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Δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Αλ-Ουάχιντ (Έναν), τον ΑλΚαχχάρ (που υποτάσσει, Ακαταμάχητο), τον Αλ-‘Αζείζ
(Ανίκητο, Παντοδύναμο), τον Αλ-Γαφφάρ (που συγχωρεί
συνεχώς στο μέγιστο βαθμό), που έκανε τη νύχτα να διαδέχεται
την ημέρα, και την ημέρα να διαδέχεται τη νύχτα, ως υπενθύμιση
γι' αυτούς που κατέχουν καρδιά και όραση, και ως Σημεία γι'
αυτούς που έχουν λογική ώστε να τα λάβουν υπόψη τους. Είναι
Αυτός που επέλεξε ανάμεσα στα δημιουργήματά Του
Αγγελιαφόρους, οι οποίοι άφησαν τις απολαύσεις αυτού του
κόσμου, και αφοσιώθηκαν στην ευσέβεια και στο να μεταδίδουν
το Μήνυμα του Αλλάχ σ' όλο τον κόσμο.
Εξυμνώ τον Αλλάχ με τα λόγια που αξίζει η μεγαλειότητά Του
και η δύναμή Του, και μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που
αξίζει να λατρεύεται παρά μόνο ο Αλλάχ, ο Γενναιόδωρος, ο
Πολυεύσπλαχνος Θεός, και μαρτυρώ ότι ο Μωχάμμαντ είναι ο
δούλος και ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ, ο οποίος καθοδηγεί τον
κόσμο στον Ίσιο Δρόμο και τον καλεί προς την αληθινή
θρησκεία. Είθε ο Αλλάχ να επαινεί τον Προφήτη Μωχάμμαντ και
να στέλνει τις ευλογίες και το έλεός Του σ' αυτόν και στους
υπόλοιπους Προφήτες και σε όλους τους ενάρετους δούλους Του.
Ο Αλλάχ, ο ΄Υψιστος, είπε:

(Αδ-Δάριγιατ 51:56-57)
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Αυτό το εδάφιο αποτελεί ξεκάθαρη δήλωση για τον σκοπό της
δημιουργίας των ανθρώπων, το να λατρεύουν τον Αλλάχ χωρίς
να Του αποδίδουν εταίρους στη λατρεία. Έτσι θα πρέπει οι
άνθρωποι να ασχολούνται περισσότερο με το σκοπό της
δημιουργίας τους, και να μην περάσουν τις ζωές τους τρέχοντας
πίσω από τα υλιστικά κέρδη αυτού του κόσμου, αφού η εγκόσμια
ζωή αποτελεί μια προσωρινή στάση και δεν είναι αιώνια ζωή. Οι
πιο έξυπνοι άνθρωποι είναι οι ευσεβείς που λατρεύουν τον Αλλάχ
ολόψυχα απέχοντας απ' όλες τις αιτίες που μπορούν να
προκαλέσουν την Οργή του Αλλάχ. Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος, είπε:

(Γιούνους 10:24)
Αυτή η έννοια τονίζεται και από άλλα λόγια, όπως τα λόγια του
ποιητή που είπε:
Ο Αλλάχ έχει έξυπνους δούλους ** οι οποίοι έδωσαν διαζύγιο
στις απολαύσεις της εγκόσμιας ζωής και φοβούνται τους
πειρασμούς.
Όταν κοίταξαν την εγκόσμια ζωή ** ήξεραν ότι δεν αποτελεί
πατρίδα για οποιοδήποτε ζωντανό ον.
Την έκαναν όπως τη θάλασσα ** και πήραν τις ευσεβείς πράξεις
ως πλοία.
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Αν η κατάστασή της (εγκόσμια ζωή) είναι όπως την περιέγραψα,
και η κατάστασή μας και ο σκοπός της δημιουργίας μας όπως
ανέφερα, τότε θα πρέπει ο κάθε ένας να διαλέγει τον δρόμο των
ευσεβών και να προετοιμάζεται για αυτά που προανέφερα, και να
απέχει από αυτά για τα οποία προειδοποίησα. Η πιο σωστή
μέθοδος που πρέπει να ακολουθεί είναι το να ακολουθεί τα λόγια
του Προφήτη () ﷺ. Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος, είπε:

(Αλ-Μά'ιντα 5:2)
Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ ( )ﷺείπε:
“Ο Αλλάχ υποστηρίζει έναν δούλο, όσο αυτός υποστηρίζει τον
αδελφό του.”
Επίσης ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ ( )ﷺείπε:
“Όποιος καθοδηγεί άλλους σε μια καλή πράξη, θα λάβει την
αντίστοιχη αμοιβή με αυτούς που τον ακολούθησαν σε αυτή
την καλή πράξη, χωρίς να μειώσει στο ελάχιστο τη δική τους
αμοιβή.”
Επίσης ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ ( )ﷺείπε στον Άλι (η
ευαρέστηση του Αλλάχ επ’ αυτού):
“Μα τον Αλλάχ, το να καθοδηγήσει ο Αλλάχ ένα άτομο μέσω
εσένα, είναι καλύτερο για σένα από το να αποκτήσεις
κόκκινες καμήλες (οι κόκκινες καμήλες είχαν την πιο μεγάλη
χρηματική αξία για τους Άραβες εκείνη την εποχή).”
Γι' αυτό αποφάσισα να συλλέξω σ' αυτό το βιβλίο κάποια από τα
αυθεντικά επικυρωμένα Χαντίθ (τα λόγια του Προφήτη  ) ﷺτο
οποίο βιβλίο περιέχει για κάθε έναν ένα δρόμο προς τη
Mέλλουσα Zωή. Επίσης, περιέχει τις επιβραβεύσεις και τις
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τιμωρίες για κάθε πράξη, όπως τα Χαντίθ που αναφέρονται στους
ηθικούς χαρακτήρες και στην θεραπεία των καρδιών κλπ.
Γι' αυτό δεν ανέφερα παρά μόνο τα επικυρωμένα Χαντίθ που
καταγράφηκαν στα γνωστά βιβλία των Χαντίθ και ξεκίνησα κάθε
κεφάλαιο με εδάφια από το Ένδοξο Κοράνιο.
Ελπίζω αυτό το βιβλίο να οδηγήσει τον αναγνώστη σε κάθε καλό
και να τον εμποδίσει από κάθε κακό και ζητάω από όποιον
αδελφό έχει επωφεληθεί με κάτι από αυτό το βιβλίο, το να
επικαλείται τον Αλλάχ για να συγχωρέσει εμένα, τον πατέρα μου,
τους λόγιους που με δίδαξαν και όλους τους Μουσουλμάνους.
Στον Αλλάχ και μόνο εναποθέτω την εμπιστοσύνη μου και από
Αυτόν και μόνο ζητάω βοήθεια. Δεν υπάρχει μέσο που μπορεί να
φέρει καλό ή να εμποδίσει κακό, εκτός από αυτό που βρίσκεται
στα Χέρια του Αλλάχ. Στ' αλήθεια ο Αλλάχ είναι ο Αλ-‘Αζείζ
(Ανίκητος, Παντοδύναμος), ο Αλ-Χακείμ (Σοφός).

7

Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του
Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου)

Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος είπε:

Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος είπε:

"Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος είπε:
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Ο 'Όμαρ μπιν Αλ-Χαττάμπ (Η ευαρέστηση του Αλλάχ επ’
αυτού) αφηγήθηκε πως ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ ( )ﷺείπε:
«Η αμοιβή των πράξεων εξαρτάται από τις προθέσεις, και κάθε
άτομο θα λάβει την αμοιβή σύμφωνα με αυτό που σκόπευε. Έτσι,
όποιος μεταναστεύει για τον Αλλάχ και τον Αγγελιαφόρο Του,
τότε η μετανάστευσή του θα είναι για τον Αλλάχ και τον
Αγγελιαφόρο Του. Και όποιος μεταναστεύει για εγκόσμια οφέλη
ή για να παντρευτεί μια γυναίκα, η μετανάστευσή του θα είναι
για ό, τι μετανάστευσε.»
(Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ)

Η Αΐσα (Η ευαρέστηση του Αλλάχ επ’ αυτής) αφηγήθηκε πως
ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ ( )ﷺείπε:
«Ένας στρατός θα εισβάλει στην Κά‘μπα και όταν φτάσει σε μια
έρημο, όλους τους θα τους καταπιεί η γη.» Εκείνη ρώτησε, «Ω,
Αγγελιαφόρε του Αλλάχ! Γιατί όλους τους, αφού υπάρχουν
ανάμεσά τους εκείνοι που έχουν κάποια εμπορική συναλλαγή
μαζί τους (που δεν ήρθαν για να εισβάλουν την Κά‘μπα) και
εκείνοι που δεν ανήκουν σ' αυτούς (δηλ. που αναγκάστηκαν να
βγουν μαζί τους, όπως οι δούλοι κλπ.);» Είπε ﷺ: «Όλους τους θα
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τους καταπιεί η γη, αλλά θα αναστηθούν για την Κρίση (κατά την
Ημέρα της Κρίσεως) σύμφωνα με τις προθέσεις τους.»
(Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ)

Η Αΐσα (Η ευαρέστηση του Αλλάχ επ’ αυτής) αφηγήθηκε πως
ο Προφήτης ( )ﷺείπε:
«Δεν υπάρχει μετανάστευση μετά την κατάκτηση (της Μέκκας,
δηλ. δε θα εγκαταλείψετε τη Μέκκα ξανά από το φόβο των
διογμών από τους άπιστους), αλλά το Τζιχάντ (θα συνεχιστεί) και
η (αμοιβή για την) πρόθεση (για μετανάστευση ή Τζιχάντ). Άρα,
αν ο Μουσουλμάνος κυβερνήτης σάς καλεί για Τζιχάντ,
ανταποκριθείτε στο κάλεσμά του.»
(Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ)

Ο Τζάμπιρ μπιν Αμπντ Αλλάχ Αλ-Ανσάρι (Η ευαρέστηση του
Αλλάχ επ’ αυτών) ανέφερε: Συνοδεύσαμε τον Προφήτη ( )ﷺσε
μια μάχη, και είπε:
«Υπάρχουν κάποιοι άνδρες στη Μεδίνα, οι οποίοι είναι μαζί σας
κάθε φορά που πορεύεστε και σε όποια κοιλάδα διασχίζετε. Τους
εμπόδισε η ασθένεια (το να είναι μαζί σας αυτοπροσώπως).»
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Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή είπε: «Μοιράζονται την ανταμοιβή
μαζί σας.»
(Μόσλεμ)

Ο Αλ-Μπουχάρι κατέγραψε πως ο Άνας μπιν Μάλικ (Η
ευαρέστηση του Αλλάχ επ’ αυτού) είπε:
«Επιστρέφαμε από τη μάχη του Ταμπούκ μαζί με τον Προφήτη
()ﷺ, και ο Προφήτης ( )ﷺείπε: «Υπάρχουν άνθρωποι, τους
οποίους αφήσαμε πίσω στη Μεδίνα, οι οποίοι μας συνόδευαν
(πνευματικά) σε κάθε πέρασμα και κοιλάδα που διασχίσαμε.
Έμειναν πίσω για κάποιον έγκυρο λόγο.»

Ο Μα‘ν μπιν Γιαζίντ μπιν Αλ-Άχνας (Η ευαρέστηση του
Αλλάχ επ’ αυτών) (ο ίδιος, ο πατέρας και ο παππούς του, ήταν
όλοι Σύντροφοι) ανέφερε:
«Ο πατέρας μου έβαλε στην άκρη μερικά δηνάρια για
ελεημοσύνη και τα έδωσε σε έναν άνδρα στο τζαμί ώστε να τα
δώσει στους φτωχούς. Πήγα σε αυτόν τον άνδρα και πήρα αυτά
τα δηνάρια και έπειτα πήγα μ' αυτά στον πατέρα μου. Τότε ο
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πατέρας μου είπε: «Μα τον Αλλάχ, δεν είχα την πρόθεση να σου
δώσω απ’ αυτά!» Έτσι, πήγαμε στον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ
( )ﷺκαι θέσαμε το ζήτημα ενώπιών του. Εκείνος ( )ﷺείπε στον
πατέρα μου, «Γιαζίντ, έχεις ανταμειφθεί για την πρόθεση που
είχες.» Και είπε σε μένα, «Μα‘ν, είσαι δικαιούχος αυτών που
έλαβες (επειδή ο Μα‘ν ήταν φτωχός και άξιζε να πάρει από την
ελεημοσύνη).»
(Αλ-Μπουχάρι)

Ο Σά‘ντ μπιν Άμπι Ουακκάς (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ’
αυτού) (ένας από τους δέκα που είχαν λάβει τις χαρμόσυνες
ειδήσεις της εισόδου στον Παράδεισο) είπε:
«Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (ειρήνη σ’ αυτόν) με επισκέφτηκε
κατά την ασθένειά μου, η οποία έγινε σοβαρή κατά το έτος
Χίτζατ αλ-Ουαντά‘ (Αποχαιρετιστήριο Προσκύνημα). Είπα, «Ω,
Αγγελιαφόρε του Αλλάχ, μπορείς να δεις τον πόνο από τον οποίο
υποφέρω και είμαι ένας άνδρας με πόρους και δεν υπάρχει κανείς
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να κληρονομήσει από μένα, παρά μόνο μία κόρη. Να δώσω τα
δύο τρίτα της ιδιοκτησίας μου σε ελεημοσύνη;» Εκείνος ( )ﷺείπε:
«Όχι». Τον ρώτησα, «Τότε τα μισά, ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ;»
Εκείνος ( )ﷺείπε, «Όχι». Τότε ρώτησα, «Μπορώ να χαρίσω το
ένα τρίτο;» Εκείνος ( )ﷺείπε, «Χάρισε το ένα τρίτο και αυτό είναι
και πάλι υπερβολικό. Είναι καλύτερο να αφήσεις τους
κληρονόμους σου πλούσιους παρά να τους αφήσεις φτωχούς, να
επαιτούν από τους ανθρώπους. Δεν θα ξοδέψεις το παραμικρό σε
ελεημοσύνη για χάρη του Αλλάχ, χωρίς να ανταμειφθείς γι’ αυτό·
ακόμη και για την μπουκιά φαγητού με την οποία ταΐζεις τη
γυναίκα σου.» Είπα, «Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ, θα παραμείνω
εδώ (στη Μέκκα) μακριά από (τη μετανάστευση μου στη Μεδίνα)
και τους συντρόφους μου;” Εκείνος ( )ﷺείπε: «Εσύ δε θα μείνεις
και δε θα κάνεις μια καλή πράξη επιδιώκοντας μέσω αυτής την
ευχαρίστηση του Αλλάχ, εκτός να κερδίσεις υψηλότερη θέση
στην ευσέβεια και αμοιβή. Ελπίζω (από τον Αλλάχ) το να ζήσεις
περισσότερο και να ωφεληθούν από σένα κάποιοι άνθρωποι (οι
Μουσουλμάνοι) και κάποιοι άλλοι (οι εχθροί του Ισλάμ) να
βλαφθούν από σένα! Ω, Αλλάχ, ολοκλήρωσε για τους
Συντρόφους μου τη μετανάστευσή τους και μην τους κάνεις να
ανακαλέσουν.» Ο Σα‘ντ μπιν Χάουλα όμως, πέθανε, και ο
Αγγελιαφόρος του Αλλάχ ( )ﷺθρήνησε για το θάνατό του, όταν
πέθανε στη Μέκκα.”
(Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ)

Ο Άμπου Χουράιρα (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ’ αυτού)
αφηγήθηκε πως ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ ( )ﷺείπε:
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«Ο Αλλάχ δεν κοιτάζει τα σώματά σας, ούτε την εμφάνισή σας,
αλλά κοιτάζει τις καρδιές και τις πράξεις σας.»
(Μόσλεμ)

Ο Άμπου Μούσα Αλ-Άσ‘αρεϊ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ’
αυτού) ανέφερε πως ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ ( )ﷺρωτήθηκε
σχετικά με αυτόν που πολεμά στο πεδίο της μάχης από ανδρεία,
ή από θυμό για χάρη του έθνους του, ή για επίδειξη, και ποιο από
αυτά θεωρείται μάχη για χάρη του Αλλάχ; Ο Αγγελιαφόρος του
Αλλάχ ( )ﷺείπε:
«Αυτός που πολεμά προκειμένου ο Λόγος του Αλλάχ να γίνει ο
ανώτερος, θεωρείται πως αγωνίζεται για χάρη του Αλλάχ.»
(Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ)

Ο Άμπου Μπάκρα Αθ-Θάκαφι (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ’
αυτού) ανέφερε πως ο Προφήτης ( )ﷺείπε:
«Όταν δύο Μουσουλμάνοι εμπλέκονται σε μάχη ο ένας εναντίον
του άλλου με τα ξίφη τους, (κι ένας σκοτώνεται) και οι δύο είναι
καταδικασμένοι στην Κόλαση» Εγώ είπα, «Ω, Αγγελιαφόρε του
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Αλλάχ! Για αυτόν που σκοτώνει, είναι κατανοητό, αλλά γιατί και
αυτός που σκοτώθηκε;» Εκείνος ( )ﷺαπάντησε: «Ήταν πρόθυμος
να σκοτώσει τον σύντροφό του.»
(Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ)

Ο Άμπου Χουράιρα (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ’ αυτού)
αφηγήθηκε πως ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ ( )ﷺείπε:
«Η ανταμοιβή της προσευχής που τελείται από ένα άτομο στο
Τζαμί με τους άλλους Μουσουλμάνους (Σαλάτ Αλ-Τζαμά‘α),
είναι είκοσι κάτι φορές ανώτερη από αυτήν της προσευχής που
τελείται στο σπίτι ή στον εργασιακό χώρο, γιατί αν κάποιος
τελέσει νίψη (Ουντού’) και την κάνει τέλεια, κι έπειτα πάει προς
το τζαμί με μόνη πρόθεση να προσφέρει προσευχή, τότε για κάθε
βήμα που κάνει προς το τζαμί, ο Αλλάχ τον αναβαθμίζει κατά ένα
βαθμό σε αμοιβή και (συγχωρεί) διαγράφει μία από τις αμαρτίες
του (σε κάθε βήμα του) μέχρι να εισέλθει στο τζαμί. Από τη
στιγμή που εισέλθει στο τζαμί θεωρείται σε (προσευχή) για όσο
περιμένει για την προσευχή· και οι άγγελοι συνεχίζουν να ζητούν
τη συγχώρεση του Αλλάχ γι’ αυτόν, και συνεχίζουν να λένε: ‘Ω,
Αλλάχ! Συγχώρεσέ τον, Ω, Αλλάχ! Ελέησε τον, Ω, Αλλάχ! Δέξου
τη μετάνοιά του’, για όσο συνεχίζει να κάθεται στο μέρος
προσευχής του και δεν αερίζεται ούτε βλάπτει κανέναν.’»
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(Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ)

Ο ‘Αμπντ Αλλάχ ιμπν ‘Αμπάς (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ’
αυτών) ανέφερε: Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ ( )ﷺείπε πως ο
Αλλάχ, ο Ένδοξος, (σε ένα Χαντίθ Κούντουσεϊ) είπε:
«Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ έχει διατάξει οι καλές και οι κακές πράξεις
να καταγράφονται. Έπειτα, εξήγησε ξεκάθαρα (στους αγγέλους)
το πώς (γράφονται): Όποιος αποφάσισε να κάνει μια καλή πράξη
αλλά δεν την έκανε, τότε ο Αλλάχ θα την καταγράψει γι’ αυτόν
ως μία πλήρη καλή πράξη. Αλλά αν την κάνει, τότε ο Αλλάχ θα
την καταγράψει γι’ αυτόν ως δέκα μέχρι εφτακόσιες, μέχρι και
πολύ πολλαπλάσιες. Μα όποιος αποφάσισε να κάνει μια κακή
πράξη αλλά δεν την έκανε, τότε ο Αλλάχ θα την καταγράψει γι’
αυτόν ως μία πλήρη καλή πράξη. Μα αν την κάνει, τότε ο Αλλάχ
θα την καταγράψει γι’ αυτόν ως (μόνο) μία κακή πράξη.»
(Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ)
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Ο 'Αμπντ Αλλάχ μπιν ‘Όμαρ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ’
αυτού) αφηγήθηκε πως ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ ( )ﷺείπε:
«Τρεις άνδρες από τα έθνη πριν από σας ξεκίνησαν για ένα ταξίδι.
Όταν πλησίαζε η νύχτα, κοιμήθηκαν σε μία σπηλιά στη βάση
ενός βουνού. Ένας βράχος έπεσε από το βουνό και μπλόκαρε την
είσοδο της σπηλιάς. Εκείνοι είπαν: ‘Τίποτα δεν θα μας σώσει από
αυτό, εκτός κι αν προσευχηθούμε στον Αλλάχ αναφέροντας τις
καλύτερες πράξεις που έχουμε κάνει στις ζωές μας.’ Τότε, ένας
από αυτούς είπε: ‘Ω, Αλλάχ! Είχα δύο ηλικιωμένους γονείς και
δεν προσέφερα ποτέ στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου γάλα
για να πιουν το βράδυ, προτού να προσφέρω σ’ αυτούς. Μια
μέρα, πήγα μακριά αναζητώντας βοσκή και δεν μπόρεσα να
επιστρέψω μέχρι που κοιμήθηκαν. Όταν άρμεξα όπως συνήθως
και τους έφερα το γάλα, τους βρήκα και τους δύο να κοιμούνται.
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Δεν ήθελα να τους ενοχλήσω και ούτε μου άρεσε να δώσω γάλα
στα παιδιά και στη γυναίκα μου πριν απ’ αυτούς. Τα παιδιά μου
έκλαιγαν από την πείνα στα πόδια μου αλλά περίμενα με το
σκεύος στο χέρι μου μέχρι να ξυπνήσουν. Όταν ξύπνησαν κατά
την αυγή, ήπιαν το γάλα τους. Ω, Αλλάχ! Αν το έκανα αυτό για
τη Χάρη Σου, τότε απάλλαξέ μας από την δυστυχία που μας
προκαλεί αυτός ο βράχος’. Ο βράχος μετακινήθηκε λίγο αλλά δεν
ήταν σε θέση να βγουν. Ο επόμενος είπε: ‘Ω, Αλλάχ! Είχα μια
ξαδέρφη την οποία αγαπούσα περισσότερο από οποιονδήποτε
άλλο.
(σύμφωνα με μια άλλη αφήγηση είπε:)
“την οποία αγαπούσα όσο μπορεί ένας άνδρας να αγαπήσει μια
γυναίκα. Θέλησα να συνευρεθώ μαζί της σεξουαλικά αλλά εκείνη
αρνήθηκε. Όντας πολύ πιεσμένη κατά ένα έτος, ήρθε σε μένα
αναζητώντας βοήθεια. Της έδωσα εκατόν είκοσι δηνάρια με τον
όρο να βρεθούμε για σεξουαλική συνεύρεση. Εκείνη συμφώνησε
και όταν έγινα σε θέση να κάνω αυτό που ήθελα,
(σύμφωνα με μια άλλη αφήγηση:)
“και όταν έκατσα μεταξύ των δύο ποδιών της, μου είπε: 'Να
φοβάσαι τον Αλλάχ και να μην αφαιρέσεις την παρθενιά μου
εκτός μέσω γάμου. (Ντράπηκα και) απομακρύνθηκα από εκείνη
παρόλο που την αγαπούσα περισσότερο απ’ οποιονδήποτε άλλο·
και την άφησα να κρατήσει τα χρήματα που της έδωσα. Ω,
Αλλάχ! Αν το έκανα αυτό για την Χάρη Σου, τότε απομάκρυνε
την δυστυχία στην οποία βρισκόμαστε.’ Ο βράχος μετακινήθηκε
λίγο περισσότερο, αλλά και πάλι δεν μπορούσαν να βγουν έξω.
Ο τρίτος είπε: ‘Ω, Αλλάχ! Προσέλαβα ορισμένους εργάτες και
τους πλήρωσα τους μισθούς τους, εκτός από έναν, ο οποίος
αναχώρησε χωρίς να πάρει την αμοιβή του. Επένδυσα τα
χρήματά του σε μια επιχείρηση και η επιχείρηση ευδοκίμησε σε
σπουδαίο βαθμό. Μετά από καιρό ήρθε σε μένα και μου είπε: 'Ω,
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δούλε του Αλλάχ, πλήρωσέ μου αυτά που μου οφείλεις'. Εγώ
είπα: 'Όλα όσα βλέπεις είναι δικά σου –καμήλες, βοοειδή, αίγες
και δούλοι'. Εκείνος είπε: 'Ω, δούλε του Αλλάχ! Μη με χλευάζεις'.
Του είπα: Δεν σε χλευάζω'. Έτσι, πήρε όλα τα πράγματα και
έφυγε. Δεν άφησε τίποτα. Ω, Αλλάχ! Αν το έκανα αυτό για την
Χάρη Σου, τότε απάλλαξέ μας από την δυστυχία μας!’ Ο βράχος
μετακινήθηκε στην άκρη και κατάφεραν να βγουν έξω
περπατώντας ελεύθερα.»
(Αλ-Μπουχάρι και Μόσλεμ)
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