�όν των χωρω� ν τόύς !! Η 
πρό� θεσή ει�ναι να τις απόδύναμω� σόύν, 
να τις τεμαχια� σόύν και να διαλύ� σόύν τις 
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εθνικε�ς δόμε�ς τόύς. Αύτε�ς όι όργανω� σεις, 
δεν μπόρόύ� ν να ύπα� ρξόύν ή�  να επιτύ� χόύν 
τόύς σκόπόύ� ς τόύς, και εκει�νων πόύ τις 
χρήματόδότόύ� ν και τις εκμεταλλεύ� όνται, 
ύπό�  ε�να ισχύρό� , σταθερό�  και σύνεκτικό�  
κρα� τός. Αύτε�ς όι όργανω� σεις ανθι�ζόύν 
πα� νω στα σύντρι�μμια των χωρω� ν. Τό 
σύμφε�ρόν τής όργα� νωσής πρόήγει�ται 
εκει�νόύ τόύ κρα� τόύς, πόύ ε�ρχεται σε 
δεύ� τερή μόι�ρα. Τό ό� πλό τόύς ει�ναι τό 
ψε�μα, μήχανόρραφι�ες και σύκόφαντι�ες. 
Ο στό�χός τόύς ει�ναι ή κατεδα� φισή και ή 
δόλιόφθόρα� . Αύτε�ς όι όργανω� σεις δεν 
πιστεύ� όύν στήν όικόδό� μήσή όύ� τε στό 
εθνικό�  κρα� τός.

Άξιόν αναφόρα� ς ει�ναι όι 
επανειλήμμε�νες εκκλή� σεις τόύς για βι�α, 
αιματόχύσι�α, απαλλότρι�ωσή πλόύ� τόύ 
και τιμή� ς και τήν ε�κκλήσή�  τόύς να 
γκρεμι�σόύν τις πατρι�δες, εξαπατω� ντας 
τό κόινό�  με ενθαρρύντικα�  και γλύκό� λόγα, 
και με εξαπα� τή εις βα� ρός τής κόινωνι�ας. 
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Θεωρω� ντας αύτό�  ως ύπόχρεωτική�  
τακι�για(1) και μια αναγκαιό� τήτα πόύ τήν 
απαιτει� ή σύγκαιρι�α. Αύτό�   απαιτει� να 
ει�μαστε πιό όξύδερκει�ς και πρόσεκτικόι�. 
Τό Κόρα� νι τόνι�ζει, «ύπα� ρχόύν εκει�νόι πόύ 
σόύ αρε�σόύν τα γλύκό� λόγα�  τόύς στήν 
ζωή� , ό� μως ό Αλλα� χ γνωρι�ζει ό� τι κρύ� βόύν 
στήν καρδια�  τόύς ε�χθρα. Διασκόρπι�ζόύν 
τήν φθόρα�  και τήν καταστρόφή�  στήν γή, 
και εξόντω� νόύν τό γε�νός. Ο Αλλα� χ δεν 
αγαπα� ει τήν φθόρα� ». Ο Πρόφή� τής ει�πε, 
«Ο πιστό� ς δεν βα� ζει τό χε�ρι τόύ με�σα στήν 
ι�δια τρύ� πα, για να τσιμπήθει� δύό φόρε�ς».

Η πραγματική�  αφύ� πνισή ει�ναι ή εκει�νή 
των εθνω� ν, ό� ταν χτι�ζόνται με όικόδόμε�ς 
και ανασύγκρότή� σεις, και ό� ταν βλε�πόύμε 
τό ε�θνός μας, ανα� μεσα στις α� λλες 
ανεπτύγμε�νες χω� ρες σε δια� φόρόύς τόμει�ς, 
επιστή� μες και τε�χνες.

(1)  Ο όρος τακίγια χρησιμοποιείται από τους σιίτες και 
άλλες οργανώσεις που δεν εκδηλώνουν το πραγματικό 
που κρυβουν μέσα τους.
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Τό πραγματικό�  με�τρό τής αφύ� πνισής, 
ει�ναι τό κατα�  πό� σό πραγματόιπόιει�ται 
ή επιστήμόνική�  και όικόνόμική�  πρόό� δός 
των χωρω� ν, ή κατόχή�  των εργαλει�ων 
τής επόχή� ς και ή σύμβόλή�  τόύς στα 
επιτεύ� γματα�  τόύς. Οι α� νθρωπόι δεν θα 
σεβαστόύ� ν τήν θρήσκει�α μας, αν δεν 
εξασφαλι�σόύμε τις κόσμικε�ς μας ανα� γκες.

Η πραγματική�  αφύ� πνισή ει�ναι επι�σής 
ή αφύ� πνισή τής σύνει�δήσής, των αξιω� ν 
και των ήθω� ν, ό� ταν ζόύ� με στόν κό� σμό με 
ανεκτικό� τήτα, σύμπό� νια, αλλήλεξα� ρτήσή, 
ειλικρι�νεια, αξιόπιστι�α, πι�στή και εύγενή�  
ή� θή. Όταν γι�νεται εφαρμόγή�  των ήθω� ν, 
αξιω� ν και ανεκτικω� ν διδασκαλιω� ν τόύ 
Ισλα� μ σε μια απτή�  πραγματικό� τήτα 
στόν κό� σμό των ανθρω� πων. Και 
πρε�πει να αντανακλόύ� νται ό� λα αύτα�  
στήν σύμπεριφόρα�  μας και σε ό� λες τις 
ύπόθε�σεις τής ζωή� ς μας. Τα ε�θνή πόύ δεν 
βασι�ζόνται σε αξι�ες και ήθική� , φε�ρνόντας 
τόύς παρα� γόντες τής πτω� σής τόύς στήν 
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πρόε�λεύσή τής κατασκεύή� ς τόύς και στα 
θεμε�λια τόύς.

Η πραγματική�  αφύ� πνισή ει�ναι ή δύ� ναμή 
τόύ ατό� μόύ να ανή� κει στήν πατρι�δα τόύ 
και ή φρόντι�δα τόύ για τήν ασφα� λεια και 
τήν σταθερό� τήτα τής. Γιατι� ή πατρι�δα 
ει�ναι τιμή� , και ει�ναι ε�να από�  τα ε�ξι βασικα�  
στόιχει�α πόύ ή ιερή�  Σαρι�α ή� θελε να 
περιβα� λλει με πόλλόύ� ς φρα� χτες για να τα 
φύλα� ξει.

Επι�σής, ή εργασι�α για τήν ενι�σχύσή 
τής δύ� ναμής τόύ εθνικόύ�  κρα� τόύς, ει�ναι 
ε�να νό� μιμό και εθνικό�  καθή� κόν. Όλα ό� σα 
όδήγόύ� ν σ’ αύτό�  πρόε�ρχόνται από�  τό 
σωστό�  δό�γμα�  μας. Όλα ό� σα όδήγόύ� ν σε 
κατεδα� φισή, δόλιόφθόρα� , ύπόνό� μεύσή 
τής δόμή� ς των κρατω� ν, διαταραχή�  
τής πρόό� δόύ τόύς, καταστρόφή�  τής 
ύπόδόμή� ς, ή�  στήν τρόμόκρατι�α ό� σων 
πιστεύ� όύν σ’ αύτε�ς, δεν ε�χει καμι�α σχε�σή 
με τις θρήσκει�ες, όύ� τε τις αξι�ες, όύ� τε τόν 
πατριωτισμό� , όύ� τε με τήν ανθρωπό� τήτα.
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Με τήν διαβεβαι�ωσή�  μας ό� τι ή 
αλήθινή� , καθαρή�  θρήσκει�α δεν μπόρει� 
να μήν φύλα� γεται, καθω� ς πρε�πει να ε�χει 
ε�να ισχύρό�  κρα� τός πόύ μπόρει� να τήν 
πρόστατεύ� σει, επειδή�  όι α� στεγόι δεν 
εγκαθιστόύ� ν θρήσκει�α ή�  κρα� τός.

Η θρήσκει�α και τό κρα� τός δεν ει�ναι 
πότε� σύγκρόύ� όνται. Η θρήσκει�α και τό 
κρα� τός αλλήλόϋπόστήρι�ζόνται, για χα� ρή 
τής ανθρω� πινής εύτύχι�ας. Ωστό� σό, ό� πόύ 
λαμβα� νόνται ύπό� ψή τα σύμφε�ρόντα τής 
χω� ρας, και των πόλιτω� ν, τα ύπόστήρι�ζει ό 
νό� μός τόύ Θεόύ� .

Η θρήσκει�α και τό κρα� τός μαζι� θε�τόύν 
τα θεμε�λια τής ι�σής ιθαγε�νειας στα 
δικαιω� ματα και τα καθή� κόντα, και ό� τι 
σύνεργαζό� μαστε για τό καλό�  τής χω� ρας 
μας και για τό καλό�  ό� λων των ανθρω� πων. 
Εμει�ς θε�λόύμε τό καλό�  για τόύς α� λλόύς, 
ό� πως τό επιθύμόύ� με για τόν εαύτό�  μας. 
Διό� τι όι θρήσκει�ες ει�ναι ε�λεός , θρήσκει�ες 
σήμαι�νόύν ανεκτικό� τήτα, ανθρωπια�  και 
γενναιόδωρι�α. 
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Η θρήσκει�α και τό κρα� τός, απαιτόύ� ν από�  
ό� λόύς μας κόινωνική�  αλλήλεγγύ� ή, για να 
μήν ύπα� ρχόύν ανα� μεσα�  μας πεινασμε�νόι, 
στερήμε�νόι, γύμνόι�, α� στεγόι, α� πόρόι ή�  
στενόχωρήμε�νόι, χωρι�ς να πρόσπαθόύ� με 
να ικανόπόιή� σόύμε τις ανα� γκες τόύς και 
να ανακόύφι�σόύμε τήν αγωνι�α τόύς.

Η θρήσκει�α και τό κρα� τός, απαιτόύ� ν 
για εργασι�α και παραγωγή� , αριστει�α και 
τελειό� τήτα και καταπόλεμόύ� ν τήν ανεργι�α 
και τήν τεμπελια� , τήν τρόμόκρατι�α και τήν 
αδρα� νεια, τήν διαφθόρα� , τήν καταστρόφή�  
και τήν δόλιόφθόρα� , αναταραχε�ς και 
πρόδόσι�α.

Αύτόι� πόύ φαντα� ζόνται μια σύ� γκρόύσή 
- πόύ δεν ύφι�σταται στήν πραγματικό� τήτα 
- μεταξύ�  θρήσκει�ας και κρα� τόύς και τήν 
βλε�πόύν ως αναπό� φεύκτή σύ� γκρόύσή, 
ει�τε δεν κατανόόύ� ν σωστα�  τις θρήσκει�ες, 
ει�τε δεν ε�χόύν πλή� ρή επι�γνωσή τής ε�ννόιας 
τόύ κρα� τόύς, ει�τε δεν καταλαβαι�νόύν 
τήν φύ� σή τής σχε�σής μεταξύ�  τόύς. Η 
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κακή�  κατανό� ήσή, πρόκύ� πτει από�  μια 
παρεξή� γήσή τής φύ� σής τής θρήσκει�ας, 
τής πόλιτει�ας ή�  τής φύ� σής τής μεταξύ�  
τόύς σχε�σής.

Ωστό� σό, τόνι�ζόύμε τήν αναγκαιό� τήτα 
τόύ σεβασμόύ�  τόύ σύντα� γματός και των 
νό� μων τόύ κρα� τόύς, και τής τή� ρήσής 
τόύ κρα� τόύς δικαι�όύ, και ό� τι καμι�α αρχή�  
παρα� λλήλή με τήν εξόύσι�α τόύ κρα� τόύς 
δεν πρόκύ� πτει στα κρα� τή, ανεξα� ρτήτα από�  
τήν πήγή�  αύτω� ν των εξόύσιω� ν. Μια μό� νό 
σήμαι�α πόύ ενω� νόύν ό� λόύς, ει�ναι εκει�νή 
τόύ κρα� τόύς. Αν απόφασι�σει κα� θε όμα� δα 
ή�  όργα� νωσή να ε�χει τήν δική�  τής σήμαι�α, 
τό� τε αύτό�  απότελει� σόβαρό�  κι�νδύνό για 
τό κρα� τός.

Εν κατακλει�δι, διαβεβαιω� νω ό� τι ό� λες όι 
εξτρεμιστικε�ς όργανω� σεις, ιδι�ως εκει�νες 
πόύ καλύ� πτόνται από�  τήν μανδύ� α τής 
θρήσκει�ας, απότελόύ� ν α� μεσό κι�νδύνό 
για τή θρήσκει�α και τό κρα� τός και ό� τι 
ή πραγματική�  αφύ� πνισή απαιτει� από�  
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εμα� ς να διακρι�νόύμε σαφω� ς μεταξύ�  των 
σταθερω� ν και των μεταβαλλό� μενων 
ύπόθε�σεων. Και να λα� βει ύπό� ψή τις 
εξελι�ξεις και τις απαιτή� σεις τής επόχή� ς και 
αύτό�  πόύ απαιτει�ται από�  τήν νόμόλόγι�α 
τής πραγματικό� τήτας πόύ ζόύ� με, τήν 
νόμόλόγι�α των πρότεραιότή� των και 
τήν πρόύπό� θεσή να διατήρή� σόύμε τα 
θεμελιω� δή στόιχει�α τής νόμόλόγι�ας.

Τήν ικανόπόι�ήσή τόύ Αλλα� χ 
αναζήτόύ� με, και πα� νω Τόύ βασιζό� μαστε.

Μουχάμμαντ Μουχτάρ Τζούμ’α
Υπόύργό� ς των Βακόύφι�ων&

Επικεφαλή� ς τόύ Ανωτα� τόύ Σύμβόύλι�όύ 
των Ισλαμικω� ν Υπόθε�σεων@

Με�λός τής Ακαδήμι�α των ισλαμικω� ν 
Ερεύνω� ν
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Η Αφύπνιση και η Τζαχιλίγια

Μι�α από�  τις πιό σήμαντικε�ς ε�ννόιες πόύ 
πρε�πει να αναθεωρήθει�, ει�ναι ή ε�ννόια 
τής α� γνόιας και εκει�νή τής αφύ� πνισής. 
Καθω� ς όι εξτρεμιστικε�ς όργανω� σεις 
ε�χόύν εκμεταλλεύτει� τις πλα� νες και τήν 
παραπόι�ήσή τής σύνειδήτόπόι�ήσής, 
και ε�χόύν φόρτω� σει μερικε�ς λε�ξεις και 
ό� ρόύς με ιδεόλόγικα�  χρόια� . πρόσπαθόύ� ν 
να διαδω� σόύν αύτε�ς τις λανθασμε�νες 
ε�ννόιες πόύ θε�λόύν, και κατα� φεραν να 
μεταφε�ρόύν αύτε�ς τις ε�ννόιες στήν λαϊκή�  
μα� ζα.

Όσόν αφόρα�  τόν ό� ρό Τζαχιλι�για, όι 
εξτρεμιστικε�ς όργανω� σεις πρόσπα� θήσαν 
α� δικα να τόν εφαρμό� σόύν σε κα� πόιες 
σύ� γχρόνες πιστε�ς κόινωνι�ες, ει�τε ως πρός 
τήν μόρφή�  ει�τε ως πρός τό περιεχό� μενό�  
τόύ. Όσόν αφόρα�  τή μόρφή�  ή�  τήν 
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γλωσσική�  τόύ χρή� σή, ή τζαχιλι�για ει�ναι 
ε�νας ό� ρός πόύ χαρακτήρι�ζει τήν περι�όδό 
πόύ ή� ταν πριν τήν ε�λεύσή τόύ Ισλα� μ. Δεν 
ει�ναι α� γνόια ε�ναντι τής γνω� σής, όύ� τε ει�ναι 
αντι�θετό τής πι�στής. Ει�ναι από�  τήν α� γνόια 
πόύ ει�ναι αντι�θετή τής σόφι�ας και τής 
ανεκτικό� τήτας.

Ο Πρόφή� τής ει�πε στόν Άμπόύ Δαρρ, 
«Ει�σαι α� νθρωπός πόύ ε�χει τζαχιλι�για. 
Τα αδε�λφια σας εν θρήσκει�α, ει�ναι 
ύπόστήρικτε�ς σας, πόύ ό Αλλα� χ τόύς 
ε�βαλε στήν δια� θεσή�  σας. Και ό� πόιός ε�χει 
ύπό�  τήν εξόσι�α αδελφό�  τόύ εν θρήσκει�α, 
να τόν ται�ζει, να τόν ντύ� νει και να μήν τόύ 
επιβα� λλει πρα� γματα, πόύ ύπερβαι�νόύν 
τις αντόχε�ς τόύ. αν τόύς αναθε�τετε 
ύπόθε�σεις, να τόύς βόήθα� τε».(1) Ο Αμπόύ 
Δαρρ απόκα� λεσε τόν Μπιλα� λ «γιός τής 
μαύ� ρής», για αύτό�  ό Πρόφή� τής τόύ ει�πε 
ό� τι ει�ναι ε�νας α� νθρωπός πόύ ε�χει ακό� μα 

(1)  Α1-Μπουχάρυ, Σαχίχ, αρ. 30.
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με�σα τόύ κα� πόια στόιχει�α τής α� γνόιας. 
Αύτα�  ει�ναι στόιχει�α πόύ επικρατόύ� σαν 
πρόισλαμικα� . 

Στό σήμει�ό αύτό�  αναφε�ρόύμε τόν 
πόιήτικό�  στι�χό τόύ αλ-Μπόύσα� ιρύ:

Μπόρει� ό όφθαλό� ς να μήν βλε�πει τό 
φως τόύ ήλι�όύ από�  επιπεφύκτι�τιδα

Και μπόρει� τό στό� μα να μήν αισθα� νεται 
τήν γεύ� σή τόύ νερό�  από�  ασθε�νεια(1)

Όσόν αφόρα�  τόν ό� ρό «αφύ� πνισή» 
μεταξύ�  εξτρεμιστικω� ν και 
σκλήρόπύρήνικω� ν όργανω� σεων, τόν 
περιόρι�ζόύν σε δύ� ό πρα� γματα, τό πρω� τό: 
αφόρα�  στήν μόρφή�  και τήν εμφα� νισή, 
ανεξα� ρτήτα από�  τό περιεχό� μενό και τήν 
όύσι�α. Τό α� λλό: τόν αριθμό�  των μελω� ν 
αύτω� ν των όργανω� σεων. Βλε�πόύμε ό� τι ή 

(1)  Αλ-Μπουσάιρυ, Ντεουάν, εκδ. Αλ-Χάλαμπυ, σ. 247.
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πραγματική�  αφύ� πνισή, ει�ναι να ει�μαστε 
κύρι�αρχόι τής από� φασή� ς μας και τόύ 
λό�γόύ μας, να παρα� γόύμε τα τρό� φιμα, 
τα φα� ρμακα, τήν ενδύμασι�α και τα ό� πλα 
μας. Να αύξή� σόύμε τό επι�πεδό τής χω� ρας 
και των πόλιτω� ν μας επιστήμόνικα� , 
πόλιτιστικα� , επαγγελματικα� , όικόνόμικα�  
και σε σύνθή� κες διαβι�ωσής. Να ε�χόύμε 
ισχύρό�  στρατό� , ισχύρή�  αστύνόμι�α και 
ισχύρή�  όικόνόμι�α, γιατι� ισχύρό� ς στρατό� ς 
και ισχύρή�  όικόνόμι�α σήμαι�νει χω� ρα με 
κύ� ρός, και πόλι�τής με αξιόπρε�πεια.

Υπόγραμμι�ζόύμε ό� τι όι α� νθρωπόι δεν 
θα σε�βόνται τήν θρήσκει�α μας, αν δεν 
ύπερε�χόύμε στα κόσμικα�  μας ζήτή� ματα. 
Εα� ν ύπερισχύ� όύμε στα κόσμικα�  μας 
θε�ματα, όι α� νθρωπόι θα σε�βόνται τήν 
θρήσκει�α μας και τις κόσμικε�ς μας 
ύπόθε�σεις.

***
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Διαστρέβλωση των γεγονότων

Οι  τρόμόκρατικε�ς και εξτρεμιστικε�ς 
όργανω� σεις και εκει�νόι πόύ 
περιστρε�φόνται στήν τρόχια�  τόύς, 
διαστρε�βλωσαν τήν θρήσκει�α, αλλόι�ωσαν 
τήν ερμήνει�α των κειμε�νων. Παραπόιόύ� ν 
τήν ιστόρι�α και θα� βόύν τό μαύ� ρό 
αιματήρό�  παρελθό� ν τόύς ό� σό μπόρόύ� ν. 
Μόια� ζόύν με χαμαιλιό� ντες και φι�δια, πόύ 
αλλα� ζόύν σύνεχω� ς τό δε�ρμα τόύς. Όμας, 
τό ψε�μα τόύς ει�ναι ε�κδήλό και φανερό� . 
Ο Πρόφή� τής ει�πε, «Ο πιστό� ς δεν βα� ζει τό 
χε�ρι τόύ στήν ι�δια τρύ� πα για να τσιμπήθει� 
δύό φόρε�ς».(1)

Η πιό επικι�νδύνή περιόχή�  πόύ δεν 
πρε�πει να παραβιαστόύ� ν όι αξι�ες τής 
ει�ναι ή περιόχή�  τής θρήσκει�ας. Τό εμπό� ριό 

(1)  Αλ-Μπουάχυ, Σαχίχ, 6133, και Μούσλιμ, Σαχίχ, 2998.
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στήν θρήσκει�α για να απόκόμι�σει κανει�ς 
εγκό� σμια κε�ρδή, θα ει�ναι καταστρόφή�  
για τόν α� νθρωπό στόν κό� σμό τόύ� τό και 
και στήν μελλόντική�  ζωή� . Γιατι� ό� πόιός τό 
κα� νει αύτό� , θα εμπλακει� σε πό� λεμό με τόν 
Παντόδύ� ναμό Θεό� , και ει�ναι ε�νας πό� λεμός 
τα απότελε�σματα τόύ όπόι�όύ ει�ναι 
γνωστα�  και καταστρόφικα�  για ό� πόιόν 
ρι�ξει τόν εαύτό�  τόύ στόν κλι�βανό τόύ. Τό 
Κόρα� νι τόνι�ζει, «και αντιμετωπι�ζόύμε τό 
δι�καιό με τήν αδικι�α, και θα τήν νική� σει. 
Θα τιμωρήθει�τε αύτήρα�  για αύτα�  πόύ 
ισχύρι�ζεστε».(1)

Η αλλόι�ωσή όρισμε�νων κειμε�νων 
από�  τις  εξτρεμιστικε�ς όργανω� σεις, 
απόμακρύ� νόντα� ς τα από�  τό πλαι�σιό τόύς 
με τρό� πό πόύ τόύς απόκλι�νει από�  τόύς 
νό� μιμόύς σκόπόύ� ς τόύς, θεωρω� ντας ό� τι 
αύτό�  ει�ναι τακι�για, ενω�  σύκόφαντόύ� ν 
σκό� πιμα α� τόμα, φόρει�ς και θεσμόύ� ς, ει�ναι 

(1)  Αλ-Ανμπιά, 18.
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ε�να μεγα� λό ε�γκλήμα κατα�  τής θρήσκει�ας 
και τής ανθρωπό� τήτας. Γι’ αύτε�ς τις 
όργανω� σεις, ό σκόπό� ς αγια� ζει τα με�σα - με 
όπόιόδή� πότε με�σό - ε�τσι δεν διστα� ζόύν να 
χρήσιμόπόιόύ� ν τα με�σα, ό� σό ασύνεπή�  και 
να ει�ναι με τή Σαρι�α, εφό� σόν μπόρόύ� ν να 
απότελε�σόύν ε�να βή� μα πρός τήν επι�τεύξή 
των κόσμικω� ν και αύταρχικω� ν στό�χων 
τόύς.

Όσό για τήν δια� δόσή φή� μων, ει�ναι ή 
ενασχό� λήσή των ήλεκτρόνικω� ν ταγμα� των 
τόύς και τήν επι� πλήρωμή�  τρόμπε�τα των 
με�σων ενήμε�ρωσής. Αν ή εξαπατήμε�νή 
νεόλαι�α αύτω� ν των όργανω� σεων σκεφτει� 
- ε�στω και για μια στιγμή�  – τήν σχε�σή 
αύτόύ�  πόύ κα� νόύν με τό βιβλι�ό τόύ Κύρι�όύ 
τόύ και τήν Σόύ� ννα τόύ Πρόφή� τή μας (τήν 
ειρή� νή και τήν εύλόγι�α τόύ Θεόύ�  να ε�χει), 
ι�σως πόλλόι� από�  αύτόύ� ς αναθεωρή� σόύν 
τις από� ψεις τόύς, και ανακαλύ� ψόύν τήν 
αλή� θεια για αύτε�ς τις παραπλανω� μήνες 
τρόμόκρατικε�ς όμα� δες!
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Μή� πως αύτε�ς όι όργανω� σεις δεν 
γνωρι�ζόύν ό� τι ε�νας μόύσόύλμα� νός δεν 
επιτρε�πεται να σκότω� σει τόν α� λλόν, όύ� τε 
να πρόσβα� λλει τήν τιμή�  τόύ, όύτε να 
λεήλατή� σει τήν περιόύσι�α τόύ; Τό Ισλα� μ 
επι�σής, απαιτει� να βεβαιωθόύ� με από�  τα 
νε�α πόύ μεταφε�ρόνται, ό� πως τόνι�ζει τό 
Κόρα� νι, «ω εσει�ς πόύ πιστεύ� ετε, αν ε�νας 
διαφθαρμε�νός σας μεταφε�ρει κα� πόιό νε�ό, 
τό� τε πρε�πει να βεβαιωθει�τε. Για να μήν 
βλα� ψετε κανε�ναν εν αγνόι�α σας. Τό� τε θα 
μετανόή� σετε για αύτό� ».(1)

Τό Ισλα� μ πρόωθει� τήν φιλανή� θεια, 
χαρακτήριστικό�  ει�ναι αύτό�  πόύ ει�πε ό 
Πρόφή� τής, «να ει�στε φιλαλήθει�ς, διό� τι ή 
φιλαλή� θεια όδήγει� στήν αγαθόεργι�α. Και 
ή αγαθόεργι�α όδήγει� στόν παρα� δεισό. 
Ο α� νθρωπός επιμε�νει στήν φιλαλή� θεια 
ακλό� νήτός, με�χρι να καταφραφει� στόν 
Αλλα� χ φιλαλήθή� ς. Σας πρόειδόπόιω�  

(1)  Αλ-Χουτζουράτ, 6.
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από�  τό ψε�μα, διό� τι τό ψε�μα όδήγει� στήν 
ακόλασι�α, ή όπόι�α όδήγει� στήν κό� λασή. Ο 
α� νθρωπός ψεύ� δεται, και με�νει ακλό� νήτός 
στό ψε�μα, με�χρι να γραφτει� κατα�  τόν 
Αλλα� χ ψεύ� τής».(1) Υπα� ρχόύν εκει�νόι πόύ 
επιμε�νόύν στό ψε�μα, με�χρι πόύ ε�χει γι�νει 
αδιαχω� ριστό στόιχει�ό τόύ χαρακτή� ρα 
τόύς.

Οι εχθρόι� τόύ Ισλα� μ, εα� ν ασκόύ� σαν 
τα πα� ντα στήν δύ� ναμή�  τόύς και τόύς 
επε�τρεπαν να στρεβλω� σόύν τήν 
θρήσκει�α τόύ Θεόύ� , δεν θα ε�φταναν τό 
ε�να δε�κατό από�  ό� σα ε�χόύν κα� νει αύτε�ς όι 
παραπλανήμε�νες τρόμόκρατικε�ς όμα� δες, 
ή�  τό ή� μισύ αύτή� ς τής στρε�βλωσής τής 
θρήσκει�ας τόύ Θεόύ�  και τήν απόμα� κρύνσή 
από�  τόν δρό� μό Τόύ και να ε�βλαπταν τήν 
ανεκτική�  και εύγενική�  Σαρι�α Τόύ. Γι’ αύτό�  
πρε�πει όι μελετήτε�ς, όι διανόόύ� μενόι 
και εκει�νόι πόύ ενδιαφε�ρόνται για τήν 

(1)  Αλ-Μπουχάρυ, Σαχίχ, 6094, και Μούσλιμ, Σαχίχ, 2607.
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θρήσκει�α και τήν πατρι�δα τόύς, να 
ενω� νόνται και να σύνεργα� ζόνται για να 
απόκαλύ� ψόύν τήν αλή� θεια για αύτόύ� ς 
τόύς τρόμόκρα� τες και εξτρεμιστε�ς όμα� δες, 
και μήν τόύς δω� σόύν τήν εύκαιρι�α για 
ό� σόύς τα χρήσιμόπόιόύ� ν ως αγκα� θι στήν 
πλα� τή των χωρω� ν τόύς και τής καρδια� ς 
τής ανεκτική� ς μας θρήσκει�ας.

***
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Επιφανειακή και ωφελιμιστική 
θρησκευτικότητα

Πόλλόι� α� νθρωπόι εξαπατόύ� νται από�  
τόν εξωραϊσμό�  και τήν επιμετα� λλωσή, 
από�  τό με�ταλλό και τήν όύσι�α. Παρό� λό 
πόύ διαβεβαιω� νόύμε ό� τι χρειαζό� μαστε τό 
μεγαλει�ό τής μόρφή� ς και τής όύσι�ας μαζι�. 
Επειδή�  ει�ναι σαν τήν ψύχή�  και τό σω� μα, 
πόύ τό ε�να ει�ναι απαραι�τήτό για τό α� λλό, 
και δεν ύπα� ρχει επιβι�ωσή χωρι�ς αύτό� , γι’ 
αύτό�  ή αντιμετω� πισή�  τόύς, πρε�πει να ει�ναι 
ισόρρόπήμε�νή. Πρε�πει  να δι�νόύμε στήν 
κα� θε μια τήν αξι�α και τήν αναλόγι�α τής, 
χωρι�ς ύπερβόλε�ς ή�  αμε�λεια, ε�τσι ω� στε να 
μήν ε�χει όύ� τε ή μόρφή� , όύ� τε ή εξωτερική�  
εμφα� νισή περισσό� τερό ή�  λιγό� τερό από�  
ό� σό αξι�ζει. Τό ι�διό ισχύ� ει και για τό δόμή�  
και τό νό� ήμα.
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Αλλα�  πρε�πει να ύπα� ρχει πρόσόχή�  
ει�ναι να εξαπατήθόύ� με μό� νό από�  τήν 
εμφα� νισή. Γιατι� ε�να α� τόμό μπόρει� να 
ε�χει ε�να επιχρύσωμε�νό σπαθι�, αύτό�  πόύ 
πιστεύ� ει ό� τι αύξα� νει τήν αξι�α τόύ, και 
να περιβα� λλεται από�  ξι�φή και ασπι�δες. 
Αλλα�  αν ει�ναι παρ ’ό� λα αύτα� , δειλό� ς ή�  
α� δύναμός, τό� τε δεν θα τόύ χρήσιμεύ� όύν 
όι ασπι�δες και τα ξι�φή τόύ τήν ήμε�ρα τόύ 
τρό� μόύ. Ο ή� ρωας παραμε�νει ή� ρεμός και 
δύνατό� ς με αξιόπρε�πεια πα� νω από�  κα� θε 
δειλό� , ό� σό φύλαγμε�νόι κι αν ει�ναι όι δειλόι� 
με τα επιφανειακα�  με�σα ή�  τις απατήλε�ς 
εκδήλω� σεις τόύς.

Απαιτει�ται ισόρρόπι�α σε ό� λα, εκτό� ς 
από�  τό ό� τι ή όύσι�α παραμε�νει ή όύσι�α και ή 
εξωτερική�  εμφα� νισή παραμε�νει ι�δια. Ει�ναι 
ό� μως αξιε�παινό να σύνδύα� ζει ό α� νθρωπός 
τα δόύ αύτα�  στόιχει�α. 

Σχετικα�  με αύτό� , τό� νισε ό αλ-Ραφι�ε:
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«Η καλύ� τερή γύναι�κα ει�ναι εκει�νή πόύ 
πε�ρα από�  τήν όμόρφια�  πόύ ε�χει, να ε�χει 
και καλα�  ή� θή».(1)

Δεν ύπα� ρχει αμφιβόλι�α ό� τι τό φαινό� μενό 
τής επιφανειακή� ς ωφελιμιστική� ς 
θρήσκεύτικό� τήτας, ει�ναι από�  τις πιό 
σόβαρε�ς πρόκλή� σεις πόύ αντιμετωπι�ζόύν 
όι αραβικε�ς και ισλαμικε�ς κόινωνι�ες, 
ειδικα�  εκει�νες πόύ επικεντρω� νόνται τήν 
πρόσόχή�  τόύς στήν εμφα� νισή, ακό� μή και αν 
αύτό�  ει�ναι εις βα� ρός τής όύσι�ας. Δι�νόντας 
από� λύτή πρότεραιό� τήτα στήν εμφα� νισή, 
ακό� μή και αν ό α� νθρωπός, δεν ει�ναι σε 
ήθικό�  επι�πεδό πόύ τόν κα� νει αξιόμι�μήτό 
παρα� δειγμα. Αύτό�  επειδή�  τό α� τόμό με 
τήν εμφα� νισή τόύ όπόι�όύ ή σύμπεριφόρα�  
δεν ει�ναι σύ� μφωνή με τις διδασκαλι�ες 
τόύ Ισλα� μ, θεωρει�ται ε�να από�  τα πιό 
σήμαντικα�  στόιχει�α τής κατεδα� φισής και 
τής αλλότρι�ωσής. Ει�ναι πόλύ�  επικι�νδύνό, 

(1)  Αλ-Μπουχάρυ, Σαχίχ, 33. Και Μούσλιμ, Σαχίχ, 107.
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ό� ταν ό α� νθρωπός γι�νεται ύπόκριτή� ς και 
να ε�χει κακή�  σύμπεριφόρα� , παρα�  τήν 
επιφανειακή�  τόύ θρήσκεύτικό� ήτα. Ο 
Πρόφή� τής ει�πε, «Τα σήμα� δια τόύ ύπόκριτή�  
ει�ναι τρι�α: αν μιλα� ει λε�ει ψε�ματα, αθετει� 
τήν ύπό� σχεσή�  τόύ και πρόδι�δει».

Τό ι�διό ισχύ� ει για εκει�νόύς πόύ 
περιόρι�ζόύν τήν θρήσκεύτικό� τήτα στήν 
τής λατρει�α και τήν επιμε�λεια, παρα�  τήν 
παρεξή� γήσή τής θρήσκει�ας και ύπερβόλή�  
στήν βλασφήμι�α, όπλόπόιω� ντας και 
σήμαδεύ� όντας τα ό� πλα στόύς εναντι�όν 
των ανθρω� πων. Όπως σύνε�βή από�  τόύς 
Χαόύαριτζι�τες, πόύ ή� ταν όι περισσό� τερόι 
α� νθρωπόι πόύ ε�καναν πρόσεύχε�ς και 
νήστει�α. Όμως δεν ή� τν πρόικισμε�νόι με 
τήν θρήσκεύτική�  γνω� σή πόύ θα τόύς 
φύ� λαξε από�  τό να πρα� ξόύν αιματόχύσι�ες. 
Τό Ισλα� μ ει�ναι θρήσκει�α τόύ ελε�όύς πα� νω 
από�  ό� λα.  Ό,τι μας απόμακρύ� νει από�  τό 
ε�λεός, μας απόμακρύ� νει από�  τό Ισλα� μ, 
και αύτό�  πόύ ε�χει σήμασι�α ει�ναι ή σωστή�  
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σύμπεριφόρα� , ό�χι μό� νό τα λό�για. Και ό� λα 
απόδεικνύ� όνται στις πρα� ξεις. 

Όλες όι λατρειες καρπόφόρόύ� ν, ό� ταν 
αντανακλω� νόνται στις σύμπεριφόρε�ς των 
ανθρω� πων. Πρε�πει να τόν πρόωθή� σόύν 
στις καλε�ς πρα� ξεις, και να τόν εμπόδι�σόύν 
από�  τις κακε�ς. Τό Κόρα� νι τόνι�ζει, «όι 
πρόσεύχε�ς εμπόδι�σζόύν τήν ακόλασι�α και 
τις κακε�ς πρα� ξεις. Η διξασι�α τόύ Αλλα� χ 
ει�ναι μεγα� λή. Ο Αλλα� χ γνωρι�ζει αύτό�  πόύ 
κα� νετε».(1) Ο Πρόφή� τής ει�πε, «εκει�νός πόύ 
δεν θα εγκαταλει�ψει τήν τις ψεύ� τικες 
μαρτύρι�ες, τό� τε μπόρει� ό Αλλα� χ να τόύ 
στερή� σει τήν τρόφή�  και τό πιότό�  τόύ».(2) 
Επι�σής ό Αλλα� χ δε�χεται μό� νό τα καλα� , 
ό� πως ει�πε ό Πρόφή� τής, «ό Αλλα� χ ει�ναι 
αγαθό� ς, και δε�χεται μό� νό τα καλα�  αγαθα� ».(3)

Ο Πρόφή� τής ει�πε: «Καμι�α πρόσεύχή�  
δεν γι�νεται δεκτή�  χωρι�ς αγνό� τήτα, όύ� τε 

(1)  Αλ-Ανκαμπούτ, 45.
(2)  Αλ-Μπουχάρυ, Σαχίχ, 1903.
(3)  Μούσλιμ, Σαχίχ, 1015.
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ελεήμόσύ� νή από�  ακα� θαρτό χρή� μα».(1) 
Και ει�πε, «ό� πόιός κα� νει πρόσκύ� νήμα, 
χωρι�ς να κα� νει κακε�ς πρα� ξεις, θα τόύ 
σύγχωρήθόύ� ν ό� λες όι κακε�ς πρα� ξεις τόύ, 
και θα γύρι�σει αγνό� ς σαν βρε�φός».(2) Και 
ει�πε, «ό α� νθρωπός ταξιδεύ� ει πόλύ�  μακρια�  
με κόύ� ρασή. Σήκω� νει τα χε�ρια τόύς πρός 
στόν όύρανό� , και παρακαλα�  τόν Θεό�  
λε�γόντας, ω Θεε� μόύ.. ενω�  ή τρόφή�  τόύ 
ει�ναι από�  κακό�  χρή� μα, και τό πιότό�  τόύ και 
ή ενδύμασι�α τόύ επι�σής. Πω� ς να δε�χεται ό 
Αλλα� χ τις αρακλή� σεις τόύ;».(3)

Ακό� μή πιό επικι�νδύνή από�  αύτή�  τήν 
επιφανειακή�  θρήσκεύτικό� τήτα, ει�ναι 
ή ωφελιμιστική�  θρήσκεύτικό� τήτα. Με 
αύτό�  εννόόύ� με αύτή� ν τήν κατήγόρι�α, πόύ 
χρήσιμόπόιει� τήν θρήσκει�α ως με�σό, για 
να απόκτή� σει εξόύσι�α εκμεταλλεύό� μενή 
τα θρήσκεύτικα�  σύναισθή� ματα και τήν 

(1)  Μούσλιμ, Σαχίχ, 224.
(2)  Αλ-Μπουχάρυ, Σαχίχ, 1521, και Μούσλιμ, Σαχίχ, 1350.
(3)  Μούσλιμ, Σαχίχ, 2393.
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αγα� πή των ανθρω� πων - ειδικα�  των 
απλω� ν ανθρω� πων - για τήν θρήσκει�α 
τόύς. Τόύς παραπλανα�  ό� τι ό στό�χός τόύ 
στήν από� κτήσή δύ� ναμής, ει�ναι μό� νό να 
ύπήρετή� σει τή θρήσκει�α τόύ Θεόύ�  και να 
εργαστόύ� με για να τήν ύπόστήρι�ξόύμε 
και να τήν ενδύναμω� σόύμε. Παρό� λό 
πόύ δεν κρι�νόύμε τις πρόθε�σεις και δεν 
παρεμβαι�νόύμε στό θε�μα των πρόθε�σεων, 
ό� πως ει�ναι μεταξύ�  τόύ ανθρω� πόύ και τόύ 
Δήμιόύργόύ�  τόύ, ή εμπειρι�α πόύ ζή� σαμε 
και ή πραγματικό� τήτα πόύ βιω� σαμε 
με τήν τρόμόκρατική�  όργα� νωσή τής 
Αδελφό� τήτας και εκει�νες πόύ βρι�σκόνταν 
στήν τρόχια�  τής ή�  σύμμα� χήσαν με αύτε�ς από�  
τις εξτρεμιστικε�ς όμα� δες, επιβεβαιω� νόύν 
α� λλα πρα� γματα. Υπα� ρχόύν δύ� ό πρα� γματα 
για εμα� ς. Τό πρω� τό ει�ναι: ό� τι τό ζή� τήμα γι 
'αύτόύ� ς δεν ή� ταν καθό� λόύ θε�μα θρήσκει�ας, 
αλλα�  μα� λλόν ζή� τήμα πα� λής για εξόύσι�α 
με απλήστι�α πόύ δεν ει�χε παρόμοια. Έχουν 
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αποκλείσει όλους τους άλλους με  αλαζονεία 
και έπαρση, που απομάκρυναν τους ανθρώπους 
από αυτούς. Η συμπεριφορά τους, έγινε μεγάλο 
βάρος στην θρησκεία. Εμείς είχαμε ανάγκη 
για μεγάλες προσπάθειες, για να σβήσουμε 
αυτή την αρνητική εικόνα που χαράχτηκε στο 
μυαλό πολλών ανθρώπων, που συνδυάζουν την 
συμπεριφορά αυτών με την θρησκεία.

Τό α� λλό ει�ναι: ό� τι αύτόι� ε�βλαψαν 
τήν θρήσκει�α τόύς και διαστρε�βλωσαν 
τό καθαρό�  πρό� σωπό τόύ ύψήλόύ�  και 
ανεκτικόύ�  πόλιτισμόύ�  τής. Απε�δειξαν ό� τι 
δεν ει�ναι όύ� τε θρήσκεύό� μενόι, όύ� τε ικανόι�. 
Διαφόρετικα� , επιτρε�πει ή θρήσκει�α σ’ 
ε�ναν α� νθρωπό να πρόδι�δει τήν πατρι�δα 
τόύ και να απόκαλύ� πτει τα μύστικα�  
τής και να πόύλή� σει τα ε�γγραφα�  τής;! 
Ει�ναι με�ρός τής θρήσκει�ας ή ύπόκι�νήσή 
βι�ας, δόλόφόνιω� ν, διαφθόρα� ς και τής  
όργα� νωσής ταγμα� των πόύ πρόκαλόύ� ν 
διαφθόρα�  και ταραχε�ς στήν χω� ρα, με�σω 
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πρωτόφανόύ� ς εργασι�ας και πρόδόσι�ας 
τής πατρι�δας και σύνεργασι�ας για τόύς 
εχθρόύ� ς τής ;!

Έχω τόνι�σει - και εξακόλόύθω�  να τόνι�ζω 
- ό� τι αύτή�  ή τρόμόκρατική�  όργα� νωσή, 
πόύ χρήσιμόπόι�ήσε τήν θρήσκει�α για 
να εξαπατή� σει τόύς ανθρω� πόύς και να 
επιτύ� χει τόύς αύταρχικόύ� ς τής στό�χόύς, 
ει�ναι ε�τόιμή να σύμμαχή� σει, ακό� μή και με 
τόν δια� βόλό, για να επιτύ� χει τόύς στό�χόύς 
και τις αύταρχικε�ς φιλόδόξι�ες τής. Δεν 
διτα� ζει για τό με πόιόν θα σύμμαχή� σει, 
ακό� μα και αν ει�ναι εις βα� ρός τής θρήσκει�ας 
ή�  τής πατρι�δας.

***
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Το ενδιαφέρον μεταξύ της προοπτικής 
του κράτους

και συμέροντος της Οργάνωσης

Τό ενδιαφε�ρόν σύ� μφωνα με τήν 
πρόόπτική�  τόύ κρα� τόύς, ει�ναι εκει�νό τόύ 
δήμόσι�όύ σύμφε�ρότός πόύ λαμβα� νεται 
ύπό� ψή τό σύμφε�ρόν τόύ ε�θνόύς και 
ό� λων των ανθρω� πων. Και ό�χι τό ιδιωτικό�  
σύμφε�ρόν πόύ αφόρα�  όρισμε�να α� τόμα, 
σε βα� ρός α� λλων, ή�  ει�ς βα� ρός όρισμε�νων 
όμα� δων ή�  κόμμα� των, ή�  ακό� μή και εις 
βα� ρός τόύ ι�διόύ τόύ ε�θνόύς.

Όσόν αφόρα�  τό ενδιαφε�ρόν για τήν 
πρόόπτική�  τής Οργα� νωσής, ει�ναι εκει�νό 
πόύ επιτύγχα� νει τό σύμφε�ρόν τής 
όργα� νωσής ή�  τόύ κό� μματός. Πρα� γματι, 
τό θε�μα μπόρει� να ε�χει πρόχωρή� σει πόλύ� , 
όπό� τε τό ενδιαφε�ρόν κατα�  τήν α� πόψή�  
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τόύς να ει�ναι, αύτό�  πόύ επιτύγχα� νει τό 
σύμφε�ρόν τής ήγεσι�ας των όργανω� σεων 
ή�  τόύ κό� μματός, ακό� μή και εις βα� ρός 
των ύπόλόι�πων μελω� ν τής όργα� νωσής 
ή�  των μαζω� ν αύτω� ν πόύ σύνδε�όνται με 
τό κό� μμα. Η όμα� δα μπόρει� να θύσια� σει 
όρισμε�νόύς από�  τόύς σύνεργα� τες τής 
ή�  τα με�λή τής, ειδικα�  επειδή�  αύτε�ς δεν 
μπόρόύ� ν να θύσια� σόύν τόύς ήγε�τες ή�  τα 
παιδια�  τόύς. Εκτό� ς από�  τήν σύ� γκρόύσή, 
τήν αντιπαλό� τήτα και τις διαδικασι�ες 
απόκλεισμόύ�  και αντι -απόκλεισμόύ�  
μεταξύ�  αύτω� ν των ήγετω� ν σε μια 
πρόσπα� θεια καθενό� ς από�  αύτόύ� ς να 
μόνόπωλή� σει τα λα� φύρα - αλλα�  όι 
θύσι�ες πα� ντα γι�νόνται από�  τόύς απλόύ� ς 
ανθρω� πόύς.

Η όργα� νωσή μπόρει� να θύσια� σει τό 
ύπε�ρτατό εθνικό�  σύμφε�ρόν, εα� ν ε�ρχεται 
σε σύ� γκρόύσή με τό δικό�  τής σύμφε�ρόν. 
Πρα� γματι, πόλλε�ς όργανω� σεις πιστεύ� όύν 
ό� τι ό� λα ό� σα ενισχύ� όύν τό κρα� τός, δεν 



39

الجاهلية والصحوة يوناىن

ει�ναι πρός τό σύμφε�ρόν τής. Επι�σής ό� τι 
δεν ύπα� ρχει χω� ρός για καμι�α όργα� νωσή 
κα� τω από�  μια ισχύρή� , σύνεκτική�  και 
αλλήλε�νδετή χω� ρα.

Κατα�  τήν α� πόψή�  τόύς, ει�ναι απαραι�τήτό 
να εργαστόύ� ν για να απόδύναμω� σόύν τό 
κρα� τός πρόκειμε�νόύ να ενδύναμω� σόύν 
τήν όμα� δα.

Οι περισσό� τερες όργανω� σεις - 
ιδι�ως τρόμόκρατικε�ς- πρόσπαθόύ� ν να 
σύνδε�σόύν τα σύμφε�ρόντα των μελω� ν και 
των σύνεργατω� ν τόύς με τα σύμφε�ρόντα 
τής όργα� νωσής - ειδικα�  στις όικόνόμικε�ς 
και κόινωνικε�ς πτύχε�ς. Έτσι, ω� στε ή 
ύπερα� σπισή των σύμφερό� ντων τής 
όργα� νωσής, να γι�νει ε�να κρι�σιμό ζή� τήμα 
για ό� λα τα με�λή τής. Εντόύ� τόις ή ζωή�  ενό� ς 
ατό� μόύ δεν μπόρει� να εύθύγραμμιστει� 
ε�ξω από�  τήν όργα� νωσή�  τόύ, και ό� τι αν 
μια σκε�ψή σκε�φτεται να απόχωρή� σει 
από�  τήν όργα� γωσή, επειδή�  όι δια� φόρες 
πτύχε�ς τής ζωή� ς τόύ θα διαταραχθόύ� ν, θα 
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καταρρεύ� σόύν ή�  θα καταστραφόύ� ν, εκτό� ς 
εα� ν κινδύνεύ� σει και ή ι�δια ή ζωή�  τόύ!

Για να επιτύ� χόύν τόύς στό�χόύς τόύς, 
επικαλόύ� νται πρόσχή� ματα, μεταξύ�  
των όπόι�ων: ό� τι όρισμε�νόι ήγε�τες δεν 
κύβερνόύ� ν με τό νό� μό τόύ Θεόύ� , επιπλε�όν. 
Ωστό� σό, ό� ταν τόύς ζήτήθει� να εξήγή� σόύν 
τήν ε�ννόια τόύ νό� μόύ τόύ Θεόύ� , φαι�νεται 
ή επιφανειακή�  τόύς σκε�ψή.(1) Αύτό�  
εξήγή� θήκε σαφω� ς στό βιβλι�ό μόύ πόύ 
ε�χει ως τι�τλό: «Έννόιες πόύ πρε�πει να 
διόρθωθόύ� ν.» Και «όι αύταπα� τες των 
τρόμόκρατω� ν και ή δια� ψεύσή τόύς», όι 
όπόι�ες εκδό� θήκαν από�  τό Αιγύπτιακό�  
Υπόύργει�ό Κλήρόδότή� σεων ύπό�  τήν 
επι�βλεψή και τήν επι�με�μεια�  μας.(2) 

Επιβεβαιω� νόύμε ό� τι όι α� νθρωπόι 
μπόρόύ� ν να νόμόθετή� σόύν κα� πόιόύς 
νό� μόύς, στό πλαι�σιό τής Σαρι�’α

(1)  Αχμαντ Μουχτάρ, εκδ. Αλάμ αλ-Κούτουμπ, 2008.
(2)  Μουχάμμαντ Τζούμ’α, Μαφαχίμ Ιάτζιμπ αν Τουσάχαχ, 

2017.
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Τό Ισλα� μ δεν ε�θεσε ε�να α� καμπτό και 
σύγκεκριμε�νό πρό� τύπό για τό σύ� στήμα 
διακύβε�ρνήσής, τό όπόι�ό δεν μπόρει� 
να παρεκκλι�νει κανει�ς. Αντι�θετα, ε�θεσε 
θεμε�λια και πρό� τύπα. Όταν επιτεύχθόύ� ν, 
τό� τε ισχύ� ει ή όρθόλόγική�  διακύβε�ρνήσή 
θα εγκριθει� από�  τό Ισλα� μ. Όταν ό κανό� νας 
γι�νει ελαττωματικό� ς και ταραχω� δής 
και σε βαθμό�  ανισόρρόπι�ας, τό� τε αύτό�  
αντανακλα� ται και στήν διακύβε�ρνήσή. 
Ο πιό σήμαντικό� ς και εξε�χων α� ξόνας 
όπόιόύδή� πότε σύστή� ματός όρθόλόγική� ς 
διακύβε�ρνήσής, ει�ναι ό βαθμό� ς στόν όπόι�ό 
επιτύγχα� νει τα σύμφε�ρόντα τής χω� ρας 
και τόύ λαόύ� . Τόύλα� χιστόν, στόν βαθμό�  
πόύ μπόρει� να κα� νει. Κα� θε διακύβε�ρνήσή 
επιδιω� κει να επιτύ� χει τα σύμφε�ρόντα τής 
χω� ρας και τόύ λαόύ� , ύπό�  τό πρι�σμα των 
εννόιω� ν τής δικαιόσύ� νής, τής ισό� τήτας 
και τής πειθαρχήμε�νής ελεύθερι�ας, 
μακρια�  από�  τό χα� ός και τήν εύνόιόκρατι�α 
και να ει�ναι με βα� σή τής αξιόκρατι�ας. Υπό�  
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αύτό� ν τόν κύ� ριό τι�τλό, ύπα� ρχόύν πόλλε�ς 
λεπτόμε�ρειες, πόύ στόχεύ� όύν στό σύ� νόλό�  
τόύς τήν επι�τεύξή τής δικαιόσύ� νής σε ό� λες 
τις πόλιτικε�ς, κόινωνικε�ς και δικαστικε�ς 
τής μόρφε�ς μεταξύ�  ό� λων των ανθρω� πων. 
Χωρι�ς δια� κρισή μεταξύ�  των ανθρω� πων με 
βα� σή τό χρω� μα, τό φύ� λό ή�  τήν φύλή� .

Κα� θε διακύβε�ρνήσή λειτόύργει� για να 
επιτεύχθει� αύτό�  και επιδιω� κει να παρε�χει 
τις βασικε�ς ανα� γκες τής κόινωνι�ας, ό� πως 
τρό� φιμα, πιότα� , ενδύ� σεις, στε�γασή και 
ύπόδόμε�ς, ό� πως: ύγει�α, εκπαι�δεύσή, 
δρό� μόι και α� λλα παρό� μόια,πα� νω στα 
όπόι�α βασι�ζεται ή ζωή�  των πόλιτω� ν, 
τό� τε ει�ναι μια  όρθόλόγική�  διακύβε�νήσή, 
ύγιή� ς και επιτύχήμε�νή, και ικανόπόιει� τόν 
Παντόδύ� ναμό Θεό�  και τόύς Άνθρωπόύς, 
εκτό� ς από�  εκει�νόύς πόύ ει�ναι κακεντρεχει�ς, 
ζήλόφθό� νόύς, αλαζό� νες και πρόδό� τες.

***
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Οι νεουποκριτές

Η ύπόκρισι�α ει�ναι καταστρόφή� , και όι 
ύπόκριτε�ς ει�ναι πιό επικι�νδύνόι από�  τόύς 
α� πιστόύς. Τό Κόρα� νι ύπόγραμμι�ζει σχετικα�  
με αύτό� , «όι ύπόκριτε�ς θα τιμωρήθόύ� ν στό 
πα� τό τής κό� λασής, και δεν θα μπόρε�σεις 
να τόύς βρεις κανε�ναν ύπόστήρικτή� ».(1) 

Η ύπόκρισι�α φε�ρει κα� πόια στόιχει�α, 
ό� πως τόνι�ζει και ό Πρόφή� τής: «ύπα� ρχόύν 
τε�σσερα χαρακτήριστικα�  στόιχει�α, ό� πόιός 
τα ε�χει ει�ναι ύπόκριτή� ς και ό� πόιός φε�ρει 
ε�νας από�  αύτα� , τό� τε ε�χει ε�να στόιχει�ό τής 
ύπόκρισι�ας, εκτό� ς και αν τό εγκαταλει�πει: 
πρόδι�δει τήν εμπιστόσύ� νή πόύ τόύ 
ε�χόύν όι α� λλόι, ψεύ� δεται, παραβια� ζει 
τις ύπόσχε�σεις τόύ, και ό� ταν διαφωνει� 
γι�νεται θανα� σιμός εχθρό� ς».(2)

(1)  Αλ-Νισά, 145.
(2)  Αλ-Μπουχάρυ, Σαχίχ, 34, και Μούσλιμ, Σαχίχ, 106.
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Από�  τα χαρακτήριστικα�  τόύς επι�σής 
ει�ναι ή απλήστι�α, ό� μως δεν κα� νόύν για 
χα� ρή τόύ Αλλα� χ. Όπως αναφε�ρει και τό 
κόρανικό�  εδα� φό στό σόύ� ρατ αλ-Ταόύ� μπα.(1) 
Επι�σής τόνι�ζει τό Κόρα� νι, «μια όμα� δα 
ύπόκριτω� ν ζήτόύ� ν α� δεια τόύ Πρόφή� τή, 
για να μήν βγόύ� ν για τήν μα� χή, λε�γόντας 
ό� τι τα σπι�τια τόύς ει�ναι εκτιθεμε�να, ενω�  
δεν ει�ναι. Αύτόι� επιθύμόύ� ν να ξεφύ� όύν».(2)

Επι�σής κρι�νόύν ΄΄όλες τις ύπόθε�σεις 
ανα� λόγα με τό σύμφε�ρόν τόύς, ό� πως 
τόνι�ζει και τό Κόρα� νι, «ύπα� ρχόύν εκει�νόι 
πόύ σε κατήγόρόύ� ν για τήν ελεήμόσύ� νή, 
και αν πα� ρόύν ε�να μερι�διό, θα με�νόύν 
ικανόπόιήμε�νόι, και αν δεν θα ε�χόύν 
όργή� ».(3) Και τό α� λλό εδα� φιό στό σόύ� ρατ 
αλ-Χατζ.(4)

(1)  Αλ-Ταούμπα, 86- 87.
(2)  Αλ-Αχζάμπ, 13.
(3)  Αλ-Ταούμπα, 58.
(4)  Αλ-Χαζ, 11.
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Επι�σής να όρκι�ζεται ό α� νθρωπός για 
κα� τι, και να λε�ει ψε�μαα. Όπως τόνι�ζει τό 
Κόρα� νι, «ύπα� ρχόύν α� νθρωπόι πόύ ό� ταν 
σόύ μιλα� νε, σόύ αρε�σόύν τα λό�για τόύς. 
ό� μως ό Αλλα� χ ει�ναι Μα� ρτύς, και γνωρι�ζει 
ό� τι κρύ� βόύν με�σα στις καρδιε�ς τόύς 
θανα� σιμή ε�χθρα».(1)

Επι�σής ή δήμιόύργι�α ταραχω� ν και ή 
απόπλα� νήσή τής κόινή� ς γνω� μής, ό� πως 
αναφε�ρει τό Κόρα� νι στό σόύ� ρατ αλ-
Ταόύ� μπα.(2)

Από�  αύτα�  ει�ναι και ή σύνεργασι�α τόύ 
τόν εχθρό�  ενα� ντι�όν τής πατρι�δας και των 
πόλιτω� ν και τής θρήσκει�ας. Τό Κόρα� νι 
ύπόγραμμι�ζει, «και βλε�πεις εκει�νόύς πόύ 
ε�χόύν τήν ασθε�νεια τής ύπόκρισι�ας στις 
καρδιε�ς τόύς, επισπεύ� δόύν σ’ εκει�νόύς. 
Και λε�νε: φόβό� μαστ μήν μας βλα� πτόύν».(3)

(1)  Αλ-Μπάκαρα, 204- 205.
(2)  Αλ-Ταούμπα, 46- 47.
(3)  Αλ-Μαί’ντα, 52.
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Παρό� λό πόύ τα σήμα� δια τής ύπόκρισι�ας 
πόύ αναφε�ρθήκαν πρόήγόύμε�νως, ει�ναι 
τα χαρακτήριστικα�  των ύπόκριτω� ν, 
παλιω� ν και νε�ων, όι νε�όι ύπόκριτε�ς ε�χόύν 
πρόσθε�σει σε αύτε�ς τις νε�ες μόρφε�ς 
εξαπα� τήσής. Οι κύριό� τερες από�  τις όπόι�ες 
ει�ναι: ή εκμετα� λλεύσής τής θρήσκει�ας 
για να επιτύ� χόύν τα σύμφε�ρόντα των 
όργανω� σεων, πόύ χρήσιμόπόιόύ� ν 
τήν θρήσκει�α για να φτα� σόύν στήν 
εξόύσι�α. Υπό�  κα� λύψή σε δια� φόρες 
μόρφε�ς επιφανειακή� ς και πόλιτική� ς 
θρήσκεύτικό� τήτας, σύμπεριλαμβανωμε�να 
και τα χαρακτήριστικα�  των νε�ων 
ύπόκριτω� ν ό� πως ή πρόδόσι�α και ή 
ταπει�νωσή τής πατρι�δας. Για αύτε�ς 
τις όργανω� σεις, ό� λα ει�ναι επιτρεπτα� , ό 
σκόπό� ς αγια� ζει τα με�σα. Μπόρει� δήλαδή�  
να σκότω� νόύν, να α� κόύν εκρή� ξεις, να 
ψεύ� δόνται, να διασπει�ρόύν τήν φθόρα�  και 
τις φή� μες κ.λπ. Ει�ναι σκότεινόι� α� νθρωπόι, 
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σαν τις νύχτερι�δες, πόύ δεν μπόρόύ� ν να 
ζή� σόύν στό φως.

Οι τρόμόκρατικε�ς όργανω� σεις 
πρόσπαθόύ� ν να τόπόθετή� σόύν τόύς 
κατασκό� πόύς τόύς σε ό� λα τα κρατικα�  
ιδρύ� ματα και διόικήτικόύ� ς όργανισμόύ� ς 
τόύς κρα� τόύς, και σε ό� λόύς τόύς 
σήμαντικόύ� ς  τόμει�ς. Αύτό�  απαιτει� μεγα� λή 
πρόσόχή�  και παραπα� νω ε�λεγχό αύτω� ν 
πόύ αναλαμβα� νόύν τό ήγετικό�  ε�ργό 
σε όπόιόδή� πότε όργανισμό�  με�σα στό 
κρα� τός. Ιδρύ� ματα, στόύς εύαι�σθήτόύς 
σύνδε�σμόύς κα� θε ιδρύ� ματός. Και θα 
πρε�πει να χτύπή� σόύμε με σιδερε�νιό χε�ρι 
- αμει�λικτα  και χωρι�ς δισταγμόύ� ς - στα 
χε�ρια όπόιόύδή� πότε πόύ απόδεδειγμε�να 
πρόδι�δει τήν πατρι�δα τόύ ή�  τόύ 
ιδρύ� ματό� ς τόύ, και τήν σύνεργασι�α τόύ 
με όπόιαδή� πότε από�  τις τρόμόκρατικε�ς 
όργανω� σει και εκει�νόύς πόύ τις 
χρήματόδότόύ� ν, ή�  τις ύπόστήρι�ζόύν, ή�  
τις χρήσιμόπόιόύ� ν για να εξύπήρετή� σόύν 
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τις φιλόδόξι�ες, τα σύμφε�ρόντα και 
τις ατζε�ντες τόύς στήν καταστρόφή�  
τής πατρι�δας μας, τήν μετατρόπή�  τής 
όντό� τήτες ή�  σε μικρα�  κρατι�δια, αδύ� ναμα 
και ανι�σχύρα. Σε σχισμε�να κρα� τή πόύ δεν 
ωφελόύ� ν τόύς σύμμα� χόύς όύ� τε ε�χόύν τήν 
δύναμή να αντιμετωπι�σόύν τόύς εχθρόύ� ς. 
Σε κρατή πόύ δεν ε�χόύν τήν ανεξαρτήσι�α 
τόύς, ε�τσι γι�νόνται βα� ρός, και ύπόταγμε�να 
και εργαλει�ό στα χε�ρια των δύνα� μεων τόύ 
κακόύ� , τόύ σκό� τόύς και τής αύταπα� τής.

***
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Η άγονη γη

Η α� γόνή γή ει�να εκει�νή πόύ δεν 
φύτρω� νει και δεν ε�χει βόσκότόπι�α. Ο 
Πρόφή� τής ει�πε, «τήν γνω� σή και τήν 
καθόδή� γήσή πόύ μόύ ε�δωσε ό Θεό� ς 
μόια� ζόύν με τό νερό� , πόύ βρε�χει πα� νω 
τήν γή. Υπα� ρχόύν εδα� φή πόύ δε�χόνται 
τό νερό�  και βγα� ζόύν βλαστή� σεις και 
καρπόύ� ς για τόύς ανθρω� πόύς. Υπα� ρχόύν 
και α� γόνα εδα� φή, πόύ δεν βλασται�νόύν, 
αλλα�  κρατόύ� ν ό� μως τό νερό�  με�σα τόύ, 
και τό χρήσιμόπόιόύ� ν όι α� νθρωπόι για 
να πι�νόύν και να πότι�ζόύν. Και ύπα� ρχόύν 
α� λλα α� γόνα, πόύ δεν κρατόύ� ν όύ� τε νερό�  
όύ� τε βλασται�νόύν.(1)

Αύτό�  πόύ δεν χρήσιμεύ� ει τόύς 
ανθρω� πόύς ει�ναι σαν τήν α� γόνή γή πόύ 

(1)  Αλ-Μουχάρυ, Σαχίχ, 79.
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δεν κρατα� ει τό νερό�  όύ� τε φύτρω� νει. Γι’ 
αύτό�  πρε�πει ό α� νθρωπόι να ει�ναι χρή� σιμόι 
ό ε�νας για τόν α� λλόν. Ο Πρόφή� τής ει�πε: 
«ό πιό κακό� ς α� νθρωπός ει�ναι εκει�νός πόύ 
τόν εγκαταλει�πόύν όι α� νθρωπόι λό�γω τόύ 
κακόύ�  πόύ τόύς πρόκαλει�».(1)

Ο Πρόφή� τής ει�πε, «ύπα� ρχόύν α� νθρωπόι 
πόύ εμπόδι�ζόύν τό καλό�  και κα� νόύν να τό 
αντικαταστή� σει τό καλό� . Και ύπα� ρχόύν 
εκει�νόι πόύ κα� νόύν κακό� , και εμπόδι�ζόύν 
τό καλό� . Ο καλύ� τερός α� νθρωπός ει�ναι 
εκει�νός πόύ κα� νει καλό� , και αλόι�μό σε 
εκει�νόν πόύ κα� νει τό κακό� ».(2)

Οι καλόι� και όι εκλεκτόι� α� νθρωπόι, 
πόύ κα� νόύν καλό� , ό� πως τόνι�ζει και ό 
Πρόφή� τής, «ύπα� ρχόύν α� νθρωπόι πόύ 
τόύς εύνόει� ό Αλλα� χ με τις χα� ρες Τόύ, για 
να κα� νόύν αγαθόεργι�ες στόύς α� λλόύς. 
Ο Αλλα� χ σύνεχι�ζει να τόύς δι�νει από�  τις 

(1)  Αυτόθι, 6054.
(2)  Μπιν Μάτζα, Σούναν, 237.
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εύ� νόιες Τόύ, αφόύ�  κα� νόύν καλε�ς πρα� ξεις. 
Αν ό� μως δεν δι�νόύν στόύς α� λλόύς, τό� τε 
ό Αλλα� χ τόύς τις στερει�, και τις δι�νει σε 
α� λλόύς πόύ θα κα� νόύν αγαθόεργι�ες».(1) 
Τόνι�ζει ό Πρόφή� τής επι�σής, «ύπα� ρχόύν 
α� νθρωπόι πόύ τόύς ε�χει δήμιόύργή� σει ό 
Αλλα� χ για να εκπλήρω� νόύν τις ανα� γκες 
των ανθρω� πων. Αύτόι� θα ει�ναι μακρια�  
από�  τήν τιμωρι�α τόύ Αλλα� χ».(2)

Τε�τόιόι α� νθρωπόι μπόρει� να 
αντιμετωπι�σόύν πόλλε�ς δόκιμασι�ες, 
ό� μως μό� νό ε�να καρπόφό� ρό δε�ντρό τό 
πετρόβόλόύ� ν όι α� νθρωόι, για να πα� ρόύν 
από�  τόύς καρπόύ� ς τόύ. επι�σής ό κλε�φτής 
αναζήτα�  πα� ντα τα αρχόντικα�  και πλόύ� σια 
σπι�τια. Έτσι ει�ναι και όι καλόι� α� νθρωπόι, 
δόκιμα� ζόνται παντα από�  τόύς κακόύ� ς και 
αμαρτωλόύ� ς. 

(1)  Αλ-Ταμπαράνυ, αλ-Μού’τζαμ αλ-Καμπίρ, τόμ. 13, 
13925.

(2)  Αυτόθι, τόμ. 12, 13334.
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Ωστό� σό, τό χτύ� πήμα πόύ δεν σκότω� νει 
δύναμω� νει. Και ό Άμπόύ Χαγια�  αλ-
Αντα� λόύσύ ει�πε τόύς παρακα� τω στι�χόύς:

Οι ε�χθρόι� μόύ πα� ντα μόύ κα� νόύν καλό�
Παρακαλω�  τόν Μεγαλό� ψύχό να ει�ναι 

πα� ντα όι εχθρόι� μόύ κόντα�  μόύ
Πα� ντα πόύ δει�χνόύν τα ελαττω� ματα�  

μόύ, για αύτό�  τα διόρθω� νω
Για αύτό�  ανε�βήκα πόλύ�  ύψήλα� .(1)

Και αύτό�  πόύ ει�πε ό α� μπόύ αλ-Ασόύα� ντ 
αλ-Ντόύα� ’λύ:

Φήλόφθόνόύ� ν τόν νεαρό� , αν δεν 
κα� νόύν τις πρα� ξεις τόύ

Όπως όι σύν-σύ� ζύγόι για τήν πόύ 
κακόλόγόύ� ν

Τήν σύν-σύ� ζύγό ό� τι ει�ναι α� σχήμή.
Ο λόγικό� ς α� νθρωπός ει�ναι εκει�νός πόύ 

κα� νει τό καλό� , διό� τι τό Κόρα� νι αναφε�ρει, 
«δεν ει�ναι ι�δια τό καλό�  και τό κακό� . Να 
αντιμετωπι�ζεις τό κακό�  με τό καλό� . Και 

(1)  Άμπου Χασσάν αλ-Αντάλουσυ, Ντεουάν, 1969, σ. 415.
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αν ε�χεις κα� πόια ε�χθρα με κα� πόιόν τό� τε να 
τόν αντιμετωπι�ζεις, ως τόν καλύ� τερό και 
τόν πιό στενό�  φι�λό σόύ».(1)

***

(1)  Φουσέλατ, 34- 35.
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Πνευματική δηλητηρίαση

Η δήλήτήρι�ασή ει�ναι διαφόρετικω� ν 
βαθμω� ν και ειδω� ν. Η δήλήτήρι�ασή 
μπόρει� να σύμβει� ως απότε�λεσμα τής 
κατανα� λωσής αλλόιωμε�νων τρόφι�μων 
ή�  χαλασμε�νων φαρμα� κων ή�  τής χρή� σής 
σα� πιων ύλικω� ν. Η δήλήτήρι�ασή μπόρει� να 
φτα� σει στό αι�μα, επόμε�νως όι σύνε�πειες 
θα ει�ναι πιό σόβαρε�ς και χειρό� τερες. 
Αλλα�  πιό χειρό� τερή ει�ναι ή πνεύματική�  
δήλήτήρι�ασή. Δήλαδή� , ή επι�δρασή τής 
σωματική� ς δήλήτήρι�ασής, ό� σό σόβαρή�  
κι αν ει�ναι, δεν μπόρει� να επεκταθει� 
πε�ρα   από�  τό πρόσβεβλήμε�νό α� τόμό 
ή�  τα πρόσβεβλήμε�να α� τόμα. Αν ει�ναι 
δύνατή�  ή θεραπει�α και ό ε�λεγχό� ς τής, ή 
επι�δρασή�  τής θα εξαφανιστει�. Όμως, ή 
επι�δρασή τής πνεύματική� ς δήλήτήρι�ασής, 
μπόρει� να μήν σταματα�  στα ό� ρια τόύ 
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πρόσβεβλήμε�νόύ ατό� μόύ, όύ� τε στα ό� ρια 
τόύ τό� πόύ ή�  τόύ χρό� νόύ τόύ, αλλα�  σύχνα�  
μπόρει� να ξεπερα� σει τα ό� ρια τόύ χρό� νόύ 
στόν όπόι�ό ζει σε δεκαετι�ες, αιω� νες, γενιε�ς 
και γενιε�ς. Αύτό�  τό απότε�λεσμα μπόρει� 
να ξεπερα� σει τήν πνεύματική�  από� κλισή 
σε καταστρεπτικε�ς διαδικασι�ες, μερικε�ς 
από�  τις όπόι�ες μπόρει� να ει�ναι, εκρή� ξεις, 
καρήγόρι�α των α� λλων για απόστασι�α, 
φό� νόύς, καταστρόφή� , ή�  διαφθόρα�  και 
πρόδόσι�α.

Και εα� ν ό νόμόθε�τής ε�χει όρι�σει πόινε�ς 
για τό α� τόμό πόύ πρόκαλει� σωματική�  
δήλήτήρι�ασή, σύ� μφωνα με τις σύνε�πειες 
και τό ε�γκλήμα πόύ σύνεπα� γεται, ό� σόν 
αφόρα�  τήν παραπόι�ήσή τρόφι�μων, 
φαρμα� κων ή�  ενδύμα� των. Παραμελήμε�να 
ή�  εκ πρόθε�σεως, με σκόπό�  να κερδι�σει 
και να πλόύτι�σει γρή� γόρα. Νόμόθε�τήσε 
πόινε�ς για τήν πω� λήσή διεφθαρμε�νων 
πρόϊό� ντων πόύ καταστρε�φόύν τήν 
ύγει�α και αφαιρόύ� ν τή ζωή� , και αύτό�  
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περιλαμβα� νει τήν εμπόρι�α ναρκωτικω� ν 
όύσι�ων κα� θε μόρφή� ς και ει�δόύς. Γιατι� 
πρόκαλει� ζήμια�  πόύ πρόκαλόύ� ν στό μύαλό�  
και τα εγκεφαλικα�  κύ� τταρα, εξα� ντλήσή 
και καταστρόφή�  τής ανθρω� πινής ύγει�ας 
και ζωή� ς. Πρε�πει να ε�χόύμε περισσό� τερόύς 
νό� μόύς απότρόπή� ς για εκει�νόύς τόύς 
εγκλήματι�ες, πόύ δήλήτήρια� ζόύν τό 
μύαλό�  των νε�ων με καταστρόφικε�ς 
ιδε�ες, και ψεύ� τικες εκκλή� σεις για 
κατήγόρι�α ανθρω� πων για απόστασι�α και 
δόλόφόνι�α. Υπα� ρχει μεγαλύ� τερή ανα� γκή 
για αύστήρό� τερόύς νό� μόύς, για τήν 
πόινικόπόι�ήσή τής τρόμόκρατική� ς σκε�ψής 
και τήν μετα� δόσή�  τής και τήν δια� δόσή�  τής, 
ει�τε α� μεσα, με�σω των κόινωνικω� ν με�σων 
μαζική� ς ενήμε�ρωσής, ει�τε από�  ιστό� τόπόύς 
ή�  όθό� νες κα� πόιων με�σων επι� πλήρωμή� ς. 

Επιβεβαιω� νόύμε ό� τι όι μελετήτε�ς τής 
θρήσκει�ας, όι α� νθρωπόι τής σκε�ψής, τόύ 
πόλιτισμόύ�  και τής εκπαι�δεύσής και των 
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ΜΜΕ, βρι�σκόνται αντιμε�τωπόι με δύ� ό 
μεγα� λα θε�ματα:

Πρω� τόν: Σύνειδήτόπόι�ήσή τόύ 
κινδύ� νόύ τής τρόμόκρατική� ς σκε�ψής και 
να γι�νεται πρόσπα� θεια ανόσόπόι�ήσής τής 
νεόλαι�ας και τής κόινωνι�ας στό σύ� νόλό�  
τής, από�  τα δεινα�  αύτή� ς τής πνεύματική� ς 
δήλήτήρι�ασής. Μή επιτρε�πόντας σε 
κανε�ναν από�  τόύς ανθρω� πόύς αύτόύ� ς ή�  τα 
στελε�χή τής εξτρεμιστική� ς όργα� νωσής να 
σχήματι�σόύν τό μύαλό�  των νε�ων, και να 
καθαρι�σόύν ό� λα τα θεσμικα�  ό� ργανα τής 
παιδει�ας, ει�τε θρήσκεύτικα� , εκπαιδεύτικα� , 
ει�τε πόλιτιστικα�  ει�τε με�σα ενήμε�ρωσής 
από�  όπόιόνδή� πότε κόιμισμε�νό ή�  κρύφό�  
κύ� τταρό αύτω� ν των παραπλανήμε�νων 
εξτρεμιστικω� ν όργανω� σεων. 
Ξεριζω� νόντας τα τρόμόκρατικα�  τόύς 
στόιχει�α από�  αύτα�  τα ιδρύ� ματα.

Τό α� λλό, και ει�ναι τό πιό σήμαντικό� : να 
δόύλεύ� όύμε για να καλύ� ψόύμε τό κενό�  και 
να καταλα� βόύμε τήν αρε�να με ό� λα ό� σα 
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ει�ναι ωφε�λιμα, και γό� νιμα και ενισχύ� όύν 
τα παιδια�  μας από�  τόν κι�νδύνό αύτω� ν 
των όργανω� σεων και ιδεω� ν. Επειδή�  
όι α� νθρωπόι τόύ ψεύ� δόύς, εργα� ζόνται 
μό� νό στήν απόύσι�α των ανθρω� πων τής 
αλή� θειας. Αν όι α� νθρωπόι τής αλή� θειας 
παραμελόύ� ν τα δικαιω� ματα�  τόύς, τό� τε 
όι κα� τόχόι τόύ ψεύ� δόύς τήρόύ� ν τό ψε�μα 
τόύς. Οπό� τε ό� λόι πρε�πει να ενω� σόύμε 
τις δύνα� μεις μας, να σύνεργαστόύ� με και 
να αγωνιστόύ� με ενα� ντια στις δύνα� μεις 
τόύ κακόύ� , τής τρόμόκρατι�ας και τής 
παραπλα� νήσής πόύ μας περιβα� λλόύν ή�  
μας καραδόκόύ� ν.

Χρειαζό� μαστε επι�σής εύρει�α 
κόινωνική�  εύαισθήτόπόι�ήσή, ε�τσι ω� στε 
όλό� κλήρή ή κόινωνι�α να απόρρι�πτει 
τήν τρόμόκρατι�α. Έτσι ω� στε κανε�νας 
πόλι�τής να μήν απόδεχτει� ό� τι ή περιόχή�  
τόύ ει�ναι εκκόλαπτή� ριό για τρόμόκρατι�α 
ή�  τρόμόκρα� τες. Επειδή�  ή τρόμόκρατι�α δεν 
ε�χει θρήσκει�α, όύ� τε διαθή� κή, όύ� τε πι�στή 
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παρα�  μό� νό στόν εαύτό�  τόύ. Καταστρε�φει 
αύτόύ� ς πόύ τήν ύπόστήρι�ζόύν, αύτόύ� ς 
πόύ τήν ενισχύ� όύν, αύτόύ� ς πόύ τήν 
κατασκεύα� ζόύν, πόύ τήν χρήματόδότόύ� ν, 
πόύ τήν σύγκαλύ� πτόύν. Όταν πα� σχει 
από�  λύ� σσα, δεν διαφόρόπόιει� μεταξύ�  
εχθρόύ�  και φι�λόύ. Γιατι� όι τρόμόκρα� τες 
ε�χόύν χα� σει κα� θε ανθρω� πινή αι�σθήσή. 
Ει�ναι ακό� μή πιό α� γριόι, ακό� μα και από�  
τα πιό α� γρια ζω� α. Αύτό�  σύμβαι�νει επειδή�  
ε�να α� γριό ζω� ό, μπόρει� να κινει�ται σε μια 
γεωγραφική�  περιφε�ρεια πόύ δεν τήν 
ύπερβαι�νει

Εκει�νόι ό� μως, ει�ναι χειρό� τερα από�  
τα ζω� α, ό� πως αναφε�ρει και τό Κόρα� νι, 
«ει�ναι ό� πως τα ζω� α, ι�σως ει�ναι πιό 
παραπλανωμε�νόι».(1) Τόύς χαρακτήρι�ζει 
σαν τα σκύλια� , ό� πως αναφε�ρεται και στό 
Κόρα� νι.(2)

(1)  Αλ-Φουρκάν., 
(2) . Αλ-Αράφ, 
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Αύτόι� πόύ αναμειγνύ� όνται, όύ� τε 
θρήσκει�α όύ� τε δό�γμα(1) 

Αύτόι� όι α� στόχόι απόστα� τες δεν ει�ναι 
α� νθρωπόι τής θρήσκει�ας, όύ� τε α� νθρωπόι 
τής ήθική� ς, όύ� τε α� νθρωπόι των αξιω� ν, 
όύ� τε κατε�χόύν ανθρω� πινα αισθή� μα. 

(1)  Νασρ αλ-Κανάνυ, Ντεουάν, Βαγδάτη, 1972.
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Οι θέσεις της ακραιότητας

Αναμφι�βόλα, πόλλα�  σύ� γχρόνα με�σα 
ει�ναι ό� πλό με δύ� ό α� κρα, ό� πως λε�νε. Τό 
μαχαι�ρι, τό όπόι�ό ει�ναι απαραι�τήτό σε 
πόλλε�ς χρή� σεις τής ζωή� ς, ε�χει γι�νει στα 
χε�ρια κα� πόιων εξτρεμιστω� ν, ως με�σό 
σφαγή� ς και για να χύ� σει ανθρω� πινό 
αι�μα. Τό ό� πλό πόύ ει�ναι απαραι�τήτό για 
τήν ύπερα� σπισή των πατρι�δων, γι�νεται 
στα χε�ρια των βι�αιων και εξτρεμιστικε�ς 
όμα� δες μπόρει� να γι�νόύν ε�να με�σό 
αδικι�ας, επιθετικό� τήτας και δόλόφόνι�ας 
ανθρω� πων χωρι�ς δικαι�ωμα. Έτσι, σε 
πόλλε�ς βιόμήχανι�ες, εφεύρε�σεις και νε�ες 
καινότόμι�ες. ή σόφι�α και ή γνω� σή, ό 
πόλιτισμε�νός δια� λόγός και ή μεταφόρα�  
τής επιστή� μής, τής γνω� σής και των 
πόλιτισμω� ν ε�χόύν γι�νει μεταξύ�  εκει�νων 
πόύ παραβια� ζόύν τό ανθρω� πινό πρό� τύπό, 
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κανόνικα�  με�σα πνεύματικόύ�  εξτρεμισμόύ� , 
κατεδα� φισής κρατω� ν και κόινωνιω� ν, 
κατήγό� ρήσής εθνικω� ν σύμβό� λων, 
εξα� πλωσής ανταρσι�ας και διχασμόύ�  
μεταξύ�  των α� νθρωπων τόύ ι�διόύ ε�θνόύς 
και διαδι�δόύν φή� μες. Τό Κότα� νι αναφε�ρει, 
«ω εσει�ς πόύ πιστεύ� ετε, ό� ταν ε�νας 
απατε�ωνας σας φε�ρνει κα� πόια ει�δήσή, 
τό� τε να βεβαιωθει�τε από�  αύτή� , για να μήν 
βλα� ψετε κανε�ναν εν αγνόι�α σας». (1)  Έτσι, 
πρε�πει όι α� νθρωπόι να επιβεβαιωθόύ� ν 
από�  τις ειδή� σει πόύ μεταφε�ρόύν, κύρι�ως 
με�σω των με�σων μαζική� ς ενήμε�ρωσής 
πόύ ελε�γχόνται από�  τις κακό� βόύλες 
όργανω� σής τόύ. 

Ο Πρόφή� τής ει�πε, «ό α� νθρωπός πόύ 
μεταφε�ρει ό� λα ό� σα ακόύ� ει, σι�γόύρα 
ψεύ� δεται».(2) 

Οι τρόμόκρατικε�ς όργανω� σεις και 
εκει�νόι πόύ τις ακόλόύθόύ� ν, ή�  πόύ 

(1)  Αλ-Χουτζουράτ, 6.
(2)  Μούσλιμ, Σαχίχ, 5.
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περιφε�ρόνται στήν τρόχια�  τόύς, ε�χόύν 
εσια� σει τήν πρόσόχή�  τόύ στα με�σα 
κόινωνική� ς δικτύ� ωσής, αφόύ�  δεν ε�χόύν 
πλε�όν καμι�α παρόύσια�  στόν δρό� μό και 
ε�πεσαν σε πόλιτική� , κόινωνική�  και ήθική�  
κατα� ρρεύσή. Δήμιόύ� ργήσαν αύτό�  πόύ 
ει�ναι γνωστό�  ως, πόλιτόφύλακε�ς και 
ήλεκτρόνικα�  τα� γματα. Από�  τα διεθνή�  ΜΜΕ 
με ύ� πόπτή χρήματόδό� τήσή από�  χω� ρες 
και ιδρύ� ματα, πόύ ύπόστήρι�ζόύν τήν 
τρόμόκρατι�α, για να δω� σόύν χω� ρό, με�σω 
αύτω� ν των με�σων, στις παραπλανήτικε�ς 
φωνε�ς πόύ λειτόύγόύ� ν πρός ό� φελός τόύς.

Σήμειω� νεται ό� τι αύτόι� όι ιστό� τόπόι, 
ε�χόύν πρόχωρή� σει πε�ρα   από�  τήν 
μετα� δόσή ψεύδω� ν ειδή� σεων, ύιόθετω� ντας 
μια με�θόδό σαρκασμόύ� , χλεύασμόύ�  
και διαστρε�βλωσής τής αλή� θειας. 
Μεταδι�δόντας ύλικό�  πόύ α� λλότε 
διαβα� ζεται και α� λλότε εικόνόγραφει�ται, ή�  
βιντεόσκόπει�ται, ξεχνω� ντας ή�  αγνόω� ντας 
ό� τι ό α� νθρωπός, μπόρει� να πει μια λε�ξή για 
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να πρόκαλεσει εντύ� πωσή των φι�λων τόύ, 
ή�  για να κα� νει τόύς α� λλόύς να γελα� σόύν, 
και τό� τε μπόρει� να πρόκαλε�σει τήν όργή�  
τόύ Θεόύ� .

Ωστό� σό, όρισμε�νόι από�  αύτόύ� ς τόύς 
ιστό� τόπόύς και μερικε�ς από�  αύτε�ς τις 
σελι�δες, ε�χόύν πρόχωρή� σει πε�ρα   από�  ό� λα 
αύτα�  για να διαδω� σόύν σύκόφαντι�ες, 
ανόιχτε�ς πρόσβόλε�ς και ωμή�  ύπόκι�νήσή 
για φό� νό και αιματόχύσι�α, διαφθόρα�  και 
καταστρόφή� , χωρι�ς να δω� σόύν ε�μφασή 
σε αύτό�  πόύ λε�ει ή θρήσκει�α, ή σύνει�δήσή, 
ή ανθρωπό� τήτα ή�  ή ήθική� . Ο Αλλα� χ 
δεν αγαπα� ει τις διαταραχε�ς όύ� τε τόύς 
ανθρω� πόύς πόύ τις πρόκαλόύ� ν.

Τόνι�ζόύμε μερικα�  πρα� γματα:
Τό πρω� τό: ό� τι ό� λα ό� σα σας όδήγόύ� ν 

στό ε�λεός στήν ειλικρι�νεια, στήν εργασι�α 
και στήν παραγωγή� , στήν όικόδό� μήσή 
και στήν ανασύγκρό� τήσή, στήν ασφα� λεια 
και τήν ειρή� νή, σας όδήγόύ� ν στό αλήθινό�  
Ισλα� μ. Εντόύ� τόις ό� λα ό� σα σας όδήγόύ� ν 
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σε χύδαιό� τήτα και ανεντιμό� τήτα, 
πρόσβόλε�ς και ανήθικό� τήτα και στήν 
ψεύ� τική κατήγόρι�α των ανθρω� πων, 
ύπόκι�νήσή δόλόφόνι�ας και αιματόχύσι�ας, 
εκφόβισμό� ς, κατεδα� φισή, ει�ναι διαφθόρα�  
και θα σας όδήγή� σόύν σε κα� τι πόύ δεν 
ε�χει καμι�α σχε�σή με τήν θρήσκει�α ή�  τήν 
ανθρωπό� τήτα. Αλλα�  θα σας όδήγή� σόύν 
σε κα� τι πόύ ε�ρχεται σε αντι�θεσή με τήν 
θρήσκει�α και τό φύσιόλόγικό�  ε�νστικτό.

Τό δεύ� τερό: ή ανα� γκή ανόσόπόι�ήσής 
τής νεόλαι�ας και τής κόινωνι�ας, για 
να μήν πε�σόύν θύ� ματα αύτω� ν. Οπό� τε, 
πρε�πει να αγωνιστόύ� με με τόν χρό� νό για 
να απόκαλύ� ψόύμε τήν φύ� σή αύτω� ν των 
όργανω� σεων και τα διεφθαρτικα�  στόιχει�α 
τόύς και τα ήλεκτρόνικα�  τόύς τα� γματα. 
Έτσι ω� στε ή νεόλαι�α να μήν εξαπατήθει� 
από�  αύτόύ� ς. Επι�σής, να απόκαλύ� ψόύμε 
σε όλό� κλήρό τό σύ� μπαν αύτό�  πόύ 
χαρακτήρι�ζόύν αύτε�ς τις όμα� δες από�  
ψε�ματα, και πόύ τό ύιόθετόύ� ν ως τρό� πό 
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ζωή� ς. Αύτόι� όι όργανω� σεις ψεύ� δόνται 
και για τόν ι�διό τόν Θεό� , διό� τι πιστεύ� όύν 
ό� τι ό σκόπό� ς αγια� ζει τα με�σα. Πρε�πει 
να εργαστόύ� με για τήν δια� δόσή και τήν 
εδραι�ωσή των αξιω� ν τής ειλικρι�νειας και 
τήν ανα� γκή διερεύ� νήσής και επαλή� θεύσής 
των ειδή� σεων. Διό� τι δεν αναφε�ρόνται ή�  
λε�γόνται ό� λα ό� σα ακόύ� γόνται.

Τό τρι�τό: Ει�ναι απαραι�τήτό να 
αντιμετωπι�σόύμε με κα� θε δύ� ναμή 
και απόφασιστικό� τήτα, αύτόύ� ς τόύς 
ύ� πόπτόύς ιστό� τόπόύς και σελι�δες, και να 
κι να αντιμετωπι�σόύμε τόύς διαχειριστε�ς 
τόύς, ει�τε με πνεύματική�  αντιπαρα� θεσή, 
ει�τε με απόφασιστικα�  νόμικα�  με�τρα, και με 
τήν επιβόλή�  τόύ νό� μόύ, με πλή� ρή ισχύ�  και 
απόφασιστικό� τήτα εναντι�όν εκει�νων πόύ 
παραβια� ζόύν τήν ασφα� λεια τής χω� ρας 
και τις δύνατό� τήτε�ς τής. Μα� λλόν, πρε�πει 
να αντιμετωπι�σόύμε τόύς κακό� βόύλόύς 
ανθρω� πόύς με κα� θε τρό� πό, και χωρι�ς 
δισταγμό�  ή�  αμειλικτικό� τήτα. Οπό� τε 



69

الجاهلية والصحوة يوناىن

ό� πόιός ει�ναι αμαθή� ς ή�  παραπλανω� μενός, 
να τόύ διδα� ξόύμε και τόν καθόδήγή� σόύμε. 
Όπόιός ει�ναι μεταξύ�  των θύμα� των των 
όργανω� σεων αύτω� ν, να τόν σω� σόύμε. 
Όπόιός ει�ναι δό� λός, ιδιό� τρόπός και 
παραπλανήμε�νός, αμειβό� μενός για κακε�ς 
πρα� ξεις ή�  παρακινήμε�νός για κακε�ς 
εργασι�α ή�  πρόδόσι�α, τόν αντιμετωπι�ζόύμε 
με  απόφασιστικό� τήτα, δύ� ναμή στό 
πλαι�σιό τόύ νό� μόύ. 

Πρόκειμε�νόύ να εξαλειφθει� ό κι�νδύνός 
των ιστό� τόπων εξτρεμισμόύ� , τό� τε ή πόινή�  
για εγκλή� ματα ήλεκτρόνική� ς δήμόσι�εύσής, 
πόύ απειλόύ� ν τήν ασφα� λεια και τή 
σταθερό� τήτα τής χω� ρας, και λειτόύργει� - 
εκ πρόθε�σεως για τήν διαστρε�βλωσή των 
εθνικω� ν σύμβό� λων και ύιόθετει� σαρκασμό�  
και ή ειρωνει�α ως με�σό για να πρόσελκύ� σει 
τό κόινό�  και να επικεντρω� σει τήν πρόσόχή�  
τόύ, καθω� ς αλλόιω� νει τήν ερμήνει�α των 
θρήσκεύτικω� ν κειμε�νων, πρόκειμε�νό νε 
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εξύπήρετόύ� ν τόν σκόπό�  τόύς, πρε�πει ή 
πόινή�  να ει�ναι αύστήρή� .

Ο τρό� πός μας και ό τρό� πός κα� θε λόγικόύ�  
ανθρω� πόύ και κα� θε πατριω� τή πιστόύ�  
στήν χω� ρα τόύ, ει�ναι ή όικόδό� μήσή, ό�χι ή 
κατεδα� φισή, ή φωνή�  τής σόφι�ας και τής 
λόγική� ς, ό�χι ή αιματόχύσι�α και ή δόλόφόνι�α, 
και ή χρή� σή ό� λων των ενεργειω� ν και των 
δύνατότή� των μας, σύμπεριλαμβανόμε�νων 
τήν χρή� σή των ιστό� τόπων επικόινωνι�ας, 
για τό καλό�  και ό�χι για τό κακό� , και τήν 
δια� δόσή των αρετω� ν και των αξιω� ν, και ό� , 
τι ει�ναι πρός τό σύμφε�ρόν τής χω� ρας και 
τής ανθρωπό� τήτας.

Και για να διατήρή� σόύμε τήν ασφα� λεια 
και τήν ειρή� νή τής κόινωνι�ας, πρε�πει να 
διπλασια� σόύμε τις πρόσπα� θειε�ς μας στήν 
πνεύματική�  αντιμετω� πισή με επιχει�ρήμα, 
απόδει�ξεις και παρόύσι�ασής τής αλήθινή� ς 
θρήσκει�ας. Γιατι� όι α� νθρωπόι τόύ 
ψεύ� δόύς, δεν λειτόύργόύ� ν παρα�  μό� νό εν 
ελλει�ψει των ανθρω� πων τής αλή� θειας. Αν 
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όι κα� τόχόι τής αλή� θειας παραμελή� σόύν τα 
δικαιω� ματα�  τόύς, τό� τε όι α� νθρωπόι τόύ 
ψεύ� δόύς διατήρόύ� ν τό ψε�μα τόύς. Ο Θεό� ς 
γνωρι�ζει αύτό�  πόύ κα� νόύν όι α� νθρωπόι 
τόύ ψεύ� δόύς »Και θα μα� θόύν όι α� δικόι 
αμαρτωλόι� τό τε�λός τόύς».(1)

Ο κι�νδύνός ει�ναι να στεκό� μαστε ως 
θεατε�ς ή�  διστακτικόι�. Μα� λλόν, πρε�πει 
να ει�μαστε σε αγω� να με τόν χρό� νό, για 
να πόλιόρκή� σόύμε αύτα�  τα ήλεκτρόνικα�  
τα� γματα και τρόμόκρατικα�  στόιχει�α σε ό� λα 
τα επι�πεδα: θρήσκεύτικα� , πόλιτιστικα�  και 
με�σα ενήμε�ρωσής, εκθε�τόντας τό ψεύ� δός, 
τήν διαστρόφή� , τήν παραπλα� νήσή, 
παραπλα� νήσή, διαφθόρα� , πρόδόσι�α και 
κι�νδύνός για τήν κόινωνι�α στό σύ� νόλό�  
τής, και για τήν όντό� τήτα και τήν δόμή�  
τόύ εθνικόύ�  κρα� τόύς, μα� λλόν για τήν 
ανθρωπό� τήτα στό σύ� νόλό�  τής.

Με τήν ισχύρή�  αντιμετω� πισή των 
κακό� βόύλων ανθρω� πων και τήν διαρκή�  

(1)  Αλ-Σου’αρά, 227.
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επιβεβαι�ωσή ό� τι, αύτόι� όι εγκλήματι�ες δεν 
ε�χόύν καμι�α σχε�σή με τό Ισλα� μ. Επι�σής, 
τό Ισλα� μ δεν ε�χει καμι�α σχε�σή με αύτόύ� ς, 
επόμε�νως δεν ε�χει σχε�σή με τις πρα� ξεις 
τόύς. Αντι�θετα, αντιπρόσωπεύ� όύν ε�να 
βαρύ�  φόρτι�ό για τό Ισλα� μ και τόύς 
Μόύσόύλμα� νόύς, γιατι� αλλόιω� νόύν τό 
πόλιτισμε�νό πρό� σωπό τής ανεκτική� ς 
ισλαμική� ς μας θρήσκει�ας.

Οι μισθόφό� ρόι τής Αδελφό� τήτας
Όλόι γνωρι�ζόύμε τήν αιματήρή�  φύ� σή 

τής Αδελφό� τήτας και τήν ιδεόλόγι�α των 
μελω� ν τής, πόύ βασι�ζεται στήν πρόδόσι�α, 
τό ψε�μα, τήν εξαπα� τήσή, τόν απόκλεισμό�  
και τήν απότρό� παια σκόπιμό� τήτα και 
τήν ύπόδόύ� λωσή των ανθρω� πων, ύπό�  τα 
ψεύ� δή και τήν παραπλα� νήσή τής τύφλή� ς 
ύπακόή� ς στόν Μόύ� ρσσιν. Υπα� ρχόύν 
επι�μόνες πρόσπα� θειες - ακόύ� ραστα- 
να εξαγόρα� σόύν τις σύνειδή� σεις ό� σων 
μπόρόύ� ν και με ότιδή� πότε τι�μήμα. 
Επειδή�  τα περισσό� τερα από�  τα χρή� ματα�  
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τόύς, ει�ναι χρή� ματα πόύ δεν ε�χόύν 
ιδιόκτή� τή, χρή� ματα πόύ σύσσόρεύ� όνται, 
εξαπατω� ντας τό κόινό�  με τό ό� νόμα τόύ 
καλόύ� , για να πα� ρόύν από�  αύτό�  ε�να 
κα� λύμμα για να ξεπλύ� νόύν τα βρω� μικα 
χρή� ματα�  τόύς, τό όπόι�ό ε�ρχεται ως 
ανταμόιβή�  για τόν κό� πό και τήν πρόδόσι�α 
τής πατρι�δας τόύς. Βα� ζόντας τα χε�ρια 
τόύς στα χε�ρια των εχθρω� ν τής πατρι�δας, 
ει�ναι ε�να τι�μήμα για τήν καταστρόφή�  
τής πατρι�δας τόύς και τήν εφαρμόγή�  
σχεδι�ων πόύ τα χρήσιμόπόιόύ� ν για να τήν 
καταστρε�ψόύν.

Η σύγκα� λύψή αύτω� ν των εγκλήματιω� ν 
και των πρακτό� ρων τόύς, ε�χει γι�νει 
μια μεγα� λή πρόδόσι�α πόύ ε�νας πιστό� ς 
πατριω� τής δεν μπόρει� να ανεχτει�. Γιατι� τό 
κακό�  τόύς ε�χει γι�νει εύρε�ως διαδεδόμε�νό 
ό� πόύ κι αν πα� νε, και ό κι�νδύνός τόύς ει�ναι 
α� μεσός για τήν θρήσκει�α, τήν πατρι�δα 
και τήν ανθρωπό� τήτα. Αν πρόσθε�σόύμε 
σ’ αύτό�  πόύ βλε�πόύμε από�  κύνισμό�  



74

الجاهلية والصحوة يوناىن

όρισμε�νων μελω� ν τής τρόμόκρατική� ς 
Αδελφό� τήτας, και όρισμε�νων μισθωτω� ν 
πρόδότω� ν πόύ χρήσιμόπόιόύ� νται από�  
όρισμε�να αραβικα�  και δύτικα�  ΜΜΕ, πόύ 
χρήματόδότόύ� νται από�  τα χρή� ματα τής 
Αδελφό� τήτας και τα χρή� ματα ό� σων τήν 
ύπόστήρι�ζόύν. Σκόπό�  ε�χόύν να στρε�ψόύν 
τό δήλήτή� ριό�  τόύς εναντι�όν των πατρι�δων 
μας, με�σω μό� νιμων πρόσπαθειω� ν 
διανόήτική� ς κατεδα� φισής και ύπόκι�νήσής 
βι�ας, ειδικα�  εναντι�όν των εθνικω� ν 
στρατω� ν, των γενναι�ων αστύνόμικω� ν και 
κα� θε πιστόύ�  πατριω� τή, με ακατε�ργαστό 
τρό� πό, ακό� μή και για τα φύσικα�  φαινό� μενα 
πόύ σύμβαι�νόύν όπόύδή� πότε. Αύτόι� 
θε�λόύν για τις πατρι�δες μας αδύναμι�α και 
ταπει�νωσή.

Τρόμα� χτήκαν και ενόχλή� θήκαν από�  
αύτό�  πόύ ει�δαν για τήν ασφα� λεια και τή 
σταθερό� τήτα, και αύτό�  πόύ ό Θεό� ς χα� ρισε 
στήν Αι�γύπτό και στόν λαό�  τής, από�  τήν 
πρό� όδό στόύς δια� φόρόύς πόλιτικόύ� ς, 
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όικόνόμικόύ� ς και κόινωνικόύ� ς τόμει�ς. 
Επι�σής για τήν απόμα� κρύνσή�  τής από�  τό 
πλαι�σιό τής εξα� ρτήσής τής αιγύπτιακή� ς 
από� φασής. Τόύ ενόχλει�, για αύτό�  α� ρχισαν 
να τής δει�χνόύν τα δήλήτήριασμε�να 
βε�λή, κρύφα�  και δήμό� σια, σε ανεπιτύχει�ς 
πρόσπα� θειες να ύπόνόμεύ� σόύν τα 
επιτεύ� γματα και να εμπόδι�σόύν τήν 
πόρει�α τής χω� ρας. Επειδή�  όι θήσαύρόι� 
των όύρανω� ν και τής γής, δεν ει�ναι στα 
χε�ρια τόύς, βρι�σκόνται, ό� μως, στα χε�ρια 
τόύ Θεόύ� . 

Δι�νόύμε ε�μφασή σε πόλλα�  θε�ματα, 
τό πρω� τό και τό πιό σόβαρό�  από�  τα 
όπόι�α ει�ναι: εκει�νόι πόύ εργα� ζόνται 
για λόγαριασμό�  τής Αδελφό� τήτας, 
από�  ύ� πόπτα κινή� ματα και μόλύσμε�νες 
πρόσωπικό� τήτες πόύ εργα� ζόνται για τόύς 
εχθρόύ� ς τής χω� ρας με εμφανή�  εργασι�α και 
ξεκα� θαρή πρόδόσι�α, πόύ πρόκαλόύ� ν κα� θε 
πατριω� τή πιστό�  τόύ χω� ρα. Ει�ναι αύτε�ς πόύ 
μπόρόύ� με να όνόμα� σόύμε «μισθόφό� ρόι 
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τής Αδελφό� τήτας». Γιατι� ή κακι�α και ή 
κακεντρε�χεια τόύς, πόύ ή� ταν κρύμμε�νες 
και, ε�γιναν εμφανε�ς και δεν χρεια� ζόνται 
κό� πό για να τις ανακαλύ� ψόύμε. Γιατι� δεν 
ει�ναι πλε�όν σε θε�σή να κρύ� ψόύν τό κακό�  και 
τήν πρόδόσι�α τόύς. Εκει� πόύ αγωνι�ζόνται 
να ύπήρετή� σόύν τόύς δόισπό� τες τόύς και 
αύτόύ� ς πόύ τόύς ύπόδόύλω� νόύν, πόύ 
ε�χόύν βαρεθει� τήν αδύναμι�α τόύς και τήν 
απότύχι�α τόύς να πρόκαλε�σόύν χα� ός στήν 
πατρι�δα και τήν περιόχή�  μας. Αύτό�  τόύς 
ε�κανε να χα� σόύν τόν ε�λεγχό τόύς. Έτσι 
α� ρχισαν να εκτι�θενται και να πε�φτόύν ό 
ε�νας μετα�  τόν α� λλό.

Τό δεύ� τερό θε�μα: Να μήν διαφήμιστόύ� ν 
όι μή εθνικε�ς πρόσωπικό� τήτες στα 
με�σα ενήμε�ρωσής, να μήν τόύς δόθει� ή 
δύνατό� τήτα να χρήσιμόπόιή� σόύν τα με�σα 
ενήμε�ρωσής και να τόύς πόλιόρκή� σόύμε 
στα με�σα κόινωνική� ς δικτύ� ωσής. Ει�ναι 
πόλύ�  πρό� θύμόι να στει�λόύν μήνύ� ματα σε 
ό� σόύς τα χρήσιμόπόιόύ� ν ό� τι ύπα� ρχόύν και 
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ε�χόύν φωνή�  στα ΜΜΕ ή�  στήν επικόινωνι�α, 
για να δω� σόύν τήν ψεύδαι�σθήσή ό� τι ε�χόύν 
επιρρόή�  στήν διαμό� ρφωσή τής κόινή� ς 
γνω� μής.

***
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Οι αναποφάσιστοι

Υπό�  τήν κύριαρχι�α τής Αδελφό� τήτας, 
ή κόινωνι�α χωρι�στήκε σε πόλλαπλε�ς 
κατήγόρι�ες, μεταξύ�  αύτω� ν: όι 
αντιστασιακόι�, όι ακλό� νήτόι, όι σιωπήλόι�, 
όι εξαπατήμε�νόι, όι διστακτικόι�, και 
εξαγόρασμε�νόι, όι αφόσιωμε�νόι και όι 
σύμφερόντόλό�γόι.

Έτσι όι ακλό� νήτόι ει�ναι αύτόι� 
πόύ διατή� ρήσαν τις αρχε�ς τόύς. Δεν 
εγκατε�λειψαν τις αρχε�ς τόύς και δεν 
παραδό� θήκαν στήν τύραννι�α τής 
αύταρχική� ς Αδελφό� τήτας, ή όπόι�α 
απόκλει�ει ό� λόύς τόύς ανθρω� πόύς, 
εκτό� ς από�  εκει�νόύς πόύ ταύτι�ζόνται 
μαζι� ττής ιδιόλόγικα� . Όσόν αφόρα�  τόύς 
αντιστασιακόύ� ς, ή� ταν τόύ ύψήλό� τερόύ 
βαθμόύ�  και τόύ πιό μακρινόύ�  
πρόσδιόρισμόύ� .Ο ρό� λός τόύς δεν 
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σταμα� τήσε στό ό� ριό τής σταθερό� τήτας. 
Μα� λλόν, τόν ξεπε�ρασε σε σήμει�ό 
αντι�στασής. Η παρα� ταξή τής Αδελφό� τήτας 
δεν μπό� ρεσε να αντε�ξει αύτή�  τήν όμα� δα 
αντι�στασής, και ει�χε ετόιμα� σει τα σχε�δια 
και ε�χει λα� βει τα με�τρα για να τήν 
ξεφόρτωθει�, αλλα�  ό Θεό� ς, ε�σπεύσε τό τε�λός 
τής Αδελφό� τήτας και τής εξόύσι�ας τής, και 
αύτόι� δεν ή� ταν σε θε�σή να καταχραστόύ� ν 
αύτόύ� ς τόύς αντιστασιακόύ� ς, όύ� τε καν 
τόύς σταθερόύ� ς ή�  τόύς σιωπήλόύ� ς. 
Επειδή�  ή Αδελφό� τήτα δεν θα δεχό� ταν 
τι�πότα α� λλό εκτό� ς από�  τήν παρα� ταξή και 
τήν όμα� δα τής, μα� λλόν θεωρόύ� σε ό� τι ό� λόι 
όι α� λλόι ή� ταν ει�τε ελλιπή� ς ή  ισλαμική� ς 
τόύς πι�στή, ει�τε δεν ε�χόύν πατριωτισμό� , 
ει�τε ει�ναι α� νθρωπόι πόύ δεν μπόρόύ� ν να 
φε�όύν καμι�α εύθύ� νή. Ένα από�  αύτα�  πόύ 
με ε�καναν να διαφωνή� σω μαζι� τόύς ή� ταν ή 
αι�σθήσή τής δια� κρισής ε�ναντι των α� λλων 
και τήν περιφρόνήτική�  α� πόψή�  τόύς για 
τόύς α� λλόύς, λεις και ει�χαν τα κλειδια�  τόύ 
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παραδει�σόύ. Όσό για αύτόύ� ς, τα λα� θή 
τόύς ει�ναι δικαιόλόγήμε�να, όι αμαρτι�ες 
τόύς σύγχωρει�ται, και ό� λες όι πρα� ξεις τόύς 
ει�ναι δεκτε�ς, ακό� μή και αν διαπρα� ττόνται 
μεγα� λες αμαρτι�ες.

Ωστό� σό, ή μεγα� λή σύμφόρα� , ή� ταν στόύς 
αφόσιωμε�νόύς, τόύς ύπόκριτε�ς και τόύς 
σύμφερόντόλό�γόύς, επι�σής σε εκει�νόύς 
πόύ ε�τρεχαν αναζήτω� ντας εξόύσι�α, κύ� ρός 
και χρή� ματα. Οι Αδελφόι� αντιμετω� πισαν 
με απαρα� μιλλή πόνήρια�  καθω� ς 
παραπλα� νήσαν τόύς κόντινόύ� ς τόύς 
ανθρω� πόύς και ό� σόύς τόύς εξαπα� τήσαν, 
ό� τι θα ε�χόύν τήν αι�γλή τής εγκό� σμιας 
ζωή� ς, και τήν αιω� νια εύδαιμόνι�α στήν 
μελλόντική�  ζωή� . Άκόύσα με τό αύτι� μόύ 
κα� πόιόν να λε�ει: αν μας ακόλόύθή� στε, θα 
ε�χετε ό� λες τις εύ� νόιες τής ζωή� ς. Μερικόι� 
από�  αύτόύ� ς ισχύρι�στήκαν ό� τι ό Γαβριή� λ- 
ό Αρα� γγελός- ή� ταν στις σύγκεντρω� σεις 
τόύς. Γιατι� θεωρόύ� σαν επιτρεπτό�  να λε�νε 
ψε�ματα, πρόκειμε�νόύ να πετύ� χόύν τόύς 



στό�χόύς τόύς. Ωστό� σό, ε�νας φι�λός - ό 
όπόι�ός ει�ναι καθήγήτή� ς τής Ιατρική� ς στόύ 
Πανεπιστή� μιό τόύ Αλ-Άζχαρ, μόύ ει�πε ό� τι 
γνω� ρισα τήν Αδελφό� τήτα από�  τα ψε�ματα�  
των μελω� ν τής. Ει�χα αμφιβόλι�ες για 
μερικόύ� ς ανθρω� πόύς, αν ή� ταν αδελφόι� ή�  
ό�χι. Όταν α� ρχισαν να λε�νε ψε�ματα, τό� τε 
σιγόύρεύ� τήκα ό� τι ή� ταν αδελφόι�. Γιατι� 
τό ψε�μα ή� ταν σύνδεδεμε�νό μαζι� τόύς και 
αύτόι� τό ι�διό, εκτό� ς από�  εκει�νόύς για τόύς 
όπόι�όύς ό Κύ� ριό� ς μόύ ε�χει διφύλα� ξει.

Όσό για τήν πραγματική�  θλι�ψή, ει�ναι 
πρω� τα απ' ό� λα για τόύς εξαπατήμε�νόύς, 
νε�όύς και μερικόύ� ς απλόύ� ς ανθρω� πόύς, 
πόύ ε�χόύν α� μεσή ανα� γκή από�  κα� πόιόν να 
τόύς αντιμετωπι�ζει με καλό�  και ή� πιό τρό� πό 
και να τόύς σω� σει, πριν να ει�ναι πόλύ�  
αργα� . Αύτό�  απαιτει� από�  ό� λα τα ιδρύ� ματα 
επιμό� ρφωσής εύαισθήτόπόι�ήσής να 
καταβα� λόύν κα� θε δύνατή�  πρόσπα� θεια, 
για τήν ανόσόπόι�ήσή των νε�ων από�  τόύς 
κινδύ� νόύς και τις ιδε�ες αύτω� ν των όμα� δων.
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Οι αφόσιωμε�νόι, όι ύπόκριτε�ς και 
όι σύμφερόντόλό�γόι ό� μως,, αύτόι� ει�ναι 
α� νθρωπόι χωρι�ς ήθική� . Μπόρόύ� ν να 
εξαπατή� σόύν τόύς ανθρω� πόύς για λι�γό 
καιρό� , αλλα� χ ό�χι για πα� ντα. Σήμειωτε�όν 
ει�ναι εκει�νός ό στι�χός πόύ ε�γραψε ό 
πόιήτή� ς Ζόύχα� ιρ μπιν α� μπι Σα� λμα:

Ό,τι χαρακτή� ρα ε�χει ό α� νθρωπός και 
πόύ θεωρει�

Ότι ει�ναι κρύφό� ς για τόύς ανθρω� πόύς 
θα μαθεύτει�(1)

Υπα� ρχόύν εκει�νόι πόύ ει�ναι 
σύμφερόντόλό�γόι, και πα� ντα αναζήτόύ� ν τό 
σύμφε�ρόν τόύς, για αύτό�  δεν μπόρει� κανει�ς 
να διακρι�νει τήν στα� σή τόύς. ύπα� ρχόύν 
εκει�νόι επι�σής πόύ ύπόστήρι�ζόύν τις 
όργανω� σεις αύτε�ς στήν βι�α πόύ ασκόύ� ν. 
Λε�με σε ό� λόύς αύτόύ� ς ό� τι πρε�πει να 
ενωθόύ� με για τό καλό�  τόύ ε�θνόύς, διό� τι τό 
ζή� τήμα ει�ναι πλε�όν ύπαρξιακό� .

(1)  Ντεουάν Ζουχάιρ μπιν άμπι Σάλμα, Βηρυτός, 1988.
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Λάθη χειρισμού του θρησκευτικού 
λόγου

Δεν ύπα� ρχει αμφιβόλι�α ό� τι 
όπόιαδή� πότε αλλαγή�  ή�  ανανε�ωσή στήν 
αντιμετω� πισή θεμα� των θρήσκεύτικόύ�  
λό�γόύ, σε ό� λή τήν ανθρω� πινή ιστόρι�α, 
δεν μπόρει� να απότελε�σει αντικει�μενό 
σύναι�νεσής ή�  σύμφωνι�ας πριν από�  
δόκιμε�ς για μεγα� λες και σύ� ντόμες χρόνικε�ς 
περιό� δόύς, σύ� μφωνα με τις πεπόιθή� σεις 
των καινότό� μων, τήν σταθερό� τήτα τόύς, 
ή επιμε�λεια�  τόύς και τήν ικανό� τήτα�  τόύς 
να πει�θόύν τόύς α� λλόύς με τα νε�ε τόύς 
πνεύματικε�ς αντιλή� ψεις. Οι παραδόσιακόι�, 
σύντήρήτικόι� και σύμφερόντόλό�γόι, πόύ 
ύπωφελόύ� νται από�  τήν επικρατόύ� σα 
κατα� στασή, δεν θα ει�ναι εύ� κόλό να 
απόδεχτόύ� ν τήν ανανε�ωσή και τις 
μεταρρύθμι�σεις, πόύ επιδιω� κόύν όι 
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καινότό� μόι. Η εκτασή τόύ όρθόλόγισμόύ�  
των καινότό� μων και των μή -ύπερβόλή�  
εκει�νων πόύ τόύς ακόλόύθόύ� ν, ει�ναι 
εκει�νή πόύ θα πρόδιόρι�σει ετόιμό� τήτα 
τής κόινωνι�ας να απόδεχτει� τις ιδε�ες τόύς, 
ματαιω� νόντας τα σχε�δια και τήν πόρει�α 
εκει�νων πόύ ε�χόύν α� καμπτες ιδε�ες. Τήν 
μετριόπα� θεια, πόύ αναζήτόύ� με ό� μως, 
και πόύ κα� θε όμα� δα ισχύρι�ζεται ό� τι τήν 
ύιόθετει� απόκλειστικα� , χα� θήκε ανα� μεσα 
στα δύό αντι�θετα α� κρα.

Η πρόσε�γγισή�  μας γι’ αύτό�  τό θε�μα 
πρόε�ρχεται από�  τρεις γενικε�ς πτύχε�ς:

Η ε�ννόια τόύ ιερόύ� , ό κι�νδύνός 
από� κλισής από�  τό αντικειμενικό�  στό 
πρόσωπικό�  και ή ελεύθερι�α τής πι�στής 
και τα ό� ρια τής ελεύθερι�ας τής γνω� μής.

Όσόν αφόρα�  τήν πρω� τή πτύχή� , ει�ναι 
ή ε�ννόια τόύ ιερόύ� : ό� πόύ ύπα� ρχόύν 
α� νθρωπόι πόύ αντιμετωπι�ζόύν ως ιερό�  
ότιδή� πότε αρχαι�ό, ε�τσι ω� στε όι από� ψεις 
όρισμε�νων θεόλό�γων να τις θεωρή� σόύν 
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ιερε�ς, ό� πως αντιμετωπι�ζόύν σχεδό� ν ε�να 
ιερό�  κει�μενό. Τό ι�διό εσχύ� ει ακό� μή και για 
εκει�να τα ρήτα� , πόύ ται�ριαξαν στήν επόχή�  
και στόν τό� πό πόύ ειπω� θήκαν. Ωστό� σό, 
πραγματικό� τήτα�  μας απαιτει� ε�να νε�ό 
ιτζτιχα� ντ (επιμε�λεις) πόύ ταιρια� ζει στήν 
επόχή�  μας, τα δεδόμε�να και τις απαιτή� σεις 
τής. Υπα� ρχόύν και εκει�νόι σχεδό� ν θεωρόύ� ν 
ιερα�  τα λό�για όρισμε�νων σχόλιαστω� ν 
και ιστόρικω� ν και ό� σα αναφε�ρόνται στα 
γενεαλόγικα�  βιβλι�α, βιόγραφι�ες και ε�πή, 
παρα�  τα πρόβλή� ματα πόύ όρισμε�να από�  
αύτα�  φε�ρρόύν.

Στό α� λλό α� κρό, ύπα� ρχόύν εκει�νόι 
πόύ  παραβια� ζόύν θε�ματα πόύ 
θεωρόύ� νται βασικα�  στήν θρήσκει�α. Αύτόι� 
εκμεταλλεύ� όνται δύστύχω� ς, τό σύ� νθήμα 
τής ανανε�ωσής, πόύ για κα� πόιόύς φτα� νει 
στό σήμει�ό τής κατεδα� φισής, ως τρό� πό 
επι�θεσής στα θεμελιω� δή στόιχει�α τής 
θρήσκει�ας. Υπα� ρχόύν κα� πόιόι πόύ τό 
κα� νόύν αύτό�  λό�γω α� γνόιας, α� λλόι λό�γω 
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σύμφε�ρόντός. Εμει�ς δεν τό γνωρι�ζόύμε 
αύτό� , μό� νό ό Θεό� ς τό κρι�νει. 

Με τήν ισχύρή�  μας διαβεβαι�ωσή 
ό� τι χρειαζό� μαστε ανανε�ωσή και 
σύνειδήτόπόι�ήσή τόύ μύαλόύ�  και ό� τι 
ει�μαστε ενα� ντια στήν πνεύματική�  
ακαμψι�α, τήν απόλι�θωσή τόύ παλιόύ�  
και τήν από� κλεισή τόύ ιτζτιχα� ντ και τήν 
στε�νωσή, και ενα� ντια στήν βλασφήμι�α 
διανόόύμε�νων ή�  τήν ύπόνό� μεύσή τής 
πατριωτική� ς τόύς σύνει�δήσής, παρα�  
μό� νό με όριστική�  και τελική�  δικαστική�  
από� φασή. Κανε�νας δεν θα δεχτει� αύτό�  
από�  τήν αντι�θετή πλεύρα� .

Μεταξύ�  των μεγαλύ� τερων λαθω� ν τόύ 
χειρισμόύ�  τόύ θρήσκεύτικόύ�  λό�γόύ, «πόύ 
ει�ναι ή δεύ� τερή ό� ψή», ει�ναι ή από� κλισή 
από�  τό αντικειμενικό�  στό πρόσωπικό� , 
και ή περιφρό� νήσή σε βαθμό�  πόύ μόια� ζει 
με αμόιβαι�α βασφή� μισή. Ει�τε πρό� κειται 
για α� μεσή πρόσβόλή�  και σύκόφαντι�α, 
ει�τε ει�ναι μεταξύ�  των σύνόμιλήτω� ν, 
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πρόσβα� λλόντας μελετήτε�ς και στόχαστε�ς. 
Όταν ε�νας στόχαστή� ς σχόλια� ζει ε�νας 
αντικειμινικό�  θε�μα, λαμβα� νόντας ύπό� ψή 
τις πρόύπόθε�σεις τόύ διαλό�γόύ και τα 
θεμε�λια τής αντικειμενική� ς επιστήμόνική� ς 
κριτική� ς και τις απαρχε�ς τής, τό� τε 
αύτό�  ει�ναι μια ε�κφρασή από� ψεων πόύ 
πρε�πει να αντιμετωπι�ζεται με λόγική�  και 
επιχειρή� ματα. Όταν αύτό� ς ό στόχαστή� ς, 
ερεύνήτή� ς ή�  κριτικό� ς απόμακρύ� νεται 
από�  τήν αντικειμενική�  πρόσε�γγισή, 
χρήσιμόπόιω� ντας πρόσβόλε�ς εναντι�όν  
ανθρω� πων, ει�τε ει�ναι σύ� γχρόνόι ει�τε 
ει�ναι α� νθρωπόι πόύ κατε�χόύν θε�σή 
στήν θρήσκεύτική� , επιστήμόνική�  ή�  
πόλιτιστική�  κλήρόνόμια�  μας, αύτό�  
θεωρει�ται απαρα� δεκτό. Τό� τε δεν μπόρει� 
να ύπα� ρχει ύπόμόνή�  από�  πλεύρα� ς μας, 
όύ� ε να σιωπή� σόύμε γι ‹ αύτό�  και μπόρει� 
να ει�ναι ε�νας λε�γός πρό� κλήσής για 
ό� σόύς ει�ναι πεπεισμε�νόι και περή� φανόι 
για τις από� ψεις αύτω� ν των ανθρω� πων. 



Μπόρει� επι�σής να σκεφτόύ� ν μερικόι� 
ό� τι πρε�πει να ύπερασπιτόύ� ν αύτόύ� ς 
τόύς ανθρω� πόύς. Τό� τε μπόρει� αύτό�  να 
πρόκαλε�σει φιλόνικι�ες και σύ� γκρόύσή 
από� ψεων. Ωστό� σό, μπόρει� κα� τι τε�τόιό 
να απασχόλή� σει τήν κόινή�  γνω� μή, και 
να τήν απόσπα� σει από α� λλα ζήτή� ματα 
πόύ πρε�πει να αντιμετωπιστόύ� ν σε αύτό�  
τό καθόριστικό�  στα� διό τής εθνική� ς μας 
ιστόρι�ας.

Η Τρι�τή πτύχή�  ει�ναι εκει�νή πόύ αφόρα�  
τήν ελεύθερι�α. Εμει�ς διακρι�νόύμε τήν 
ελεύθερι�α πόύ τήρει� τις πρόύπόθε�σεις τής 
λόγική� ς και τής θρήσκει�α από�  εκει�νή πόύ 
ει�ναι αχαλιναγω� γήτή. Τό Κόρα� νι τόνι�ζει, 
«δεν επιτρε�πεται εξαναγκασμό� ς στήν 
θρήσκεύτική�  πι�στή»(1) και, «αν ό αλλα� χ τό 
ή� θελε, θα ε�κανε ό� λόύς τόύς ανθρω� πόύς 
ε�ναν ενωμε�νό λαό� . Όμως θα παραμε�νόύν 

(1)  Αλ-Μπάκαρα, 256.
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διαφωρετικόι�».(1) Και, «δεν μπόρει� να 
καθόδήγή� σεις εκει�νόύς πόύ αγαπα� ς. Ο 
Αλλα� χ καθόδήγει� εκει�νόν πόύ θε�λει».(2) 
Και εκει�νό τό εδα� φιό πόύ επιβεβαιω� νει τό 
ι�διό αύτό�  θε�μα στό σόύ� ρατ αλ-Σόύραρα� .(3)

Δεν πρε�πει να επικρατει� τό χα� ός και να 
μήν ύπα� ρχόύν ό� ρια στήν αντιμετω� πισή 
των θρήσκεύτικω� ν θεμα� των στό ό� νόμα 
τής ελεύθερι�ας. Πρε�πει να διατήρή� σόύμε 
τήν ισλαμική�  και τήν αραβική�  μας ήθική� , 
μακρια�  από�  τήν ύπόνό� μεύσή και τήν 
χύδαιό� τήτα.

***

(1)  Χούντ, 118.
(2)  Αλ-Σούρα, 48.
(3)  Αλ-Σουαρά, 3 – 4.
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Κριτική στην ανθρώπινη σκέψη

Αναμφι�βόλα, στόν σύ� γχρόνό κό� σμό 
μας με τόύς πόλλόύ� ς πόλιτισμόύ� ς τόύ, 
βρισκό� μαστε ανα� μεσα σε δια� φόρες 
ρεύ� ματα σκε�ψής, επιστή� μής και 
φιλόσόφι�ας, μερικε�ς από�  τις όπόι�ες 
δόξα� ζόύν τό παλιό� , απλω� ς λό�γω τής 
αρχαιό� τήτα� ς τόύ, ει�τε βρι�σκεται με�σα 
στό πλαι�σιό τόύ ιερόύ�  ει�τε ό�χι. Αύτό�  
περιλαμβα� νει ακό� μή και τή σκε�ψή , τή 
λόγότεχνι�α και τή δήμιόύργικό� τήτα. 
Καθω� ς ε�χει ιδιαι�τερή πρότι�μήσή για κα� θε 
παλιό� ,  απε�ναντι σε κα� θε σύ� γχρόνό, ό� μόια 
με αύτα�  πόύ ανε�φεραν ό Ιμπν Κόύτα� ιμπα(1) 
και α� λλόι ό� τι ε�νας πόιήτή� ς απε�γγειλε ε�ναν 
πόιήτικό�  στι�χό, και ό αλ-Άσμαϊ τόύ ει�πε: 
Αύτή�  ει�ναι ή καλή�  πόι�ήσή πόύ ύμνει�ται 

(1)  Al-Jerjany, Al-Wasata bayna al-Mutanabi wa Khusu-
muh, τόμ, 1ος, σ. 50.



94

الجاهلية والصحوة يوناىن

και επαινει�ται, τό� τε τόν ρω� τήσε: Σε 
πόιόν ανή� κόύν αύτόι� όι στι�χόι; Ο πόιήτή� ς 
απα� ντήσε: Ει�ναι από�  τήν πόι�ήσή�  μόύ πόύ 
ε�γραψαν μό� λις από� ψή. Τό� τε ό αλ-Ασμαι� 
α� λλαξε αμε�σως τή γνω� μή τόύ, λε�γόντας: 
φαι�νεται ή ε�λλειψή αγνό� τήτας πα� νω τόύς. 
Ο ι�διός ει�πε αύτό� , διό� τ ή� ταν φανατικό� ς για 
τήν αρχαι�α πόι�ήσή, ανεξα� ρτήτα από�  τήν 
πόιό� τήτα.

Πόλλόι� μελετήτε�ς, σύγγραφει�ς, 
στόχαστε�ς και φιλό� σόφόι� μας, 
αντε�τειναν με κριτική�  σε αύτό�  τό 
φαινό� μενό, τόνι�ζόντας ό� τι ό Θεό� ς, δεν 
χα� ρισε τήν επιστή� μή, τήν γνω� σή τής 
νόμόλόγι�ας, τό ιτζτιχα� ντ, τήν πόι�ήσή ή�  
τήν δήμιόύργικό� τήτα, ε�ναν λαό�  χωρι�ς τόν 
λαό� , μια επόχή�  χωρι�ς χωρι�ς τήν α� λλή, ή�  
ε�ναν τό� πό χωρι�ς τόν α� λλόν. Ως εκ τόύ� τόύ, 
Δεν δι�νόύν πρότεραιό� τήτα στό παλιό�  
μό� νό λό�γω τής αρχαιό� τήτα� ς τόύ, και δεν 
εναντιω� νόνται στό σύ� γχρόνό μό� νό λό�γω 
τής νεωτερικό� τήτας ή�  τής σύ� γχρόνό� τήτα� ς 
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τόύ. Μα� λλόν, ή κριτική�  τόύς βασι�ζεται 
στήν αντικειμενικό� τήτα.

Από�  τήν α� λλή πλεύρα� , ύπα� ρχει μια 
α� λλή όμα� δα πόύ πή� γε πόλύ�  μακρια�  στή 
νεωτερικό� τήτα�  τής και απελεύθε�ρωσε 
τό ανθρω� πινό μύαλό�  με�χρι να φτα� σει για 
να ανεβα� σει τήν ιερό� τήτα από�  τα ιερα�  
και να κατεβα� σει τα ιερα�  κει�μενα τήν 
κατα� στασή των ανθρω� πινων κειμε�νων 
πόύ ύπό� κεινται σε κριτική�  και δια� ψεύσή.

Μερικόι� α� νθρωπόι - ειδικα�  σε 
εξτρεμιστικε�ς όργανω� σεις - θεωρόύ� ν τήν 
κατα� στασή των σει�χήδων, πριγκι�πων και 
όδήγω� ν τόύς ως τόύ Ιερόύ�  Κόρανι�όύ, και 
αύτό�  λό�γω αγνόι�ας τόύς. Οι περισσό� τερόι 
νε�όι των εξτρεμιστικω� ν όργανω� σεων, 
βα� ζόύν σε πρότεταιό� τήτα τα λό�για των 
αρχήγω� ν τόύς. Μπόρει� να διαφωνή� σει 
μαζι� σόύ σχετικα�  με τήν κατανό� ήσή τόύ 
τόύ Κόρανι�όύ, εα� ν ε�ρχεται σε αντι�θεσή 
με κα� τι από�  τα λό�για τόύ αρχήγόύ�  τόύ 
ή�  με αύτα�  πόύ ε�χόύν εισαχθει� με�σα από�  
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τα βιβλι�α, τις διαλε�ξεις, τις ερμήνει�ες και 
τόύς, και δεν επιτρε�πεται να διαωνει�ς ή�  
να σύζήτή� σεις τα λό�για τόύ σει�χή τόύ. 
Εξαιρετικα�  επικι�νδύνό να ε�χόύν αύτόι� όι 
α� νθρωπόι για εύτόύ� ς τήν θεϊκή�  μόσφή� .

Ωστό� σό, κα� νόύμε μια σαφή�  και 
ξεκα� θαρή δια� κρισή μεταξύ�  τόύ σεβασμόύ�  
των ανθρω� πων των μελετήτω� ν, και 
απόθει�ωσής των ανθρω� πων.

Θεωρόύ� ν τήν κριτική�  στα λό�για τόύς, 
ό� τι ει�ναι κριτική�  για τό ι�διό τό Ισλα� μ και 
ύπόνόμεύ� ει τή σωστή�  κατανό� ήσή τόύ 
Κόρανι�όύ και τής Σόύ� ννα, παρό� λό πόύ ό� λα 
τα ανθρω� πινα ό� ντα μετα�  τό αλα� νθαστό 
Πρόφή� τή, πρε�πει να αντιμετωπιστόύ� ν ύπό�  
τό πρι�σμα τόύ διαλό�γόύ και τής τή� ρήσής 
των αρχω� ν τόύ. Ως εκ τόύ� τόύ, τόνι�ζόύμε 
πα� ντα ό� τι τα θρήσκεύτικα�  μας ιδρύ� ματα, 
δεν ει�ναι ιερατικα�  ιδρύ� ματα και δεν πρε�πει 
να ει�ναι ή�  να πλήσια� ζόύν σε αύτό� , όύ� τε 
ει�ναι ιερα�  εξε�τασή. Ο σκόπό� ς τόύς  ει�ναι 
να εξήγόύ� ν και ό�χι να λόγόδότόύ� ν.
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Ει�μαι σχεδό� ν βε�βαιός ό� τι ή αδύναμι�α 
τόύ πνεύματικόύ�  και πόλιτιστικόύ�  
σχήματισμόύ�  μερικω� ν από�  τήν νεόλαι�α 
μας, ει�ναι μια μεγα� λή καταστρόφή�  και ό� τι 
ή στενό� τήτα τόύ πόλιτιστικόύ�  όρι�ζόντα, 
όι περιόρισμόι� τόύ, και ι�σως τό κλει�σιμό�  
τόύ, μπόρει� να παρεκκλι�νει από�  τόν 
όμιλήτή�  ή�  τόν σύγγραφε�α σε λανθασμε�νή 
αντιμετω� πισή όρισμε�νων θεμα� των, ή�  
μπόρει� να όδήγήθει� σε σύ� γκρόύσή με 
τόν παραλή� πτή, ει�τε ει�ναι θεατή� ς, ει�τε 
ακρόατή� ς ει�τε ει�ναι αναγνω� στής. Ο 
παραλή� πτής μπόρει� να παρασύρθει� σε 
από� λύτή ύπόταγή�  και να τύφλωθει� σε 
εκει�νόύς πόύ πρόσπαθόύ� ν να ελε�ξόύν τήν 
σκε�ψή.

Ωστό� σό, αύτό�  πόύ πρε�πει να τόνιστει�, 
ει�ναι ό� τι ε�χόύμε από� λύτή ανα� γκή 
από�  επιστήμόνικα� , εκπαιδεύτικα�  και 
παιδαγωγικα�  πρόγρα� μματα σπόύδω� ν, 
πόύ θα μας μεταφε�ρόύν από�  τόν τόμε�α 
τής λή� ψής, τής εισαγωγή� ς και τής μι�μήσής 
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στόν τόμε�α τής σκε�ψής, τής ανταλλαγή� ς, 
τής δήμιόύργικό� τήτας και τής κριτική� ς. 
Επι�σής, ή ιδε�α τής απόδόχή� ς τής κριτική� ς 
και ή ικανό� τήτα�  μας  να τήν ακόύ� ει και 
να τήν αντιμετωπι�ζει, χωρι�ς νεύρικό� τήτα, 
ε�τσι ω� στε ό� λόι να επωφελήθόύ� με από�  τήν 
επόικόδόμήτική�  κριτική� .

***
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Η οικοδόμηση και η κατεδάφιση

Υπα� ρχει μεγα� λή διαφόρα�  μεταξύ�  των 
δύ� ό α� κρων, τής όικόδό� μήσής και τής 
κατεδα� φισής, και αν ή θρήσκει�α μας 
ει�ναι ή θρήσκει�α τής όικόδό� μήσής και 
τής κατασκεύής στό σύ� μπναν, τό� τε ό� λα 
ό� σα όδήγόύ� ν σ’ αύτό�  τό μόνόπα� τι, τό 
μόνόπα� τι τής κατασκεύή� ς, τής δόύλεια� ς, 
τής παραγωγή� ς, τής τελειό� τήτας, τής 
διατή� ρήσής των δήμό� σιων και ιδιωτικω� ν 
εγκαταστα� σεων, τό� τε σι�γόύρα όδήγει� 
στό μόνόπα� τι τόύ Ισλα� μ, στό μόνόπα� τι 
τόύ Πατριωτισμόύ� , τόύ πόλιτισμόύ�  και 
τής πρόό� δόύ, για καλό�  τής κόινωνι�ας και 
για καλό�  τής ανθρωπό� τήτας. Και ό� πόιός 
πρόσπαθει� να σας παρασύ� ρει σε α� λλό 
μόνόπα� τι, στό αντι�θετό με αύτα� , ό� πως 
να σε παρασύ� ρει ή�  να σε παραδω� σει 
στό μόνόπα� τι τής κατεδα� φισής, τής 
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δόλιόφθόρα� ς, τής καταστρόφή� ς 
εγκαταστα� σεων και των ύπόδόμω� ν ή�  τής 
επι�θεσής ή�  τής παραβι�ασής, σε όδήγει� 
μό� νό στόν δρό� μό τής καταστρόφή� ς 
στόν κό� σμό αύτό�  και στόν επό� μενό. Ο 
Παντόδύ� ναμός Θεό� ς λε�ει, «Ή μή� πως 
επιθύμει�τε να απόμακρύ� νεστε και να 
διακό� ψετε τις σχε�σεις σύγγενικε�ς σας 
σχε�σεις».(1) Και, «Υπα� ρχόύν εκει�νόι πόύ 
σόύ αρε�σόύν τα λό�για τόύς, ό� μως ό Αλλα� χ 
μαρτύρει� ό� τι κρύ� βόύν με�σα στήν καρδια�  
τόύς θανα� σιμή α� χθρα».(2)

Ωστό� σό, ό� πόιός εργα� ζεται στήν 
όικόδόμή� , δεν θα ε�χει χρό� νό για 
κατεδα� φισή ή�  δόλιόφθόρα� , γιατι� 
κατανόει� τήν φύ� σή τής κατασκεύή� ς 
και τόν κό� πό και τήν ταλαιπωρι�α πόύ 
απαιτει�. Ο κατασκεύαστή� ς δεν μπόρει� να 
ει�ναι καταστρόφε�ας. Γιατι� ε�χει μια ψύχή�  
γεμα� τή καλόσύ� νή, και πόλιτισμό� .

(1)  Ιερό Κοράνι, Μουχάμμαντ, 22 – 14.
(2)  Ιερό Κοράνι, αλ-Μπάκαρα, 204.
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Όσό για τόύς καταστρόφει�ς, πόύ 
ε�χόύν αρρωστήμε�νες ψύχε�ς, πόύ ή 
απόφασιστικό� τήτα τόύς απε�τύχε να 
σύμβαδι�σει με τόύς ανθρω� πόύς τής 
σκλήρή� ς δόύλεια� ς, τής πα� λής, τόύ 
μό�χθόύ, τόύ ιδρω� τα και τής παραγωγή� ς. 
Δεν βρή� καν τι�πότα για να καλύ� ψόύν τα 
ελαττω� ματα�  τόύς, παρα�  τόν φθό� νό των 
α� λλων. Ο Ali bin Abdulaziz Al-Jerjani στήν 
εισαγωγή�  τόύ βιβλι�όύ τόύ «ή μεσόλλα� βήσή 
ανα� μεσα στόν Al-Mutanabbi και τόύς 
αντιπα� λόύς τόύ»: κα� πόιός πρόσπαθει� να 
ανταγωνιστει� τόύς καλόύ� ς ανθρω� πόύς, 
κα� νόντας καλό�  κατα�  τό δύνατό� , και α� λλός 
θεωρει� τό ελα� ττωμα ως βασικό�  στόιχει�ό 
τής τόύ χαρακτή� ρα τόύ.(1)

Οι φωνε�ς τής ελπι�δας και εκει�νες τής 
απελπισι�ας

Οι α� νθρωπόι ε�χόύν κόύραστει� από�  
τήν κόύλτόύ� ρα τής απόγόή� τεύσής και 

(1)  Al-Munjed fi al-Lughah, σ. 113.
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τής κατα� θλιψής και ε�χόύν δι�κιό, καθω� ς 
αύτή�  ή πικρή�  κόύλτόύ� ρα απόπνε�ει από�  
σκόύριασμε�να σκεύ� ή, από�  σκότεινε�ς 
ψύχε�ς, πόύ ε�χόύν μαύ� ρες σκε�ψεις για ό� λα 
και βλε�πόύν μό� νό τό α� δειό με�ρόύς τόύ 
πότήριόύ� . Έτσι θε�λόύν να πρόσθε�σόύν τις 
μαύ� ρες αύτε�ς σκε�ψεις, στό σύ� μπαν και να 
τόύ φόρτω� νόύν με τόύς πό� νόύς και με τις 
θλι�ψεις τόύς.

Ω κόύφόξύλια�  γιατι� ε�χει πρα� σινα φύ� λα;
Σαν να μήν θλι�βεσαι για τόν ιμπν αλ-

Ταρι�φ.(1)

Και,
Εκει�νός πόύ ή ψύχή�  τόύ δεν ε�χει κα� λλός
Δεν βλε�πει καμια�  όμόρφια�  στα 

πρό� σωπα.(2)

Η δια� δόσή τόύ αισθή� ματός τής 
απελπισι�ας ει�ναι από�  τα μεγα� λα 

(1)  Ιμπν Αμπντ Ράμπου, αλ-Άκντ αλ-Φαρίντ, τόμ. 3, έκδ. 
Ντάρ αλ-Κούτουμπ αλ-Ιλμίγια, Βηρυτός, 1404 Ε.. σ. 255

(2)  Ντεουάν Άμπου Μάντυ, Ντάρ αλ-Αούντα, Βηρυτός, σ. 
81.
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αμαρτή� ματα, σύ� μφωνα με τήν κρι�σή των 
επιστήμό� νων. Και ή θρήσκει�α μας, μας 
καλει� να διεύκόλύ� νόύμε τόύς ανθρω� πόύς, 
και να τόύς μεταφε�ρόύμε χαρμό� στνα 
νε�α. Έτσι, αναφε�ρει και τό χαντι�θ τόύ 
Πρόφή� τή.(1)

Τό ι�διό τόνι�ζει και ό Ίλγια Άμπόύ Μα� ντύ 
σε κα� πόιόύς πόιήτικόύ� ς τόύ στι�χόύς.(2)

Εκει�νόι των όπόι�ων όι καρδιε�ς ει�ναι 
γεμα� τες ε σκό� τός και απελπισι�α, ε�χόύν 
μαύ� ρες σκε�ψεις για τα πα� ντα. Τό Κόρα� νι 
τόνι�ζει, «Αν ό Αλλα� χ ανόι�γει τό ε�λεός τόύ 
στόύς ανθρω� πόύς, κανε�νας δεν μπόρει� να 
τό εμπόδι�σει»(3) και, «και αν όι κα� τόικόι 
των χωριω� ν ει�χαν πιστε�ψει, θα τόύς ει�χαμε 
στει�λει τις εύ� νόιες Μας από�  τόν όύρανό�  
και από�  τήν γή».(4) Και, «Μήν απελπιστει�τε 
από�  τό ε�λός τόύ Αλλα� χ».(5) Επι�σής, «Ο 

(1)  Μούσλεμ, Σαχίχ, αρ. χαντίθ, 1732.
(2)  Ιλγια Άμπου Μάντυ, Ντιουάν, σ. 83.
(3)  Φάτιρ, 2.
(4)  Αλ-Αράφ, 96.
(5)  Ιωσήφ, 87.
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Αλλα� χ σύγχωρει� ό� λες τις αμαρτι�ες».(1) 
Πρε�πει να ύπα� ρχει ελπι�δα, διό� τι τό Κόρα� νι 
τόνι�ζει, «ό Αλλα� χ δεν εύλόγει� τις πρα� ξεις 
των διεφθαρμε�νων».(2) Έτσι πρε�πει 
να ύπα� ρόύν καλα�  και ενθαρρύντικα�  
λό�για, γιατι� ή θρήσκει�α επιβα� λλει αύτό� , 
ό� πως τόνι�ζει και τό Κόρα� νι στό σόύ� ρατ 
Ιμπραχι�μ.(3)

***

(1)  Αλ-Ζούμαρ, 53.
(2)  Ιουνους, 81.
(3)  Ιμπραχίμ, 24- 27.
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Τα θρησκευτικά μέσα μαζικής 
ενημέρωσης μεταξύ δημιουργίας του 
εξτρεμισμού και αντιμετώπισής του

Δεν ύπα� ρχει αμφιβόλι�α ό� τι τα με�σα 
ενήμε�ρωσής, ει�ναι ε�να από�  τα πιό 
σήμαντικα�  ό� πλα στις πνεύματικε�ς και 
πόλιτιστικε�ς μα� χες για τήν κινήτόπόι�σή 
και τήν ή�  να πρόετόιμασι�α τής κόινή� ς 
γνω� μής.

Επειδή�  τα με�σα μαζική� ς ενήμε�ρωσής 
γενικα�  - ό� πως λε�νε - ει�ναι δι�κόπό μαχαι�ρι, 
τό� τε ε�κρινε σκό� πιμό να ταύτι�ζεται ό 
τι�τλός με αύτα�  τα λό�για, και επε�λεξα τα 
θρήσκεύτικα�  με�σα ενήμε�ρωσής και τόν 
αντι�κτύπό�  τόύς στή δήμιόύργι�α ή�  τήν 
αντιμετω� πισή τόύ εξτρεμισμόύ�  για να 
ρι�ξω φως στα δύ� ό α� κρα .

Εα� ν ε�νας τε�τόιός τι�τλός μπόρει� - 
μα� λλόν τόύ αξι�ζει – να εξερεύνα� ται πόλύ�  



106

الجاهلية والصحوة يوناىن

εύρύ� τερα με μια μεταπτύχιακή�  εργασι�α ή�  
διδακτόρική�  διατριβή�  ή�  μια ακαδήμαϊκή�  
ή�  θεσμική�  μελε�τή, πόύ διερεύνα�  ό� λες τις 
πτύχε�ς τόύ. Θα πρόσπαθή� σω να ρι�ξω φως 
σε μια πτύχή�  τής σκήνή� ς πόύ μπόρει� να 
ανόι�ξει τήν πό� ρτα στόύς ερεύνήτε�ς για 
εκτενει�ς μελε�τες στόν τόμε�α αύτό� .

Υπα� ρχόύν σόβαρε�ς εκδό� σεις 
πόύ πραγματεύ� όνται αντικειμενικα�  
πνεύματικα�  και θρήσκεύτικα�  ζήτή� ματα, 
και σύζήτόύ� νται με σόβαρα�  και  
επιστήμόνικα�  κριτή� ρια, ιδιαι�τερα εκει�νες 
πόύ σχετι�ζόνται με τήν αντιμετω� πισή 
τής τρόμόκρατι�ας και τής εξτρεμιστική� ς 
σκε�ψής, σύ� μφωνα με τα δεδόμε�να τής 
επόχή� ς, τις εξελι�ξεις και τα τρε�χόντα 
ζήτή� ματα.

Η επιτύχι�α αύτω� ν των με�σων όφει�λεται 
ει�τε στό γεγόνό� ς ό� τι ακόλόύθόύ� ν μια 
καθαρα�  θρήσκεύτική�  πρόσε�γγισή, ει�τε 
ακόλόύθόύ� ν μια θρήσκεύτική� , πατριωτική�  
και εκπαιδεύτική�  πρόσε�γγισή, μακρια�  από�  
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κόμματικε�ς διαμα� χες και δεν σύνδε�όνται 
με καμι�α θρήσκεύτική�  όργα� νωσή ή�  
πόλιτική�  παρα� ταξή.

Αλλα�  αν θύμήθόύ� με αύτό�  τό μαύ� ρό 
και απαι�σιό ε�τός πόύ ει�ναι γνωστό�  ως 
τό ε�τός τής κύριαρχι�ας τόύ Μόύ� ρσσιντ 
ή�  τής όργα� νωσής τόύ Mokattam ή�  
τό ε�τός τής όικόγε�νειας, τό� τε θα 
θε�λόύμε να τό ύπενθύμι�σόύμε για 
να μήν ξεχα� σόύμε ή�  χα� σόύμε από�  τή 
μνή� μή όρισμε�νων γεγόνό� των, για τό τι 
σύνή� θιζαν να μεταδι�δόύν τα με�σα τόύς. 
Όπως ή επιδρόμή�  των κιβωτιω� ν, ή�  ή 
ε�κκλήσή για κατεδα� φισή ή�  καταστρόφή�  
αρχαιότή� των ή�  ή ύπερβόλική�  βλασφήμι�α, 
απειλε�ς, σύκόφαντι�α και ειλικρινω� ν. 
Μετατρα� πήκαν κα� πόια θρήσκεύτικα�  
πρόγρα� μματα, εκει�νή τήν επόχή� , και 
κόμματικα�  πρόγρα� μματα πρός ό� φελός 
τής Μόύσόύλμανική� ς Αδελφό� τήτας, και 
εκει�νων πόύ βρι�σκόνται στήν τρόχια�  τής 
από�  όργανω� σεις, ρεύ� ματα και κό� μματα 
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τόύ πόλιτικόύ�  Ισλα� μ, χωρι�ς καμι�α 
εξαι�ρεσή.

Με τήν ειλικρινή�  μας ε�κκλήσή να 
ύπόστήρι�ξόύμε ό� λα τα μετριόπαθή�  με�σα 
θρήσκεύτικω� ν με�σων και παρότρύ� νόύμε 
τόύς εξειδικεύμε�νόύς μελετήτε�ς, να τα 
εμπλόύτι�σόύν, ει�τε με τόύς διαλό�γόύς 
ει�τε με τα α� ρθρα και τα γραπτα�  τόύς. 
Καλόύ� με ό� λα τα θρήσκεύτικα�  με�σα και 
πρόγρα� μματα, να δω� σόύν εύρει�α εμβε�λεια 
μό� νό στόύς ειδικόύ� ς και να μήν επιτρε�ψόύν 
στόύς ανειδι�κεύτόύς και μή ειδικόύ� ς να να 
ε�χόύν τα ήνι�α αύτω� ν των με�σων στα χε�ρια 
τόύς. Έτσι μαζι� μπόρόύ� με να στεγνω� σόύμε 
τις πήγε�ς τόύ εξτρεμισμόύ�  και των φετβα�  
χωρι�ς γνω� σή, και να φρα� ξόύμε τήν πό� ρτα 
στόύς ύπόκριτε�ς πόύ, θόλω� νόύν με τις 
ιδε�ες τόύς τήν λόγική�  τής κόινωνι�ας και 
τήν πνεύματική�  τής ασφα� λεια.

Πρόειδόπόιόύ� με επι�σής για τή 
διει�σδύσή όρισμε�νων ατό� μων με  
εξτρεμιστικε�ς ιδε�ες σε όρισμε�να 
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θρήσκεύτικα�  με�σα ενήμε�ρωσής,  ακό� μα 
κι αν βρι�σκεται κα� τω από�  τήν πρε�σμα τής 
απεχθόύ� ς κρύφό� τήτας. Καθω� ς ή κα� θαρσή 
ό� λων αύτω� ν των με�σων από�  τα με�λή 
των εξτρεμιστικω� ν όργανω� σεων, ει�ναι 
θρήσκεύτικό�  και εθνικό�  καθή� κόν.

***
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Εξάρθρωση των φωλιών της 
τρομοκρατίας

Δεν ύπα� ρχει αμφιβόλι�α ό� τι ή 
τρόμόκρατι�α δεν θα ει�χε διεισδύ� σει σε 
κανε�να περιβα� λλόν, πατρι�δα ή�  περιόχή� , 
αν δεν ει�χε στή δια� θεσή�  τής δύ� ό στόιχει�α: 
ε�να πόύ τήν ωθει�, τήν ύπόστήρι�ζει και 
τή χρήματόδότει� και ε�να α� λλό πόύ τήν 
αγκαλια� ζει και τήν ύπόστήρι�ζει.

Όσό για τό πρω� τό στόιχει�ό: πόύ 
όδήγει�, χρήματόδότει�, ύπόστήρι�ζει και 
τρόφόδότει� τήν τρόμόκρατι�α. Ει�ναι 
αναμφι�βόλα όι εχθρόι� τής θρήσκει�ας μας, 
τής πατρι�δας μας και τόύ ε�θνόύς μας, 
και ως πρός τό δεύ� τερό στόιχει�ό: ει�ναι 
τα φύτω� ρια στα όπόι�α καταφεύ� γει και 
κατόικει�.

Αύτό�  πόύ δεν ε�χει αμφιβόλι�α επι�σής, 
ει�ναι ό� τι αύτή�  ή μαύ� ρή τρόμόκρατι�α 
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με εκει�να τα επικι�νδύνα στόιχει�α, τα 
μει�γματα και τις ενε�δρες πόύ μαζεύ� τήκαν 
από�  κα� θε γωνια�  τόύ κό� σμόύ, δεν θα 
ει�χαν διεισδύ� σει στις τα� ξεις καμι�ας 
πατρι�δας αν δεν ει�χαν φύτρω� νια για να 
τόύς στεγα� σόύν, και να τόύς παρε�χει ό� ,τι 
χρεια� ζόνταν από�  χρή� ματα, ό� πλα και κα� θε 
ει�δόύς ύπόστή� ριξή. Έχόύν τό εύνόϊκό�  
περιβα� λλόν και τόύς παρε�χόύν επαρκει�ς 
πλήρόφόρι�ες, σε ε�ναν κό� σμό στόν όπόι�ό 
τεχνικε�ς, ήλεκτρόνικε�ς πλήρόφόρι�ες, 
τα με�σα ενήμε�ρωσής και ψύχόλόγικόι� 
πό� λεμόι, ε�χόύν γι�νει σήμαντικε�ς με�θόδόι, 
και σήμαντικα�  εργαλει�α για να ύπότα� ξόύν 
τόν αντι�παλό. Να απόδύναμω� σόύν 
τό ήθικό�  τόύ και να τό ωθή� σόύν σε 
απόγόή� τεύσή ή�  παρα� δόσή.

Ακριβω� ς ό� πως ή λεγό� μενή ύλικότεχνική�  
ύπόστή� ριξή, ει�ναι εξαιρετικα�  σήμαντική�  
για τήν επι�τεύξή τής νι�κής επι� των 
εχθρω� ν και τήν επι�λύσή πόλλω� ν μαχω� ν. 
Η περικόπή�  αύτή� ς τής ύπόστή� ριξής 
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στήν τρόμόκρατι�α, τόύς τρόμόκρα� τες, 
τόν εξτρεμισμό�  και τόύς εξτρεμιστε�ς, θα 
επισπεύ� σει τό τε�λός τόύς και θα τόύς 
εξαλει�ψει και θα απαλλα� ξει όλό� κλήρό τόν 
κό� σμό και τήν ανθρωπό� τήτα σύνόλικα�  
από�  αύτό�  τό κακό� .

Αύτό�  απαιτει� ενδελεχει�ς επιστήμόνικε�ς 
μελε�τες για να γνωρι�ζόύμε τόύς 
ανθρω� πόύς πόύ ύπωφελόύ� νται από�  τό 
χα� ός και τις τρόμόκρατικε�ς επιχειρή� σεις. 
Ει�τε διεύθύ� νόύν, ύπόκινόύ� ν, εκτελόύ� ν 
ει�τε πρόσλαμβα� νόύν, και εργα� ζόνται για 
να τόύς αντιμετωπι�σόύν απόφασιστικα�  
και αμει�λικτα. Και πρε�πει να κατα� σχόνται 
τα χρή� ματα όπόιόύδή� πότε απόδεδειγμε�να 
ύπόστήρι�ζει ή�  χρήματόδότει� τις 
τρόμόκρατικε�ς όργανω� σεις τής. Γιατι� αύτα�  
τα βρω� μικα χρή� ματα πόύ κατεύθύ� νόνται, 
για τή χρήματόδό� τήσή δόλόφόνιω� ν και 
δόλιόφθόρω� ν, θα πρε�πει να κατασχεθόύ� ν 
πρός ό� φελός τής όικόδόμή� ς.

Τό Κόρα� νι τόνι�ζει, «και μήν πρόσφε�ρετε 
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τις περιόύσι�ες σας στόύς απα� ταλόύς, πόύ 
σας ε�δωσε ό Αλλα� χ».(1)

Οι νόμόλό�γόι θεωρόύ� ν ό� τι πρε�πει να 
κατα� σχόναι όι περιόύσι�ς των σπα� ταλων 
ανθρω� πων, πόύ δεν μεταχειρι�ζόνται με 
σωστ΄τρό� πό τις περιόύσι�ες τόύς. Αύτόι� 
εύ� χόναι πα� ντα και επιδιω� κόύν τό κακό�  
για τόύς πιστόύ� ς.

Δεν ύπα� ρχει αμφιβόλι�α ό� τι τό να 
αφήθόύ� ν όρισμε�νόι πόύ ύπόστήρι�ζόύν 
τήν τρόμόκρατι�α και τόύς εξτρεμιστε�ς, 
εν γε�νει - ή�  όπόιαδή� πότε πλεύρα�  να κα� νει 
τα στραβα�  μα� τια - ει�ναι πόλύ�  επικι�νδύνό 
θε�μα. Πιό επικι�νδύνό, ό� μως, να επιτραπει� 
σε όπόιόνδή� πότε από�  αύτόύ� ς να αναλα� βει 
όπόιαδή� πότε σήμαντική�  ήγετική�  θε�σή στό 
κρα� τός. Ιδι�ως τις θε�σεις ύπήρεσιω� ν πόύ 
επήρεα� ζόύν α� μεσα τή ζωή�  των πόλιτω� ν. 
Επειδή�  σύνειδήτόπόιόύ� ν ό� τι ή διακόπή�  
αύτω� ν των σήμαντικω� ν ύπήρεσιω� ν, 

(1)  Αλ-Νισά, 5.
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ει�ναι ε�νας τρό� πός πόύ πόρκαλει� θύμό� , 
παρα� πόνό, αγανα� κτήσή και πιθανω� ς χα� ός. 
Επόμε�νως ή διαχει�ρισή των ύπήρεσιω� ν 
κόινή� ς ωφελει�ας και των ύπήρεσιω� ν 
δεν πρε�πει να ανατι�θεται παρα�  μό� νό σε 
εκει�νόύς πόύ ει�ναι σι�γόύρή ή πι�στή τόύς 
στή χω� ρα τόύς, και ή αφόσι�ωσή�  τόύς στή 
χω� ρα τόύς. Αύτό�  φαι�νεται και στό χαντι�θ 
τόύ Πρόφή� τή, «ύ� παρχόύν α� νθρωπόι, 
τόύς όπόι�όύς ε�χει διαλε�ξει ό Θεό� ς, και 
τόύς χα� ρισε από�  τις εύ� νόιε�ς Τόύ, για να 
ύπωφελή� σόύν και τόύς α� λλόύς».(1) Και ε�να 
α� λλό χαντι� πόύ καλει� τόύς ανθρω� πόύς να 
διεύκόλύ� νόύν τόύς α� λλόύς, κύρι�ως εκει�νόι 
πόύ βρι�σκόνται σε ήγετικε�ς θε�σεις.(2)

Όπως δεν πρε�πει να ενδύναμω� νόύμε 
αύτόύ� ς, πόύ ύπόστήρι�ζόύν τόν 
εξτρεμισμό�  και αύτόύ� ς πόύ ει�ναι πιστόι�  
στόύς τρόμόκρα� τες. Έτσι ει�ναι κατα�  

(1)  Αλ-Ταμπαράνυ, αλ-Μού’τζαμ αλ-Καμπείρ, 13925.
(2)  Μούσλεμ, Σαχίχ, 1828.
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μει�ζόνα λό�γό να μήν ενδύναμω� νόύμε 
κανε�ναν από�  αύτόύ� ς από�  πόλιτιστική� , 
πνεύματική�  ή�  εκπαιδεύτική�  πτύχή� , 
ω� στε να μήν σκόρπι�σόύν τό δήλήτή� ριό�  
τόύς και τρόμόκρατικε�ς ιδε�ες τόύς στήν 
κόινωνι�α, ιδιαι�τερα μεταξύ�  των νε�ων. 
Πρε�πει να εργαστόύ� με πόλύ�  δύναμικα� , 
για να απαλλαγόύ� με από�  αύτό� . Τό Κόρα� νι 
τόνι�ζει, «τό Θε�λήμα τόύ Αλλα� χ  θα γι�νει, 
όι περισσό� τερόι α� νθρωπόι ό� μως δεν τό 
γνωρι�ζόύν».(1)

***

(1)  Ιωσήφ, 21.
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Προστασία της κοινωνίας από τον 
εξτρεμισμό

Δεν ύπα� ρχει αμφιβόλι�α ό� τι ό 
εξτρεμισμό� ς απότελει� απειλή�  για τή 
θρήσκεύτική�  και εθνική�  ταύτό� τήτα. 
Όσόν αφόρα�  τή θρήσκεύτική�  ταύτό� τήτα, 
όι εξτρεμιστικε�ς παρεκκλι�νόύσες 
όργανω� σεις πρόσπα� θήσαν να κύριε�ψόύν 
τόν θρήσκεύτικό�  λό�γό και να τόν 
χρήσιμόπόιή� σόύν ιδεόλόγικα�  για να 
ύπήρετή� σόύν τις φιλόδόξι�ες τόύς. 
Όχι, μό� νό αλλα�  και εκει�νων πόύ τόύς 
χρήματόδότόύ� ν και τόύς χρήσιμόπόιόύ� ν 
για να καταστρε�ψόύν τις χω� ρες τής 
περιόχή� ς, να κατακερματι�σόύν τήν 
όντό� τήτα�  τόύς και να γκρεμι�σόύν τή 
δόμή�  τόύς. Επειδή�  κα� πόιός ακόύ� ει ό� τι 
μια θρήσκει�α ή�  μια όργα� νωσει πρα� ττει 
αιματόχύσι�ες, κα� ψιμό και κακόπόι�ήσή 
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ανθρω� πων, δεν μπόρει� παρα�  να 
βλασφήμή� σει αύτή�  τήν όμα� δα και αύτό�  
πόύ ισχύρι�ζεται ως θρήσκει�α, διό� τι ει�ναι 
σύκόφαντι�α κατα�  τόύ Παντόδύ� ναμόύ 
Θεόύ�  και των Εύγενω� ν Απεσταλμε�νων 
Τόύ και ό� λων των βιβλι�ων Τόύ.

Όσό για τήν πατρι�δα, αύτε�ς όι 
ψεύ� τικες όργανω� σεις δεν πιστεύ� όύν σε 
μια πατρι�δα ή�  ε�να εθνικό�  κρα� τός, αλλα�  
φτια� χτήκαν για τήν κατεδα� φισή των 
πατρι�δων. Η γή κατα�  τήν α� πόψή�  τόύς, 
δεν θεωρει�ται τιμή� , όύ� τε απότελει� κα� τι 
ιδιαι�τερό πόύ να τις απασχόλει�. Τό Ισλα� μ 
διατα� ζει τήν ύπερα� σπισή των πατρι�δων 
και τήν λύ� τρωσή�  τόύς με τις ψύχε�ς και τις 
περιόύσι�ες. 

Δεν ύπα� ρχει αμφιβόλι�α ό� τι χρεια� ζεται 
επειγό� ντως να γι�νει εξα� ρθρωσή τής 
εξτρεμιστική� ς ιδεόλόγι�ας και των 
εξτρεμιστικω� ν όργανω� σεων μαζι�, αλλα�  ή 
εξα� ρθρωσή τής σκε�ψής πα� ντα πρόήγει�ται. 
Γιατι� μπόρει� να εξαρθρωθει� μια 
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τρόμόκρατική�  ή�  εξτρεμιστική�  όργα� νωσή, 
και μια α� λλή πιό ισχύρή�  ή�  και ισχύρό� τερή 
να εμφανιστει�.

Η στρατήγική�  τής αντι�στασής πρε�πει 
να βασι�ζεται σε δύ� ό βασικόύ� ς α� ξόνες.

Ο πρω� τός α� ξόνας: εξα� ρθρωσή τής 
εξτρεμιστική� ς ιδεόλόγι�ας, δια� ψεύσή των 
ψεύ� τικων εξτρεμιστω� ν, δια� ψεύσή των 
επιχειρήμα� των τόύς, πρόσπα� θεια για τή 
δια� δόσή των αξιω� ν τής ανεκτικό� τήτας, 
εδραι�ωσή των θεμελι�ων τής ισό� τήτας τόύ 
πόλι�τή, εδραι�ωσή τής νόμιμό� τήτας τόύ 
εθνικόύ�  κρα� τόύς και ή αναγκαιό� τήτα τής 
εθνική� ς εύθύγρα� μμισής για τήν εξα� λειψή 
τής τρόμόκρατι�ας και τής εξτρεμιστική� ς 
ιδεόλόγι�ας.

Όσόν αφόρα�  τόν δεύ� τερό α� ξόνα 
τής στρατήγική� ς τής καταπόλε�μήσής, 
βασι�ζεται σε τρεις πύλω� νες: Πρω� τόν: 
Καλή�  εκπαι�δεύσή και κατα� ρτισή 
των εργαζόμε�νων στόν τόμε�α τόύ 
θρήσκεύτικόύ�  καλε�σματός, με�σω 
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πρόγραμμα� των εκπαι�δεύσής και 
απόκατα� στασής πόύ τόύς επιτρε�πόύν να 
εκτελόύ� ν τήν απόστόλή�  τόύς με ύψήλή�  
απότελεσματικό� τήτα και δεξιό� τήτα.

Ως πρός τόν δεύ� τερό πύλω� να: 
βασι�ζεται στήν ενεργόπόι�ήσή τής 
στρατήγική� ς τής α� μεσής επικόινωνι�ας, 
τόύ διαλό�γόύ, τής πειθόύ� ς και τής 
πεπόι�θήσής, με�σω εντατικόπόιήμε�νων 
σεμιναρι�ων, μαθήμα� των και ανόιχτω� ν 
σύναντή� σεων διαλό�γόύ με φόιτήτε�ς, 
μαθήτε�ς, αθλήτικόύ� ς και κόινωνικόύ� ς 
σύλλό�γόύς, εργόστα� σια και πόλιτιστικόύ� ς 
χω� ρόύς. Πρε�πει να ύπα� ρχει σόβαρή�  και 
επι�μόνή πρόσπα� θεια, για τή διό� ρθωσή 
των παρανόή� σεων και τήν απα� ντήσή στις 
ύπόψι�ες των εξτρεμιστω� ν.

Όσόν αφόρα�  τόν τρι�τό πύλω� να: 
βασι�ζεται σε ε�να τερα� στιό πνεύματικό�  
ε�ργό, πόύ σκόπεύ� ει να επανεξετα� σει 
σύνόλικα� , και ό�χι επιλεκτικα� , και να 
κα� νει ανασκό� πήσή ό� λων των πτύχω� ν 
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τής επιστήμόνική� ς και πνεύματική� ς μας 
κλήρόνόμια� ς. Αύτό�  να γι�νει με τρό� πό 
ανα� λόγό με τή φύ� σή τής επόχή� ς, και να 
λαμβα� νει ύπό� ψή τις εξελι�ξεις τής ύπό�  τό 
πρι�σμα τής διατή� ρήσής των σταθερω� ν 
αρχω� ν τής κλήρόνόμια� ς μας, πόύ δεν 
επιτρε�πεται να αλλόιωθει�, και στό πλαι�σιό 
των γενικω� ν σκόπω� ν τής ισλαμική� ς 
νόμόθεσι�ας.

Τό τζιχα� ντ για χα� ρή τόύ Αλλα� χ ε�χει 
μεγα� λή και εύρει�α ε�ννόια, δεν ει�ναι 
μό� νό ή πόλεμική�  πτύχή� , ή τό τζιχα� ντ 
ενα� ντια στόν εαύτό� . Όταν ό α� νθρωπός να 
καταπόλεμή� σει τις επιθύμι�ες τόύ. Υπα� ρχει 
επι�σής τό τζιχα� ντ κατα�  τόύς εχθρόύ� ς πόύ 
εισβα� λλόύν στήν πατρι�δα, και αύτή�  ει�ναι 
α� μύνα, πόύ εξασφαλι�ζεται και από�  τό 
διεθνή�  νό� μό. Και αύτό�  πρε�πει να γι�νει ύπό�  
τήν ήγεσι�α τόύ αρχήγόύ�  τής χω� ρας, ό� πως 
αναφε�ρει και ό Άμπόύ αλ-Ασόύ� αντ αλ-
Ντόύ� ’αλύ.(1) 

(1)  Άμπου αλ-Ασούαντ αλ-Ντού’αλυ, Ντιουάν, σ. 38.
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Έχόύμε μεγα� λή ανα� γκή για 
αναθε�ωρήσή τόύ θρήσκεύτικόύ�  λό�γόύ, 
και να αντιμετωπιστει� ή α� γνόια με τήν 
γνω� σή. Πρε�πει να εργαζό� μαστε για να 
εδραιω� σόύμε τήν πι�στή στις πατρι�δες από�  
τή μια, και να εδραιω� σόύμε τα θεμε�λια 
τόύ πατριωτισμόύ�  και τήν σύνύ� παρξή.σε 
καθαρα�  ανθρωπιστικα�  θεμε�λια.

***
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Θρησκευτικός λόγος και διόρθωση 
μαθημάτων

Ο α� νθρωπός ει�ναι θρήσκεύό� μενός από�  
τή φύ� σή και τό ε�νστικτό�  τόύ. Τει�νει σε μια 
μεταφύσική�  ή�  πνεύματική�  δύ� ναμή, στήν 
όπόι�α βλε�πει τή σωτήρι�α τόύ, και από�  τήν 
όπόι�α αντλει� μεγα� λό με�ρός των αξιω� ν και 
των αρχω� ν τόύ. Οφει�λει κα� πόια πι�στή σε 
αύτή� ν. Δεν μπόρει� ό α� νθρωπός να ζή� σει 
σε πνεύματικό�  κενό� , για μεγα� λό χρόνικό�  
δια� στήμα, ανεξα� ρτήτα από�  τό βαθμό�  
τής αθει�ας τόύ. Διαφόρετικα� , θα τόν 
περιβα� λλόύν κατα� θλιψή και ψύχόλόγικα�  
σύμπλε�γματα, ακό� μα κι αν τόν 
περιλαμβα� νεται από�  από�  πόλλε�ς εύτύχι�ες. 
Τό Κόρα� νι τόνι�ζει αύτό�  στό (σόύ� ρατ αλ-
Ρόύ� μ).(1) Και τό χαντι�θ τόύ Πρόφή� τή, πόύ 

(1)  Αλ-Ρούμ, 30.
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τόνι�ζει ό� τι ό Αλλα� χ δήμιόύ� ργήσε τόύς 
ανθρω� πόύς μόνόθεϊστε�ς.(1)

Οπόιαδή� πότε από� κλισή από�  τήν 
πόρει�α τής αλήθινή� ς θρήσκει�ας, ει�ναι 
παρε�κκλισή από�  τό μόνόπα� τι τής 
σωτήρι�ας. Αν ύπα� ρχει ελα� ττωμα στή 
σκε�ψή όρισμε�νων από�  αύτόύ� ς πόύ 
σύνδε�όνται με ρεύ� ματα πόλιτική� ς πόύ 
ε�χόν θρήσκεύτική�  ύπό�χρωσή, αύτό�  δεν 
μπόρει� να εκλήφθει� ως ελα� ττωμα στήν 
πόρει�α τόύ θρήσκεύτική�  σκε�ψή.

Πρε�πει να σύμβόύλεύτόύ� ν όι ειδικόι� 
επιστή� μόνες, και ό�χι να γι�νόύν γενικεύ� σεις 
και απόκλεισμόι�.

Δεν πρε�πει να πρα� ξόύμε στα λα� θή των 
περασμε�νων δεκαετιω� ν, μπερδεύ� όντας 
τήν καταπόλε�μήσή τόύ εξτρεμισμόύ�  
με τήν καταπόλε�μήσή τής πι�στής, 
αντιμετωπι�ζόντας τόύς θρήσκεύό� μενόύς 
ως εξτρεμιστε�ς. Διό� τι αν περιόρι�σόύμε 

(1)  Μούσλεμ, Σαχίχ, 2865.
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τόύς εξειδικεύμε�νόύς θρήσκεύτικόύ� ς 
μελετήτε�ς, ή�  ύπερβα� λλόύμε στή γενι�κεύσή 
των απόφα� σεων ή�  τόν απόκλεισμό�  τόύς 
από�  τήν πόλιτιστική�  σκήνή� , θα δω� σόύμε 
χω� ρό στόύς εξτρεμιστικε�ς σκε�ψεις και 
ύπόστήρικτε�ς τόύ εξτρεμισμόύ�  με�σω 
των μύστικω� ν όργανω� σεων τόύς και των 
πειρασμω� ν τόύς να πρόσελκύ� σόύν νε�όύς 
στις τα� ξεις τόύς. Τόνι�ζόντας ό� τι ε�νας 
λαό� ς χωρι�ς θρήσκει�α, ει�ναι λαό� ς χωρι�ς 
αξι�ες, ε�νας λαό� ς χωρι�ς ή� θός, και χωρι�ς 
σύνει�δήσή, ε�νας λαό� ς πόύ τει�νει σε ε�ναν 
κό� σμό διαφόρετικό�  από�  τόν κό� σμό τόύ 
πόλιτισμόύ�  και τής πρόό� δόύ.  Η θρήσκει�α 
ει�ναι ή πραγματική�  τρόφή�  για τήν ψύχή� , 
τα ε�θνή, τή ζωή� , τόν πόλιτισμό� , τις αξι�ες 
και τα ή� θή, για τήν ανθρω� πινή σύνει�δήσή   
και τήν ψύχόλόγική�  ασφα� λεια. Επι�σής για 
να όργανω� σει μεγα� λό με�ρός τής κι�νήσής 
τής ζωή� ς των ατό� μων και των κόινωνιω� ν, 
ύπό�  τό πρι�σμα των γενικω� ν κανό� νων και 
των γενικω� ν σκόπω� ν τής θρήσκει�ας.
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Δεν πρε�πει να αντιμετωπι�ζόύμε τις 
εξτρεμιστικε�ς όργανω� σεις με τό αντι�θετό, 
δήλαδή�  εγκαταλει�πόντας τήν θρήσκει�α.(1) 
Πρε�πει να ύπα� ρχει μετριόπα� θεια.(2)

Πρε�πει να αντιμετωπι�σόύμε τόν 
αθεϊσμό�  στήν ι�δια αναλόγι�α, γιατι� κα� θε 
δρα� σή ε�χει αντι�στόιχή και αντι�θετή 
αντι�δρασή σε ισχύ� , πόύ μας κα� νει να 
πρόειδόπόιόύ� με ό� τι τό κα� λεσμα για 
πόλιτικόπόιήμε�νό αθεϊσμό�  στόχεύ� ει 
στήν κατεδα� φισή των κόινωνιω� ν μας 
και για τήν πόρνόγραφι�α, ή ακόλασι�α, 
ή�  τό γύμνό�  ει�ναι ωρόλόγιακε�ς βό� μβες 
ό� πως και όι βό� μβες των εξτρεμιστω� ν. Τα 
κατεύθύνό� μενα λα� θή των ύπόστήρικτω� ν 
τόύ εκφύλισμόύ�  - σκό� πιμα ή�  ακόύ� σια- 
ει�ναι τό μεγαλύ� τερό καύ� σιμό πόύ 
τρόφόδότει� τόν εξτρεμισμό� . Παρε�χει 

(1)  Αλ-Σαχάουι, αλ-Μακάσιντ αλ-Χάσανα, Βηρυτός, 1985, 
σ. 332.

(2)  Αλ-Μπάκαρα, 68. Και, αλ-Φουρκάν, 67, και αλ-Ισσραά, 
29.
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στόύς εξτρεμιστε�ς επιχειρή� ματα για να 
παραπλανή� σόύν και να στρατόλόγή� σόύν 
νε�όύς και να τόύς κα� νει να πιστε�ψόύν ό� τι 
όι κόινωνι�ες τόύς δεν θε�λόύν τή θρήσκει�α, 
αλλα�  μα� λλόν τήν πόλεμόύ� ν. Αύτό�  
διεύκόλύ� νει τή διαδικασι�α πρό� σλήψή� ς 
τόύς.

Αύτό�  απαιτει� επαγρύ� πνήσή, όξύδε�ρκεια, 
πρόσόχή� , με�τρα σε ό� λα τα θε�ματα τής 
ζωή� ς μας και πτύχε�ς τής σκε�ψής μας και 
πτύχε�ς τόύ πόλιτισμόύ�  ή�  τής εκπαι�δεύσή� ς 
μας. Καθω� ς και στήν τε�χνή και τή 
δήμιόύργικό� τήτα�  μας. Ει�ναι απαραι�τήτό 
να εξετα� σόύμε ό� λα αύτα�  τα στόιχει�α, αν 
πιστεύ� όύμε στις απαρχε�ς των κόινωνικω� ν 
επιστήμω� ν, τής αστικόπόι�ήσής και τής 
όικόδό� μήσής πόλιτισμω� ν σε γερα�  θεμε�λια.

Δεν ύπα� ρχει αμφιβόλι�α ό� τι τό ζή� τήμα 
τόύ θρήσκεύτικόύ�  λό�γόύ γενικα� , ε�χει γι�νει 
παγκό� σμια ανήσύχι�α ως απότε�λεσμα των 
ενεργειω� ν εκει�νων των εγκλήματικω� ν 
τρόμόκρατικω� ν όργανω� σεων πόύ 
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εκμεταλλεύ� όνται τις θρήσκει�ες. Πρό� κειψε 
από�  τήν εκμετα� λλεύσή τής θρήσκει�ας πόλύ�  
μεγα� λες και φρικαλε�ες πρα� ξεις, ό� πως ε�γινε 
και με τόύς αδελφόύ� ς μόύσόύλμα� νόύς, και 
με α� λλες όργανω� σεις. 

Μερικόι� νε�όι μπόρει� να σύρθόύ� ν ή�  να 
όδήγήθόύ� ν σε αύτε�ς τις όργανω� σεις, ή�  να 
όδήγήθόύ� ν σε αύτε�ς χωρι�ς κατανό� ήσή ή�  
επι�γνωσή και χωρι�ς να σύνειδήτόπόιή� σόύν 
τή φύ� σή αύτω� ν των παραπλανήμε�νων, 
εγκλήματικω� ν, καταστρόφικω� ν και 
διαφθαρτικω� ν όργανω� εων. Ακό� μα κι αν 
ό� ταν εντα� σσεται σ’ αύτε�ς, αν σκε�φτεται 
να αλλα� ξει τήν κατεύ� θύνσή από�  αύτε�ς τις 
αμαρτωλε�ς, α� στόχες όργανω� σεις, θα τόν 
τιμωρή� σόύν βα� ναύσα.

Η θρήσκει�α τόύ ελε�όύς και τής 
ανθρωπια� ς

Οι εξτρεμιστικε�ς όργανω� σεις, ε�χόύν 
απόσύρθει� από�  τή θρήσκει�α και τήν 
ανθρωπια�  τόύς ταύτό�χρόνα σε ε�ναν α� λλό 
κό� σμό πόύ δεν γνωρι�ζόύμε. Καθω� ς δεν 
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ανή� κόύν στόν κό� σμό των θρήσκειω� ν. 
Αύτό� ς δεν μπόρει� να ει�ναι ό κό� σμός 
τής ανθρωπό� τήτας, γιατι� ή κανόνική�  
ανθρωπό� τήτα δεν μπόρει� να αναγνωρι�σει 
αύτα�  τα εγκλή� ματα και τις φρικαλεό� τήτες 
πόύ καμι�α ύγιή� ς ανθρω� πινή αι�σθήσή, δεν 
μπόρει� να ανεχτει� εκτό� ς από�  εκει�νόύς των 
όπόι�ων ή διόρατικό� τήτα ε�χει θόλω� σει και 
απόγύμνωθει� από�  τήν ανθρωπια� .

Ο Πρόφή� τής απαγόρεύ� ει να 
ταπεινωθει� τό πτω� μα τόύ νεκρόύ� (1). 
Δεν επιτρε�πεται επι�σής να τιμωρή� σει ό 
α� νθρωπός χρήσιμόπόιω� ντας τήν φωτια� .(2) 
Ο Πρόφή� τής αφήγή� θήκε τήν ιστόρι�α τής 
γύναι�κας πόύ φύλα� κισε μια γα� τα, και τήν 
α� φήσε να πεθα� νει από�  τήν πει�να.(3) Επι�σής 
ό Πρόφή� τής μεμφή� θήκε κα� πόιός από�  τόύς 
αλ-Ανσσαα� ρ πόύ βασα� νισε τήν καμή� λα 
τόύ, και δεν τής πρό� σφερε αρκετή�  τρόφή� .(4)

(1)  Μούσλεμ, Σαχίχ, 1731.
(2)  Άμπου Νταούντ, Σούναν, 2673.
(3) Αλ-Μπουχάρυ, Σαχίχ, 2365.
(4)  Αλ-Μπουχάρυ, Σαχίχ, 3467, και Μούσλεμ, Σαχίχ, 2245.



130

الجاهلية والصحوة يوناىن

Ο Πρόφή� τής ε�δινε πα� ντα τό κατα� λλήλό 
παρα� δειγμα τόύ ε�λεόύς και τής ανθρωπια� ς 
με ό� λα τα πλα� σματα.

Πα� ντα ό� μως, τό καλό�  θριαμβεύ� ει στό 
τε�λός, ό� πως αναφε�ρει και τό Κόρα� νι.(1) 
Πρε�πει όι α� νθρωπόι να ύιόθετή� σόύν τις 
ανθρω� πινες αξι�ες, ό� πως τό ε�λεός, τήν 
φιλαλή� θεια, τήν εντιμό� τήτα, τήν ανδρει�α 
και τήν ανθρωπια� .

***

(1)  Αλ-Ανμπιγιά, 18.
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Η απαγόρευση της αιματοχυσίας

Τό Ισλα� μ επιβεβαιω� νει τήν ρήτή�  
απαγό� ρεύσή τής αιματόχύσι�ας. Ο ι�διός 
ό Πρόφή� τής ει�πε, «τα αι�ματα�  σας και όι 
περιόύσι�ες και όι τιμή�  σας, ει�ναι ιερα� , 
ό� πως τήν ιερό� τήτα πόύ ε�χει ή ήμε�ρα 
σας αύτή� , και ή χω� ρα σας αύτή�  και ό 
μή� νας σας αύτό� ς. Μα� ρτύς μόύ ό Θεό� ς 
ό� τι σας τό μετε�φερα αύτό� ».(1) Και, «μήν 
γύρι�σετε ξανα�  στήν απιστι�α μετα�  από�  
με�να, σκότω� νόντας ό ε�νας τόν α� λλόν».(2) 
Επι�σής ει�πε, «ό μόύσόύλμα� νός ε�χει πα� ντα 
διεύκό� λύνσή στήν θρήσκει�α τόύ, εκτό� ς 
και αν πρα� ξει κα� πόια αιματόχύσι�α».(3) Ο 
Πρόφή� τής τό� νισε επι�σής ό� τι ή ιερό� τήτα 
τόύ πιστόύ�  μόύσόύλμα� νόύ, ξεπερνα�  εκει�νή 

(1)  Μούσλεμ, Σαχίχ, 1218.
(2)  Αυτόθι.
(3)  Αλ-Μπαιχάκυ, Σούνναν, 15857.
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πόύ ε�χει ή Κα� αμπα.(1) Ει�πε επι�σής ό� ταν αν 
καταστραφει� ή Κα� αμπα, για τόν Αλλα� χ 
ει�ναι λιγό� τερό από�  ό� τι να σκότωθει� ε�νας 
πιστό� ς.(2) Και αύτό�  δεν αφόρα�  μό� νό τόύς 
πιστόύ� ς μόύσόύλμα� νόύς, αλλα�  και τόύς 
αλλό� θρήσκόύς.(3) Τό Ισλα� μ απαγόρεύ� ει 
τήν δόλόφόνι�α, ακό� μα και αν γι�νεται κατα�  
λα� θός, τό� τε πρε�πει να εφαρμόστει� εκει�νό 
πόύ αναφε�ρει τό κόρανικό�  εδα� φιό, θα 
πρε�πει να πλήρω� νει τήν ντι�για (αντι�τήμα) 
και να απελεύθερω� νει κα� πόιό δόύ� λό 
και αν δεν ε�χει πρε�πει να κα� νει νήστει�α 
για δύό σύνεχό� μενόύς μή� νες.(4)ωενω�  ή 
δόλόφόνια πόύ γι�νεται σκεμε�να, φε�ρει 
τήν αντόιπινι�α, τήν όργή�  τόύ Αλλα� χ και 
τήν αιω� νια τιμωρι�α στήν κό� λασή.(5)

Ο Πρόφή� τής μεμφή� θήκε τόν Ούσα� μα 
ιμπν Ζα� ιντ, ό όπόι�ός σκό� τωσε ε�ναν 

(1)  Ιμπν Μάτζα, Σούνναν, 3932.
(2)  Αλ-Τερμιδύ, σούνναν, 1395.
(3)  Αλ-Μπουχάρυ, 3166.
(4)  Αλ-Νισά, 92.
(5)  Αυτόθι, 93.
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α� νθρωπό στήν μα� χή, αφόύ�  μαρτύ� ρήσε 
ό� τι δεν ύπα� ρχει α� λλός θεό� ς εκτό� ς από�  τόν 
Αλλα� χ. Και ε�δειξε μεγα� λή λύ� πή γι’ αύτό� .(1)

Όταν πρό� κειται για αντιπόινι�α, θα 
πρε�πει όι α� νθρωπόι πόύ ε�χόύν τήν εύθύ� νή 
να μήν ύπερβα� λόύν σ’ αύτό� , ό� πως τόνι�ζει 
και τό Κόρα� νι.(2) Διό� τι τό Κόρα� νι ζήτα�  τήν 
αναλόγι�α στήν τιμωρι�α, χωρι�ς ύπερβόλε�ς.(3)

Η αντιπόινι�α (κασα� ς), ισχύ� ει στό Ισλα� μ, 
και τό Κόρα� νι τό επιβεβαιω� νει με καθαρό�  
τρό� πό, για να μήν γι�νόνται αδικι�ες όύ� τε 
ύπερβόλε�ς. Τόνι�ζει ό� τι, όφθαλμό� ν αντι� 
όφθαλόύ� , όδό� ντα αντι� όδό� ντός και ψύχή� ν 
αντι� ψύχή� ς.(4)

Ού� τε ή θρήσκει�α, όύ� τε ή ανθρωπό� τήτα, 
όύ� τε τα ή� θή, όύ� τε όι αξι�ες, όύ� τε τα ε�θιμα, 
όύ� τε όι διεθνει�ς σύνθή� κες, όύ� τε όι νό� μόι, 
επιτρε�πόύν τή δόλόφόνι�α ενό� ς ατό� μόύ ή�  
τήν επι�θεσή εναντι�όν τόύ.

(1)  Αλ-Μπουχάρυ, Σαχίχ, 96.
(2)  αλΙσρά, 33.
(3)  Αλ-Ναχλ. 126.
(4)  Αλ-Μαέντα, 45
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Η αλήθινή�  Jahiliyyah (α� γνόια), ει�ναι 
τό να χύ� νει α� δικα ό α� νθρωπός τό αι�μα 
τόύ σύνανθρω� πόύ τόύ. Η πραγματική�  
Jahiliyyah, ει�ναι παρα� βασή τιμή� ς και 
χρή� ματός, τρόμόκρατω� ντας τόύς πιστόύ� ς 
και απειλω� ντας τήν κόινότική�  ειρή� νή και 
τήν ανθρω� πινή σταθερό� τήτα. 

Η πραγματική�  αφύ� πνισή, ει�ναι ή 
αφύ� πνισή τής ανθρω� πινής σύνει�δήσής 
και ό σεβασμό� ς τόύ ανθρω� πόύ πρός 
τόν σύνα� νθρωπό�  τόύ, ανεξαρτή� τως 
θρήσκει�ας, χρω� ματός, φύ� λόύ, φύλετική� ς 
καταγωγή� ς ή�  γλω� σσας, Διατήρω� ντας τα 
θεμε�λια τής ειρήνική� ς σύνύ� παρξής πόύ 
καθιε�ρωσε ή αλήθινή�  μας θρήσκει�α.

***



135

الجاهلية والصحوة يوناىن

Η συνειδητοποίηση και η μνήμη των 
εθνών

Δεν ύπα� ρχει αμφιβόλι�α ό� τι ή διαδικασι�α 
όικόδό� μήσής τής σύνειδήτόπόι�ήσής ή�  
ανόικόδό� μήσή� ς τής, ει�ναι ε�να κόμβικό�  
ζή� τήμα στή ζωή�  των κόινωνιω� ν, των εθνω� ν 
και των λαω� ν, ειδικα�  εκει�νων των εθνω� ν 
και των λαω� ν των όπόι�ων ή μνή� μή ε�χει 
ύπόβλήθει� σε πρόσπα� θειες διαγραφή� ς, 
αλλόι�ωσής, παραμό� ρφωσής ή�  εξαφα� νισής. 
Μπόρόύ� με επι�σής να πόύ� με ό� τι ύπα� ρχόύν 
πρόσπα� θειες να εκτρόχιαστόύ� ν τα ε�θνή 
από�  τήν πόρει�α τόύς.  Υπα� ρχόύν επι�σής 
καταστα� σεις στασιμό� τήτας, λή� θαργόύ και 
αδρα� νειας, πόύ μπόρόύ� ν να επήρεα� σόύν 
τή σύλλόγική�  μνή� μή των κόινωνιω� ν.

Ει�ναι βε�βαιό ό� τι ή αναμό� ρφωσή 
τής σύνει�δήσής και σύνειδήτόπόι�ήσής 
ενό� ς ε�θνόύς, δεν ει�ναι εύ� κόλή ύπό� θεσή. 
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Πρό� κειται μα� λλόν για δύ� σκόλή διαδικασι�α 
όικόδό� μήσής, πόύ απαιτει� ε�ντόνες, 
επιμελει�ς και επι�πόνες πρόσπα� θειες, 
ειδικα�  σε περιό� δόύς αντιξόότή� των, 
θλι�ψεων και μεγα� λων πρόκλή� σεων, 
ό� πως ή τρε�χόύσα καθόριστική�  περι�όδός 
στήν ιστόρι�α τής περιόχή� ς μας και στήν 
ιστόρι�α όλό� κλήρόύ τόύ κό� σμόύ. Αντι�θετα, 
στή σύ� γχρόνή ανθρω� πινή ιστόρι�α, 
ό� πόύ ή τρόμόκρατι�α και όι εξτρεμισμε�ς 
ιδεόλόγι�ες, ε�χόύν γι�νει εργαλει�α εισβόλή� ς 
και κατόχή� ς νε�όύ τύ� πόύ, και με�σα για τήν 
απότύχι�α κρατω� ν, πόύ όδήγόύ� ν τα κρα� τή 
στήν καταστρόφή� , και μετα�  στήν ύπό� ταξή�  
τόύς, και τήν λεήλασι�α των πό� ρων τόύς 
σε ό� λα τα επι�πεδα, όικόνόμικα� , πόλιτικα� , 
γεωγραφικα� , πόλιτιστικα�  ή�  πόλιτιστικα� .

Ει�μαστε πα� ντα βε�βαιόι ό� τι όι α� νθρωπόι 
τόύ ψεύ� δόύς δεν μπόρόύ� ν να δρόύ� ν, 
παρα�  μό� νό στήν απόύσι�α των ανθρω� πων 
τής αλή� θειας. Γι’ αύτό�  όι α� νθρωπόι τής 
αλή� θειας, δεν πρε�πει να ει�ναι λιγό� τερό 



137

الجاهلية والصحوة يوناىن

ενθόύσιω� δεις για τα δικαιω� ματα�  τόύς 
και για τις ύπόθε�σεις, στις όπόι�ες 
πιστεύ� όύν, τόύλα� χιστόν να μήν ε�χόύν 
λιγό� τερό ενθόσιασμό�  από�  εκει�νό των 
ανθρω� πων τόύ ψεύ� δός και ύπερμα� χων 
τής κατεδα� φισής και τής καταστρόφή� ς.

Και αν αύτόι� πόύ πρόσπα� θήσαν να 
κύριε�ψόύν τή μνή� μή τόύ ε�θνόύς μας, 
χρήσιμόπόιω� ντας τις θρήσκεύτικε�ς, 
πνεύματικε�ς, πόλιτιστικε�ς και ιστόρικε�ς 
πλα� νες, για να κύριε�ψόύν αύτή�  τή μνή� μή. 
Τό καθή� κόν μας ει�ναι να εργαστόύ� με πόλύ�  
σκλήρα� , για να απόκαλύ� ψόύμε αύτε�ς 
τις πλα� νες και να τις διόρθω� σόύμε. Να 
διεύκρινι�σόύμε τις πτύχε�ς τής αλή� θειας 
και τής όρθό� τήτας με επιχειρή� ματα 
και απόδει�ξεις, με�σω τής δια� δόσής 
τής πεφωτισμε�νής μετριόπαθόύ� ς 
σκε�ψής, στόύς τόμει�ς τής θρήσκεύτικόύ�  
καλε�σματός, τόύ πόλιτισμόύ� , τής 
εκπαι�δεύσής, τής μό� ρφωσής, των με�σων 
ενήμε�ρωσής, και αντικατα� στασής 
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των μεθό� δων κατανό� ήσής, σκε�ψής, 
δήμιόύργικό� τήτας και καινότόμι�ας στήν 
θε�σή των μεθό� δων απόμνήμό� νεύσής, 
κατή� χήσής και μι�μήσής. Θεωρω� ντας τό 
ε�ργό για τή δήμιόύργι�α μιας κατα� στασής 
πεφωτισμε�νής σύνει�δήσής και τήν 
ανα� κτήσή τής μνή� μής τόύ ε�θνόύς πόύ 
κατασχε�θήκε, ως πρότεραιό� τήτα και 
εθνικό�  καθή� κόν για μελετήτε�ς, στόχαστε�ς, 
διανόόύ� μενόύς, ανθρω� πόύς τής τής 
σκε�ψής.

Δεν ει�ναι δύνατό� ν να περιόριστει� 
τό ζή� τήμα τής εύαισθήτόπόι�ήσής και 
σύνειδήτόπόι�ήσής μό� νό στή θρήσκεύτική�  ή�  
πόλιτιστική�  δια� στασή. Η σύνειδήτόπόι�ήσή 
τής πατρι�δας, απαιτει� δόύλεια�  για τήν 
όικόδό� μήσή�  τής και τήν ανύ� ψωσή τής 
θε�σής τής σ’ ό� λόύς τόύς τόμει�ς: όικόνόμικό� , 
πνεύματικό� , πόλιτιστικό� , κόινωνικό�  και 
ανθρωπιστικό� . Αύτό�  μπόρει� να επιτεύθει� 
μό� νό με δόύλεια�  και παραγωγή� , με 
εργατικό� τήτα και εργατικό� τήτα, ακρι�βεια 
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και τελειό� τήτα, αλλήλεγγύ� ή και σύμπό� νια, 
με αφόσι�ωσή στήν πατρι�δα, και στή δόύλεια� , 
με επιστή� μή και σκε�ψή, με πόλιτισμό�  και 
δήμιόύργικό� τήτα, με τή δια� δόσή θετικω� ν 
αξιω� ν ειλικρι�νειας, αξιόπιστι�ας, πι�στής, 
ανόχή� ς, ανεκτικό� τήτας, διεύκό� λύνσής, 
γενναιό� τήτας, καθαριό� τήτας, τα� ξής, 
σεβασμόύ�  στόν μεγαλύ� τερό, ήπιό� τήτας 
στόύς νε�όύς, δικαιόσύ� νής πρός τόύς 
καταπιεσμε�νόύς, πρό� νόιας για τόύς 
α� πόρόύς και βόή� θειας για τόύς 
ανθρω� πόύς πόύ ε�χόύν ανα� γκή. Επι�σής 
με τήν απόμα� κρύνσή τόύ κακόύ�  και 
των εμπόδι�ων από�  τόύς δρό� μόύς, με 
τήν διατή� ρήσή και πρόστασι�ας των 
δήμόσι�ων όργανισμω� ν και τόύ δήμόσι�όύ 
χρή� ματός. Πραγματόπόιει�ται επι�σής με 
τήν απόμα� κρύνσή από�  τήν δύσμε�νεια και 
από�  ό� λα τα αρνήτικα�  στόιχει�α, τό ψε�μα, 
τήν πρόδόσι�α, τήν βλα� βή, τήν ανεργι�α, 
τήν τεμπελια� , τήν διαφθόρα� , και τήν 
δόλιόφθόρα� .
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Η πατριωτική�  δύνειδότόπόι�ήσή, 
απαιτει� επι�γνωσή των σχεδι�ων των 
σύνωμόσιω� ν, πόύ σκαρφι�ζόνται για να 
εξαντλήθει� τό κρα� τός και τόύ κινδύ� νόύ 
τρόμόκρατω� ν, πρακτό� ρων και πρόδότω� ν, 
και να πρόσπαθή� σόύμε να απαλλα� ξει 
τήν πατρι�δα από�  αύτα�  τα καταστρόφικα�  
σχε�δια.

Δεν ύπα� ρχει αμφιβόλι�α ό� τι τό ζή� τήμα 
τής πατριωτική� ς σύνειδήτόπόι�ήσής, 
και τής νόμιμό� τήτας τόύ εθνικόύ�  
κρα� τόύς και τής ανα� γκής στή� ριξής τής 
σταθερό� τήτα� ς τόύ και τόύ κό� πόύ για 
τήν πρό� όδό και τήν α� νθισή�  τόύ, ει�ναι 
ε�να από�  τα σήμαντικό� τερα θεμε�λια 
για τή διαμό� ρφωσή μιας φύσιόλόγική� ς 
πρόσωπικό� τήτας. Ει�ναι ε�νας από�  τόύς 
σήμαντικό� τερόύς πύλω� νες τής πι�στής 
και τής αφόσι�ωσής στήν πατρι�δα, και τής 
διατή� ρήσής των δύνατότή� των και τόύ 
πλόύ� τόύ τής.

***
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