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Πξόινγνο
Πώο κπνξείο λα θεξδίζεηο ηελ αγάπε ηνπ Αιιάρ ηνπ
Παληνδύλακνπ;
Όιε ε δόμα αλήθεη ζηνλ Αιιάρ, ηνλ Παληνδύλακν. Καλείο
δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ιαηξεύεηαη παξά κόλν ν Αιιάρ, θαη
εηξήλε ζηνλ Πξνθήηε () Σνπ, ην Μσράκκαλη, ηελ
νηθνγέλεηα, ηηο ζπδύγνπο, ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο
ζπληξόθνπο ηνπ.
Σν πην ζεκαληηθό πξάγκα ζηελ θαζεκεξηλή δσή θάζε
Μνπζνπικάλνπ είλαη ε ηήξεζε ηεο νύλλα (πξάμεηο,
ελέξγεηεο, ζπλήζεηεο, ηξόπνπο δσήο) ηνπ Πξνθήηε () ζε
όιεο ηνπ ηηο πξάμεηο θαη ξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλώζεη
ηε δσή ηνπ ζύκθσλα κε ηελ Πξνθεηηθή νύλλα, από ην
πξσί σο ην βξάδπ.
Ο Γνπ Αλ-Ννπλ Αι-Μάζξη είπε: ‘‘Μία από ηιρ ενδείξειρ
αγάπηρ ππορ ηον Αλλάσ, ηον Πανηοδύναμο είναι η ηήπηζη
ηηρ Σούννα ηος Πποθήηη () Τος ζηοςρ ηπόποςρ, ηιρ
ππάξειρ, ηιρ ενηολέρ και ηην παπάδοζή ηος.’’
Ο Αιιάρ, ν Παληνδύλακνο, είπε:  Πεο (σ, Μσράκκαλη),
αλ αγαπάηε ηνλ Αιιάρ, αθνινπζήζηε κε, γηα λα ζαο
αγαπήζεη ν Αιιάρ θαη λα ζπγρσξέζεη γηα ζαο ηηο
ακαξηίεο ζαο, θαη ν Αιιάρ είλαη Γαθνύξ (ζπγρσξεί ηα
πάληα), Ραρείκ (Πνιπεύζπιαρλνο).  (Κνξάλην 3:31)
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Ο Αι-Υάζζαλ Αι-Μπάζξη είπε, επεμεγώληαο ην
πξναλαθεξζέλ εδάθην: ‘‘Η ένδειξη ηηρ αγάπηρ ηοςρ ππορ
ηον Αλλάσ ήηαν η ηήπηζη ηηρ Σούννα ηος Πποθήηη Τος
().’’
Ζ ζέζε ηνπ πηζηνύ, ζρεηηθά κε ηελ πίζηε ηνπ, κεηξηέηαη από
ην βαζκό αθνινπζίαο ηνπ Πξνθήηε (), ζπλεπώο, όζν
πεξηζζόηεξν αθνινπζεί ηε νύλλα, ηόζν πην πςειή θαη
ηηκεκέλε ζέζε ζα ηνπ δίλεη ν Αιιάρ.
Καη γηα απηό έρσ, ζπγθεληξώζεη απηό ην ζπλνπηηθό
εγρεηξίδην, ώζηε λα αλαβηώζσ ηε νύλλα ηνπ Πξνθήηε ()
ζηελ θαζεκεξηλή δσή όισλ ησλ Μνπζνπικάλσλ. ηε
ιαηξεία ηνπο, ην θαγεηό, ην πνηό, ηελ αληηκεηώπηζε άιισλ
αλζξώπσλ, ηε λίςε, ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδό ηνπο, ηελ
έλδπζε θαη όιεο ηηο ελέξγεηεο θαη πξάμεηο ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο.
θέςνπ απιά πσο όηαλ ράλεη θαλείο έλα ρξεκαηηθό πνζό,
ζα ςάμεη έληνλα γηα λα βξεη έλα ηέηνην πνζό, κα ζα δείμεη ην
ίδην ελδηαθέξνλ γηα θάπνηα μεραζκέλε πξνθεηηθή νύλλα,
ώζηε λα ηελ εθαξκόζεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ;
Σν πξόβιεκα ζήκεξα είλαη: όηη λνηαδόκαζηε γηα ηελ
πεξηνπζία καο πεξηζζόηεξν από ην λα αθνινπζήζνπκε ηε
νύλλα ηνπ Πξνθήηε ().
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Ο Αιιάρ, ν Παληνδύλακνο, είπε:  η’ αιήζεηα, πξνηηκάηε
(σ, άλζξσπνη) ηελ εγθόζκηα δσή, ελώ ε Μέιινπζα είλαη
θαιύηεξε θαη πην δηαξθήο.  (Κνξάλην 87: 16-17)
ε απηό ην εγρεηξίδην κηιάκε γηα ηε νύλλα, γηα ηελ νπνία
ζα αληακεηθζείο αλ ηελ εθαξκόζεηο, αιιά δελ ζα ηηκσξεζείο
αλ ηελ παξαιείςεηο. Ζ νύλλα επαλαιακβάλεηαη κέξα θαη
λύρηα θαη είλαη εύθνιν λα εθαξκνζηεί ζε όινπο ηνπο ηνκείο
ηεο δσήο ηνπ πηζηνύ.
Έηζη, ν ζηόρνο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη λα εηζάγεη ηνλ πην
εύθνιν ηξόπν εθαξκνγήο ηέηνησλ θαζεκεξηλώλ πξνθεηηθώλ
πξάμεσλ, πνπ μεπεξλνύλ ηηο ρίιεο εκεξεζίσο θαη ηηο ηξηάληα
ρηιηάδεο κεληαίσο. Πόζα, ινηπόλ, ζα ράζεηο αλ δελ γλσξίδεηο
απηέο ηηο πξνθεηηθέο πξάμεηο ή αλ ηηο γλσξίδεηο, αιιά δελ
ηηο εθαξκόδεηο!
Σα πιενλεθηήκαηα
Πξάμεσλ:

εθαξκνγήο

ησλ

Πξνθεηηθώλ

1 –Οδεγνύλ πξνο ηελ αγάπε ηνπ Αιιάρ.
2 –Πξνζθέξνπλ απνδεκίσζε γηα θάζε έιιεηςε ζηα
ζξεζθεπηηθά θαζήθνληα.
3 –πγθξαηνύλ ην άηνκν από ην λα πέζεη ζε θάπνηα
θαηλνηνκία.
4 –Απνηεινύλ ζεβαζκό ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο.
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Ω, Μνπζνπικάλνη! Σεξείηε ηε νύλλα ηνπ Πξνθήηε ζαο,
ηνπ Μσράκκαλη (). Αλαβηώζηε θαη εθαξκόζηε ηελ ζηελ
θαζεκεξηλή ζαο δσή. Δίλαη απόδεημε αγάπεο πξνο ηνλ
Πξνθήηε ()θαη έλδεημε αιεζηλήο αθνινπζίαο ησλ
ηξόπσλ ηνπ θαη ηεο εζηθήο ηνπ.

Η νύλλα θαηά ην «Ξύπλεκα»
1 –θνύπηζκα ηνπ πξνζώπνπ κε ηα ρέξηα ώζηε λα
απνκαθξπλζνύλ ηα «ζεκάδηα» ηνπ ύπλνπ: Ο Αλ-Νάνπανπη
θαη ν Ηκπλ Υάηδαξ πξόηεηλαλ απηήλ ηελ πξάμε
αλαθεξόκελνη ζε έλα ραληίζ πνπ αθεγήζεθε ν Ηκάκ Μόζιεκ
«…ηόηε ν Πξνθήηεο () μύπλεζε θαη άξρηζε λα ζθνππίδεη
ην πξόζσπό ηνπ από ηνλ ύπλν κε ηα ρέξηα ηνπ.»
2 –Πξνθνξά απηνύ ηνπ Νηνπ‘ά’ (επίθιεζε): «Αλ-Χάμνηοσ
Λιλλάτι Ελ-Λάδδι ’Ατιάνα μπα‘νηάμα ’Αμάηανα οσά Ιλάιτι
Αν-Νεζούρ» (Δπραξηζηώ ηνλ Αιιάρ πνπ καο έδσζε δσή
αθνύ πξώηα καο λέθξσζε, θαη όιε ε αλάζηαζε ζα είλαη ζ’
Απηόλ) (Αι-Μπνπράξη).

6

3 –Υξήζε «ηνπάθ»1: «Κάζε θνξά πνπ ν Πξνθήηεο ()
μππλνύζε, θαηά ηε λύρηα, ρξεζηκνπνηνύζε ην ηνπάθ γηα λα
βνπξηζίζεη ηα δόληηα ηνπ.» (Αι-Μπνπράξη)
4- Πιύζηκν ησλ ρεξηώλ ηξεηο θνξέο: Ο Πξνθήηεο () είπε:
«Όηαλ θαλείο από ζαο μππλά από ηνλ ύπλν ηνπ, αο κελ βάιεη
ην ρέξη ηνπ ζε θαλέλα δνρείν, κέρξη λα ηα πιύλεη πξώηα
ηξεηο θνξέο.» (Αι-Μπνπράξη)

Η νύλλα θαηά ηελ
«Δίζνδν θαη ηελ Έμνδν από ην Μπάλην»
1 –Δίζνδνο κε ην αξηζηεξό πόδη θαη έμνδνο κε ην δεμί.
2 –Νηνπ‘ά’ (επίθιεζε) εηζόδνπ: «Αλλάτοσμα ίννι ’α‘ούδοσ
Μπίκα μιν Αλ-Χούμπθι οσά Αλ-Χαμπά’ιθ» (Αλαδεηώ
θαηαθύγην ζηνλ Αιιάρ από όια ηα ηδηλλ αξζεληθά θαη
ζειπθά). (Αι-Μπνπράξη)
3 –Νηνπ‘ά’ εμόδνπ: «Γοσθράνακ» (Ω, Αιιάρ, ζπγρώξεζέ
καο). (Άκπη Νηανύλη).

Έλα μύιν από ην δέληξν Άξααθ (αιβαληόλα Πελζίθα) γηα
ηνλ θαζαξηζκό ησλ δνληηώλ.
1
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Οη άλζξσπνη πεγαίλνπλ ζην κπάλην πνιιέο θνξέο ηελ
εκέξα. Φαληάζνπ, ινηπόλ, ηελ ακνηβή πνπ θεξδίδεηο θαηά
ηελ εθαξκνγή ησλ ηξηώλ απηώλ βεκάησλ θάζε θνξά πνπ
ρξεζηκνπνηείο ην κπάλην!

Η νύλλα θαηά ηελ ηέιεζε «Νίςεο» (Οπληνύ’)
1 –Αλαθνξά ηνπ νλόκαηνο ηνπ Αιιάρ, (Μπίζμι Ελλάα) (ζην
Όλνκα ηνπ Αιιάρ).
2 –Πιύζηκν ησλ ρεξηώλ ηξεηο θνξέο.
3 –Ξέπιπκα ηνπ ζηόκαηνο, κε ην λεξό λα ζηξνβηιίδεηαη ζην
ζηόκα, θαη ην μέπιπκα ηεο κύηεο, εηζπλένληαο ην λεξό κε ην
δεμί ρέξη, θαη εθπλένληάο ην κε ην αξηζηεξό.
Απηό γηαηί ζην ραληίζ αλαθέξεηαη όηη ν Πξνθήηεο ()
«Έπιελε ηα ρέξηα ηνπ ηξεηο θνξέο, έπεηηα μέπιελε ην ζηόκα
ηνπ θαη μέπιελε ηε κύηε ηνπ εηζπλένληαο ην λεξό, θαη έπεηηα
εθπλένληάο ην, θαη έπιελε ην πξόζσπό ηνπ ηξεηο θνξέο…»
[Αι-Μπνπράξη θαη Μόζιεκ]
4 –Τπεξβνιή ζην μέπιπκα ηνπ ζηόκαηνο θαη ηεο κύηεο αλ
θάπνηνο δε λεζηεύεη.
5 –Ξέπιπκα ηνπ ζηόκαηνο θαη ηεο κύηεο κε ηελ ίδηα ρνύθηα
λεξνύ. Απηό εμαηηίαο ηνπ ραληίζ, «[ν Πξνθήηεο ()] έβαιε
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ην ρέξη ηνπ [ζην δνρείν πνπ πεξηείρε λεξό], μέπιπλε ην
ζηόκα θαη ηε κύηε ηνπ κε ηελ ίδηα ρνύθηα.». [Αι-Μπνπράξη
θαη Μόζιεκ]
6 –Υξήζε ηνπ ηνπάθ κε ηελ πιύζε ηνπ ζηόκαηνο. Ο
Πξνθήηεο () ιέεη: «Αλ δελ θνβόκνπλ λα είλαη δύζθνιν γηα
ηελ Ούκκα (νπαδνύο) κνπ, ζα ηνπο είρα δηαηάμεη λα
ρξεζηκνπνηνύλ ην ηνπάθ ζε θάζε Οπληνύ’.» [Αθεγήζεθε ν
Άρκαλη θαη ν Αλ-Ναζά’η].
7 –Πέξαζκα ησλ βξεγκέλσλ δαρηύισλ αλάκεζα ζηα γέληα
θαηά ηελ πιύζε ηνπ πξνζώπνπ. Αλαθέξεηαη ζην ραληίζ όηη ν
Πξνθήηεο (): «Πεξλνύζε ηα βξεγκέλα δάρηπιά ηνπ
αλάκεζα ζηα γέληα ηνπ θαηά ηελ ηέιεζε λίςεο.» [ΑηΣίξκηδετ]
8 –θνύπηζκα ηνπ θεθαιηνύ. Απηό πξαγκαηνπνηείηαη σο
εμήο: πέξαζκα ησλ βξεγκέλσλ ρεξηώλ πάλσ από ην θεθάιη,
από κπξνζηά πξνο ηα πίζσ θαη αληίζηξνθα. Όζν γηα ην
ππνρξεσηηθό ζθνύπηζκα ηνπ θεθαιηνύ, είλαη ην ζθνύπηζκα
πάλσ από ην θεθάιη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν. ύκθσλα κε
αθεγήζεηο: «Ο Αγγειηαθόξνο ηνπ Αιιάρ ζθνύπηδε ην
θεθάιη ηνπ [θαηά ην Οπληνύ’] από κπξνζηά πξνο ηα πίζσ
θαη αληίζηξνθα.» [Αι-Μπνπράξη θαη Μόζιεκ]
9 –Σν πιύζηκν αλάκεζα ζηα δάρηπια ησλ ρεξηώλ θαη ησλ
πνδηώλ. Ο Πξνθήηεο () είπε, «Να ηειείο ηε λίςε (Οπληνύ’)
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ζνπ ηέιεηα θαη πιύλε αλάκεζα ζηα δάρηπια (ησλ ρεξηώλ θαη
ησλ πνδηώλ)». (Μόζιεκ)
10 –Πιύζηκν ηνπ δεμηνύ [άθξνπ] πξηλ από ην αξηζηεξό.
ύκθσλα κε ην ραληίζ, ν Αγγειηαθόξνο ηνπ Αιιάρ ():
«πλήζηδε λα μεθηλά από ηε δεμηά πιεπξά όηαλ ηεινύζε
Οπληνύ’ θαη όηαλ θνξνύζε παπνύηζηα.» [Αι-Μπνπράξη θαη
Μόζιεκ]
11 –Πιύζηκν ηνπ πξνζώπνπ, ησλ ρεξηώλ θαη ησλ πνδηώλ
ηξεηο θνξέο.
12 –Πξνθνξά ησλ δύν καξηπξηώλ ηεο πίζηεο [Αζαραληαηάηλ] κεηά ην ηέινο ηεο λίςεο (Οπληνύ’). Γειαδή,
λα ιέεη θαλείο, «’αζτάνηω αλ-λά ιλάτα ίλλα Αλλάα,
Οσατνηάτοσ λα ζαρίκα Λάτ, οσά ’αζτάνηω ’αν-να
Μωτάμμανηαν ‘άμπνηοστοσ οσά ραζζούλοσ.» (Μαξηπξώ
πσο δελ ππάξρεη θαλέλαο ζεόο εθηόο από ηνλ Αιιάρ θαη
κόλν ρσξίο θαλέλαλ εηαίξν θαη ν Μσράκκαλη είλαη ν
δνύινο θαη ν Αγγειηαθόξνο Σνπ). ύκθσλα κε κηα αθήγεζε
ν Πξνθήηεο () είπε, «Όπνηνο ηειεί ηε λίςε (Οπληνύ’)
άςνγα θαη έπεηηα πεη: Μαξηπξώ πσο δελ ππάξρεη θαλέλαο
ζεόο εθηόο από ηνλ Αιιάρ θαη κόλν ρσξίο θαλέλαλ εηαίξν
θαη ν Μσράκκαλη είλαη ν δνύινο θαη ν Αγγειηαθόξνο Σνπ,
νη νρηώ πύιεο ηνπ Παξαδείζνπ ζα αλνηρζνύλ γηα εθείλνλ θαη
κπνξεί λα εηζέιζεη από όπνηα επηζπκεί.» [Μόζιεκ]
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13 –Σέιεζε λίςεο ζην ζπίηη. Ο Πξνθήηεο () είπε, «Αλ
θάπνηνο εθηειεί Οπληνύ’ ζην ζπίηη ηνπ θαη έπεηηα
πεξπαηήζεη πξνο έλαλ από ηνπο νίθνπο ηνπ Αιιάρ (δει.
Σδακί) γηα λα ηειέζεη κηα ππνρξεσηηθή πξνζεπρή από απηέο
πνπ επηβιήζεθαλ από ηνλ Αιιάρ, ηόηε θαζέλα από ηα
βήκαηά ηνπ ζα ζβήλεη κηα από ηηο ακαξηίεο ηνπ, θαη ην
επόκελν (βήκα ηνπ) ζα απμάλεη ηελ θαηαηαμή ηνπ ζηνλ
Παξάδεηζν.» [Μόζιεκ]
14 –Πιύζηκν ηεο ζηνρεπκέλεο πεξηνρήο κε ηα ρέξηα θαηά ηε
δηάξθεηα ή κεηά ην πιύζηκν ηεο πεξηνρήο κε λεξό (δει. ην
λα πιύλεη θαλείο ηελ ζηνρεπκέλε πεξηνρή θαη κε ην λεξό θαη
κε ηα ρέξηα, θαη όρη λα αθήζεη ην λεξό λα ηξέρεη πάλσ από
ηελ ζηνρεπκέλε πεξηνρή ρσξίο λα ηελ ηξίςεη κε ηα ρέξηα
ηνπ).
15 –Οηθνλνκία ζηελ ρξήζε λεξνύ θαηά ηελ Οπληνύ’. «Ο
Πξνθήηεο () ζπλήζηδε λα ρξεζηκνπνηεί κηθξή πνζόηεηα
λεξνύ θαηά ηε λίςε.» [Αι-Μπνπράξη θαη Μόζιεκ]
16 –Πιύζηκν ησλ ηεζζάξσλ άθξσλ [ρεξηώλ θαη πνδηώλ]
πέξα από ηα πξνθαζνξηζκέλα όξηα γηα ηελ Οπληνύ’.
ύκθσλα κε κηα αθήγεζε, ν Άκπνπ Υνπξάηξα (ε
επαξέζηεζε ηνπ Αιιάρ επ’ απηνύ) ηεινύζε Οπληνύ’, έπιελε
ηα ρέξηα ηνπ κέρξη ηνπο αγθώλεο θαη ιίγν παξαπάλσ θαη ηα
πόδηα ηνπ κέρξη ηνπο αζηξαγάινπο θαη ιίγν παξαπάλσ θαη
έιεγε: «Έηζη είδε ηνλ Αγγειηαθόξν ηνπ Αιιάρ () λα ηειεί
ηελ Οπληνύ’». [Μόζιεκ]
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17 –Σέιεζε δύν ξάθ‘α [Μνλάδεο πξνζεπρήο] κεηά ηελ
Οπληνύ’. Ο Αγγειηαθόξνο ηνπ Αιιάρ () είπε, «Όπνηνο
ηειεί Οπληνύ’ ζαλ ηε δηθή κνπ θαη έπεηηα πξνζθέξεη δύν
ξάθ‘α πξνζεπρήο ρσξίο λα επηηξέπεη ζηηο ζθέςεηο ηνπ λα ηνλ
απνζπνύλ, όιεο νη πξνεγνύκελεο ακαξηίεο ηνπ ζα
ζπγρσξεζνύλ.» [Αι-Μπνπράξη θαη Μόζιεκ]
ύκθσλα κε κηα αλαθνξά ηνπ Μόζιεκ κέζσ ηνπ Οπθκπά
ηκπλ Άκηξ: «Γελ ζα αληακεηθζεί κε ηίπνηα άιιν παξά κε ηνλ
Παξάδεηζν.»
18 –Σειεηνπνίεζε ηεο λίςεο: πιύζηκν θάζε ζηνρεπκέλνπ
ζεκείνπ ηνπ ζώκαηνο κε ηνλ ηειεηόηεξν ηξόπν. Οη
Μνπζνπικάλνη ηεινύλ ζπλήζσο ηελ Οπληνύ’ πέληε θνξέο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, γη’ απηό όηαλ ηεξνύλ απηέο ηηο
νύλλα θάζε θνξά πνπ ηεινύλ λίςε, ζα ιάβνπλ κεγαιύηεξε
ακνηβή.
Αξεηή ηεο ηέιεζεο ησλ παξαπάλσ νύλλα θαηά ηελ
Οπληνύ’:
Ο Πξνθήηεο () είπε, «Όπνηνο ηειεί Οπληνύ’ ηέιεηα, νη
ακαξηίεο ηνπ ζα εμέιζνπλ από ην ζώκα ηνπ, κέρξη πνπ ζα
βγνπλ θάησ από ηα λύρηα ηνπ.» [Μόζιεκ]

Οη νύλλαλ θαηά ηε «Υξήζε ηνπάθ»
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Υξήζε ηνπάθ (Έλα θνκκάηη από θιαδί ζπγθεθξηκέλνπ
δέληξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ
δνληηώλ)
Τπάξρνπλ δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ν
Μνπζνπικάλνο ρξεζηκνπνηεί ην ηνπάθ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εκέξαο ή ηεο λύρηαο:
Ο Πξνθήηεο () είπε: «Αλ δελ θνβόκνπλ λα είλαη δύζθνιν
γηα ηελ Ούκκα (νπαδνύο) κνπ, ζα ηνπο είρα δηαηάμεη λα
ρξεζηκνπνηνύλ ην ηνπάθ ζε θάζε Οπληνύ’.» [Αθεγήζεθε ν
Άρκαλη θαη ν Αλ-Ναζά’η].
Σν ζύλνιν ησλ θνξώλ πνπ έλαο Μνπζνπικάλνο
ρξεζηκνπνηεί ην ηνπάθ θαηά ηελ εκέξα θαη ηε λύρηα δελ
είλαη ιηγόηεξν από 20 θνξέο. Ο Μνπζνπικάλνο
ρξεζηκνπνηεί ηνπάθ:
1- Πξηλ ηελ ηέιεζε ησλ πέληε πξνζεπρώλ, ησλ ηαθηηθώλ
πξνζεπρώλ νύλλα, ηεο Πξνζεπρήο Αλη-Νηόρα (Πξσηλή),
ηεο Πξνζεπρήο Αι-Οπέηξ (δει. ηειηθή πξνζεπρή πνπ
απνηειείηε από κόλν κηα ξάθ‘α θαηά ηε λύρηα).
2- Καηά ηελ είζνδν ζην ζπίηη ηνπ, αθνύ ην πξώην πξάγκα
πνπ έθαλε ν Πξνθήηεο () θαηά ηελ είζνδό ηνπ ζην ζπίηη
ήηαλ ε ρξήζε ηνπάθ, όπσο αθεγήζεθε ε Αΐζα –ε
επαξέζηεζε ηνπ Αιιάρ επ’ απηήο. Έηζη, θάζε θνξά πνπ
εηζέξρεζαη ζην ζπίηη ζνπ λα ρξεζηκνπνηείο ην ηνπάθ γηα λα
εθαξκόδεηο ηε νύλλα.
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3- Καηά ηελ αλάγλσζε ηνπ Ηεξνύ Κνξαλίνπ.
4- Όηαλ ε νζκή ηνπ ζηόκαηνο αιιάμεη.
5- Καηά ην μύπλεκα.
6- Καηά ηελ Οπληνύ’.
Ο Πξνθήηεο () είπε: «Σν ηνπάθ θαζαξίδεη ην ζηόκα θαη
πξνθαιεί ηελ επαξέζηεζε ηνπ Αιιάρ.». Αθεγήζεθε ν
Άρκαλη.
Ζ ζύγρξνλε επηζηήκε αλαθάιπςε όηη ην ηνπάθ πεξηέρεη
πνιιά ζπζηαηηθά πνπ σθεινύλ ηα δόληηα θαη ηα νύια, όπσο:
1- Ωθέιηκα ζπζηαηηθά πνπ θαηαπνιεκνύλ ηα κηθξόβηα.
2- Αληηζεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ην ζηόκα.
3- πζηαηηθά πνπ θαζαξίδνπλ ηα δόληηα.
4- πζηαηηθά πνπ πξνθαινύλ σξαία νζκή γηα ην ζηόκα.

Οη νύλλαλ θαηά ηελ «Έλδπζε ησλ Τπνδεκάησλ»
Ο Πξνθήηεο () είπε: «Όηαλ θάπνηνο από ζαο ζέιεη λα
θνξέζεη ηα παπνύηζηα ηνπ, αο μεθηλήζεη κε ην δεμί ηνπ πόδη,
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θαη όηαλ ζέιεη λα ηα βγάιεη, αο μεθηλήζεη κε ην αξηζηεξό
ηνπ.» Αθεγήζεθε ν Μόζιεκ.
Απηή ε νύλλα επαλαιακβάλεηαη κέξα θαη λύρηα πάξα
πνιιέο θνξέο. Ο Μνπζνπικάλνο θνξάεη θαη βγάδεη ηα
παπνύηζηα ηνπ: γηα λα εμέιζεη θαη λα εηζέιζεη ζην ηδακί,
ζην ζπίηη, ζην κπάλην, όηαλ θεύγεη γηα ηε δνπιεηά ηνπ θαη
όηαλ επηζηξέθεη από απηή…θιπ, ζπλεπώο, όηαλ βάδεηο ή
βγάδεηο ηα παπνύηζηα ζνπ ζύκθσλα κε ηε νύλλα κε ηελ
πξόζεζε λα αθνινπζήζεηο ην παξάδεηγκα ηνπ Πξνθήηε
()ζα θεξδίζεηο πνιιέο ακνηβέο.

Οη νύλλαλ θαηά ηελ «Έλδπζε ησλ Ρνύρσλ»
Πνιιέο θνξέο ηελ εκέξα ρξεηάδεηαη λα βάδνπκε ή λα
βγάδνπκε ηα ξνύρα καο ιόγσ ηνπ κπάληνπ, ηνπ ύπλνπ…θιπ.
Οη νύλλαλ όηαλ ζέιεηο λα ληπζείο ή λα μεληπζείο είλαη νη
εμήο:
1 –Σν λα πεηο «Μπίζμι Ελλάα» (δει. ζην όλνκα ηνπ Αιιάρ),
όηαλ βάδεηο ή βγάδεηο ηα ξνύρα ηνπ. Ο Αλ-Νάνπανπη είπε: (ε
ξήζε Μπίζκη Διιάα) ζπλίζηαηαη ζε όιεο ηηο πξάμεηο.
2 –«Ο Πξνθήηεο () έιεγε όηαλ θνξνύζε ξνύρν,
πνπθάκηζν, ρηηώλα ή ζαξίθη: «Αλλάτοσμα ίννι ’αζ’άλοσκα
μιν τάιριτι οσά τάιρι μα τούα λάτ, οσά ’α‘ούδοσ Μπίκα μιν
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ζάρριτι οσά ζάρρι μα τούα λάτ.» (Ω, Αιιάρ, νπ δεηώ ην
θαιό ηνπ, θαη ην θαιό γηα ην νπνίν θηηάρηεθε, θαη αλαδεηώ
ηελ πξνζηαζία νπ από ην θαθό ηνπ θαη ην θαθό γηα ην
νπνίν θηηάρηεθε).» Αθεγήζεθε ν Άκπνπ Νηανύλη.
3 –Σν λα μεθηλάο από ηε δεμηά πιεπξά θαηά ηελ έλδπζε. Ο
Πξνθήηεο () είπε: «Όηαλ θνξάηε ηα ξνύρα ζαο, αο
μεθηλάηε από ηε δεμηά πιεπξά». Αθεγήζεθε ν Αη-Σίξκηδετ.
4 –Όηαλ βγάδεηο ηα ξνύρα ζνπ, λα μεθηλάο από ηελ αξηζηεξή
πιεπξά θαη έπεηηα ηε δεμηά.

Οη νύλλαλ θαηά ηελ «έμνδν από ην ζπίηη θαη θαηά ηελ
επηζηξνθή πίζσ ζην ζπίηη.»
Οη νύλλαλ θαηά ηελ είζνδν ζην ζπίηη.
Ο Αλ-Νάνπανπη είπε: «Δίλαη πξνηηκεηέν λα ιέεη θαλείο
«Μπίζμι Ελλάα» (ζην όλνκα ηνπ Αιιάρ), θαη ην λα
κλεκνλεύεη ην όλνκα ηνπ Αιιάρ ζπρλά.»
1 –Αλαθνξά ηνπ νλόκαηνο ηνπ Αιιάρ: ν Πξνθήηεο ()
είπε: «Όηαλ θαλείο αλαθέξεη ην όλνκα ηνπ Αιιάρ θαζώο
εηζέξρεηαη ζην ζπίηη ηνπ ή πξηλ θάεη, ν δηάβνινο ιέεη ζηνπο
ζπληξόθνπο ηνπ «Γελ ππάξρεη εδώ απηό ην βξάδπ γηα ζαο
θαγεηό, ή θαηαθύγην». Αθεγήζεθε ν Ηκάκ Μόζιεκ.
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2 –Νηνπ‘ά’ εηζόδνπ: ν Πξνθήηεο () είπε: «Όηαλ θάπνηνο
κπαίλεη ζην ζπίηη ηνπ, αο πεη: «Αλλάτοσμα ίν-νι ’αζ’άλοσκα
τάιρα Αλ-Μάοσλιηζ οσά τάιρα Αλ-Μάτραηζ, Μπίζμι Ελλάτι
οσαλάηζνα, οσά Μπίζμι Ελλάτι ταράηζνα, οσά ‘αλα Αλλάτι
Ραμπάνα ηαοσακάλνα.» (Ω, Αιιάρ, ζνπ δεηώ ηελ θαιύηεξε
είζνδν θαη ηελ θαιύηεξε έμνδν, ζην όλνκα ηνπ Αιιάρ
εηζέξρνκαη (ζην ζπίηη) θαη ζην όλνκα ηνπ Αιιάρ εμέξρνκαη
(από ην ζπίηη), θαη ζηνλ Αιιάρ ελαπνζέησ ηελ εκπηζηνζύλε
κνπ), έπεηηα αο ραηξεηίζεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ.», αθεγήζεθε
ν Άκπνπ Νηανύλη. Με απηόλ ηνλ ηξόπν εμαξηάηαη έλαο
άλζξσπνο από ηνλ Αιιάρ θαηά ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν ηνπ,
πξάγκα πνπ ηνλ θξαηά κνλίκσο ελσκέλν κε ηνλ Αιιάρ.
3 –Υξήζε ηνπάθ: Ζ Αΐζα (ε επαξέζεζε ηνπ Αιιάρ επ’
απηήο) ξσηήζεθε κε πνην πξάγκα ν Πξνθήηεο () μεθίλαγε
όηαλ έκπαηλε ζην ζπίηη ηνπ. Ζ Αΐζα (ε επαξέζεζε ηνπ
Αιιάρ επ’ απηήο) είπε: «Όηαλ έκπαηλε ζην ζπίηη ηνπ άξρηδε
κε ην ηνπάθ (δει. λα θαζαξίζεη ηα δόληηα ηνπ κε ην
ηνπάθ.)».
4 –Υαηξεηηζκόο: Ο Αιιάρ ιέεη:  Έηζη, όηαλ εηζέξρεζηε
ζηα ζπίηηα, λα ραηξεηάηε ν έλαο ηνλ άιινλ. κε ραηξεηηζκό
πνπ πξνέξρεηαη από ηνλ Αιιάρ (δει. ηνλ ηζιακηθό
ραηξεηηζκό), πνπ είλαη επινγεκέλνο θαη θαιόο. 
(Κνξάλην 24:61).
Οη νύλλαλ θαηά ηελ έμνδν από ην ζπίηη.
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Πεγαίλνληαο έμσ, έλαο Μνπζνπικάλνο πξέπεη λα ιέεη απηό
ην Νηνπ‘ά’: «Αλλάτοσμα ιννι ’Α‘ούδω Μπίκα ανν ’Ανηιλ άοσ
’Οσνηάλ, άοσ ’Αζιλ άοσ ’Οσζαλ, άοσ Άδλιμ άοσ Ούδλαμ, άοσ
’Άηζταλ άοσ Γούηζταλ ‘αλάι.» (Ω, Αιιάρ, αλαδεηώ
θαηαθύγην ζε έλα, από ην λα νδεγήζσ θάπνηνλ έμσ από
ηνλ ίζην δξόκν ή λα παξαζηξαηίζσ, θαη από ην λα δηαπξάμσ
ακαξηία θαηά ιάζνο ή λα κε νδεγήζεη θάπνηνο ζην λα
δηαπξάμσ ακαξηία θαηά ιάζνο, θαη από ην λα αδηθήζσ ή λα
κε αδηθήζνπλ, θαη από ην λα ζπκπεξηθεξζώ αλόεηα ή λα
κνπ ζπκπεξηθεξζνύλ αλόεηα.). (Μόζιεκ)
Δπίζεο, κπνξεί λα πεη: ««Μπίζμι Ελλάτι ηαοσακάληω ‘άλα
Αλλάα, οσά λα τάοσλα οσά λα κούωαηα ίλλα Μπιλλάα.» (ην
Όλνκα ηνπ Αιιάρ, ελαπνζέησ ηελ εκπηζηνζύλε κνπ ζηνλ
Αιιάρ, θαη δελ ππάξρεη κέζν πνπ κπνξεί λα πξνζηαηέςεη
από ην θαθό, ή δύλακε πνπ κπνξεί λα θέξεη ην θαιό, παξά
κόλν απηό πνπ βξίζθεηαη ζηα Υέξηα ηνπ Αιιάρ.) Έηζη ζα
εηπσζεί ζ’απηόλ (ιόγσ απηήο ηεο επίθιεζεο): ‘Να είζαη
πξνζηαηεπκέλνο, θπιαγκέλνο θαη θαζνδεγεκέλνο’, θαη ν
ζαηαλάο απνκαθξύλεηαη από εθείλνλ.» (Αη-Σίξκηδη, Άκπνπ
Νηανύλη).
Έλαο Μνπζνπικάλνο βγαίλεη έμσ από ην ζπίηη ηνπ θαη
επηζηξέθεη ζ’απηό πνιιέο θνξέο ηελ εκέξα, γηα πξνζεπρέο,
δνπιεηά ή γηα νηηδήπνηε άιιν, θαη θάζε θνξά πνπ εθαξκόδεη
απηέο ηηο νύλλαλ, ιακβάλεη κεγάιε ακνηβή από ηνλ Αιιάρ,
θαζώο αθνινπζεί ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Πξνθήηε () Σνπ.
18

Σν απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο απηώλ ησλ νύλλαλ:
1 –Ο Αιιάρ ζα είλαη Δπαξθήο γηα απηόλ, γηα νπνηνδήπνηε
εγθόζκην δήηεκα ηνλ αλεζπρεί.
2 –Έλαο Μνπζνπικάλνο πξνζηαηεύεηαη από νπνηνδήπνηε
θαθό κπνξεί λα ηνλ βιάςεη.
3 –Έλαο Μνπζνπικάλνο θαζνδεγείηαη θαη πξνζηαηεύεηαη
από νπνηαδήπνηε παξαπιάλεζε, αθνύ ν Αιιάρ ζα ηνλ
θαζνδεγεί ζε όια ηα δεηήκαηά ηνπ είηε ζξεζθεπηηθά, είηε
θνζκηθά.

Οη νύλλαλ θαηά ην «δξόκν πξνο ην Σδακί»
1 –Σν λα πεγαίλεη θαλείο λσξίο γηα ηηο πξνζεπρέο: ν
Πξνθήηεο () είπε: «Αλ νη άλζξσπνη γλώξηδαλ ηη ππάξρεη
(από ηηκή, αμία θαη ηεξάζηηα ακνηβή) ζην ’Αδάλ (θάιεζκα
γηα πξνζεπρή), θαη ζηελ πξώηε ζεηξά (ζηελ πξνζεπρή, πίζσ
από ηνλ Ηκάκε), ζα ηξαβνύζαλ θιήξνπο γη’ απηό. Κη αλ
γλώξηδαλ ηη ππάξρεη (από ηεξάζηηα ακνηβή) ζην λα πάεη
θαλείο λσξίο γηα ηελ πξνζεπρή, ζα παξέβγαηλαλ γη’ απηή. Κη
αλ γλώξηδαλ ηη ππάξρεη (από ηεξάζηηα ακνηβή) ζηηο νκαδηθέο
πξνζεπρέο ηεο λύρηαο (Αι-‘Ηζά’) θαη ηεο απγήο (Αι-Φάηδξ),
ζα πήγαηλαλ ζ’απηέο αθόκε θαη ζπξόκελνη». (Μόζιεκ)
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2 –Σν Νηνπ‘ά’ (επίθιεζε) θαηά ηε δηαδξνκή πξνο ην
ηδακί: «Αλλάτοσμα Ίηζ‘αλ θι Κάλμπι νούρα, οσά θι λιζάνι
νούρα, οσά θι ζάμ‘ι νούρα, οσά θι μπάζαρι νούρα, οσά μιν
θάοσκι νούρα, οσά μιν ηάτηι νούρα, οσά ‘αν γιαμίνι νούρα,
οσά ‘αν ζιμάλι νούρα, οσά μιν ’αμάμι νούρα, οσά μιν τάλθι
νούρα, οσά Ίηζ‘αλ θι νάθζι νούρα, οσά ’Ά‘διμ λι νούρα, οσά
‘Άδειμ λι νούρα, οσά Ίηζ‘αλ λι νούρα, οσά Ιηζ‘άλνι νούρα,
Αλλάτοσμ Ι‘ηίνι νούρα, οσά Ίηζ‘αλ θι ‘άζαμπι νούρα, οσά θι
λάτμι νούρα, οσά θι νηάμι νούρα, οσά θι ζά‘ρι νούρα, οσά θι
μπάζαρι νούρα.» (Ω, Αιιάρ, ηνπνζέηεζε ζηελ θαξδηά κνπ
θσο, θαη ζηε γιώζζα κνπ θσο, θαη ζηελ αθνή κνπ θσο, θαη
ζηελ όξαζή κνπ θσο, θαη ηνπνζέηεζε από πάλσ κνπ θσο
θαη από θάησ κνπ θσο θαη ζηα δεμηά κνπ θσο θαη ζη’
αξηζηεξά κνπ θσο θαη πίζσ κνπ θσο, θαη ηνπνζέηεζε κέζα
κνπ θσο θαη θάλε ην θσο κεγάιν γηα κέλα θαη θάλε ην θσο
κνπ θσηεηλόηεξν θαη θάλε γηα κέλα θσο θαη θάλε εκέλα
θσο. Ω, Αιιάρ, παξαρώξεζέ κνπ θσο θαη θάλε ην θσο ζηα
λεύξα κνπ θαη ην θσο ζηε ζάξθα κνπ θαη ην θσο ζην αίκα
κνπ θαη ην θσο ζηα καιιηά κνπ θαη ην θσο ζην δέξκα κνπ).
(Μόζιεκ)
3 –Σν λα πεγαίλεη θαλείο πξνο ην ηδακί πεξπαηώληαο κε
εξεκία θαη επιάβεηα: Ο Πξνθήηεο () είπε: «Όηαλ
αθνύζεηε ηελ Ηθάκα (ην δεύηεξν θάιεζκα πνπ ζεκαδεύεη ην
μεθίλεκα ηεο πξνζεπρήο) ηόηε πεξπαηήζηε γηα ηελ πξνζεπρή
κε εξεκία θαη επιάβεηα, θαη κελ ζπεύδεηε, θαη ό,ηη
πξνιαβαίλεηε από ηελ πξνζεπρή θάληε ην, θαη ό,ηη ράζεηε
αλαπιεξώζηε ην.» (Αι-Μπνπράξη θαη Ηκάκ Μόζιεκ)
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4 –Σν λα πεγαίλεη θαλείο πξνο ην ηδακί κε ηα πόδηα: Ο
Πξνθήηεο () είπε: «Θέιεηε λα ζαο νδεγήζσ ζε απηά κε ηα
νπνία ν Αιιάρ ζπγρσξεί ηηο ακαξηίεο θαη κε ηα νπνία
απμάλεηαη ε ηάμε (ζέζε) ζαο ζηνλ παξάδεηζν; Δθείλνη
απάληεζαλ: Ναη, σ Αγγειηαθόξε ηνπ Αιιάρ. Έπεηηα
αλέθεξε κεξηθά, θαη αλάκεζα ζε απηά ήηαλ ‘ηα πνιιά
βήκαηα πξνο ην ηδακί’». (Μόζιεκ)
5 –Σν Νηνπ‘ά’ θαηά ηελ είζνδν ζην ηδακί: ν Πξνθήηεο
() είπε: «Όηαλ θάπνηνο εηζέξρεηαη ζην Σδακί, αο ραηξεηά
ηνλ Πξνθήηε (δει. λα πεη: «Μπίζμι Ελλάα οσά Αζ-Σαλάμοσ
‘άλα Ραζούλι Ελλάα», (ην Όλνκα ηνπ Αιιάρ, θαη εηξήλε
θαη επινγίεο ζηνλ Αγγειηαθόξν ηνπ Αιιάρ)) θαη έπεηηα αο
πεη: «Αιιάρνπκα Ίθηαρ ιη ακπνπάκπα Ραρκάηηθ.»» (Ω,
Αιιάρ, άλνημε γηα κέλα ηηο πύιεο ηνπ Διένπο νπ.)
(αθεγήζεθε ν Αλ-Ναζά’η, ν Ηκπλ Μαηδά, ν Ηκπλ Υνδάηκα
θαη ν Ηκπλ Υηκπάλ).
6 –Δίζνδνο ζην ηδακί κε ην δεμί πόδη: Ο Άλαο ηκπλ Μάιηθ
() είπε: «Πξνέξρεηαη από ηε νύλλα όηαλ εηζέξρεζαη ζην
ηδακί λα εηζέξρεζαη κε ην δεμί ζνπ πόδη, θαη όηαλ εμέξρεζαη
λα εμέξρεζαη κε ην αξηζηεξό ζνπ πόδη.»
7 –Καηεύζπλζε πξνο ηελ πξώηε ζεηξά: ν Πξνθήηεο ()
είπε: «Αλ νη άλζξσπνη γλώξηδαλ ηη ππάξρεη (από ηηκή, αμία
θαη ηεξάζηηα ακνηβή) ζην ’Αδάλ (θάιεζκα γηα πξνζεπρή),
θαη ζηελ πξώηε ζεηξά (ζηελ πξνζεπρή, πίζσ από ηνλ
Ηκάκε), ζα ηξαβνύζαλ θιήξνπο γη’ απηό.» (Μόζιεκ)
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8 –Σν Νηνπ‘ά’ ηεο Δμόδνπ από ην ηδακί: Ο Πξνθήηεο ()
είπε: «Όηαλ θάπνηνο εηζέξρεηαη ζην Σδακί, αο πεη,
«Αλλάτοσμα Ίθηατ λάνα αμποσάμπα Ρατμάηικ.» (Ω, Αιιάρ,
άλνημε γηα κέλα ηηο πύιεο ηνπ Διένπο νπ.), θαη όηαλ
εμέξρεηαη αο πεη, «Αλλάτοσμα ίν-νι ’αζ’άλοκα μιν Φάνηλικ»
(Ω, Αιιάρ, νπ δεηάσ από ηηο Υάξεο νπ). (Αθεγήζεθε ν
Ηκάκ Μόζιεκ θαη ν Αλ-Ναζά’η).
9 –Έμνδνο κε ην αξηζηεξό πόδη: αλαθνξά ζηελ παξαπάλσ
αθήγεζε ηνπ Άλαο κπηλ Μάιηθ ().
10 –Πξνζεπρή ραηξεηηζκνύ ζην ηδακί: «Όηαλ εηζέξρεηαη
θαλείο ζην ηδακί, αο κελ θαζίζεη κέρξη λα πξνζεπρεζεί δύν
ξάθ‘α.» (Μόζιεκ).
-Σν ζύλνιν όισλ απηώλ ησλ ζνύλλα γηα έλα
Μνπζνπικάλν πνπ ηειεί ηηο πέληε πξνζεπρέο ζην ηδακί
είλαη πελήληα ζνύλλα.

Η νύλλα ηνπ ’Αδάλ
(Οη νύλλαλ θαηά ην θάιεζκα γηα πξνζεπρή)
Τπάξρνπλ πέληε πξάμεηο νύλλα (δει. πξνθεηηθέο πξάμεηο)
πνπ ζπζηήλνληαη από ηνλ Πξνθήηε()θαηά ην
άθνπζκα ηνπ θαιέζκαηνο γηα πξνζεπρή, όπσο αλέθεξε ν
Ηκπλ Αι-Κάγηεκ ζην Βηβιίν Εαλη Αι-Μα‘άλη:
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1 –Ο αθξναηήο πξέπεη λα επαλαιακβάλεη κεηά ηνλ Μν’άδελ
(απηόλ πνπ θαιεί γηα πξνζεπρή) όιεο ηηο θξάζεηο, εθηόο από
όηαλ ν Μν’άδελ ιέεη: «Χάιγια ‘αλά Αζ-Σαλά» (δει. Διάηε
θαη ζπεύζαηε γηα πξνζεπρή) θαη «Χάιγια ‘αλά Αλ-Φαλάτ»
(δει. Διάηε θαη ζπεύζαηε γηα επηηπρία θαη ζσηεξία), ν
αθξναηήο πξέπεη λα πεη αληί απηώλ ησλ θξάζεσλ «λα
τάοσλα οσά λα κούωαηα ίλλα Μπιλλάα.» (Γελ ππάξρεη κέζν
πνπ κπνξεί λα πξνζηαηέςεη από ην θαθό, ή δύλακε πνπ
κπνξεί λα θέξεη ην θαιό, παξά κόλν απηό πνπ βξίζθεηαη ζηα
Υέξηα ηνπ Αιιάρ.) Αθεγήζεθε ν Αι-Μπνπράξη θαη ν
Μόζιεκ.
Σν όθεινο απηήο ηεο νύλλα: ζα αληακεηθζείο κε ηνλ
Παξάδεηζν όπσο θαηαγξάθεθε ζε έλα ραληίζ.
2 – Ο Πξνθήηεο () είπε: «Όπνηνο ιέεη όηαλ αθνύεη ηνλ
Μό’δελ (δει. ην ’Αδάλ) «οσά ’άννα ’αζτάνηοσ αλ-λά ιλάτα
ίλλα Αλλάτοσ Οσάτνηατοσ λα ζαρίκα λάτ, οσά ’αν-νά
Μοστάμμανηαν ‘άμπνηοστοσ οσά ραζούλοτ, ρανηίηο
Μπελλάτι Ράμπα, οσά μπι-Μοστάμμανηιν Ραζόλοσα, οσά
μπελ-Ιζλάμι νηίνα» (Μαξηπξώ, επίζεο, όηη θαλείο δελ
ππάξρεη Θεόο παξά κόλν ν Αιιάρ θαη όηη ν Μσράκκαλη
είλαη ν Πξνθήηεο () Σνπ, δέρηεθα ηνλ Αιιάρ σο Κύξηό
κνπ, θαη ην Ηζιάκ σο ζξεζθεία κνπ θαη ην Μσράκκαλη σο
Πξνθήηε () κνπ). Αθεγήζεθε ν Μόζιεκ.
3 –Μόιηο ν Μν’άδελ νινθιεξώζεη ην Αδάλ (ην θάιεζκα γηα
πξνζεπρή), πξέπεη λα δεηήζεηο ηηο επινγίεο ηνπ Αιιάρ γηα
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ηνλ Πξνθήηε (), θαη ηελ θαιύηεξε επίθιεζε πνπ κπνξεί
λα εηπσζεί ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ε «Αζ-αιανπάη
Αι-Ηκπξαρηκία» -όπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ. Ο
Πξνθήηεο() είπε: «Όηαλ αθνύηε ηνλ Μν’άδελ (λα θαιεί
γηα πξνζεπρή), επαλαιάβεηε ηα ιόγηα ηνπ, έπεηηα δεηήζηε
ηηο επινγίεο ηνπ Αιιάρ γηα κέλα, επεηδή όπνηνο δεηά ηηο
επινγίεο ηνπ Αιιάρ γηα κέλα κία θνξά, ζα αληακεηθζεί κε
ην λα ηνλ επαηλέζεη ν Αιιάρ δέθα θνξέο.» Αθεγήζεθε ν
Μόζιεκ.
Σν θείκελν ηεο Αζ-αιανπάη Αι-Ηκπξαρηκία είλαη:
«Αλλάτοσμμα Σάλλι ‘αλά Μωταμμανηίν οσά ‘αλά ’αάλι
Μοσταμμανη, κάμαα Σαλλάσηα ‘αλά Ιμπρατήμ οσά ‘αλά
’αάλι Ιμπρατήμ, Ίννακα Χαμίνηοσν Μαηζίνη. Αλλατούμμα
Μπάρικ ‘αλά Μωταμμανηίν οσά ‘αλά ’αάλι Μοσταμμανη,
κάμαα Μπαράκηα ‘αλά Ιμπρατήμ οσά ‘αλά ’αάλι Ιμπρατήμ,
Ίννακα Χαμίνηοσν Μαηζίνη.» (δει. Ω, Αιιάρ, επαίλεζε ηνλ
Μσράκκαλη θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, όπσο επαίλεζεο ηνλ
Αβξαάκ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. η’ αιήζεηα, είζαη
Αμηέπαηλνο θαη Γνμαζκέλνο. Καη επιόγεζε ηνλ Μσράκκαλη
θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, όπσο επιόγεζεο ηνλ Αβξαάκ θαη
ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. η’ αιήζεηα, είζαη Αμηέπαηλνο θαη
Γνμαζκέλνο.). Αθεγήζεθε ν Αι-Μπνπράξη.
4 –Αθνύ δεηήζεηο ηηο επινγίεο ηνπ Αιιάρ γηα ηνλ Πξνθήηε
() πξέπεη λα πεηο όπσο καο δίδαμε ν Πξνθήηεο () ζε απηό
ην Υαληίζ: «Όπνηνο ιέεη αθνύ αθνύζεη ην ’Αδάλ (θάιεζκα
γηα ηελ πξνζεπρή) «Αλλάτοσμα Ράμπα τάδιτι Ανη-Νηά‘οσαηι
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Εη-Τάμα, οσά Αζ-Σαλάηι Ελ-Κά’ιμα, Άηι Μωτάμμανηαν ΑλΟσαζίλαηα οσά Αλ-Φανηίλα, οσά Εμπ‘άθοστοσ Μακάμαν
Ματμούνηαν Αλ-Λάδδι Οσα‘άνηηατοσ» (Ω, Αιιάρ, Κύξηε
απηνύ ηνπ ηέιεηνπ θαιέζκαηνο (ηνπ Μνλνζετζκνύ) θαη
Κύξηε απηήο ηεο θαζηεξσκέλεο πξνζεπρήο, Γώζε ζηνλ
Μσράκκαλη πςειή κνλαδηθή ζέζε ζηνλ Παξάδεηζν θαη
κεγάιε αξεηή, θαη ηείιε ηνλ ζηελ επινγεκέλε ζέζε (ην λα
κεζνιαβήζεη γηα ηνπο αλζξώπνπο θαηά ηελ Ζκέξα ηεο
Κξίζεσο), ηελ νπνία ηνπ έρεηο Τπνζρεζεί), ε κεζνιάβεζή
κνπ ζα έξζεη ζ’ απηόλ θαηά ηελ Ζκέξα ηεο Αλάζηαζεο.»
Αθεγήζεθε ν Αι-Μπνπράξη.
Σν όθεινο απηήο ηεο επίθιεζεο: Όπνηνο ιέεη απηήλ ηελ
επίθιεζε ζα αμίδεη ηε κεζνιάβεζε ηνπ Πξνθήηε().
5 –Σέινο, κπνξείο λα δεηήζεηο ζηνλ Παληνδύλακν Αιιάρ
νηηδήπνηε επηζπκείο γηα ζέλα θαη λα δεηήζεηο ηε ράξε ηνπ
Αιιάρ, θαζώο ε δέεζή ζνπ ζα απαληεζεί εθείλε ηελ ώξα. Ο
Πξνθήηεο () είπε: «Δπαλέιαβε ηα ιόγηα ηνπ Μν’άδελ θαη
όηαλ ηειεηώζεηο δήηα από ηνλ Αιιάρ ό,ηη ζεο θαη ζα ην
ιάβεηο.». Αθεγήζεθε ν Άκπνπ Νηανύλη.
Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηέηνησλ πξάμεσλ νύλλα πνπ κπνξνύλ
λα εθαξκνζηνύλ θαηά ην άθνπζκα ηνπ Αδάλ (θάιεζκα γηα
πξνζεπρή) είλαη 25 πξάμεηο νύλλα.

Η νύλλα ηνπ Ιθάκα
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(Ηθάκα ζεκαίλεη ην δεύηεξν θάιεζκα γηα πξνζεπρή, κε ην
νπνίν ν Μν’άδελ αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε ηεο πξνζεπρήο.)
Οη ηέζζεξηο πξώηεο πξάμεηο νύλλα, όπσο αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ, κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ θαηά ην Ηθάκα (ην
δεύηεξν Αδάλ) ζύκθσλα κε ηε θάηνπα (θεηθά, θεηβά,
ηζιακηθή άπνςε ηνπ κνπθηή) ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο
Δπηζηεκνληθώλ Δξεπλώλ & Φάηνπα. Αληίζηνηρα, ν
ζπλνιηθόο αξηζκόο πξάμεσλ νύλλα πνπ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί θαηά ην Ηθάκα, ζε θάζε πξνζεπρή, είλαη 20
πξάμεηο νύλλα.

Πξνζεπρή Πίζσ από ην όηξα
Πξνηηκάηαη λα ηνπνζεηήζεη θαλείο όηαλ πξνζεύρεηαη,
θάπνην αληηθείκελν (όηξα) κπξνζηά ηνπ, αθξηβώο κπξνζηά
ζην ζεκείν ζην νπνίν ηνπνζεηεί ην πξόζσπό ηνπ όηαλ
πέθηεη πξελήο. Απηό ην αληηθείκελν (όηξα) δείρλεη όηη
πξνζεύρεηαη, έηζη ώζηε λα απνηξέπεηαη ε δηέιεπζε ηξίηνπ
κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ νξίνπ, όηαλ είηε είλαη Ηκάκεο (πνπ ηνλ
αθνινπζνύλ άιινη πξνζεπρεηέο) είηε κόλνο ηνπ, θαζώο γηα
ηνλ πξνζεπρεηή πνπ αθνινπζεί έλαλ Ηκάκε, όηξα ηνπ
ζεσξείηαη ν ίδηνο ν Ηκάκεο.
Ο Πξνθήηεο () είπε: «Όηαλ θαλείο πξνζεύρεηαη, αο
ηνπνζεηήζεη θάπνην όηξα, θαη λα είλαη θνληά ηνπ, θαη λα
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κελ αθήζεη θαλέλαλ λα πεξάζεη αλάκεζα ζε απηόλ θαη ην
όηξα.» Αθεγήζεθε ν Άκπνπ Νηανύλη, ν Ηκπλ Μάηδα θαη ν
Ηκπλ Υνπδάηκα.
Από απηό ην ραληίζ θαίλεηαη όηη ην λα ηνπνζεηήζεη θαλείο
θάπνην όηξα θαηά ηελ ηέιεζε ηεο πξνζεπρήο, είηε ζην
Μαζηδίλη, είηε ζην ζπίηη, θαη γηα ηνπο άλδξεο θαη γηα ηηο
γπλαίθεο, απνηειεί πξάμε νύλλα. Κάπνηνη Μνπζνπικάλνη
δελ πξνζεύρνληαη πίζσ από θάπνην όηξα, θη έηζη
ζηεξνύληαη ηεο ακνηβήο εθαξκνγήο απηήο ηεο νύλλα.
Απηή ε νύλλα επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο κέξαο θαη ηεο λύρηαο, όηαλ ηειεί θαλείο ηηο
πξνζεπρέο. Ωζηόζν, όηαλ πξνζεύρεηαη θαλείο ζην
Μάζηδηλη, ην όηξα ηνπ Ηκάκε είλαη αξθεηό γηα όινπο όζνπο
πξνζεύρνληαη πίζσ ηνπ.
Όξνη γηα ην όηξα
1 –όηξα είλαη νηηδήπνηε ηνπνζεηείηαη κπξνζηά από απηόλ
πνπ πξνζεύρεηαη, όπσο έλαο ηνίρνο, κία ξάβδνο, κία
θνιώλα, κία θαξέθια, έλα καμηιάξη...θιπ, αλεμαξηήησο ηνπ
κήθνπο απηνύ ηνπ όηξα.
2 –Σν ύςνο ελόο όηξα είλαη θαηά πξνζέγγηζε όζν ην
άλνηγκα κηαο παιάκεο ρεξηνύ.
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3 –Ζ απόζηαζε αλάκεζα ζηα πόδηα θαη ην όηξα είλαη
πεξίπνπ ηξεηο πήρεηο, δει. κηα απόζηαζε αξθεηή γηα λα
εθηειέζεη θαλείο ηελ πξελή ζηάζε.
4 –Σν όηξα ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ Ηκάκε θαη από απηόλ
πνπ πξνζεύρεηαη κόλνο ηνπ (ηόζν ζηηο ππνρξεσηηθέο, όζν
θαη ζηηο πξναηξεηηθέο πξνζεπρέο).
5 –Σν όηξα ηνπ Ηκάκε αξθεί θαη γηα όζνπο πξνζεύρνληαη
πίζσ ηνπ, ζπλεπώο, επηηξέπεηαη θάπνηνο λα πεξάζεη
κπξνζηά από ηα άηνκα πνπ πξνζεύρνληαη, πίζσ από έλαλ
Ηκάκε, αλ είλαη αλαγθαίν.

Οη Πξναηξεηηθέο Πξνζεπρέο
1- Αζ-νύλλαλ Αξ-Ρανπάηηκπ: Ο Πξνθήηεο () είπε:
«Όπνηνο κνπζνπικάλνο πξνζεύρεηαη γηα ηνλ Αιιάρ θάζε
κέξα δώδεθα πξναηξεηηθά ξάθ‘α, πέξα από ηηο ππνρξεσηηθέο
πξνζεπρέο ν Αιιάρ ζα ρηίδεη γηα απηόλ έλαλ νίθν ζηνλ
Παξάδεηζν.» (Μόζιεκ)
Απηέο νη πξναηξεηηθέο πξνζεπρέο είλαη σο εμήο:
1- Σέζζεξα ξάθ‘α πξηλ ηελ πξνζεπρή Αδ-Γνύρξ, θαη δύν
κεηά από απηήλ.
2- Γύν ξάθ‘α κεηά από ηελ πξνζεπρή Αι-Μάγξηκπ.
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3- Γύν ξάθ‘α κεηά από ηελ πξνζεπρή Αι-‘Ίζα.
4- Γύν ξάθ‘α πξηλ από ηελ πξνζεπρή Αι-Φαηδξ.
2- αιάη Αλη-Νηνύρα: ηεο νπνίαο ε ώξα αξρίζεη 15 ιεπηά
κεηά από ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, θαη κέρξη 15 ιεπηά πξηλ
ηελ πξνζεπρή Αδ-Γνύρξ. Απηή ε πξνζεπρή απνηειείηα από
δύν ξάθ‘α, αιιά κπνξεί θαη λα ηειεζηεί κε ηέζζεξηο ή έμε ή
νθηώ ξάθ‘α.
3- νύλλαη Αι-‘Αζξ: Ο Πξνθήηεο () είπε: «Αο Διεήζεη ν
Αιιάρ έλαλ δνύιν πνπ πξνζεύρεηαη πξηλ από ηελ πξνζεπρή
Αι-‘Αζξ ηέζζεξα ξάθ‘α» (Άκπνπ Νηανύλη)
4- νύλλαη Αι-Μάγξηκπ: Ο Πξνθήηεο () είπε:
«Πξνζεπρεζείηε πξηλ από ηελ Αι-Μάγξηκπ.» (ην είπε ηξεηο
θνξέο) θαη ζηελ ηξίηε είπε: «γηα όπνηνλ ζέιεη (λα
πξνζεπρεζεί).» (Αι-Μπνπράξη)
5- νύλλαη Αι-‘Ίζα: Ο Πξνθήηεο () είπε: «Μεηαμύ θάζε
δύν Αδάλ (δει. κεηαμύ ηνπ Αδάλ θαη ηνπ Ηθάκα) ππάξρεη
πξνζεπρή. (ην είπε ηξεηο θνξέο) θαη ζηελ ηξίηε είπε: «γηα
όπνηνλ ζέιεη (λα πξνζεπρεζεί).» (Αι-Μπνπράξη)
Απηό ζεκαίλεη όηη θαη πξηλ ηελ Αι-‘Ίζα ππάξρεη
πξναηξεηηθή πξνζεπρή πνπ απνηειείηαη από δύν ξάθ‘α.
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Η νύλλα ηεο Πξνζεπρήο θαηά ηε Νύρηα
(Κηγηάκ Δι-Λέηι)
Ο Πξνθήηεο () είπε: «Ζ θαιύηεξε πεξίνδνο λεζηείαο κεηά
ην Ρακαληάλ είλαη θαηά ην κήλα Μνράξξακ, θαη ε θαιύηεξε
πξνζεπρή κεηά ηηο ππνρξεσηηθέο είλαη ε λπρηεξηλή
πξνζεπρή.» Αθεγήζεθε ν Μόζιεκ.
1 –Ο θαιύηεξνο αξηζκόο Ραθά’ γηα λπρηεξηλή πξνζεπρή
είλαη έληεθα Ραθά’ ή δεθαηξείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο,
ζύκθσλα κε ην ραληίζ: «Ο Πξνθήηεο () πξνζέθεξε έληεθα
Ραθά’ (ηε λύρηα) θαη απηή ήηαλ ε ζπλεζηζκέλε πξνζεπρή
ηνπ.». (Αι-Μπνπράξη)
ε έλα άιιν ραληίζ αλαθέξεηαη: «Πξνζέθεξε πξνζεπρή
θαηά ηελ λύρηα δεθαηξείο Ράθ‘α…». Αθεγήζεθε ν ΑιΜπνπράξη.
2 –πληζηά νύλλα θαηά ηε λπρηεξηλή πξνζεπρή λα
ρξεζηκνπνηείηαη ηνπάθ θαη λα απαγγέιινληαη ηα ηειεπηαία
εδάθηα ηνπ Άι-‘Ηκξάλ, από:  η’ αιήζεηα, ζηε δεκηνπξγία
ησλ νπξαλώλ θαη ηεο γεο θαη ζηελ ελαιιαγή λύρηαο θαη
εκέξαο ππάξρνπλ εκεία γηα απηνύο πνπ έρνπλ κπαιό (λα
ηα ζπιινγηζηνύλ).  (Κνξάλην 3:190) κέρξη ην ηέινο ηεο
νύξα.
3 –Απνηειεί, επίζεο, νύλλα λα ιέεη θαλείο ηηο επηθιήζεηο
ηνπ Πξνθήηε() όπσο: «Αλλάτοσμα Λάκα Αλ-Χάμνηοσ
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’Άν-ηα Καϊούμοσ Αζ-Σαμαοσάηι οσά Αλ-’Άρνηι οσά μαν
θίτιν, οσά Λάκα Αλ-Χάμνηοσ ’Άν-ηα Νούροσ Αζ-Σαμαοσάηι
οσά Αλ-’Άρνηι οσά μαν θίτιν, οσά Λάκα Αλ-Χάμνηοσ ’Άν-ηα
Μάλικοσ Αζ-Σαμαοσάηι οσά Αλ-’Άρνη, οσά Λάκα Αλ-Χάμνηοσ
’Άν-ηα Αλ-Χακκ, οσά Οσά‘νηοσκα Αλ-Χακκ, οσά λικά’οσκα
τακ, οσά Κάοσλοσκα τακ, οσά Αλ-Τζάναηοσ τακ, οσά ΑνΝάροσ τακ, οσά Αν-Ναμπιγιούνα τακ, οσά Μωτάμμανηον
ζάλλα Αλλάτοσ ‘αλάιτι οσά ζάλλαμ τακ, οσά Αζ-Σά‘αηοσ
τακ, Αλλάτοσμα Λάκα ’αζλάμη, οσά Μπίκα ’ααμάν-ηα, οσά
‘Αλάικα ηαοσακάλη, οσά Ιλάικα ’ανάμπη, οσά Μπίκα τάζαμη,
οσά Ιλάικα τάκαμη, Φά’ιγθιρ λι μα κανηάμηα οσά μα ’ατάρη,
οσά μα ’αζρράρηα οσά μα ’α‘λάν-ηα, ’Άν-ηα Αλ-Μοσκάνηιμ,
οσά ’Άν-ηα Αλ-Μοσ’άτιρ, λα ιλάτα ίλλα ’Άν-η» (Ω, Αιιάρ,
όιεο νη επραξηζηίεο αλήθνπλ ζε έλα. Δζύ είζαη ν
πληεξεηήο ησλ Οπξαλώλ θαη ηεο γεο θαη όισλ όζσλ
εκπεξηέρνπλ. Καη όιεο νη επραξηζηίεο αλήθνπλ ζε έλα, Δζύ
είζαη ην Φσο ησλ νπξαλώλ θαη ηεο γεο θαη όισλ όζσλ
εκπεξηέρνπλ. Καη όιεο νη επραξηζηίεο αλήθνπλ ζε έλα, Δζύ
είζαη ν Βαζηιεύο ησλ νπξαλώλ θαη ηεο γεο. Καη όιεο νη
επραξηζηίεο αλήθνπλ ζε έλα, Δζύ είζαη ε Αιήζεηα, ε
Τπόζρεζή νπ είλαη αιεζηλή, ην λα ε ζπλαληήζνπκε θαηά
ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεσο είλαη αιήζεηα, ν Λόγνο νπ είλαη
αιεζηλόο, ν Παξάδεηζνο είλαη αιεζηλόο, ε Κόιαζε είλαη
αιεζηλή, νη Πξνθήηεο είλαη αιεζηλνί, ν Μσράκκαλη είλαη
αιεζηλόο θαη ε Ώξα είλαη αιεζηλή. Ω, Κπξηέ κνπ, ζε έλα
ππνηάζζνκαη, θαη Δζέλα πηζηεύσ θαη ζε έλα βαζίδνκαη θαη
ζε έλα επηζηξέθσ πάληα κε κεηάλνηα θαη ιαηξεία. Καη γηα
ράξε νπ ελαληηώλνκαη ζε απηνύο πνπ δελ πηζηεύνπλ ζε
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έλα. Καη ηνπνζεηώ όιεο ηηο ππνζέζεηο κνπ ππό ηελ δηθή
νπ Κξίζε θαη δελ απνδέρνκαη ηελ θξίζε θάπνηνπ άιινπ
εθηόο από ηε δηθή νπ. Γη’ απηό ζπγρώξεζέ κε γηα ό,ηη
έθαλα θαη γηα ό,ηη ζα θάλσ, θαη ό,ηη έθξπςα ή έθαλα θαλεξά
από ακαξηίεο. Δζύ είζαη Απηόο πνπ επηζπεύδεη ή θαζπζηεξεί
ό,ηη Θέιεηο (από πξάγκαηα, αλζξώπνπο, θξίζεηο). Γελ
ππάξρεη Θεόο εθηόο από έλα.)
4 –Απνηειεί, επίζεο, νύλλα λα αξρίδεηο ηελ πξνζεπρή ηε
λύρηα κε δύν ειαθξηά Ραθά’ )δει. λα κελ επεθηείλεηο ηελ
δηάξθεηα ηεο όξζηαο, ηεο ππόθιηζεο θαη ηεο πξελήο ζηάζεο)
πξνθεηκέλνπ λα γίλεηο πην ελεξγεηηθόο θαη λα εηνηκαζηείο
γηα ηηο επόκελεο πξνζεπρέο. Ο Πξνθήηεο () είπε: «Όηαλ
θάπνηνο από εζάο πξνζεύρεηαη θαηά ηε λύρηα, αο αξρίδεη ηελ
πξνζεπρή κε δύν ειαθξηά Ραθά’». Αθεγήζεθε ν Μόζιεκ.
5 –πληζηά, επίζεο, νύλλα λα μεθηλάο ηελ πξνζεπρή ηε
λύρηα κε ηελ ελαξθηήξηα δέεζε: «Αλλάτοσμα Ράμπα
Τζιμπρήλα οσά Μικα’ήλα οσά Ιζραθήλ, Φάηιροσ ΑζΣαμαοσάηι οσά Αλ-’Άρνη, ‘Άλιμοσ Ελ-Γάιμπι οσά ΑζΣατάνηα, ’Άν-ηα Τάτκοσμ μπάινα ‘ιμπάνηικα θίμα κάνοσ θίτι
γιατηαλιθούν, Έτνηινι λίμα οστηούλιθα θίτι μιν Αλ-Χάκι
Μπι’ίδνικ, Ίνακα Τάτνηι μαν Ταζά’οσ ίλα ζιράηιμ
μοσζηακίμ.» (Ω, Αιιάρ, Κύξηε ηνπ Γαβξηήι, ηνπ Μηραήι θαη
ηνπ Ηζξαθήι, Γεκηνπξγέ ησλ νπξαλώλ θαη ηεο γεο. Γλώζηε
ηνπ ανξάηνπ θαη ηνπ νξαηνύ. Κξίλεηο (θαηά ηελ Ζκέξα ηεο
Κξίζεσο) αλάκεζα ζηνπο δνύινπο ζνπ αλαθνξηθά κε απηό
ζην νπνίν δηαθσλνύζαλ (κε ην πνηα είλαη ε αιεζηλή
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ζξεζθεία θαηά ηελ εγθόζκηα δσή). ηαζεξνπνίεζέ κε ζηελ
αιήζεηα αλαθνξηθά κε απηό ζην νπνίν δηαθσλνύζαλ, κε ηελ
άδεηά νπ. η’ αιήζεηα, Καζνδεγείο όπνηνλ Δπηζπκείο ζηνλ
ίζην δξόκν).» Αθεγήζεθε ν Μόζιεκ.
6 –Απνηειεί, επίζεο, νύλλα ε επηκήθπλζε ηεο λπρηεξηλήο
πξνζεπρήο, θαζώο ν Πξνθήηεο () ξσηήζεθε: «Πνηα είλαη ε
θαιύηεξε πξνζεπρή;» Δθείλνο είπε: «Ζ καθξύηεξε
λπρηεξηλή πξνζεπρή.» Αθεγήζεθε ν Μόζιεκ. Ζ ζεκαζία
ηνπ «καθξύηεξε» είλαη ε επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο ηεο
λπρηεξηλήο πξνζεπρήο.
7 –Απνηειεί, επίζεο, νύλλα ε αλαδήηεζε θαηαθπγίνπ ζηνλ
Αιιάρ, ηνλ Παληνδύλακν θαηά ηελ απαγγειία ελόο εδαθίνπ
πνπ κηιά γηα ηηκσξία, κε ηε ξήζε «’Α‘ούδοσ Μπιλλάτ μιν
‘Αδάμπι Ελλάτ» (Αλαδεηώ θαηαθύγην ζηνλ Αιιάρ από ηελ
ηηκσξία ηνπ Αιιάρ), θαη ε αλαδήηεζε ηνπ Διένπο ηνπ
Αιιάρ, θαηά ηελ απαγγειία ελόο εδαθίνπ πνπ κηιά γηα
έιενο, κε ηε ξήζε: «Αλλάτοσμα ίννι ’αζ’άλοσκα μιν
Φάνηλικ.» «Ω, Αιιάρ, δεηώ από ηε ράξε νπ», θαη ε
δνμαζία ηνπ Αιιάρ θαηά ηελ απαγγειία ελόο εδαθίνπ πνπ
εμπκλεί ηνλ Αιιάρ ηνλ Παληνδύλακν, κε ηε ξήζε:
«Σοσμπτάνα Αλλάτ». θαζώο αλαθέξεηαη ζε έλα ραληίζ: «(ν
Πξνθήηεο) Γηάβαδε ζηγά ζηγά, θαη όηαλ απήγγεηιε κηα Άγηα
πνπ δνμάδεη (ηνλ Αιιάρ), ηόηε δόμαδε (ηνλ Αιιάρ) θαη όηαλ
απήγγεηιε κηα Άγηα πνπ έρεη αίηεκα (από ηνλ Αιιάρ) ηόηε
δεηνύζε (από ηνλ Αιιάρ) θαη όηαλ απήγγεηιε κηα Άγηα πνπ
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αλαδεηάεη θαηαθύγην (από ηνλ Αιιάρ) ηόηε αλαδήηνύζε
θαηαθύγην (από ηνλ Αιιάρ).». (Μόζιεκ)

Η πξνζθνξά πξνζεπρήο «νύλλαη Αι-Φαηδξ»
(πνπ απνηειείηαη από δύν ξάθ‘α πξηλ ηελ πξσηλή
πξνζεπρή)
Η πξνζθνξά απηήο ηεο πξνζεπρήο «νύλλαη Αι-Φαηδξ»
πεξηέρεη θάπνηεο νύλλαλ.
1 –Σν λα ηειείηαη ελ ζπληνκία: Ζ Αΐζα (ε επαξέζηεζε ηνπ
Αιιάρ επ’ απηήο) αθεγήζεθε όηη «Ο Πξνθήηεο ()
ζπλήζηδε λα πξνζεύρεηαη δύν ειαθξά ζύληνκα ξάθ‘α
αλάκεζα ζην αδάλ (θάιεζκα γηα πξνζεπρή) θαη ην ηθάκα (ην
δεύηεξν αδάλ) ηεο πξστλήο πξνζεπρήο.». (Μόζιεκ)
2 –Σν λα Απαγγέιεη ηα ίδηα Αγηάη πνπ απήγγεηιε ν
Πξνθήηεο (): Ο Πξνθήηεο ζπλήζηδε λα απαγγέιεη ζην
πξώην ξάθ‘α ην εδάθην 136 από ηε νύξα 2 θαη ζηε δεύηεξε
ξάθ‘α ην εδάθην 52 από ηε νύξα 3. ε κηα άιιε αθήγεζε
αλαθέξεηαη όηη ν Πξνθήηεο () ζπλήζηδε λα απαγγέιεη ζην
πξώην ξάθ‘α ηε νύξα 109 θαη ζηε δεύηεξε ηε νύξα 112.
3 –Ξάπισκα: Αλαθέξεηαη ζε έλα ραληίζ «Ο Πξνθήηεο ()
ζπλήζηδε λα μαπιώλεη γηα ιίγν ζην δεμί ηνπ πιεπξό κεηά ηελ
πξνζεπρή Φαηδξ.». (Αι-Μπνπράξη) Έηζη, ινηπόλ, όηαλ
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πξνζθέξεηο ηελ πξνζεπρή Φαηδξ λα μαπιώλεηο γηα ιίγα
ιεπηά ζην δεμί ζνπ πιεπξό, ώζηε λα ηεξείο ηε νύλλα.

Κάζηζκα κεηά ηελ Πξνζεπρή Αι-Φαηδξ
«Ο Πξνθήηεο () ζπλήζηδε λα θάζεηαη ζην κέξνο πνπ
πξνζεπρόηαλ κεηά ηελ πξνζεπρή Αι-Φαηδξ, κέρξη λα
αλαηείιεη ν ήιηνο.» Αθεγήζεθε ν Μόζιεκ

Λεθηηθέο νύλλα θαηά ηελ Πξνζεπρή
1 –Δλαξθηήξην Νηνπ‘ά’ (επίθιεζε): Να ιέεη θαλείο κεηά
ην Σαθκπίξαη Αι-Ηρξάκ (ην ελαξθηήξην ηαθκπίξ: Αιιάρνπ
Άθκπαξ): «Σοσμπτάνακα Αλλατούμμα οσά Μπι-Χάμνηικα
οσά Ταμπάρακα Ίζμοσκα οσά Τα‘άλα Τζάνηοσκα οσά λα
ιλάτα Γάιροσκ.» (Ω, Αιιάρ, Γνμαζκέλνο λα είζαη, θαη όιεο
νη επραξηζηίεο αλήθνπλ ζε έλα, θαη Δπινγεκέλν λα είλαη ην
Όλνκά νπ, θαη Ύςηζην λα είλαη ην Μεγαιείν νπ θαη δελ
ππάξρεη θαλέλαο Θεόο παξά κόλν Δζύ). Αθεγήζεθαλ νη
Σέζζεξηο Λόγηνη.
Καη ππάξρεη έλα αθόκε ληνπ‘ά’ «Αλλάτοσμα Μπά‘ινη μπάινι
οσά μπάινα ταηαϊγιάια κάμα μπα‘άνηηα μπάινα Αλ-Μάζρικι
οσά Αλ-Μάγριμπ, Αλλάτοσμα Νακκένι μιν ταηαϊγιάια κάμα
γιοσνάνκα Αθ-Θάοσμποσ Αλ-’Άμπιανηοσ μιν Ανη-Νηάνας,
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Αλλάτοσμα Ιγζέλνι μπιλμά’ι οσά Αθ-Θάληζι οσά ΑλΜπάρανη.» (Ω, Αιιάρ, θξάηεζέ κε καθξηά από ηηο ακαξηίεο
κνπ, όπσο αθξηβώο έρεηο δηαρσξίζεη ηελ Αλαηνιή από ηε
Γύζε. Ω, Αιιάρ, εμάγληζέ κε από ηηο ακαξηίεο κνπ, όπσο
έλαο ιεπθόο καλδύαο εμαγλίδεηαη από ηηο αθαζαξζίεο. Ω,
Αιιάρ, θαζάξηζέ κε από ηηο ακαξηίεο κνπ κε λεξό, ρηόλη θαη
ραιάδη). Αθεγήζεθε ν Αι-Μπνπράξη θαη ν Μόζιεκ. Μπνξεί
θαλείο λα επηιέμεη έλα από ηα επηβεβαησκέλα Δλαξθηήξηα
Νηνπ‘ά’ θαη λα ην πεη.
2 –Ρήζε «Α‘ούδοσ Μπι-Ελλάτι μιν Αζ-Σαϊηάν Αρ-Ραηζείμ»
(Εεηώ θαηαθύγην ζηνλ Αιιάρ από ηνλ θαηαξακέλν αηαλά).
3 –Έλαξμε κε ην Όλνκα ηνπ Αιιάρ, δει. κε ηε ξήζε
«Μπιζμι Ελλάτι Ερ-Ρατμάνι Ερ-Ρατείμ» (Δηο ην Όλνκα ηνπ
Αιιάρ, ηνπ Παληειεήκνλα, ηνπ Πνιπεύζπιαρλνπ) πξηλ ηελ
απαγγειία ηεο νύξα Αι-Φάηηρα.
4 –Ακήλ: ην λα πεη θαλείο Ακήλ κεηά ηελ Αι-Φάηηρα.
5 –Απαγγειία κίαο νύξα κεηά ηελ Αι-Φάηηρα: ζηα
πξώηα δύν ξάθ‘α ζε όιεο ηηο πξνζεπρέο, αιιά αλ ν
πξνζεπρεηήο πξνζεύρεηαη ζην ηδακί πίζσ από ηνλ Ηκάκε ζε
κία θσλαρηή πξνζεπρή (δει. ν Ηκάκεο απαγγέιεη ην
Κνξάλην θσλαρηά) ηόηε ν πξνζεπρεηήο αξθεί λα απαγγείιεη
κόλν ηελ Αι-Φάηηρα, ελώ αλ ε πξνζεπρή είλαη ςηζπξηζηή
(δει. ν Ηκάκεο δελ απαγγέιεη ην Κνξάλην θσλαρηά) ηόηε
κπνξεί ν πξνζεπρεηήο λα απαγγείιεη κηα νύξα κεηά ηελ
Αι-Φάηηρα.
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6 –Σν λα πεη θαλείο αθνύ ζεθσζεί από ην ξνπθνύ‘
(ππόθιηζε) θαη αθνύ έρεη πεη: «Ραμπάνα οσά Λάκα ΑλΧάμνη» (Ω, Κύξηέ καο, ζε έλα αλήθνπλ όιεο νη
Δπραξηζηίεο), πξνζζέηνληαο, «Χάμνηαν Καθείραν Τάιγεμπαν
Μοσμπάρακαν θίτι Μίλ’α Αζ-Σαμαοσάηι οσά Μίλ’α Αλ-Αρνη
οσά Μίλ’α μα Σί’ηα μιν Σάσ’ιν μπά‘νη, Άτλοσ Εθ-Θανά’ι οσά
Αλ-Μάηζνη, ’ατάκοσ μα κάλα Αλ-‘Άμπνηοσ οσά κολλούνα
Λάκα ‘άμπνη, Αλλάτοσμα λα μάνι‘α λίμα ’Α‘ηάιηα οσά λα
μού‘ηια λίμα Μανά‘ηα, οσά λα γιάνθα‘οσ δα Αλ-Τζάνηι Μίνκα
Αλ-Τζάνη.». (Πνιιέο αγλέο θαη επινγεκέλεο επραξηζηίεο
ηόζεο πνπ λα γεκίδνπλ ηνπο νπξαλνύο θαη ηε γε, θαη ό,ηη
ππάξρεη αλάκεζά ηνπο θαη ό,ηη άιιν Δζύ επηζπκείο έπεηηα.
Έζπ είζαη ν Άμηνο ηεο εμύκληζεο θαη ηεο δόμαο. Σν
θαιύηεξν πξάγκα πνπ κπνξεί λα ιερζεί από έλαλ δνύιν θαη
πξάγκαηη είκαζηε όινη δνύινη νπ: «Ω, Αιιάρ δελ ππάξρεη
θαλείο πνπ κπνξεί λα εκπνδίζεη ό,ηη Δζύ έδσζεο, νύηε
ππάξρεη θαλείο πνπ κπνξεί λα δώζεη ό,ηη Δζύ εκπόδηζεο. Καη
νύηε ν πινύηνο, νύηε ε δύλακε, νύηε ε ηύρε, νύηε ε δόμα
κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο από έλα).
Αθεγήζεθε ν Μόζιεκ.
7 –Σν λα πεη θαλείο θαηά ηελ ξνπθνύ‘ (ππόθιηζε)
«Σοσμπτάνα Ραμπίγια Αλ-‘Αδείμ» (Γόμα ζηνλ Αιιάρ, Σνλ
Μέγα) πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο θαη ην λα πεη θαηά ηελ
νγθνύλη (πξελή ζηάζε) «Σοσμπτάνα Ραμπίγια Αλ-’Ά‘λα»
(Γόμα ζηνλ Κύξηό κνπ, Σνλ Ύςηζην) πεξηζζόηεξεο από κηα
θνξέο.
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8 –Ρήζε «Ράμπι Ίγθιρ λι» (Ω, Αιιάρ, ζπγρώξεζέ κε) γηα
πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο θαηά ην θάζηζκα αλάκεζα ζηηο
δύν νγθνύλη (πξελή ζηάζε).
9 –Δπίθιεζε κεηά ηελ ηειεπηαία ηαζάρνπλη: «’Α‘ούδοσ
Μπι-Ελλάτι μιν ‘Αδάμπ Αν-Ναρ οσα ‘Αδάμπ Αλ-Κάμπρ, οσά
Φίηναη Ελ-Μάτια οσά Αλ-Μαμάη, οσά Φίηναη Αλ-Μαζείτ
Ανη-Νηαηζάλ» (Ω, Αιιάρ αλαδεηώ θαηαθύγην ζε έλα από
ηελ ηηκσξία ηνπ Ππξόο ηεο Κνιάζεσο, θαη από ηελ ηηκσξία
ηνπ Σάθνπ, θαη από ηε δνθηκαζία ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ,
θαη από ηε δνθηκαζία ηνπ Αληίρξηζηνπ). Αθεγήζεθε ν ΑιΜπνπράξη θαη ν Μόζιεκ.
Δίλαη επηζπκεηό ν πξνζεπρεηήο θαηά ηελ νγθνύλη, αθνύ
δόμαζε ηνλ Αιιάρ κε ηε ξήζε «Σοσμπτάνα Ραμπίγια Αλ’Ά‘λα» (Γόμα ζηνλ Κύξηό κνπ, Σνλ Ύςηζην) ην λα θάλεη
πνιιέο επηθιήζεηο θαη λα δεηάεη όηη επηζπκεί από ηνλ
Αιιάρ. ύκθσλα κε ην ραληίζ ηνπ Πξνθήηε (): «Σν
θνληηλόηεξν ζεκείν πνπ βξίζθεηαη έλαο δνύινο ζηνλ Κύξηό
ηνπ, είλαη όηαλ βξίζθεηαη ζε πξελή ζηάζε, γη’απηό λα
απμάλεηε ηηο επηθιήζεηο ζαο.». Αθεγήζεθε ν Μόζιεκ.
 Τπάξρνπλ θαη άιιεο επηθιήζεηο, αλ θάπνηνο
ελδηαθέξεηαη κπνξεί λα απεπζπλζεί ζην βηβιίν ηνπ ΑιΚαρηάλη
«Υηζλ
Αι-Μνύζιηκ» (Σν
νρπξό
ηνπ
Μνπζνπικάλνπ).
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Οη πξάμεηο νύλλα θαηά ηελ πξνζεπρή
1 –Σν λα ζεθώλεη θαλείο θαη ηα δύν ρέξηα ελώ ιέεη ηελ
Σαθκπίξαη Αι-Ηρξάκ.
2 – Σν λα ζεθώλεη ηα δύν ρέξηα θαηά ηελ ξήζε «Αιιάρνπ
Άθκπαξ» πξηλ πέζεη γηα ξνπθνύ‘.
3 – Σν λα ζεθώλεη ηα δύν ρέξηα αθνύ ζεθσζεί από ηε
ξνπθνύ‘.
4 – Σν λα ζεθώλεη ηα δύν ρέξηα θαηά ηελ ξήζε «Αιιάρνπ
Άθκπαξ» αθνύ ζεθσζεί γηα ην ηξίην ξάθ’α.
5 – Σν λα έρεη ηα δαθηπιά ηνπ ελσκέλα θαηά ηελ έγεξζε
ησλ ρεξηώλ ηνπ ζε όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηώζεηο.
6 – Δπίζεο, θαηά ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηώζεηο τα
δάρηπια λα είλαη ηελησκέλα θαη νη παιάκεο λα είλαη κε
θαηεύζπλζε πξνο ηελ Κέκπια (ηελ θαηεύζπλζε θαη ζεκείν
αλαθνξάο ηεο πξνζεπρήο, δει. ηνλ Ηεξό Οίθν ζηε Μέθθα).
7 –Σν λα ζεθώλεη ηα ρέξηα ζην ύςνο ηνπ ώκνπ ή κέρξη ηα
απηηά.
8 – Καηά ηελ απαγγειία λα ηνπνζεηήζεη ην δεμί ρέξη πάλσ
από ην αξηζηεξό ή λα θξαηά ηνλ αξηζηεξό θαξπό κε ην δεμί
ρέξη, θαζώο επίζεο θαη κεηά από ηελ έγεξζε ησλ ρεξηώλ
κεηά από ηελ ξνπθνύ‘.
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9 – Σν λα θνηηά πξνο ην ζεκείν ηεο νγθνύλη (πξελνύο
ζηάζεο).
10 –Σν λα αλνίμεη ηα πόδηα ηνπ, ηόζν όζν είλαη ην πιάηνο
ησλ ώκσλ ηνπ.
11 – Να απαγγέιεη ην Κνξάλην κε ηνλ ζσζηό θαη όκνξθν
ηξόπν, ζπγθεληξσκέλνο θαη ζπιινγηδόκελνο ηα λνήκαηά
ηνπ.

Η νύλλα θαηά ηελ Ρνπθνύ‘ (Τπόθιηζε)
1 –Σν λα πηάλεη ηα γόλαηα κε ηηο παιάκεο, ρσξίο ηα δάρηπια
λα αθνπκπνύλ κεηαμύ ηνπο.
2 – Σν λα ηεληώλεη επζεία ηελ πιάηε ηνπ.
3 – Σν λα θξαηάεη ην θεθάιη ζηελ ίδηα επζεία κε ηελ πιάηε,
δειαδή λα απνθεύγεη λα ην ρακειώλεη ή λα ην ζεθώλεη
πεξηζζόηεξν.
4 – Να έρεη ηα ρέξηα ηνπ ηελησκέλα.

Η νύλλα θαηά ηελ Πξελή ηάζε (νγθνύλη)
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1 –Σν λα κελ αθνπκπά θαλείο ηνπο αγθώλεο ηνπ ζηα πιεπξά
ηνπ.
2 – Σν λα κελ αθνπκπά ηελ θνηιηά ζηνπο κεξνύο.
3 – Σν λα κελ αθνπκπά ηνπο κεξνύο ζηηο γάκπεο.
4 – Σν λα κελ αθνπκπνύλ ηα δπν γόλαηα κεηαμύ ηνπο.
5 –Σν λα θνηηάδνπλ νη θηέξλεο πξνο ηα πάλσ.
6 – Σν λα αθνπκπά ην εζσηεξηθό ησλ δαρηύισλ ζην έδαθνο.
7 – Οη παηνύζεο λα είλαη ελσκέλεο θαηά ηελ πξελή ζηάζε.
8 – Σα ρέξηα λα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα επζεία κε ηνπο ώκνπο
ή κε ηα απηηά.
9 –Οη παιάκεο λα είλαη αλνηθηέο.
10 – Σα δάρηπια ησλ ρεξηώλ λα είλαη ελσκέλα.
11 – Σα δάρηπια ησλ ρεξηώλ λα θνηηνύλ πξνο ηελ Κέκπια.

Η νύλλα θαηά ην Κάζηζκα κεηαμύ δύν νγθνύλη
Σν θάζηζκα κεηαμύ δύν πξελώλ ζηάζεσλ. Μπνξεί λα είλαη
δύν εηδώλ:
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α. Αι-Ιθ‘ά’: Σν λα ζηεξίδεηαη ζην εζσηεξηθό ησλ δαθηύισλ
ησλ πνδηώλ κε ηηο θηέξλεο πξνο ηα πάλσ θαη λα θάζεηαη
πάλσ ζηηο θηέξλεο.
β. Αι-Ιθηεξάο: Ο πξνζεπρεηήο δηπιώλεη ην αξηζηεξό ηνπ
πόδη θαη θάζεηαη πάλσ ζην δηπισκέλν αξηζηεξό ηνπ πόδη,
ιπγίδνληαο παξάιιεια ην δεμί ηνπ πόδη, κε ηέηνην ηξόπν
ώζηε ε άθξε ησλ δαρηύισλ ηνπ λα παξακέλεη θακπηόκελε
επί ηεο γεο θαη ε πηέξλα λα βξίζθεηαη θάζεηα ζηε γε θαη λα
είλαη ζηξακκέλε πξνο ηα πάλσ, θαη βάδεη ηα ρέξηα ηνπ ζηνπο
κεξνύο ηνπ θαη ζηα γόλαηά ηνπ.

Σν Κάζηζκα αλάπαπζεο (Γθάιζηη Αι-Ιζηηξάρα)
Απνηειεί έλα ζύληνκν θάζηζκα κεηά από ηε δεύηεξε
νγθνύλη θαηά ηελ πξώηε θαη ηξίηε ξάθ‘α ην νπνίν δελ
πεξηέρεη επηθιήζεηο.

Η νύλλα θαηά ην δεύηεξν Σαζάρνπλη
Σν θάζηζκα θαηά ην δεύηεξν Σαζάρνπλη νλνκάδεηαη
Σανπάξνπθ θαη έρεη ηξεηο κνξθέο:
1) Κάζηζκα ζηνπο γινπηνύο (θαη ζηήξηγκα πεξηζζόηεξν
ζηνλ αξηζηεξό γινπηό) κε ηα γόλαηα ιπγηζκέλα, κε ηελ
42

αξηζηεξή παηνύζα θάησ από ηελ δεμηά θλήκε, θαη ηε δεμηά
θηέξλα λα θνηηάεη πξνο ηα πάλσ.
2) Σν θάζηζκα ζηνπο γινπηνύο (θαη ζηήξηγκα πεξηζζόηεξν
ζηνλ αξηζηεξό γινπηό) κε ηα γόλαηα ιπγηζκέλα, κε ηελ
αξηζηεξή παηνύζα θάησ από ηελ δεμηά θλήκε, θαη ηε δεμηά
παηνύζα λα είλαη μαπισκέλε ζην έδαθνο.
3) Σν θάζηζκα ζηνπο γινπηνύο (θαη ζηήξηγκα πεξηζζόηεξν
ζηνλ αξηζηεξό γινπηό) κε ηα γόλαηα ιπγηζκέλα, θαη κε ηελ
αξηζηεξή παηνύζα αλάκεζα ζην κεξό θαη ηε δεμηά θλήκε,
θαη ηε δεμηά παηνύζα λα είλαη μαπισκέλε ζην έδαθνο.
Καη νη νύλλαλ θαηά ην δεύηεξν Σαζάρνπλη είλαη νη
εμήο:
1– Σνπνζέηεζε ησλ παιακώλ πάλσ ζηνπο κεξνύο σο εμήο:
Ζ δεμηά παιάκε ζην δεμηό κεξό, θαη ε αξηζηεξή ζηνλ
αξηζηεξό, κε ηηο παιάκεο αλνηθηέο θαη ηα δάρηπια ελσκέλα.
2– Σν λα θηηάμεη κηα γξνζηά κε ην δεμί ρέξη, ζρεκαηίδνληαο
έλαλ θύθιν κε ηνλ αληίρεηξα θαη ην κέζν, θαη λα δείμεη κε ην
δείθηε (δει. ην ζύκβνιν ηνπ κνλνζετζκνύ).
3– Να ζηξέθεη ην θεθάιη ηνπ πξνο ηα αξηζηεξά θαη κεηά
πξνο ηα δεμηά θαηά ην Σαζιείκ (δει. λα πεη «Αζ-Σαλάμοσ
‘Αλάικοσμ οσά Ράτμαηοσ Αλλάτ» (Δηξήλε ζε ζέλα θαη ην
Έιενο ηνπ Αιιάρ), ζηξεθόκελνο πξώηα ζηα δεμηά θαη έπεηηα
ζη’ αξηζηεξά ιέγνληαο ην ίδην.).
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Οη νύλλαλ κεηά ηελ Πξνζεπρή
1 –Σν λα δεηά θαλείο ζπγρώξεζε από ηνλ Αιιάρ ηξεηο
θνξέο ιέγνληαο «’Αζηάγθιροσ Αλλάτ» θαη έπεηηα λα πεη:
«Αλλάτοσμα ’Άν-ηα Αζ-Σαλάμ, οσά Μίνκα Αζ-Σαλάμ,
Ταμπαράκηα για Δα Αηζ-Τζαλάλι οσά Αλ-Ικράμ» (Ω, Αιιάρ,
Δζύ είζαη Ζ Δηξήλε θαη ν Πάξνρνο εηξήλεο, Ύςηζηα
Δπινγεκέλνο είζαη. Ω, Ηδηνθηήηε ηεο Μεγαιεηόηεηαο θαη ηεο
Γελλαηνδσξίαο.) Αθεγήζεθε ν Μόζιεκ.
2 –«λα ιλάτα ίλλα Αλλάτοσ Οσατνηάτοσ λα ζαρίκα Λατ,
Λάτοσ Αλ-Μούλκοσ οσά Λάτοσ Αλ-Χάμνηοσ οσά Χούα ‘άλα
κούλλι ζάι’ιν Κανηείρ, Αλλάτοσμα λα μάνι‘α λίμα ’Α‘ηάιη,
οσά λα μού‘ηι λίμα Μανά‘η, οσά λα γιάνθα‘οσ δα Αλ-Τζάνηι
Μίνκα Αλ-Τζάνη» (Γελ ππάξρεη θαλέλαο ζεόο εθηόο ηνπ
Αιιάρ θαη κόλν ρσξίο εηαίξνπο, όιν ην βαζίιεην αλήθεη ζε
Δθείλνλ, όιεο νη επραξηζηίεο αλήθνπλ ζε Δθείλνλ, θαη είλαη
Ηθαλόο γηα ηα πάληα. Ω, Αιιάρ, δελ ππάξρεη θαλείο πνπ
κπνξεί λα εκπνδίζεη ό,ηη Δζύ έδσζεο, νύηε ππάξρεη θαλείο
πνπ κπνξεί λα δώζεη ό,ηη Δζύ εκπόδηζεο. Καη νύηε ν
πινύηνο, νύηε ε δύλακε, νύηε ε ηύρε, νύηε ε δόμα κπνξεί λα
πξνζηαηέςεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο από έλα). Αθεγήζεθε ν
Αι-Μπνπράξη θαη ν Μόζιεκ.
3 –«λα ιλάτα ίλλα Αλλάτοσ Οσατνηάτοσ λα ζαρίκα Λατ,
Λάτοσ Αλ-Μούλκοσ οσά Λάτοσ Αλ-Χάμνηοσ οσά Χούα ‘άλα
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κούλλι ζάι’ιν Κανηείρ, λα τάοσλα οσά λα κούαηαν ίλλα
Μπιλλάτ, λα ιλάτα ίλλα Αλλάτ, οσά λα νά‘μποσνηοσ ίλλα Ιγιά,
Λάτοσ Αν-Νί‘μαηα οσά Αλ-Φάνηλ, οσά Λάτοσ Αθ-Θανά’οσ
Αλ-Χάζζαν, λα ιλάτα ίλλα Αλλάτ μοτλιζζίνα Λάτοσ ΑνηΝηίνα οσαλάοσ κάριτα Αλ-Καθιρούν» (Γελ ππάξρεη θαλέλαο
ζεόο εθηόο ηνπ Αιιάρ θαη κόλν ρσξίο εηαίξνπο, όιν ην
βαζίιεην αλήθεη ζε Δθείλνλ, όιεο νη επραξηζηίεο αλήθνπλ ζε
Δθείλνλ, θαη είλαη Ηθαλόο γηα ηα πάληα. Γελ ππάξρεη κέζν
πνπ κπνξεί λα πξνζηαηέςεη από ην θαθό, ή δύλακε πνπ
κπνξεί λα θέξεη ην θαιό, παξά κόλν απηό πνπ βξίζθεηαη ζηα
Υέξηα ηνπ Αιιάρ. Γελ ππάξρεη ζεόο εθηόο από ηνλ Αιιάρ
θαη δελ ιαηξεύνπκε θαλέλαλ παξά κόλν Απηόλ, όιε ε ράξε
είλαη δηθή Σνπ, όιε ε εύλνηα είλαη δηθή Σνπ, θαη ζε Απηόλ
αλήθεη ε θαιύηεξε εμύκληζε. Γελ ππάξρεη ζεόο παξά κόλν ν
Αιιάρ, θαη είκαζηε αθνζησκέλνη ζε Απηόλ ζηε ζξεζθεία,
αθόκε θαη αλ απηό δελ αξέζεη ζηνπο απίζηνπο.) Αθεγήζεθε
ν Μόζιεκ.
4 – Λέεη επίζεο θαλείο, «Σοσμπτάνα Αλλάτ», «Αλ-Χάμνηοσ
Λιλλάτ» θαη «Αλλάτοσ Άκμπαρ» ην θαζέλα ηξηάληα ηξεηο
θνξέο, θαη έπεηηα, γηα ηελ εθαηνζηή λα πεη, «Λα ιλάτα ίλλα
Αλλάτ, Οσατνηάτοσ λα ζαρίκα Λατ, Λάτοσ Αλ-Μούλκ, οσά
Λάτοσ Αλ-Χάμνη, οσά Χούα ‘άλα κούλλι ζάι’ιν Κανηείρ».
Αθεγήζεθε ν Μόζιεκ.
5 –«Αλλάτοσμα ’Α‘ίννι ‘άλα Δίκρικα οσά Σούκρικα
(Shoukrika) οσά Χούζνι ‘Ιμπανηάηικα.» (Ω, Αιιάρ, βνήζεζέ
κε λα ε κλεκνλεύσ, λα ε επραξηζηώ, θαη λα ε ιαηξεύσ
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κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν). Αθεγήζεθε ν Άκπνπ Νηανύλη θαη
ν Αλ-Ναζά’η.
6 –«Αλλάτοσμα ίννι ’α‘ούδοσ Μπίκα μιν Αλ-Τζούμπνι, οσά
’α‘ούδοσ Μπίκα ’ανν ’οσράνηα ίλλα ’άρδαλι Ελ-‘Ούμρ, οσά
’α‘ούδοσ Μπίκα μιν θίηναηι Ενη-Νηούνια, οσά ’α‘ούδοσ
Μπίκα μιν ‘αδάμπι Ελ-Κάμπρ» (Ω, Αιιάρ, αλαδεηώ
θαηαθύγην ζε έλα από ηε δεηιία, αλαδεηώ θαηαθύγην ζε
έλα από ηελ ρεηξόηεξε κεγάιε ειηθία (θαηά ηελ πεξίνδν
πνπ έλαο ειηθησκέλνο θηάζεη ζην ζεκείν λα κελ κπνξεί λα
απηνεμππεξεηεζεί), αλαδεηώ θαηαθύγην ζε έλα από ηνπο
πεηξαζκνύο ηεο εγθόζκηαο δσήο θαη αλαδεηώ θαηαθύγην ζε
έλα από ην καξηύξην ηνπ ηάθνπ). Αθεγήζεθε ν ΑιΜπνπράξη.
7 –«Ράμπ Κίννι ‘Αδάμπακα γιάοσμ Τάμπ‘αθοσ ‘Ιμπάνηακ»
(Ω, Αλλάχ, Σώςε με από την τιμωρία Σου την ημζρα που θα
Αναςτήςεισ τουσ δοφλουσ Σου). Αθεγήζεθε ν Μόζιεκ.
8 –Απαγγειία ησλ νύξα 112,113 θαη 114 κία θνξά, αιιά
κεηά ηηο πξνζεπρέο Αι-Φαηδξ θαη Αι-Μάγξηκπ, ε απαγγειία
ηνπο λα είλαη ηξεηο θνξέο.
9 –Απαγγειία ηνπ Άγηαη Αι-Κνύξζη, πνπ είλαη ην εδάθην
255 ζηε νύξα 2.
10 –«λα ιλάτα ίλλα Αλλάτοσ Οσατνηάτοσ λα ζαρίκα Λατ,
Λάτοσ Αλ-Μούλκοσ οσά Λάτοσ Αλ-Χάμνη, Γιούτιει οσά
Γιοσμίηοσ οσά Χούα ‘άλα κούλλι ζάι’ιν Κανηείρ,» (Γελ
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ππάξρεη θαλέλαο ζεόο εθηόο ηνπ Αιιάρ θαη κόλν ρσξίο
εηαίξνπο, όιν ην βαζίιεην αλήθεη ζε Δθείλνλ, όιεο νη
επραξηζηίεο αλήθνπλ ζε Δθείλνλ, θαη είλαη Απηόο πνπ δίλεη
ηε δσή, θαη είλαη Απηόο πνπ λεθξώλεη θαη είλαη Ηθαλόο γηα
ηα πάληα.), δέθα θνξέο κεηά ηηο πξνζεπρέο Αι-Φαηδξ θαη
Αι-Μάγξηκπ. Αθεγήζεθε ν Αη-Σίξκηδη.
11 –Σν λα κεηξήζεη θαλείο ηηο θνξέο πνπ εμπκλεί ηνλ Αιιάρ
κεηά ηελ πξνζεπρή κε ηα δάρηπια ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ ηνπ, θαη
όρη κε θνκπνιότ.
12 –Σν λα ιέεη θαλείο απηέο ηηο επηθιήζεηο ζην ίδην κέξνο
όπνπ πξνζεπρήζεθε.

νύλλαλ πνπ πξέπεη λα ιέγνληαη ην Πξσί θαη ην Βξάδπ
1 – Απαγγειία ηνπ Άγηαη Αι-Κνύξζη, πνπ είλαη ην εδάθην
255 ζηε νύξα 2.
Ο Πξνθήηεο () είπε «Όπνηνο ην απαγγείιεη (δει. ην Άγηαη
Αι-Κνύξζη) ην πξσί πξνζηαηεύεηαη από ηα Σδηλλ κέρξη ην
βξάδπ θαη απηόο πνπ ην απαγγέιεη ην βξάδπ, πξνζηαηεύεηαη
από ηα Σδηλλ κέρξη ην πξσί». Αθεγήζεθε ν Αλ-Ναζζά’η.
2 –Ζ Απαγγειία ησλ νύξα 112,113 θαη 114. Αθεγήζεθε ν
Άκπνπ Νηανύλη θαη ν Αη-Σίξκηδη.
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Ο Πξνθήηεο () είπε «Όπνηνο ηηο απαγγέιεη ηξεηο θνξέο ην
πξσί θαη ηξεηο θνξέο ην βξάδπ, απηέο ηνλ πξνζηαηεύνπλ από
ηα πάληα». Όπσο αλαθέξζεθε ζην ίδην ραληίζ.
3 –«’Αζμπάτνα οσά ’άζμπατα Αλ-Μούλκοσ Λιλλάτ, οσά ΑλΧάμνηοσ Λιλλάτ, οσά λα ιλάτα ίλλα Αλλάτοσ Οσάτνηατοσ λα
ζαρίκα Λατ, Λάτοσ Αλ-Μούλκοσ οσά Λάτοσ Αλ-Χάμνηοσ οσά
Χούα ‘αλά κούλι ζάι’ιν Κανηείρ, Ράμπι ’αζ’άλοσκα τάιρα μα
θι τάδα Αλ-Γιάοσμ οσά τάιρα μα μπά‘νηατ, οσά ’α‘ούδοσ
Μπίκα μιν ζάρι μα θι τάδα Αλ-Γιάοσμ οσά ζαρι μα μπά‘νηατ,
Ράμπι ’α‘ούδοσ Μπίκα μιν Αλ-Κάζζαλι οσά ζού’ι ΕλΚίμπαρ, Ράμπι ’α‘ούδοσ Μπίκα μιν ‘αδάμπιν θι Εν-Νάρρι
οσά ‘αδάμπιν θι Ελ-Κάμπρ» (Σν πξσί ήξζε ζε καο θαη όιν
ην Βαζίιεην αλήθεη ζηνλ Αιιάρ, θαη όιεο νη επραξηζηίεο
αλήθνπλ ζηνλ Αιιάρ. Γελ ππάξρεη ζεόο εθηόο ηνπ Αιιάρ,
κόλν, ρσξίο εηαίξνπο. Όιν ην βαζίιεην είλαη Γηθό Σνπ, όιε
ε δόμα αλήθεη ζ’ Απηόλ, θαη είλαη Ηθαλόο γηα ηα πάληα. Ω,
Αιιάρ, νπ δεηώ ην θαιό πνπ ππάξρεη ζε απηήλ ηελ εκέξα,
θαη ην θαιό πνπ ηελ αθνινπζεί, θαη δεηώ θαηαθύγην ζε
έλα από ην θαθό πνπ ππάξρεη ζε απηήλ ηελ εκέξα θαη ην
θαθό πνπ ηελ αθνινπζεί. Κπξηέ κνπ, δεηώ θαηαθύγην ζε
έλα από ηελ ηεκπειηά θαη ηα θαθά γεξαηεηά, θαη δεηώ
θαηαθύγην ζε έλα από ηελ θόιαζε θαη ην καξηύξην ηνπ
ηάθνπ.» Αθεγήζεθε ν Μόζιεκ.
Σν απόγεπκα πξέπεη θαλείο λα ιέεη: «Σν απόγεπκα ήξζε ζε
καο» αληί γηα «ην πξσί…» θαη λα ιέεη: «Θεέ κνπ νπ δεηώ
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ην θαιό πνπ ππάξρεη ζε απηήλ ηε λύρηα», αληί γηα «…ζε
απηήλ ηελ εκέξα.»
4 – Σν πξσί: «Αλλάτοσμα Μπίκα ’αζμπάτνα οσά Μπίκα
’αμζάινα οσά Μπίκα νάτγια οσά Μπίκα ναμούηοσ οσά Ιλάικα
Αν-Νοσζούρ.» (Ω, Αιιάρ, ράξε ζε έλα ην πξσί εηζέξρεηαη
ζε καο, θαη ράξε ζε έλα ην απόγεπκα εηζέξρεηαη ζε καο,
θαη ράξε ζε έλα δνύκε, θαη ράξε ζε έλα πεζαίλνπκε
[δει.ζε έλα βαζηδόκαζηε γηα όιεο ηηο ππνζέζεηο καο, θαη ηε
δσή θαη ην ζάλαην], θαη ζην ηέινο ζα Αλαζηεζνύκε γηα
έλα).
Σν απόγεπκα: «Αλλάτοσμα Μπίκα ’αμζάινα οσά Μπίκα
’αζμπάτνα οσά Μπίκα νάτγια οσά Μπίκα ναμούηοσ οσά
Ιλάικα Αλ-Μαζείρ.» (Ω, Αιιάρ, ράξε ζε έλα ην απόγεπκα
εηζέξρεηαη ζε καο, θαη ράξε ζε έλα ην πξσί εηζέξρεηαη ζε
καο, θαη ράξε ζε έλα δνύκε, θαη ράξε ζε έλα πεζαίλνπκε,
θαη ζε έλα ζα είλαη ν ηειηθόο πξννξηζκόο).
5 –«Αλλάτοσμα ’Άν-ηα Ράμπι, λα ιλάτα ίλλα ’Άν-η,
Χαλάκηανι οσά ’άνα ‘άμπνηοσκ, οσά ’άνα ‘αλά ‘Άτνηικα οσά
Οσά‘νηικα μα εζηαηά‘η, ’α‘ούδοσ Μπίκα μιν ζάρι μα ζανά‘η,
’αμπού’οσ Λάκα Μπινι‘μάηικα ‘αλάι, οσά ’αμπού’οσ Λάκα
μπιδάνμπι, Φάγθιρ λι, θα’ίννατοσ λα γιάγθιροσ ΕδΔοσνούμπα ίλλα ’Άν-η.» (Ω, Αιιάρ, Δζύ είζαη ν Κύξηόο κνπ·
δελ ππάξρεη ζεόο εθηόο από έλα. Δζύ κε δεκηνύξγεζεο, θαη
είκαη ν δνύινο νπ, θαη είκαη πηζηόο ζηνλ όξθν κνπ πξνο
Δζέλα (ην λα ε ιαηξεύσ ρσξίο εηαίξνπο), θαη ζηελ
Τπόζρεζή νπ πξνο εκάο (ην λα Αληακείβεηο ηνπο πηζηνύο
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κε ηνλ Παξάδεηζν) ην θαιύηεξν ησλ δπλαηνηήησλ κνπ.
Αλαδεηώ ζε έλα θαηαθύγην από ην θαθό πνπ δηέπξαμα.
Αλαγλσξίδσ ηηο πνιιαπιέο επινγίεο νπ ζε κέλα,
Αλαγλσξίδσ ηηο ακαξηίεο κνπ, πγρώξεζέ κε, γηαηί θαλείο
δελ ζπγρσξεί ακαξηίεο εθηόο από έλα).
Ο Πξνθήηεο () είπε: «Αλ (ν δνύινο) ηελ ιέεη (ηελ
πξναλαθεξζήζα επίθιεζε) ην πξσί πηζηεύληαο ζε απηή (κε
όιε ηελ θαξδηά ηνπ), θαη έπεηηα πεζάλεη εθείλε ηελ κέξα, ζα
κπεη ζηνλ Παξάδεηζν, θαη αλ ηελ ιέεη ην βξάδπ πηζηεύληαο
ζε απηή (κε όιε ηελ θαξδηά ηνπ), θαη έπεηηα πεζάλεη εθείλν
ην βξάδπ, ζα κπεη ζηνλ Παξάδεηζν.» Αθεγήζεθε ν ΑιΜπνπράξη.
6 –«Αλλάτοσμα ’ίννι ’αζμπάσηος ’οσζτίνηοσκα οσά
’ούζτινηοσ τάμαλαηα ‘Άρζικα (‘Arshika) οσά μαλά’ικαηικα
οσά ’ανμπιγιά’ικα οσά ηζαμί‘ι τάλκικα, Μπι’άννακα ’Άν-ηα
Αλλάτοσ λα ιλάτα ίλλα ’Άν-η, οσά ’άννα Μωτάμμανηαν
‘άμπνηοσκα οσά ραζούλοσκ.» (Ω, Αιιάρ! Πξάγκαηη, μππλώ
θαιώληαο ε λα γίλεηο Μάξηπξαο, θαη θαιώληαο σο
κάξηπξεο απηνύο πνπ θνπβαιάλε ην Θξόλν νπ, θαη ηνπο
Αγγέινπο νπ, θαη ηνπο Πξνθήηεο νπ, θαη όια νπ ηα
πιάζκαηα, ζην όηη πξάγκαηη Δζύ είζαη ν Αιιάρ, δελ ππάξρεη
άιινο ζεόο εθηόο από έλα, θαη όηη ν Μσράκκαλη είλαη
Γνύινο θαη Αγγειηαθόξνο νπ). (ηέζζεξηο θνξέο)
Σν απόγεπκα: ιέεη ην ίδην αιιά ζα πξέπεη λα
αληηθαηαζηήζεη ηε ιέμε ’αζκπάρηνπ κε ηε ιέμε ’ακζάηηνπ.
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Ο Πξνθήηεο () είπε: «όπνηνο ηελ ιέεη (ηελ
πξναλαθεξζήζα επίθιεζε) ην πξσί ή ην βξάδπ ηέζζεξηο
θνξέο ν Αιιάρ ζα ηνλ απνκαθξύλεη από ηελ θσηηά εθείλε
ηελ εκέξα.» Αθεγήζεθε ν Άκπνπ Νηανύλη θαη ν ΑλΝαζζά’η.
7 – Σν πξσί: «Αλλάτοσμα μα ’άζμπασα μπι μιν νί‘μαηιν
’άοσ μπι’άτανηιν μιν τάλκικα Φαμίνκα Οσάτνηακα λα ζαρίκα
Λάκα, Φαλάκα Αλ-Χάμνηοσ οσά Λάκα Αζ-Σούκροσ.» (Ω,
Αιιάρ, νπνηαδήπνηε ράξε έρσ εγώ ή νπνηνζδήπνηε άιινο
από ηα πιάζκαηά νπ απηό ην πξσί, πξνέξρεηαη από έλα
κόλν, δελ έρεηο εηαίξνπο, επνκέλσο ζε έλα αλήθεη όιε ε
δόμα θαη ζε έλα αλήθεη όιε ε επγλσκνζύλε). Αθεγήζεθε ν
Άκπνπ Νηανύλη θαη ν Αλ-Νηζζά’η
Σν απόγεπκα: ιέεη ην ίδην αιιά ζα πξέπεη
αληηθαηαζηήζεη ηε ιέμε ’άζκπαρα κε ηε ιέμε ’άκζα

λα

8 –«Αλλάτοσμα ‘Άθινι θι μπάνηανι, Αλλάτοσμα ‘Άθινι θι
ζάμ‘ι, Αλλάτοσμα ‘Άθινι θι μπάζαρι, Αλλάτοσμα ’ίννι
’α‘ούδοσ Μπίκα μιν Αλ-Κούθρι οσά Αλ-Φάκρ, Αλλάτοσμα
’ίννι ’α‘ούδοσ Μπίκα μιν ‘αδάμπι Ελ-Κάμπρ, λα ιλλάτα ίλλα
’Άν-η.» (Ω, Αιιάρ, Πξνζηάηεςε ην ζώκα κνπ από όιεο ηηο
αζζέλεηεο, θαη Πξνζηάηεςε ηελ αθνή κνπ, θαη Πξνζηάηεςε
ηελ όξαζή κνπ, Ω, Αιιάρ, αλαδεηώ ζε έλα θαηαθύγην από
ηελ απηζηία θαη ηε θηώρεηα, θαη αλαδεηώ ζε έλα θαηαθύγην
από ηελ ηηκσξία ηνπ ηάθνπ. Γελ ππάξρεη ζεόο εθηόο από
έλα). (Σξεηο θνξέο) Αθεγήζεθε ν Άκπνπ Νηανύλη θαη ν
Άρκαλη.
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9 –Ο Πξνθήηεο () είπε: «Όπνηνο ιέεη ην πξστ θαη ην
βξάδπ: «Χάζμπιγια Αλλάτοσ λα ιλάτα ίλα Χούα, ‘Αλάιτι

ηαοσακάληοσ οσά Χούα Ράμποσ Αλ-‘Αρς (Al-‘Arsh) Αλ‘Αδείμ»  Ο Αιιάρ είλαη Δπαξθήο γηα κέλα. Γελ ππάξρεη
ζεόο εθηόο από Απηόλ. ε απηόλ βαζίδνκαη. Καη Απηόο
είλαη ν Κύξηνο ηνπ Μεγαινπξεπνύο ζξόλνπ.  εθηά θνξέο,
ν Αιιάρ ζα είλαη Δπαξθήο γη’απηόλ γηα ό,ηη ηνλ αλεζπρεί
από ηηο ππνζέζεηο ηεο εγθόζκηαο θαη κέιινπζαο δσήο.»
Αθεγήζεθε ν Αζ-νύλλη θαη ν Άκπνπ Νηανύλη.
10 –«Αλλάτοσμα ’ίννι ’αζ’άλοσκα Αλ-‘Άθιαηα θι νηίνι οσά
νηοσνγιάϊα οσά ’άτλι οσά μάλι, Αλλάτοσμα Έζηοσρ ‘αοσράηι,
οσά ’άαμιν ραοσ‘άηι, Αλλάτοσμα Ιτθάδνι μιν μπάινα
γιανηάιγια, οσά μιν τάλθι, οσά ‘ανν γιαμίνι, οσά ‘ανν ζιμάλι,
οσά μιν θάοσκι, οσά ’α‘ούδοσ Μπι‘αδαμάηικα ’ανν ’οσγηάλα
μιν ηάτηι.» (Ω, Αιιάρ, αλαδεηώ από έλα λα Πξνζηαηέςεηο
ηε ζξεζθεία κνπ, ηελ εγθόζκηα δσή κνπ, ηελ νηθνγέλεηά κνπ
θαη ηνλ πινύην κνπ. Ω, Αιιάρ, Κάιπςε ηηο αηέιεηεο θαη ηα
ζθάικαηά κνπ, θαη Πξνζηάηεςέ κε από νηηδήπνηε κπνξεί λα
κνπ πξνθαιέζεη θόβν ή αλεζπρία. Ω, Αιιάρ, Πξνζηάηεςέ
κε από νπνηνδήπνηε θαθό κπνξεί λα κε βιάςεη θαη κπνξεί
λα έξζεη κπξνζηά κνπ ή πίζσ κνπ ή από αξηζηεξά κνπ ή από
δεμηά κνπ ή από πάλσ κνπ. Καη αλαδεηώ θαηαθύγην ζηελ
Μεγαινπξέπεηά νπ γηα λα κελ ζθνησζώ).
11 -«Αλλάτοσμα Φάηιροσ Αζ-Σαμαοσάηι οσά Αλ-’Άρνηι,
‘Άλιμοσ Αλ-Γάιμπι οσά Αζ-Σατάνηα, Ράμποσ κόλλι ζάι’ιν
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οσά Μαλίκα, αζτάνηοσ άλ-λα ιλάτα ίλλα Άν-η, ’α‘ούδοσ
Μπίκα μιν ζάρι νάθζι, οσά μιν ζάρι Εζ-Σαϊηάνι οσά ζίρκα,
οσά ’ανν ’ακηάριθ ‘άλα νάθζι ζού’αν ’άοσ αηζούρρατοσ ’ιλά
Μούζλιμ.» (Ω, Αιιάρ, Γεκηνπξγέ ησλ νπξαλώλ θαη ηεο γεο,
Γλώζηε ησλ ανξάησλ θαη ησλ νξαηώλ, Κύξηε θαη Ηδηνθηήηε
ησλ πάλησλ, καξηπξώ όηη δελ ππάξρεη ζεόο, παξά κόλν Δζύ.
Αλαδεηώ θαηαθύγην ζε έλα από ην θαθό ηεο ςπρήο κνπ θαη
από ην θαθό θαη ην Σιρκ ηνπ δηαβόινπ, θαη από ην λα
δηαξπάμσ θαθό ζε βάξνο ηεο ςπρήο κνπ ή ζε βάξνο θάπνηνπ
άιινπ Μνπζνπικάλνπ). Αθεγήζεθε ν Αη-Σίξκηδη θαη ν
Άκπνπ Νηανύλη.
12 – Ο Πξνθήηεο () είπε: «Αλ ν δνύινο ιέεη θάζε πξσί θαη
θάζε βξάδπ «Μπίζμι Ελλάτι Ελ-Λάδδι λα γιανηούροσ μά‘α
Ιζμίτι ζάι’ον θι Ελ-’Άρνηι οσά λα θι Εζ-Σαμά’ι οσά Χούα
Αζ-Σαμεί‘οσ Αλ-‘Αλείμ.» (ην Όλνκα ηνπ Αιιάρ, πνπ όηαλ
θάπνηνο αλαθέξεη ην Όλνκά Σνπ, ηίπνηα ζηε γε ή ζηνλ
νπξαλό δελ κπνξεί λα ηνλ βιάςεη, θαη Απηόο είλαη ν Αζακεί‘ (Απηόο πνπ αθνύεη ηα πάληα), ν Αι-‘Αιείκ
(Παληνγλσζηήο)) ηξεηο θνξέο, ηίπνηα δελ ζα ηνλ βιάςεη».
Αθεγήζεθε ν Αη-Σίξκηδη, ν Άκπνπ Νηανύλη, ν Ηκπλ Μάηδα
θαη ν Άρκαλη.
13 – «Ρανηίηοσ Μπιλλάτι Ράμπα, οσά μπι-Λ’ιζλάμι νηίνα,
οσά μπι-Μωτάμμανηιν Σάλλα Αλλάτοσ ‘αλάιτι οσά Σάλαμ
Ναμπίγια.» (Απνδέρηεθα ηνλ Αιιάρ σο Κύξην θαη ην Ηζιάκ
σο ζξεζθεία θαη ηνλ Μσράκκαλη, ε εηξήλε θαη νη επινγίεο
ηνπ Αιιάρ ζ’ απηόλ, σο Πξνθήηε). (Σξεηο θνξέο.)
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Αθεγήζεθε ν Άκπνπ Νηανύλη, ν Αλ-Ναζά’η θαη ν Άρκαλη.
14 – «Για Χάιοσ για Καιούμοσ Μπιρατμάηικα ’αζηαγίθ,
’Άζλιτ λι ζά’νι κόλατοσ οσά λα Τακίλνι ’ίλα νάθζι ηάρθαηα
‘άιν.» (Ω, Αηώληα Εσλ, Ω, Απηό-πληεξνύκελε θαη
Τπνζηεξηθηή όισλ, από ην Έιενο νπ αλαδεηώ βνήζεηα,
Γηεπζέηεζε γηα κέλα όιεο κνπ ηηο ππνζέζεηο θαη κελ κ’
Αθήλεηο κόλν γηα λα δηεπζεηήζσ ηηο ππνζέζεηο κνπ, αθόκε
θαη γηα έλαλ βιεθαξηζκό). Αθεγήζεθε ν Αι-Υάθηκ.
15 – «’Αζμπάτνα ‘άλα θίηραηι Ελ-Ιζλάμ, οσά κάλιμαηι ΕλΙτλάς, οσά νηίνι ναμπίγιενα Μωτάμμανη (), οσά μίλλαηι
’αμπίνα Ιμπρατήμ () τανίθαν μοσζλίμαν οσά μα κάνα μιν
Αλ-Μοσζρκείν.» (Ξππλήζακε ζηε ζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ θαη
ζηελ εηιηθξηλή Λέμε (Λα ηιιάρα ίιια Αιιάρ) θαη ζηε
ζξεζθεία ηνπ Πξνθήηε Μσράκκαλη, ε εηξήλε θαη νη
επινγίεο ηνπ Αιιάρ ζ’ απηόλ, θαη ζηε ζξεζθεία ηνπ Παηέξα
καο Ηκπξαρήκ (Αβξαάκ), έλαλ αθνζησκέλν Μνπζνπικάλν
πνπ δελ αλήθε ζηνπο πνιπζετζηέο). Αθεγήζεθε ν Άρκαλη.
16 – Ο Πξνθήηεο () είπε: «Όπνηνο ιέεη «Σοσμπτάνα
Αλλάτι οσά Μπι-Χάμνηιτ.» (Γόμα ζηνλ Αιιάρ θαη Έπαηλνο
ζ’ Απηόλ) εθαηό θνξέο, νη ακαξηίεο ηνπ ζα ζβήλνληαη
αθόκε θη αλ ήηαλ όπσο ν αθξόο ηεο ζάιαζζαο, θαη θαλέλαο
δε ζα έξζεη θαηά ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεσο κε θάηη θαιύηεξν
από απηό, παξά κόλν όπνηνο είπε ηελ ίδηα θξάζε ίδηεο ή
πεξηζζόηεξεο θνξέο.» Αθεγήζεθε ν Μόζιεκ.
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17 – Ο Πξνθήηεο () είπε: «Όπνηνο ιέεη, «Λα ιλάτα ίλλα
Αλλάτοσ Οσάτνηατοσ λα ζαρίκα Λάτ, Λάτοσ Αλ-Μούλκ, οσά
Λάτοσ Αλ-Χάμνη, οσά Χούα ‘άλα κόλα ζάι’ν Κανηείρ.» (Γελ
ππάξρεη άιινο ζεόο εθηόο από ηνλ Αιιάρ θαη κόλν, θαη δελ
έρεη θαλέλαλ εηαίξν: ζ’ Απηόλ αλήθεη ε Κπξηαξρία θαη νη
Δπραξηζηίεο, θαη Απηόο είλαη Ηθαλόο λα θάλεη ηα πάληα)
εθαηό θνξέο κέζα ζε κία εκέξα, απηό ζα ηζνύηαη κε ην λα
ειεπζέξσλε δέθα δνύινπο, εθαηό Χαζζανάη (πόληνη θαιώλ
πξάμεσλ) ζα θαηαγξάθνληαη γη’ απηόλ, εθαηό ατ’άη (πόληνη
θαθώλ πξάμεσλ) ζα ζβήλνληαη, ζα ιεηηνπξγεί σο αζπίδα γη’
απηόλ από ην αηαλά εθείλε ηε κέξα κέρξη ην απόγεπκα, θαη
θαλείο δε ζα έξζεη κε θάηη θαιύηεξν από όηη έθεξε απηόο,
παξά κόλν εθείλνο πνπ είπε πεξηζζόηεξα.» (Αι-Μπνπράξη
θαη Μόζιεκ).
18 – «’Αςτάγφιρου Αλλάχ, ουά ατοφμπου Ιλάιχι» (Εεηώ από
ηνλ Αιιάρ ζπγρώξεζε θαη κεηαλνώ ζε Απηόλ.) Δθαηό θνξέο
ηελ εκέξα. Αθεγήζεθε ν Αι-Μπνπράξη θαη ν Μόζιεκ.
19 – «Αλλάτοσμα ’ίννι ’αζ’άλοσκα ‘ίλμαν νάθι‘αν, οσά
ρίζκαν ηάιγιεμπαν, οσά ‘άμαλαν μοσηακαμπάλαν.» «Ω,
Αιιάρ, νπ δεηώ ρξήζηκε γλώζε, θαιά αγαζά θαη θαιέο
απνδεθηέο πξάμεηο.» Σν πξσί. Αθεγήζεθε ν Ηκπλ Μάηδα.
20 –«Σοσμπτάνα Αλλάτ οσά Μπιτάμνηετι ‘άνηανηα τάλκιτ,
οσά ρίνηα Νάθζιτ, οσά ζίναηα ‘Άρζιτ, οσά μινηάνηα
Καλιμάηιτ.» (Γόμα ζηνλ Αιιάρ θαη Έπαηλνο ζ’ Απηόλ, κε
όζνο είλαη ν αξηζκόο ησλ δεκηνπξγεκάησλ Σνπ θαη ηελ
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επαξέζθεηά Σνπ θαη ην βάξνο ηνπ Θξόλνπ Σνπ θαη ην κειάλη
ησλ Λόγσλ Σνπ). (ηξεηο θνξέο).
21 –«’Α‘ούδοσ Μπικαλιμάηι Ελλάτι Εη-Τάμμαηι μιν ζάρρ μα
Χάλακ.» (Αλαδεηώ θαηαθύγην ζηα ηέιεηα Λόγηα ηνπ Αιιάρ
από ην θαθό όισλ ησλ Γεκηνπξγεκάησλ). Σξεηο θνξέο ην
απόγεπκα. Αθεγήζεθε ν Αη-Σίξκηδη, ν Ηκπλ Μάηδα θαη ν
Άρκαλη.

νύλλα όηαλ ζπλαληάκε άιινπο αλζξώπνπο
1- Υαηξεηηζκόο: Ο Πξνθήηεο () ξσηήζεθε: «Πνην
ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Ηζιάκ είλαη ην θαιύηεξν;» θαη
απάληεζε: «Σν λα ηαΐδεηο ηνπο αλζξώπνπο θαη λα δηαδίδεηο
ην ζαιάκ (ραηξεηηζκό) ηόζν ζε απηόλ πνπ ηνλ γλσξίδεηο όζν
θαη ζε απηόλ πνπ δελ ηνλ γλσξίδεηο.» (Αθεγήζεθε ν ΑιΜπνπράξη θαη ν Μόζιεκ)
Έλαο άλδξαο ήξζε ζηνλ Πξνθήηε () θαη ηνλ ραηξέηεζε
ιέγνληαο: «Αζ-αιάκνπ ‘Αιάηθνπκ (Δηξήλε ζε ζέλα).» Ο
Πξνθήηεο () επέζηξεςε ηνλ ραηξεηηζκό θαη αθνύ ν άλδξαο
θάζηζε, ν Πξνθήηεο () είπε: «(Απηό ηζνύηαη κε) δέθα.»
Έπεηηα έλαο άιινο άλδξαο ήξζε θαη είπε: «Αζ-αιάκνπ
‘Αιάηθνπκ νπά ξάρκαηνπιιαρ (Δηξήλε θαη ην έιενο ηνπ
Αιιάρ ζε ζέλα).» Ο Πξνθήηεο () επέζηξεςε ηνλ
ραηξεηηζκό θαη αθνύ ν άλδξαο θάζηζε, ν Πξνθήηεο () είπε:
«(Απηό ηζνύηαη κε) είθνζη.» Έπεηηα ήξζε έλαο ηξίηνο άλδξαο
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θαη είπε: «Αζ-αιάκνπ ‘Αιάηθνπκ νπά ξάρκαηνπιιαρ νπά
κπαξαθάην (Δηξήλε θαη ην έιενο θαη νη επινγίεο ηνπ Αιιάρ
ζε ζέλα).» Ο Πξνθήηεο () επέζηξεςε ηνλ ραηξεηηζκό θαη
αθνύ ν άλδξαο θάζηζε, ν Πξνθήηεο () είπε: «(Απηό
ηζνύηαη κε) ηξηάληα.» (Άκπνπ Νηανύλη θαη Αη-Σίξκηδη)
2- Υακόγειν: Ο Πξνθήηεο () είπε: «Μελ ππνβαζκίδεηε
νπνηαδήπνηε θαιή πξάμε, αθόκα θαη ην λα ζπλαληάηε ηνλ
αδειθό ζαο κε ρακόγειν.» (Μόζιεκ)
3- Υεηξαςία: Ο Πξνθήηεο () είπε: «Γελ ππάξρνπλ δύν
Μνπζνπικάλνη πνπ λα ζπλαληώληαη δίλνληαο ηα ρέξηα ν
έλαο ζηνλ άιινλ, ρσξίο νη ακαξηίεο ηνπο λα ζπγρσξνύληαη
πξηλ λα απνρσξηζηνύλ.» (Άκπνπ Νηανύλη, Αη-Σίξκηδη, Ηκπλ
Μάηδα)
Ο Αλ-Νάνπανπη είπε: «Πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη πξνηηκάηαη
λα δίλεηε ηα ρέξηα όηαλ ζπλαληηέζηε.».
Έηζη, πξνζπαζήζηε λα δίλεηε ηνλ ιεθηηθό ραηξεηηζκό «Αζαιάκνπ ‘Αιάηθνπκ…», λα δίλεηε ρεηξαςία θαη λα
ρακνγειάηε κε όπνηνλ ζπλαληίεζηε, κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα
εθαξκόδεηε ηξεηο νύλλαλ ηαπηόρξνλα.
4- Σα θαιά ιόγηα: Ο Αιιάρ ιέεη:  Καη πεο ζηνπο δνύινπο
Μνπ λα ιέλε ηα νκνξθόηεξα (ιόγηα), ζη’ αιήζεηα ν
αηαλάο πξνθαιεί δηρόλνηα αλάκεζά ηνπο (αλ δελ ην
θάλνπλ). η’ αιήζεηα ν αηαλάο είλαη πξνθαλήο ερζξόο
ηνπ αλζξώπνπ.  (17:53).» Δπίζεο, ν Πξνθήηεο () είπε:
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«Σα θαιά (επγεληθά) ιόγηα είλαη κηα πξάμε ειεεκνζύλεο.»
(Αι-Μπνπράξη θαη Μόζιεκ)
 Σα επγεληθά ιόγηα είλαη ιεηηνπξγνύλ σο καγεία, θαζώο
ραιαξώλνπλ ηηο ςπρέο θαη εηζάγνπλ ηελ επηπρία ζηηο
θαξδηέο ησλ άιισλ.
 Σα επγεληθά ιόγηα απνηεινύλ απνδείμεηο ηνπ πόζν
θσηηζκέλε είλαη ε θαξδηά ηνπ πηζηνύ. Πξέπεη, ινηπόλ, ζε
όιε ζαο ηε δσή λα ρξεζηκνπνηείηε επγεληθά ιόγηα. ηνλ/ζηε
ζύδπγν, ζηα παηδηά, ζηνπο γείηνλεο, ηνπο θίινπο, ηνπο
ππεξέηεο θαη ζε όινπο ηνπο άιινπο κε ηνπο νπνίνπο
ζπλαλαζηξέθεζηε.

Οη νύλλαλ θαηά ην θαγεηό
Οη νύλλαλ πξηλ θαη θαηά ην θαγεηό
1- Αι-Μπαζκάια: Ζ αλαθνξά ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Αιιάρ.
(Γει. ην λα ιέεη θαλείο: «Μπίζμι Ελλάτι Ερ-Ρατμάνι ΕρΡατείμ» ‘Δηο ην Όλνκα ηνπ Αιιάρ.’)
2- Σν λα ηξώεη θαλείο κε ην δεμί ρέξη.
3- Σν λα ηξώεη θαλείο από ην κπξνζηηλό κέξνο ησλ πηάησλ
πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα κπξνζηά ηνπ, δει. λα κελ ηξώεη
από ηελ κέζε θάζε πηάηνπ ή από ην κέξνο πνπ βξίζθεηαη
κπξνζηά από θάπνηνλ άιινλ, αιιά λα θάεη ζηαδηαθά από ην
κπξνζηηλό κέξνο ησλ πηάησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ηνπ.
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Απηέο νη νύλλαλ ζπγθεληξώλνληαη ζε απηό ην ραληίζ, ν
Πξνθήηεο () είπε: «Ω, λεαξέ, αλάθεξε ην Όλνκα ηνπ
Αιιάρ, ρξεζηκνπνίεζε ην δεμί ζνπ ρέξη θαη θάε από θάζε
πηάην ζηαδηαθά (αξρίδνληαο από ην κέξνο ησλ πηάησλ πνπ
βξίζθνληαη κπξνζηά ζνπ).»
4- Σν θαζάξηζκα ηεο αθαζαξζίαο ή ηεο ζθόλεο ηεο
κπνπθηάο, αλ πέζεη, θαη ην θάγσκά ηεο, ζύκθσλα κε ην
ραληίζ, ν Πξνθήηεο () είπε: «Αλ κηα κπνπθηά πέζεη από
θάπνηνλ από ζαο, αο αθαηξέζεη ηηο αθαζαξζίεο από απηό, θαη
κεηά αο ην θάεη.». (Μόζιεκ)
5- Ζ ρξήζε ηξηώλ δαρηύισλ θαηά ην θαγεηό: «Ο Πξνθήηεο
έηξσγε ρξεζηκνπνηώληαο ηξία δάρηπια.» (Μόζιεκ). Σν
έθαλε ζπρλά, θαη είλαη θαιύηεξν, εθηόο από όηαλ είλαη
αλαγθαίν ην αληίζεην.
6- Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίνλ θάζεηαη θάπνηνο όηαλ ηξώεη: ζηα
γόλαηα θαη ζην πάλσ κέξνο ησλ παηνπζώλ ηνπ, ή
δηπιώλνληαο ην αξηζηεξό ηνπ πόδη θαη θαζήκελνο πάλσ ζην
δηπισκέλν αξηζηεξό ηνπ πόδη, ιπγίδνληαο παξάιιεια ην
δεμί ηνπ πόδη, κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε άθξε ησλ δαρηύισλ
ηνπ λα παξακέλεη θακπηόκελε επί ηεο γεο θαη ε πηέξλα λα
βξίζθεηαη θάζεηα ζηε γε θαη λα είλαη ζηξακκέλε πξνο ηα
πάλσ. Σν δεύηεξν θάζηζκα είλαη απηό πνπ πξνηηκάηαη, όπσο
αλέθεξε ν Αι-Υάθηδ ζην βηβιίν ηνπ Αι-Φαηρ
Καη ππάξρνπλ νύλλαλ γηα κεηά ην θαγεηό:
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1- Σν γιύςηκν ησλ ηξηώλ δαρηύισλ κε ηα νπνία έθαγεο:
δει. λα κελ αθήλεηο θαγεηό ζηα δάθηπια.
2- Σν λα πεη θαλείο «Αι-Υάκληνπ Λειιάρ» κεηά ην θαγεηό:
«Ο Αιιάρ είλαη Δπραξηζηεκέλνο από έλαλ δνύιν πνπ ηξώεη
ή πίλεη θη έπεηηα Σνλ επραξηζηεί γη’ απηό.» (Μόζιεκ).
Δπίζεο, ν Πξνθήηεο () είπε: «Όπνηνο θάεη θαη έπεηηα πεη:
«Αλ-Χάμνηοσ Λιλλάτι Ελ-Λάδδι ’αη‘άμνι τάδα Αη-Τα‘άμα
οσά ραζακνίτι μιν γάιρι τάοσλιν μίννι οσά λα κούωα» (Όιε ε
δόμα αλήθεη ζηνλ Αιιάρ, ν Οπνίνο κνπ παξείρε απηό ην
θαγεηό ρσξίο δύλακε από κέξνπο κνπ.) όιεο νη
πξνεγνύκελεο ακαξηίεο ηνπ ζπγρσξνύληαη. Καη όπνηνο
ληύζεθε θαη έπεηηα είπε: «Αλ-Χάμνηοσ Λιλλάτι Ελ-Λάδδι
καζάνι τάδα Αθ-Θάοσμπα οσά ραζακνίτι μιν γάιρι τάοσλιν
μίννι οσά λα κούωα» (Όιε ε δόμα αλήθεη ζηνλ Αιιάρ, ν
Οπνίνο κνπ παξείρε απηό ην έλδπκα ρσξίο δύλακε από
κέξνπο κνπ.) όιεο νη πξνεγνύκελεο ακαξηίεο ηνπ
ζπγρσξνύληαη.» (Άκπνπ Νηανύλη, Αη-Σίξκηδη, Ηκπλ-Μάηδα)

Οη νύλλαλ θαηά ηελ πόζε
1- Αι-Μπαζκάια: Ζ αλαθνξά ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Αιιάρ.
(Γει. ην λα ιέεη θαλείο: «Μπίζμι Ελλάτι Ερ-Ρατμάνι ΕρΡατείμ» ‘Δηο ην Όλνκα ηνπ Αιιάρ.’)
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2- Σν λα πίλεη κε ην δεμί ρέξη, όπσο είπε ν Πξνθήηεο ()
ζην παηδί: «Ω, λεαξέ, αλάθεξε ην Όλνκα ηνπ Αιιάρ,
ρξεζηκνπνίεζε ην δεμί ζνπ ρέξη.»
3- Αλαπλνή (εηζπλνή θαη εθπλνή) έμσ από ην δνρείν ηνπ
πνηνύ. Απηό ζεκαίλεη λα πηεη θαλείο κηα γνπιηά θαη λα
εθπλεύζεη έμσ από ην δνρείν, θαη λα επαλαιάβεη απηή ηε
δηαδηθαζία άιιεο δύν θνξέο, όπσο έθαλε ν Πξνθήηεο,
ζύκθσλα κε ηελ αθήγεζε ηνπ Μόζιεκ.
4- Σν λα πίλεη θαλείο θαζηζηόο: Ο Πξνθήηεο () είπε:
«Καλείο ζαο δελ πξέπεη λα πίλεη όξζηνο.» (Μόζιεκ)
5- Δπραξηζηίεο ζηνλ Αιιάρ κεηά ην θαγεηό: Ο Πξνθήηεο
() είπε: «Ο Αιιάρ είλαη Δπραξηζηεκέλνο από έλαλ δνύιν
πνπ ηξώεη ή πίλεη θη έπεηηα Σνλ επραξηζηεί γη’ απηό.»
(Μόζιεκ)

Σέιεζε πξναηξεηηθώλ πξνζεπρώλ ζηελ νηθία
1- Ο Πξνθήηεο () είπε: «Ζ θαιύηεξε πξνζεπρή θάπνηνπ
είλαη απηή πνπ ηειεί ζην ζπίηη ηνπ, εθηόο από ηηο
ππνρξεσηηθέο πξνζεπρέο.» (Μόζιεκ)
2- Ο Πξνθήηεο () είπε: «Ζ πξναηξεηηθή πξνζεπρή
θάπνηνπ, όπνπ δελ ηνλ βιέπνπλ άιινη άλζξσπνη, είλαη ίζε κε
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εηθνζηπέληε θνξέο ηελ πξνζεπρή ηνπ κπξνζηά από ηα κάηηα
αλζξώπσλ.» (Άκπνπ Γηά‘ια)
Οη θαξπνί ηεο ηέιεζεο απηώλ ησλ πξναηξεηηθώλ πξνζεπρώλ
ζην ζπίηη:
α- Απνηειεί κέζν ζπγθέληξσζεο θαη αθνζίσζεο ζηελ
πξνζεπρή θαη κέζν απνκάθξπλζεο από ηελ επίδεημε.
β- Απνηειεί αηηία ην λα έξζεη ην Έιενο ζ’ απηό ην ζπίηη θαη
δηώρλεη ηνλ Γηάβνιν απ’ απηό.
γ- Δίλαη αηηία δηπιαζηαζκνύ ηεο ακνηβήο, όπσο αθξηβώο
δηπιαζηάδεηαη ε ακνηβή ηεο ππνρξεσηηθήο πξνζεπρήο όηαλ
ηειείηαη ζην ηδακί.
* Οη θαζνξηζκέλεο νύλλα = Οη πξναηξεηηθέο πξνζεπρέο
πνπ ηεινύληαη καδί κε ηηο πέληε εκεξήζηεο ππνρξεσηηθέο
πξνζεπρέο θαη ζύκθσλα κε ηε ζεηξά ηνπο.
* Αι Οπάηξ = Μηα πξναηξεηηθή πξνζεπρή πνπ ηειείηαη
θαηά ην ηέινο ησλ εκεξεζίσλ πξνζεπρώλ ηνπ
Μνπζνπικάλνπ.

Οη νύλλα θαηά ηελ απνρώξεζε από κία ζπλάληεζε
Ζ Καθθάξαη Αι-Μάγθιηο (δει. ε επίθιεζε πνπ κπνξεί
θάπνηνο λα πεη θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπ από κηα ζπλάληεζε
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ή ζπγθέληξσζε, γηα λα εμηιεσζεί από ηηο ακαξηίεο ηνπ πνπ
κπνξεί λα είρε θάλεη θαηά ηνλ ρξόλν πνπ βξηζθόηαλ ζηελ
ζπγθέληξσζε). Ο Πξνθήηεο () είπε: «Όπνηνο θάζεηαη ζε
κηα ζπγθέληξσζε θαη επηδίδεηαη ζε αλνύζηεο ζπδεηήζεηο θαη
έπεηηα ιέεη, πξηλ ζεθσζεί, ‘‘Σοσμπτάνακα Αλλάτοσμα οσά
Μπιτάμνηικα, Αζτάνηοσ αν λα ιλάτα ίλλα Άν-ηα,
Αζηαγθίροσκα οσά Αηούμποσ Ιλάικα’’ (Γόμα νη Ω, Αιιάρ
θαη ζε έλα αλήθνπλ όινη νη έπαηλνη. Μαξηπξώ όηη δελ
ππάξρεη άιινο ζεόο εθηόο από έλα. Εεηώ ζπγρώξεζε από
Δζέλα θαη επηζηξέθσ κεηαλησκέλνο ζε έλα.), νη ακαξηίεο
ηνπ από απηήλ ηε ζπγθέληξσζε ζα εμηιεσζνύλ.»
Κάζε κέξα πεξηιακβάλεη πνιιέο ζπλαληήζεηο, όπσο:
1- Καηά ην θαγεηό κηιάκε κε όπνηνλ ηξώκε καδί.
2- Όηαλ θαλείο ζπλαληά έλαλ θίιν ή γείηνλα, αθόκα θη όηαλ
θαη νη δπν ζηέθνληαη.
3- Όηαλ θάζεηαη θαλείο κε ζπκκαζεηέο ή ζπλαδέιθνπο ζην
ζρνιείν ή ζηε δνπιεηά.
4- Όηαλ θάζεηαη θαλείο κε ηνλ/ηε ζύδπγν ηνπ θαη ηα παηδηά
ηνπ θαη ζπλννκηινύλ.
5- Καηά ηελ δηαδξνκή επηζηξνθήο ζην ζπίηη κε ην
απηνθίλεην κε ηνλ/ηε ζύδπγό ηνπ ή/θαη θίινπο.
6- Όηαλ παξαθνινπζεί θαλείο κηα νκηιία, ζεκηλάξην ή
δεκόζηα ζπδήηεζε.
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Κνηηάμηε ηη θάλεηε εθαξκόδνληαο απηέο ηηο νύλλα:
 Γνμάδεηε πνιιέο θνξέο ηνλ Αιιάρ, θάηη πνπ ζαο θξαηά
ζπλέρεηα ζε επαθή καδί Σνπ.
 Μεηαλνείηε θαη δεηάηε ηε πγρώξεζε ηνπ Αιιάρ γηα ό,ηη
ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ ζπλαληήζεσλ.
 Μαξηπξάηε όηη δελ ππάξρεη άιινο ζεόο εθηόο από ηνλ
Αιιάρ.

Σν όθεινο ηεο εθαξκνγήο απηώλ ησλ νύλλαλ ζε
θαζεκεξηλή βάζε είλαη ε πγρώξεζε γηα ό,ηη ζπκβαίλεη
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ κε άιινπο.

Οη νύλλαλ πξηλ ηελ ώξα ηνπ ύπλνπ
1- «Μπίζμικα Αλλάτοσμα Αμούηω οσά Άτια» (ην Όλνκά
νπ, Ω Αιιάρ, πεζαίλσ θαη έξρνκαη ζηε δσή). (ΑιΜπνπράξη)
2- Πξέπεη θαλείο λα ελώλεη ηα ρέξηα, έπεηηα λα θπζά ζ’ απηά
θαη λα απαγγέιιεη ηε νύξα 112, 133 θαη 114. Έπεηηα,
ρξεζηκνπνηώληαο ηα, λα ζθνππίζεη όζν κπνξεί από ην ζώκα
ηνπ, μεθηλώληαο από ην θεθάιη, ην πξόζσπν θαη ην εκπξόο
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κέξνο ηνπ ζώκαηόο ηνπ. Να ην θάλεη ηξεηο θνξέο. (ΑιΜπνπράξη).
3- Απαγγειία ηνπ Άγηαη Αι-Κνύξζη πνπ είλαη λνύκεξν
(2:255). (Αι-Μπνπράξη)
* Ο θαξπόο ηεο απαγγειίαο απηνύ ηνπ Άγηα (εδαθίνπ ηνπ
Κνξαλίνπ): Απηόο πνπ ην απαγγέιιεη, παξακέλεη πάλσ ηνπ ε
πξνζηαζία από ηνλ Αιιάρ, έηζη ώζηε ν Γηάβνινο λα κε
κπνξεί λα ηνλ πιεζηάζεη, όπσο απνδείρζεθε ζε έλα ραληίζ
ηνπ Πξνθήηε ().
4- «Μπίζμικα Ράμπι οσανηά‘ηοσ ηζάνμπι, οσά Μπίκα
’αρθά‘οστοσ, ιν Αμζάκηα νάθζι Φάρταμτα οσά ινν
’Αρζάληατα Φατθάδτα μπίμα Τάτθαδοσ μπίτι ‘Ιμπάνηακα
Αζ-Σάλιτιν.» (Με ην Όλνκά νπ, Ω, Κπξηέ κνπ, μαπιώλσ,
θαη κε ην Όλνκά νπ ζεθώλνκαη. Αλ Κξαηήζεηο ηελ ςπρή
κνπ, Διέεζέ ηελ, θαη αλ ηελ ηείιεηο πίζσ, Πξνζηάηεπζέ
ηελ όπσο Πξνζηαηεύεηο ηνπο ελάξεηνπο δνύινπο νπ.)
(Αι-Μπνπράξη θαη Μόζιεκ)
5- «Αλλάτοσμα Ίνακα ταλάκηα νάθζι οσά ’Άν-ηα ηαοσαθάτα,
Λάκα μαμάηοστα οσά ματγιάτα, ίνν ’Ατγιαγιηάτα Φατθάδτα,
οσά ίνν ’Αμαηάτα Φάγθιρ λάτα, Αλλάτοσμα ’ίννι ’αζ’άλοσκα
Αλ-‘Άθιγια» (Ω, Αιιάρ, Δζύ είζαη πνπ Γεκηνύξγεζεο ηελ
ςπρή κνπ θαη Δζύ είζαη πνπ ηελ λεθξώλεηο. ε έλα αλήθεη
ε δσή ηεο θαη ν ζάλαηόο ηεο. Αλ ηεο δώζεηο δσή (ηεο ςπρήο
κνπ) ηόηε δηαηήξεζε θαη θύιιαμέ ηελ θαη αλ ηελ λεθξώζεηο,
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ηόηε ζπγρώξεζέ ηελ. Ω, Αιιάρ, πξάγκαηη, νπ δεηώ
αζθάιεηα από θάζε δνθηκαζία ή αζζέλεηεο.) (Μόζιεκ)
6- «Αλλάτοσμα Κίννι ‘Αδάμπακα γιάοσμ Τάμπ‘αθοσ
‘Ιμπάνηακα.» (Ω, Αιιάρ, ώζε κε από ηελ ηηκσξία νπ ηελ
εκέξα πνπ ζα Αλαζηήζεηο ηνπο δνύινπο νπ). (Σξεηο
θνξέο.) ( Άκπνπ Νηανύλη θαη Αη-Σίξκηδη.)
(Πξέπεη θαλείο λα ην ιέεη μαπισκέλνο, θαη έρνληαο
ηνπνζεηήζεη ηε δεμηά παιάκε ηνπ θάησ από ην κάγνπιό
ηνπ.)
7- «Σοσμπτάνα Αλλάτ» ηξηάληα ηξεηο θνξέο, «Αλ- Χάμνηοσ
Λιλλάτ» ηξηάληα ηξεηο θνξέο, θαη «Αλλάτοσ Άκμπαρ»
ηξηάληα ηέζζεξηο θνξέο. (Αι-Μπνπράξη θαη Μόζιεκ)
8- «Αλ-Χάμνηοσ Λιλλάτι Αλ-Λάδδι ’Αη‘άμνα οσά Σακάνα οσά
Καθάνα οσά ’Αοσάνα, θακάμ μίμαν λα κάθι λάτοσ οσά λα
μού’οσι.» (Ζ δόμα αλήθεη ζηνλ Αιιάρ πνπ καο Σάηζε θαη
Ηθαλνπνίεζε ηε δίςα καο θαη Φξόληηζε γηα καο θαη καο
Έδσζε θαηαθύγην, θαη πόζνη άλζξσπνη ππάξρνπλ πνπ δελ
έρνπλ θαλέλαλ λα θξνληίζεη γη’ απηνύο θαη λα ηνπο δώζεη
θαηαθύγην). (Μόζιεκ)
9- «Αλλάτοσμα Φάηιρα Αζ-Σαμαοσάηι οσά Αλ-’Άρνηι, ‘Άλιμα
Αλ-Γάιμπι οσά Αζ-Σατάνηα, Ράμπα κόλλι ζάι’ιν οσά Μαλίκα,
αζτάνηοσ άλ-λα ιλάτα ίλλα Άν-η, ’α‘ούδοσ Μπίκα μιν ζάρα
νάθζι, οσά μιν ζάρι Εζ-Σαϊηάνι οσά ζίρκα, οσά ’ανν ’ακηάριθ
‘άλα νάθζι ζού’αν ’άοσ αηζούρρατοσ ’ιλά Μούζλιμ.» (Ω,
66

Αιιάρ, Γεκηνπξγέ ησλ νπξαλώλ θαη ηεο γεο, Γλώζηε ησλ
ανξάησλ θαη ησλ νξαηώλ, Κύξηε θαη Ηδηνθηήηε ησλ πάλησλ,
καξηπξώ όηη δελ ππάξρεη ζεόο, παξά κόλν Δζύ. Αλαδεηώ
θαηαθύγην ζε έλα από ην θαθό ηεο ςπρήο κνπ θαη από ην
θαθό θαη ην Σιρκ ηνπ δηαβόινπ, θαη από ην λα δηαξπάμσ
θαθό ζε βάξνο ηεο ςπρήο κνπ ή ζε βάξνο θάπνηνπ άιινπ
Μνπζνπικάλνπ). (Άκπνπ Νηανύλη θαη Αη-Σίξκηδη)
10- «Αλλάτοσμα ’αζλάμηοσ νάθζι Ιλάικα οσά θαοσάνηηοσ
’άμρι Ιλάικα οσά οσαηζάτηοσ οσάηζτι Ιλάικα οσά ’αληζά’ηοσ
δάτρι Ιλάικα ράτμπαηαν οσά ράγμπαηαν Ιλάικα, λα μάληζ’α
οσά λα μάν-ηζα Μίνκα ίλλα Ιλάικα, άαμαν-ηοσ Μπικιηάμπικα
Αλ-Λάδδι ’Ανζάληα οσά μπιναμπίγικα Αλ-Λάδδι ’Αρζάληα.»
(Ω, Αιιάρ, παξαδίδσ ζε έλα ηελ ςπρή κνπ, θαη αλαζέησ
ηηο ππνζέζεηο κνπ ζε έλα, θαη θαηεύζπλε ην πξνζσπό κνπ
πξνο Δζέλα, θαη βαζίδνκαη ζε έλα, ειπίδνληαο ζε έλα θαη
θνβνύκελνο Δζέλα. η’ αιήζεηα, δελ ππάξρεη θαηαθύγην ή
αζθαιέο κέξνο από Δζέλα, παξά κόλν καδί νπ. Πηζηεύσ
ζην Βηβιίν νπ, ην νπνίν έρεηο Απνθαιύςεη θαη ζηνλ
Πξνθήηε νπ, ηνλ νπνίν Έζηεηιεο). (Αι-Μπνπράξη θαη
Μόζιεκ)
11- «Αλλάτοσμα Ράμπα Αζ-Σαμαοσάηι Εζ-Σάμπ‘ οσά Ράμπα
Αλ-‘Άρζι (Al-‘Arshi) Ελ-‘Αδείμ, Ραμπάνα οσά Ραμπ κούλι
ζάι’, Φάλικ Αλ-Χάμπα οσά Αν-Νάοσα, οσά Μούνζιλα ΑηΤαοσράηα οσά Αλ-’Ιν-ηζείλα οσά Αλ-Φοσρκάν, ’α‘ούδοσ
Μπίκα μιν ζάρρι κολ ζάι’ιν ’Άν-ηα ’Άατιδον μπινάζιγιαηιτι,
Αλλάτοσμα ’Άν-ηα Αλ-’Άωαλοσ θαλάιζα κάμπλακα ζάι’, οσά
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’Άν-ηα Αλ-Άτιροσ θαλάιζα μπά‘νηακα ζάι’, οσά ’Άν-ηα ΑδΔάτιροσ θαλάιζα θάοσκακα ζάι’, οσά ’Άν-ηα Αλ-Μπάηινοσ
θαλάιζα νηούνικα ζάι’, Έκνηι ‘άννα Ανη-Νηάινα οσά Έγνινα
μιν Αλ-Φάκρ» (Ω, Αιιάρ, Κύξηε ησλ επηά νπξαλώλ θαη
Κύξηε ηνπ Μεγαινπξεπνύο Θξόλνπ, Κύξηέ καο θαη Κύξηε
ησλ Πάλησλ, πνπ ρίδεηο ηνπο (λθξνύο) ζπόξνπο θαη ηα
(λεθξά) θνπθνύηζηα (βγάδνληαο από απηά δσληαλά θπηά),
Απνζηνιέα ηεο Σνξά, ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ηνπ Αι-Φνπξθάλ
(Κνξάλην), δεηάσ θαηαθύγην ζε έλα από όια ηα
δεκηνπξγήκαηά νπ πνπ ηα ειέγρεηο από ην κέησπό ηνπο
(είλαη έθθξαζε πνπ ζεκαίλεη όηη ν Αιιάρ Διέγρεη ηα πάληα
θαη Μπνξεί λα ηα Απνηξέςεη από όπνηνλ Θέιεη θαη επίζεο
λα ηα Καηεπζύλεη όπνπ Θέιεη). Ω, Αιιάρ, είζαη ν Πξώηνο,
θαζώο δελ ππάξρεη ηίπνηα πξηλ από έλα, είζαη ν
Σειεπηαίνο, θαζώο δελ ππάξρεη ηίπνηα κεηά από έλα, ν ΑδΓάρηξ (Οινθάλεξνο), θαζώο δελ ππάξρεη ηίπνηα πςειόηεξα
από έλα θαη είζαη Αι-Μπάηηλ (Απηόο πνπ γλσξίδεη ηα
ελδόκπρα κπζηηθά θάζε δεκηνπξγήκαηνο θαη είζαη Απηόο
πνπ Βξίζθεηαη θνληά, Πεξηθιείεη ηα πάληα, ελώ είλαη
Αόξαηνο από ηα δεκηνπξγήκαηά νπ ζ’ απηόλ ηνλ θόζκν),
θαζώο δελ ππάξρεη ηίπνηα πην θνληά ζε όια ηα
δεκηνπξγήκαηα από έλα. Κάιπςε ην ρξένο γηα καο θαη
θάλε καο πινύζηνπο κεηά από ηε θηώρεηα.) (Μόζιεκ)
12 –Απαγγειία ησλ δύν ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηεο νύξα (2)
Αι-Μπάθαξα, ν Πξνθήηεο () είπε: «Όπνηνο ηα απαγγέιεη
ζε κηα λύρηα ζα ηνπ αξθνύλ (ελάληηα ζε νπνηνδήπνηε
θαθό).» (Μόζιεκ)
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13 –Πξέπεη θαλείο λα ηειεί Οπληνύ’ πξηλ πάεη γηα ύπλν. Ο
Πξνθήηεο () είπε: «Όηαλ απνζπξζείο ζην θξεββάηη ζνπ
ηέιεζε Οπληνύ’.»
14 – Σν λα θνηκάηαη θαλείο ζην δεμηό πιεπξό ηνπ. Ο
Πξνθήηεο () είπε: «Έπεηηα μάπισζε ζην δεμηό πιεπξό
ζνπ.» (Αι-Μπνπράξη θαη ν Μόζιεκ).
15 –Σν λα ηνπνζεηήζεη θαλείο ην δεμί ηνπ ρέξη θάησ από ην
κάγνπιό ηνπ. ύκθσλα κε ην ραληίζ: «(ν Πξνθήηεο)
ζπλήζηδε λα ηνπνζεηεί ην δεμί ηνπ ρέξη θάησ από ην
κάγνπιό ηνπ, όηαλ μάπισλε.» (Άκπνπ Νηανύλη).
16 –Ξεζθόληζκα ηνπ θξεβαηηνύ. Ο Πξνθήηεο () είπε:
«Όηαλ απνζύξεηαη θαλείο ζην θξεβάηη ηνπ, αο ην μεζθνλίδεη
(ην ζηξώκα) κε (ην ρέξη ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο) ην εζσηεξηθό
άθξν ηνπ ελδύκαηόο ηνπ, αθνύ δελ μέξεη ηη ήξζε πάλσ ηνπ
κεηά από απηόλ (δει. αθνύ ην άθεζε όηαλ ζεθώζεθε), θαη
έπεηηα αο πεη: «Μπίζμικα Ράμπι οσανηά‘ηοσ ηζάνμπι, οσά
Μπίκα ’αρθά‘οστοσ, ιν Αμζάκηα νάθζι Φάρταμτα οσά ινν
’Αρζάληατα Φατθάδτα μπίμα Τάτθαδοσ μπίτι ‘Ιμπάνηακα
Αζ-Σάλιτιν.» (Με ην Όλνκά νπ, Ω, Κπξηέ κνπ, μαπιώλσ,
θαη κε ην Όλνκά νπ ζεθώλνκαη. Αλ Κξαηήζεηο ηελ ςπρή
κνπ, Διέεζέ ηελ, θαη αλ ηελ ηείιεηο πίζσ, Πξνζηάηεπζέ
ηελ όπσο Πξνζηαηεύεηο ηνπο ελάξεηνπο δνύινπο νπ.)»
(Αι-Μπνπράξη θαη Μόζιεκ).
17 –Απαγγειία ηεο νύξαο 109.
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-Ο Αλ-Νάνπανπη είπε: πξέπεη θαλείο λα δίλεη πξνηεξαηόηεηα
ζην λα θάλεη όια όζα αλαθέξνληαη ζ’ απηό ην θεθάιαην,
αιιά, αλ δελ κπνξεί, κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζην λα θάλεη
όζα κπνξεί (λα θάλεη) από ηα πην ζεκαληηθά.
-Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη θνηκνύληαη δύν θνξέο ηελ
εκέξα (κεζεκέξη θαη βξάδπ), θαη ζπλεπώο, πξέπεη λα ηεξνύλ
απηέο ηηο νύλλα, ή θάπνηεο έζησ από απηέο, δύν θνξέο,
θαζώο απηέο δελ πεξηνξίδνληαη ζην βξαδηλό ύπλν, αληίζεηα,
πεξηιακβάλνπλ ύπλν αθόκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκέξαο θαζώο ηα ραληίζ είλαη γεληθά.

Οη Πξάμεηο εμαξηώληαη από ηηο Πξνζέζεηο
Όινη, ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε πσο όιεο νη επηηξεπόκελεο
πξάμεηο πνπ θάλεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, όπσο ην
θαγεηό, ν ύπλνο, ε εξγαζία, θιπ., κπνξείηε λα ηηο
κεηαηξέςεηε ζε πξάμεηο ιαηξείαο θεξδίδνληαο ρηιηάδεο
πόληνπο θαιώλ πξάμεσλ «ραζαλάη», αλ έρεηε ηελ πξόζεζε
όηη ηηο θάλεηε γηα ράξε ηνπ Αιιάρ. Αθνύ ν Πξνθήηεο ()
είπε: «η’αιήζεηα νη πξάμεηο εμαξηώληαη από ηηο πξνζέζεηο
θαη θάζε άλζξσπνο ζα αληακεηθζεί ζύκθσλα κε ηελ
πξόζεζή ηνπ.» (Αι-Μπνπράξη θαη Μόζιεκ).
Γηα παξάδεηγκα: ν Μνπζνπικάλνο θνηκάηαη λσξίο ώζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ηηο βξαδηλέο πξνζεπρέο ή ηηο
πξνζεπρέο ηεο Απγήο. Έηζη ν ύπλνο ηνπ κεηαηξέπεηαη ζε
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ιαηξεία θαη ην ίδην ηζρύεη θαη αλαθνξηθά κε όιεο ηηο άιιεο
επηηξεπηέο πξάμεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο.
Άιιν παξάδεηγκα: ε ζύδπγνο πνπ θάλεη εξγαζίεο ζην ζπίηη
θαη καγεηξεύεη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηεο κπνξεί λα κεηαηξέςεη
ηα έξγα ηεο ζε πξάμεηο ιαηξείαο αλ ηηο θάλεη γηα ράξε ηνπ
Αιιάρ.

Σν λα ηειεί θαλείο παξαπάλσ από κηα πξάμε ιαηξείαο
ηελ ίδηα ζηηγκή
Ζ ηέρλε ρξήζεο ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ ζε πνιιέο πξάμεηο
ιαηξείαο είλαη κηα ηέρλε πνπ πνιινί ηελ αγλννύλ.
Όηαλ πεγαίλεη θαλείο πξνο ζην ηδακί, κπνξεί λα πάεη
πεξπαηώληαο ή κε απηνθίλεην, θαη ην λα πάεη πξνο ην ηδακί
απνηειεί κηα πξάμε ιαηξείαο πνπ ζα αληακνηθζεί γηα απηήλ.
Μα ην λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ίδην ρξόλν ζε κηα επηπιένλ
πξάμε, όπσο ην λα κλεκνλεύζεη ην Όλνκα ηνπ Αιιάρ, ή ην
λα απαγγείιεη ή λα αθνύζεη ην Κνξάλην, ζα αληακνηθζεί θαη
γηα ηηο πξάμεηο απηέο.
Η Μλεκόλεπζε ηνπ Αιιάρ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο
1- Ζ κλεκόλεπζε ηνπ Αιιάρ είλαη ε βάζε ηεο ιαηξείαο πξνο
Απηόλ, θαζώο απνηειεί ηε ζύλδεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηνπ
δνύινπ θαη ηνπ Γεκηνπξγνύ ηνπ, ζε θάζε ζηηγκή θαη ζε θάζε
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είδνπο ζπλζήθεο. Αλαθέξεηαη όηη ε Αΐζα, ε επαξέζηεζε ηνπ
Αιιάρ επ’ απηήο, είπε: «Ο Αγγειηαθόξνο ηνπ Αιιάρ
κλεκόλεπε ηνλ Αιιάρ ζε θάζε πεξίπησζε.» (Μόζιεκ).
* Σν λα ζπλδέεζαη κε ηνλ Αιιάρ απνηειεί δσή, ην λα
αλαδεηάο θαηαθύγην ζ’ Απηόλ απνηειεί ζσηεξία, ην λα
είζαη θνληά Σνπ απνηειεί επηηπρία θαη ηθαλνπνίεζε θαη ην
λα είζαη καθξηά Σνπ απνηειεί απώιεηα θαη απόθιηζε.
2- Ζ κλεκόλεπζε ηνπ Αιιάρ είλαη πνπ δηαρσξίδεη ηνπο
πηζηνύο από ηνπο ππνθξηηέο, θαζώο ηδηόηεηα ησλ ππνθξηηώλ
είλαη όηη δε κλεκνλεύνπλ ηνλ Αιιάρ, παξά κόλν ιίγν.
3- Ο Γηάβνινο δελ θπξηεύεη ηνλ άλζξσπν, παξά κόλν όηαλ ν
ηειεπηαίνο παξαβιέπεη ηε κλεκόλεπζε ηνπ Αιιάρ, θαζώο
απηή απνηειεί ηελ άηξσηε δύλακε πνπ πξνζηαηεύεη ηνλ
άλζξσπν από ηηο δνινπινθίεο ηνπ αηαλά.
* Ο Γηάβνινο ζέιεη ν άλζξσπνο λα μερλά ηε κλεκόλεπζε
ηνπ Αιιάρ.
4- Ζ κλεκόλεπζε ηνπ Αιιάρ είλαη ν δξόκνο πξνο ηελ
επηπρία. Ο Αιιάρ είπε:  Απηνί πνπ πηζηεύνπλ θαη πνπ νη
θαξδηέο ηνπο θαζεζπράδνληαη κε ηε κλεκόλεπζε ηνπ
Αιιάρ. Μα δελ θαζεζπράδνληαη νη θαξδίεο κε ηελ
κλεκόλεπζε ηνπ Αιιάρ;  (Κνξάλην 13:28)
5- Πξέπεη θαλείο λα κλεκνλεύεη ζπλέρεηα ηνλ Αιιάρ, θαζώο
νη άλζξσπνη ηνπ Παξαδείζνπ δε κεηαληώλνπλ γηα ηίπνηα,
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παξά γηα κηα ώξα πνπ πέξαζε από ηε δσή ηνπο ρσξίο λα
κλεκνλεύζνπλ ηνλ Αιιάρ.
(η’ αιήζεηα, ε κόληκε κλεκόλεπζε ζεκαίλεη κόληκε ζρέζε
κε ηνλ Αιιάρ.)
Ο Αλ-Νάνπανπη είπε: «Οη ιόγηνη ζπκθσλνύλ όηη ε
κλεκόλεπζε, κε ηελ θαξδηά θαη κε ηε γιώζζα, επηηξέπεηαη
γη’ απηόλ πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αθαζαξζίαο, δει.
ρξεηάδεηαη λα ηειέζεη Γνπζι, επίζεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο
ζηελ εκκελόξξνηα ή ζηελ κεηαγελλεηηθή αηκνξξαγία. Απηό
ηζρύεη γηα ηελ κλεκόλεπζε ηνπ Αιιάρ θαη ηηο επηθιήζεηο ,
αιιά δελ επηηξέπεηαη γηα ηελ απαγγειία ηνπ Κνξαλίνπ.»

Γηαινγηζκόο γηα ό,ηη καο Παξέρεη ν Αιιάρ από Δπινγίεο
θαη Υάξεο
Ο Πξνθήηεο () είπε: «Γηαινγηζηείηε γηα ηηο ράξεο πνπ ζαο
παξέρεη ν Αιιάρ.» (Αη-Σακπαξάλη)
Έλα από ηα πξάγκαηα πνπ επαλαιακβάλνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λύρηαο ελόο Μνπζνπικάλνπ,
είλαη ε αίζζεζή ηνπ γηα ηε ράξε ηνπ Αιιάρ πάλσ ηνπ.
Τπάξρνπλ πνιιέο θαηαζηάζεηο θαη πνιιέο ζθελέο ηηο νπνίεο
έλαο Μνπζνπικάλνο ηηο βιέπεη θαη ηηο αθνύεη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λύρηαο ηνπ, θαη πνπ απαηηνύλ
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λα ζθεθηεί θαη λα δηαινγηζηεί απηέο ηηο ράξεο κε ηηο νπνίεο
έρεη επινγεζεί, θαη λα επραξηζηήζεη γη’ απηέο ηνλ Αιιάρ.
1 –Έρεηο αληηιεθζεί ηε ράξε ηνπ Αιιάρ πάλσ ζνπ όηαλ
πεγαίλεηο ζην ηδακί; Καη πώο κεξηθνί άλζξσπνη γύξσ ζνπ
έρνπλ ζηεξεζεί απηή ηε ράξε, ηδηαίηεξα ηελ ώξα ηεο
πξνζεπρήο θαηδξ (απγή), όηαλ θνηηάδεηο ηα ζπίηηα ησλ
Μνπζνπικάλσλ ελώ θνηκνύληαη βαζηά ζαλ λα είλαη λεθξνί;
2 –Έρεηο αηζζαλζεί ηε ράξε ηνπ Αιιάρ πάλσ ζνπ όηαλ
πεξπαηάο ζην δξόκν θαη βιέπεηο δηάθνξεο ζθελέο, όπσο
όηαλ θάπνηνο είρε έλα αηύρεκα ζην δξόκν;
3 –Έρεηο αηζζαλζεί ηε ράξε ηνπ Αιιάρ πάλσ ζνπ όηαλ
αθνύο ή δηαβάδεηο ηα παγθόζκηα λέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ιηκώλ, πιεκμπξώλ, δηαδόζεσλ αζζελεηώλ, αηπρεκάησλ,
ζεηζκώλ, πνιέκσλ θαη έιιεηςεο ζηέγεο;
Δγώ ιέσ πσο επηηπρεκέλνο δνύινο είλαη απηόο πνπ
αηζζάλεηαη πάληα ζε θάζε πεξίπησζε ηηο ράξεο ηνπ Αιιάρ
πάλσ ηνπ θαη έηζη παξακέλεη ζπλέρεηα ζε ζύλδεζε κε ηνλ
Αιιάρ, επραξηζηώληαο Σνλ γηα όιεο ηηο ράξεο πνπ ηνπ
παξέρεη, όπσο ε ζξεζθεία, ε πγεία, ε επεκεξία θαη ε
αζθάιεηα από ηα θαθά…
Ο Πξνθήηεο () είπε: «Όπνηνο είδε θάπνηνλ λα έρεη θάπνηα
ζσκαηηθή αλαπεξία, θαη ηόηε είπε, «Αλ-Χάμνηοσ Λιλλάτι ΕλΛάδδι ‘Αθάνι μίμμα Εμπηαλάκα μπίτι οσά Φανηάλνι ‘αλά
καθίριν μίμμαν Χάλακα ηαθνηίλα» (Γόμα ζηνλ Αιιάρ, πνπ
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κε έρεη ζώζεη από απηό κε ην νπνίν Γνθηκάδεη εζέλα (δει.
ηελ αλαπεξία ή ηελ αζζέλεηά ζνπ), θαη κε έρεη Δπλνήζεη ζε
ζρέζε κε άιια πιάζκαηά Σνπ), δε ζα ηνλ βξεη κηα ηέηνηα
δνθηκαζία.» (Αη Σίξκηδη).

Αλάγλσζε νιόθιεξνπ ηνπ Κνξαλίνπ θάζε κήλα
Ο Πξνθήηεο () είπε: «Απαγγείιηε όιν ην Κνξάλην θάζε
κήλα». (Άκπνπ Νηανύλη).
Ο Δύθνινο ηξόπνο γηα ηελ επίηεπμε απηνύ:
Πξνζπαζήζηε λα θηάζεηε ζην Σδακί 10 ιεπηά πξηλ ηελ θάζε
πξνζεπρή, ώζηε λα κπνξέζεηε λα δηαβάζεηε δύν ζειίδεο,
πξηλ ή κεηά ηελ θάζε πξνζεπρή. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα
είζηε ζε ζέζε λα ηειεηώζεηε 20 ζειίδεο ηελ εκέξα πνπ
ηζνύηαη κε έλα νιόθιεξν κέξνο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα
είζηε ζε ζέζε λα νινθιεξώζεηε ηελ αλάγλσζε νιόθιεξνπ
ηνπ Κνξαλίνπ θάζε κήλα.

Δπίινγνο
Απηά πνπ κπνξέζακε λα ζπγθεληξώζνπκε από ηηο
θαζεκεξηλέο νύλλαλ ηνπ αγαπεκέλνπ καο Πξνθήηε (),
δεηώληαο από ηνλ Αιιάρ ην λα καο θάλεη λα δήζνπκε ζηε
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νύλλα ηνπ Πξνθήηε () θαη λα πεζάλνπκε εθαξκόδνληάο
ηελ.
Δπραξηζηνύκε ηνλ Αιιάρ γηα όζα καο παξέρεη.
Υάιηλη Αι-Υνπζατλάλ
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