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ΟΗ ΑΡΑΒΔ 

 Γεωγραφία και Έθνος 

 Διακσβέρνηση και Οικονομία 
 Θρησκεία και Κοινωνία 

 

ΟΗ ΑΡΑΒΗΚΔ ΦΤΛΔ ΚΑΗ Ο ΣΟΠΟ 

ΠΟΤ ΕΟΤΑΝ 

Δ Πνμθδηζηή είνα [δ ζζημνία ηδξ γςήξ ημο Πνμθήηδ 

Μςπάιιακη  (ημ Έθεμξ Σμο Ώθθάπ ηαζ εζνήκδ ζ‘ αοηυκ)] 

ακηζπνμζςπεφεζ ημ Μήκοια πμο μ Πνμθήηδξ  ιεηέδςζε 

ζημοξ ακενχπμοξ, ιε ηα θυβζα, αθθά ηαζ ιε ηζξ πνάλεζξ, ηδκ 

ηαεμδήβδζδ, ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο. Ο Πνμθήηδξ  

ακέηνερε υθα ηα δεδμιέκα ηδξ γςήξ: ακηζηαηέζηδζε ημ ηαηυ 

ιε ημ ηαθυ, έαβαθε ημοξ ακενχπμοξ απυ ημ ζημηάδζ ζημ 

θςξ, ακηζηαηέζηδζε ηδ θαηνεία ηςκ δμφθςκ (Σμο Ώθθάπ), 

ιε ηδ θαηνεία Σμο Θεμφ ηςκ δμφθςκ (Σμο Ώθθάπ), 

αθθάγμκηαξ ημκ νμο ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ηδ γςή ηςκ ακενχπςκ 

ζε υθμκ ημκ ηυζιμ. Αε ιπμνμφιε κα ακηζθδθεμφιε πθήνςξ 

αοηήκ ηδκ εηπθδηηζηή εζηυκα, πανά ιυκμ ακ ζοβηνίκμοιε 

ιεηαλφ ηςκ ζοκεδηχκ πμο επζηναημφζακ πνζκ απ‘ αοηυκ, 

ηαζ ημο πχξ αοηέξ άθθαλακ ιεηά απυ αοηυκ. Κάηζ ηέημζμ 

απαζηεί ιζα ζοκμπηζηή πανμοζίαζδ ηδξ ζζημνίαξ ηςκ θαχκ 

ηςκ Ώνάαςκ, ημο πχξ αοημί μζ θαμί ακαπηφπεδηακ πνζκ ημ 

Εζθάι, ηδξ ζζημνίαξ ηςκ ηοαενκήζεςκ, ημο ηνυπμο 
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θεζημονβίαξ ηςκ θοθχκ πμο ηονζανπμφζακ ζηδκ επμπή πνζκ 

ημκ ενπμιυ ημο Πνμθήηδ , ηαεχξ ηαζ εζηυκςκ απυ ηζξ 

άθθεξ ενδζηείεξ, ηζξ πεπμζεήζεζξ, ηζξ παναδυζεζξ ηαζ ηα 

έεζια, ηδκ μζημκμιζηή, πμθζηζηή ηαζ ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ. 

θα αοηά ηα ζοιπενζθάααιε ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ημο 

αζαθίμο, πμο αημθμοεεί. 

Σοποκεςία των Αράβων: 

Γθςζζμθμβζηά, δ θέλδ «Άναιπ (Άναααξ)» ζδιαίκεζ 

ενδιχδδξ ηαζ άβμκδ βδ, πςνίξ ζπεδυκ ηαευθμο κενυ ηαζ 

δέκηνα. Ώπυ ηδκ αοβή ηδξ Εζημνίαξ,  δ Ώνααζηή πενζυκδζμξ 

ηαζ μζ άκενςπμζ πμο ηδκ ηαημζημφκ απμηαθμφκηαζ έηζζ. 

Δ Ώνααζηή πενζυκδζμξ πενζηθείεηαζ δοηζηά απυ ηδκ 

Βνοενά Θάθαζζα ηαζ απυ ηδ πενζυκδζμ ημο ζκά, 

ακαημθζηά απυ ημκ Ώνααζηυ Κυθπμ, κυηζα απυ ηδκ Ώνααζηή 

Θάθαζζα, πμο είκαζ έκα ημιιάηζ ημο Εκδζημφ Χηεακμφ, ηαζ 

αυνζα απυ ημ Λεαάκηεξ (=Ώθ-αι / έκαξ βεςβναθζηυξ υνμξ 

πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ ονία, ηδκ Κφπνμ, ηδκ Παθαζζηίκδ, 

ημκ Λίαακμ, ηδκ Εμνδακία ηαζ έκα ιένμξ απυ ηδ πενζυκδζμ 

ημο ζκά / παθαζά ονία) ηαζ έκα ημιιάηζ ημο Ενάη. Δ 

πενζμπή οπμθμβίγεηαζ απυ 1 έςξ 1,25 εηαημιιφνζα 

ηεηναβςκζηά ιίθζα. 

Λυβς ηδξ βεςβναθζηήξ ηδξ εέζδξ, δ πενζυκδζμξ πάκηα 

ηαηείπε ιεβάθδ ζδιαζία. ζμκ αθμνά ημ εζςηενζηυ ηδξ, 

απμηεθείηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ ενήιμοξ ηαζ αιιχδεζξ 

πενζμπέξ, πμο ηδκ έπμοκ ηαηαζηήζεζ δοζπνυζζηδ ζε λέκμοξ 
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ηαζ εζζαμθείξ, ηαζ έπεζ ελαζθαθίζεζ ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ 

απυθοηδ εθεοεενία ηαζ ακελανηδζία ακά ημοξ αζχκεξ, πανά 

ηδ βεζημκζηή πανμοζία δφμ ιεβάθςκ αοημηναημνζχκ. 

Ώπυ ηδκ άθθδ πθεονά, μ πχνμξ βφνς απυ αοηήκ, ηδκ 

έηακε κα είκαζ ημ ηέκηνμ ημο παθαζμφ ηυζιμο ηαζ ηδξ 

πανείπε δεζιμφξ απυ ηδκ λδνά ηαζ ηδ εάθαζζα πνμξ υθα ηα 

έεκδ ηδξ επμπήξ. Υάνδ ζηδ ζηναηδβζηή ηδξ εέζδ δ Ώνααζηή 

πενζυκδζμξ ήηακ ειπμνζηυ, πμθζηζζηζηυ, ενδζηεοηζηυ ηαζ 

ηαθθζηεπκζηυ ηέκηνμ. 

Αραβικά φφλα: 

Σα Ώνααζηά βέκδ δζαζνέεδηακ ακάθμβα ιε ηδκ ηαηαβςβή 

ημοξ ζε ηνείξ μιάδεξ: 

 Αθαληζκέλνη Άξαβεο: Οζ ανπαίμζ Άνααεξ, πμο θίβα 

είκαζ βκςζηά βζα ηδκ ζζημνία ημοξ, ιενζημί απυ ημοξ 

μπμίμοξ ήηακ μζ ‗Άκη, μζ Θαιμφκη, μζ Σάζαι, μζ 

Σγακηείξ, μζ ‗Βιθάη, ηαζ άθθμζ. 

 Καζαξνί (Γλήζηνη) Άξαβεο: Ήηακ απυβμκμζ ημο 

Γζάζηγμοιπ ιπζκ Γζά‗νμοιπ ιπζκ Καπηάκ. 

Ώπμηαθμφκηακ επίζδξ  Καπηακζακμί Άνααεξ. 

 Αξαβνπνηεκέλνη Άξαβεο: Οζ μπμίμζ ήηακ απυβμκμζ 

ημο Πνμθήηδ Εζιαήθ  (εζνήκδ ζε αοηυκ) ηαζ 

απμηαθμφκηακ Ώκηκακζακμί Άνααεξ. 
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Οζ Καεανμί (Γκήζζμζ) Άνααεξ –μ θαυξ ημο Καπηάκ- 

ανπζηά γμφζακ ζηδκ Τειέκδ ηαζ απμηεθμφκηακ απυ πμθθέξ 

θοθέξ, δφμ απυ ηζξ μπμίεξ ήηακ πμθφ βκςζηέξ: 

1. Οη Υίκγηαξ κπηλ ακπά’ (αββά): Οζ πζμ δζάζδιεξ 

απυ ηζξ θοθέξ ηςκ Υίιβζαν ήηακ μζ Γασκη Ώθ-Σγαιπμφν, μζ 

Κμοκηά‗α ηαζ μζ  αηάζζη. 

2. Οη Καριάλ κπηλ ακπά’: Οζ πζμ δζάζδιεξ απυ ηζξ 

θοθέξ ηςκ Καπθάκ ήηακ μζ Υαικηάκ, μζ Ώκιάν, μζ Σάζ‘, μζ 

Μμφδπζηγ, μζ Κίκκηα, μζ Λαηπι, μζ Σγμοκηάι, μζ Άγκη, μζ 

Άμοξ, μζ Υάγναηγ ηαζ μζ απυβμκμζ ηςκ Σγάθκα — ηςκ 

ααζζθέςκ ημο Λεαάκηεξ (ηδξ παθαζάξ ονίαξ) πμο είκαζ 

βκςζημί ςξ Ώαθ-Γαζζάκ. 

Σα θφθα Καπθάκ ιεηακάζηεοζακ απυ ηδκ Τειέκδ βζα κα 

ηαημζηίζμοκ ζε δζάθμνα ιένδ ηδξ Ώνααζηήξ Υενζμκήζμο 

πνζκ απυ ηδ Μεβάθδ Πθδιιφνα (άζθ Ώθ-‗Ώνζι), ελ‘ αζηίαξ 

ηδξ πηχζδξ ημο ειπμνίμο ηάης απυ ηδκ πίεζδ ηαζ ηδκ 

ηονζανπία ηςκ Ρςιαίςκ ζε δζαδνμιέξ ηαζ ηδξ λδνάξ ηαζ ηδξ 

εάθαζζαξ έπεζηα απυ ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ Ώζβφπημο ηαζ ημο 

Λεαάκηεξ (παθαζά ονία) απυ ημοξ Ρςιαίμοξ. Φοζζηά, μ 

ακηαβςκζζιυξ ιεηαλφ ηςκ Καπθάκ ηαζ ηςκ Υίιβζαν μδήβδζε 

ζηδκ ελυκηςζδ ηςκ πνχηςκ ηαζ ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ 

δεοηένςκ ζηδκ Τειέκδ. 

Σα μεταναςτευτικά φφλα των Καχλάν μποροφν να 

διαιρεκοφν ςε τζςςερισ ομάδεσ: 
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1- Σνπο Άδλη: μζ μπμίμζ οπυ ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο ‗Εινάκ 

ιπζκ ‗Ώιν Μμογασηζβζά‘, πενζπθακήεδηακ ζηδκ Τειέκδ, 

έζηεζθακ πζμκζένμοξ ηαζ ηεθζηά ηαηεοεφκεδηακ ακαημθζηά 

ηαζ αυνεζα. Οζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ ιεηακάζηεοζή ημοξ 

ιπμνμφκ κα ζοκμρζζημφκ ςξ ελήξ: 

 Ο ‗Εινάκ ιπζκ ‗Ώιν Μμογασηζβζά‘ ηαζ μζ απυβμκμί ημο 

ηαηεοεφκεδηακ πνμξ ημ ‗Οοιάκ υπμο ίδνοζακ ηδ θοθή 
Άγκη ημο ‗Οοιάκ. 

 Οζ Μπακμφ Ναζν ιπζκ Ώθ-Άγκη (μζ απυβμκμζ ημο 

Ναζν) ηαηεοεφκεδηακ πνμξ ηδκ Σμοπάια υπμο ίδνοζακ 

ηδ θοθή Άγκη ημο άκμο‘α. 

 Ο Θά‗θαιπα ιπζκ ‗Ώιν Μμογασηζβζά‘ ηαηεοεφκεδηε 

πνμξ ημ Ώθ-Υζηγάγ.  

 Ο Υάνζεα ιπζκ ‗Ώιν, βκςζηυξ ςξ Υμογά‗α, 

πενζπθακήεδηε ιε ημοξ απμβυκμοξ ημο ζημ Υζηγάγ 

ιέπνζ πμο έθηαζακ ζημ Μαν Ώγ-Γαπνάκ. Ώνβυηενα, 

ηαημίηζζακ ζηδ Μέηηα, αθμφ έδζςλακ ημ θαυ ηδξ, ηδ 
θοθή ηςκ Σγμφνπμοι. 

 Ο Σγάθκα ιπζκ ‗Ώιν ηαζ δ μζημβέκεζά ημο 

ηαηεοεφκεδηακ πνμξ ημ Λεαάκηεξ (παθαζά ονία) υπμο 

εβηαηαζηάεδηακ ηαζ ίδνοζακ ημ ααζίθεζμ ημο Γαζζάκ 
πμο πήνε ημ υκμιά ημο απυ ιζα Πδβή κενμφ, ζημ 

Υζηγάγ, υπμο είπακ ζηαιαηήζεζ ηαεχξ πήβαζκακ ζημ 

Λεαάκηεξ (παθαζά ονία). 

 
2.Σνπο Λαθρκ θαη ηνπο Σδνπληάκ: απυ ημοξ μπμίμοξ 

πνμενπυηακ μ Ναζν ιπζκ Ραιπί‗α, παηέναξ ηςκ Μακάδζνα, 

ΐαζζθέςκ ηδξ Υίνα. 
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3.Σνπο Μπαλνύ Σάη’: Πμο επίζδξ ιεηακάζηεοζακ πνμξ 

ημ αμννά βζα κα εβηαηαζηαεμφκ ημκηά ζηα θεβυιεκα  νδ 

Άβα‘ ηαζ άθια πμο ζοκεπχξ μκμιάζηδηακ υνδ Σάζ‘. 

4. Σνπο Κίλληα: Πμο εβηαηαζηάεδηακ ζημ Μπαπνέζκ 

αθθά ελμνίζηδηακ ζημ Υακηναιάμοη ηαζ απυ εηεί ζημ 

Ναηγκη υπμο δδιζμφνβδζακ ιζα δοκαηή ηοαένκδζδ, αθθά 

υπζ βζα πμθφ ηαζνυ, βζαηί βνήβμνα υθδ δ θοθή ελακειίζηδηε. 

Άθθδ ιζα θοθή ηςκ Υίιβζαν, βκςζηή ςξ Κμοκηά‗α, 

επίζδξ έθοβε απυ ηδκ Τειέκδ ηαζ ηαημίηζζε ηδξ διζένδιμ 

Ώζ-αιάμοα ζηα ζφκμνα ημο Ενάη. 

Οζ Ώνααμπμζδιέκμζ Άνααεξ είκαζ ηυζμ παθζμί υζμ μ 

πνυβμκυξ ημοξ, Ειπναπήι (Ώαναάι)  ηαζ ηαηάβμκηαζ απυ 

ιζα πυθδ πμο θέβεηαζ ―Ών‖ ημκηά ζηδκ Κμφθα ζηδ δοηζηή 

υπεδ ημο Βοθνάηδ ζημ Ενάη. Ώκαζηαθέξ έθενακ ζημ θςξ 

πμθθέξ θεπημιένεζεξ βζα ηδκ πυθδ, ηδκ μζημβέκεζα ημο 

Ειπναπήι (Ώαναάι) , ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα ηζξ 

επζηναημφζεξ ενδζηείεξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ. 

Βίκαζ βκςζηυ υηζ μ Ειπναπήι (Ώαναάι)  έθοβε απυ ηδκ 

Ών βζα ηδκ Υανάκ ηαζ έπεζηα βζα ηδκ Παθαζζηίκδ, ηδκ μπμία 

πνδζζιμπμίδζε ςξ αάζδ βζα ηδ δζάδμζδ ημο Μδκφιαηυξ ημο. 

Πενζπθακήεδηε ζε υθδ ηδκ πενζμπή. ηακ πήβε ζηδκ 

Ώίβοπημ, μ Φαναχ πνμζπάεδζε κα ηάκεζ ηαηυ ζηδ βοκαίηα 

ημο, ηδ άνα, αθθά Ο Ώθθάπ ηδκ έζςζε ηαζ ημ ηαηυαμοθμ 

ζπέδζμ ημο Φαναχ ζηνάθδηε εκακηίμκ ημο ίδζμο. Ο Φαναχ 

ζοκεζδδημπμίδζε θμζπυκ ημ δοκαηυ δεζιυ ηδξ ιε Σμκ Ώθθάπ 
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ηαζ, ζακ ακαβκχνζζδ ηδξ εφκμζάξ ηδξ, ή απυ θυαμ βζα Σμκ 

Ώθθάπ, πανέδςζε ηδκ Άβαν ζηζξ οπδνεζίεξ ηδξ άνα, αθθά 

δ άνα ηδκ έδςζε ζημκ Ειπναπήι (Ώαναάι)  ςξ ζφγοβμ. 

Ο Ειπναπήι (Ώαναάι)  επέζηνερε ζηδκ Παθαζζηίκδ 

υπμο δ Άβαν βέκκδζε ημκ Εζιαήθ . Δ άνα γήθερε ηυζμ 

πμθφ ηδκ Άβαν πμο ακάβηαζε ημκ Ειπναπήι (Ώαναάι)  κα 

δζχλεζ αοηήκ ηαζ ημ παζδί ηδξ. Βηείκμξ ημοξ έζηεζθε ζε ιζα 

άβμκδ ημζθάδα, ζε έκα θυθμ ζημ Υζηγάγ, ημκηά ζημκ Εενυ 

Οίημ ζηδ Μέηηα, υπμο μφηε άκενςπμζ μφηε κενυ ήηακ 

ημκηά, ηαζ επέζηνερε ζηδκ Παθαζζηίκδ αθήκμκηαξ ζηδ 

βοκαίηα ηαζ ημ παζδί ημο ιζα δενιάηζκδ ηζάκηα ιε ιενζημφξ 

πμονιάδεξ ηαζ θίβμ κενυ. πζ πμθφ ανβυηενα, ημφξ ηεθείςζε 

ηαζ ημ κενυ ηαζ ημ θαβδηυ, αθθά πάνδ ζηδκ εφκμζα ημο 

Ώθθάπ δ Άβαν είδε έκακ άββεθμ πμο ηηφπδζε ηα θηενά ημο 

ζηδ βδ ηαζ λεπεηάπεδηε ιπνμζηά ημοξ κενυ ηαζ έηζζ 

ιπυνεζακ κα γήζμοκ ηαζ κα ηαημζηήζμοκ εηεί. θδ δ 

ζζημνία ηδξ Πδβήξ Γάιγαι είκαζ ήδδ βκςζηή ζε υθμοξ. (αθ. 

απίπ Ώθ-Μπμοπάνζ). 

Άθθδ ιζα θοθή ηδξ Τειέκδξ -ημο Σγμφνπμοι ημο 

Αεφηενμο- ήνεε ηαζ έγδζε ζηδ Μέηηα ιε ηδκ άδεζα ηδξ 

Άβαν. Βίπε θεπεεί υηζ πνμδβμοιέκςξ γμφζακ ζηζξ ημζθάδεξ 

ημκηά ζηδ Μέηηα. Ώκαθένεηαζ ζημ απίπ Ώθ-Μπμοπάνζ υηζ 

αοηή δ θοθή ήνεε ζηδ Μέηηα πνζκ ιεβαθχζεζ θίβμ μ Εζιαήθ 

 ηαζ πενκμφζακ ζοπκά ιέζα απυ αοηήκ ηδκ ημζθάδα, 

πμθφ ηαζνυ πνζκ απυ αοηυ ημ βεβμκυξ. 
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Ο Ειπναπήι (Ώαναάι)  ηάεε ηυζμ πήβαζκε ζηδ Μέηηα 

κα επζζηεθηεί ηδ βοκαίηα ηαζ ημ βζμ ημο. Σμ πυζα ηαλίδζα 

έηακε παναιέκεζ άβκςζημ, αθθά αοεεκηζηέξ ζζημνζηέξ πδβέξ 

ιζθμφκ βζα ηέζζενα: 

(1) Ο Ώθθάπ, Ο Όρζζημξ, είπε ζημ Εενυ Κμνάκζ υηζ 

έδεζλε ζημκ Ειπναπήι (Ώαναάι) , ζημκ φπκμ ημο, έκα 

υναια υηζ έζθαλε ημ βζμ ημο ημκ Εζιαήθ  ηαζ έηζζ μ 

Ειπναπήι (Ώαναάι)  απμθάζζζε κα αημθμοεήζεζ ηδκ 

Βκημθή Σμο.: 

 Καη ηνπ δώζακε ην ραξκόζπλν λέν ελόο καθξόζπκνπ, 

πξάνπ παηδηνύ.  Καη όηαλ (ν γηόο ηνπ) έθηαζε ζηελ 

ειηθία λα ηνλ βνεζήζεη (ηνλ παηέξα ηνπ) θαη λα 

πξνρσξήζεη καδί ηνπ, ηνπ είπε: - Γηε κνπ, είδα ζηνλ ύπλν 

κνπ πσο ζε ζθάδσ (ζε ζπζηάδσ ζην όλνκα Σνπ Αιιάρ). 

Κνίηαμε ηώξα ηη πηζηεύεηο (Πνηα είλαη ε γλώκε ζνπ); - 

Δίπε: -Ω, παηέξα, θάλε ό,ηη δηαηάρηεθεο (από ηνλ Αιιάρ). 

Θα κε βξεηο, Ηλζά’ Αιιάρ (αλ ζειήζεη ν Αιιάρ), λα αλήθσ 

ζηνπο Αζ-άκπξεηλ (ππνκνλεηηθνύο - ππάθνπνπο).  Καη 

όηαλ θαη νη δύν ππνηάρηεθαλ ζην ζέιεκα ηνπ Αιιάρ θαη 

(ν Αβξαάκ) ηνλ είρε βάιεη κε ην κέησπν θαηαγήο,  ηνπ 

θσλάμακε: - Ω Αβξαάκ,  εθπιήξσζεο ην όξακά ζνπ. 

Έηζη εκείο αληακείβνπκε ηνπο Αι-Μνπρζελείλ 

(αγαζνεξγνύο - πνπ εθηεινύλ ηηο Εληνιέο Μαο).  η’ 

αιήζεηα, απηή ήηαλ πξάγκαηη ε νινθάλεξε (ε πην 

δύζθνιε) δνθηκαζία.  Καη ηνλ ζώζακε εμαγνξάδνληάο 
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ηνλ κε κία κεγάιε ζπζία (έλα κεγάιν θξηάξη). (Κοράνι 

37:101-107). 

Ώκαθένεηαζ ζηδ Γέκεζδ υηζ μ Εζιαήθ  ήηακ δεηαηνία 

πνυκζα ιεβαθφηενμξ απυ ημκ αδεθθυ ημο, Εζαάη. Δ 

αημθμοεία ηδξ ζζημνίαξ ηδξ εοζίαξ δείπκεζ υηζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα έβζκε πνζκ απυ ηδ βέκκδζδ ημο Εζαάη, ηαζ 

υηζ δ Τπυζπεζδ Σμο Ώθθάπ κα δχζεζ ζημκ Ειπναπήι 

(Ώαναάι)  έκα δεφηενμ βζμ, ημκ Εζαάη, έβζκε ιεηά απυ ηδ 

δζήβδζδ μθυηθδνδξ ηδξ ζζημνίαξ. 

Ώοηή δ ζζημνία ιζθάεζ βζα έκα ημοθάπζζημκ ηαλίδζ πνζκ μ 

Εζιαήθ  κα βίκεζ κεανυξ. Ο Ώθ-Μπμοπάνζ ακαθένεζ υηζ μ 

Ειπκ ‗Ώιπάξ ακέθενε ηα οπυθμζπα ηνία ηαλίδζα, πμο 

ζοκμρίγμκηαζ ςξ ελήξ:  

(2) ηακ μ Εζιαήθ  έβζκε κεανυξ, έιαεε Ώνααζηά απυ 

ηδ θοθή Σγμφνπμοι, πμο ημκ αβαπμφζακ ηαζ ημκ εαφιαγακ 

πμθφ ηαζ ημο έδςζακ ιία απυ ηζξ βοκαίηεξ ημοξ βζα ζφγοβμ, 

θίβμ πνζκ ημ εάκαημ ηδξ ιδηέναξ ημο. Θέθμκηαξ κα λακαδεί 

ηδ βοκαίηα ηαζ ημ βζμ ημο, μ Ειπναπήι (Ώαναάι)  ήνεε 

ζηδ Μέηηα, ιεηά ημ βάιμ ημο Εζιαήθ , αθθά δεκ ημκ 

ανήηε ζημ ζπίηζ. Ρχηδζε ηδ βοκαίηα ημο βζα ημ ζφγοβυ ηδξ 

ηαζ πςξ πενκμφζακ. Ώοηή παναπμκέεδηε βζα θηχπεζα ηαζ 

αοηυξ ηδξ είπε κα πεζ ζημκ Εζιαήθ  κα αθθάλεζ ημ παθάηζ 

ηδξ πυνηαξ ημο. Ο Εζιαήθ  ηαηάθααε ημ ιήκοια, πχνζζε 

ηδ βοκαίηα ημο ηαζ πακηνεφηδηε ηδκ ηυνδ ημο Μμοκηάκη 

ιπζκ ‗Ώιν, ανπδβμφ ηδξ θοθήξ ηςκ Σγμφνπμοι. 
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(3) Μζα άθθδ θμνά μ Ειπναπήι (Ώαναάι)  ήνεε κα 

ανεζ ημ βζμ ημο, αθθά δεκ ημκ ανήηε ζημ ζπίηζ. Έηακε ηδκ 

ίδζα ενχηδζδ ζηδ κέα βοκαίηα ημο ηαζ υηακ αοηή 

εοπανίζηδζε Σμκ Ώθθάπ εηείκμξ ηδξ είπε κα πεζ ζημκ Εζιαήθ 

 κα ηναηήζεζ ημ παθάηζ ηδξ πυνηαξ ημο (δδθ. κα ηναηήζεζ 

ηδ βοκαίηα ημο) ηαζ επέζηνερε ζηδκ Παθαζζηίκδ.  

(4) Μζα άθθδ θμνά, μ Ειπναπήι (Ώαναάι)  πήβε ζηδ 

Μέηηα ηαζ ανήηε ημκ Εζιαήθ  κα ηνμπίγεζ έκα αέθμξ 

ηάης απυ έκα ρδθυ δέκηνμ ημκηά ζηδ Γάιγαι. Δ 

ζοκάκηδζδ, ιεηά απυ έκα ηυζμ ιεβάθμ δζάζηδια 

απμπςνζζιμφ ήηακ ηυζμ ζοβηζκδηζηή βζα ημκ παηένα, μ 

μπμίμξ ήηακ πμθφ ζημνβζηυξ απέκακηζ ζημ θζθυηζιμ ηαζ 

δίηαζμ βζμ ημο. Ώοηή ηδ θμνά, παηέναξ ηαζ βζμξ έπηζζακ ημ 

Ώθ-Κά‗ιπα (Εενυ Οίημ) ηαζ ζήηςζακ ημοξ ποθχκεξ ημο, ηαζ 

μ Ειπναπήι (Ώαναάι) , ζφιθςκα ιε ηδκ Βκημθή Σμο 

Ώθθάπ ηάθεζε ημ θαυ κα πνμζηοκήζμοκ. 

Με ηδκ εφκμζα Σμο Ώθθάπ, μ Εζιαήθ  έηακε δχδεηα 

βζμοξ απυ ηδκ ηυνδ ημο Μμοκηάκη, ηα μκυιαηα ηςκ μπμίςκ 

ήηακ Νάιπεη, Κζκηάν, Ώκηιπα‘ίθ, Μίιπζαι, Μίζια‗, 

Νημφια, Μίζα, Υμφκημκη, Σείια, Γζαημφν, Ναθίξ ηαζ 

Κασκημοιάκ, ηαζ μζ μπμίμζ ηεθζηά δζαιυνθςζακ δχδεηα 

θοθέξ ηαημζηχκηαξ ζηδ Μέηηα ηαζ έπμκηαξ ειπμνζηέξ 

ζπέζεζξ ακάιεζα ζηδκ Τειέκδ, ζημ Λεαάκηεξ (παθαζά 

ονία) ηαζ ζηδκ Ώίβοπημ. Ώνβυηενα αοηέξ μζ θοθέξ 

ελαπθχεδηακ, αηυια ηαζ έλς απυ ηδ πενζυκδζμ. Δ ηφπδ 

υθςκ θδζιμκήεδηε βνήβμνα εηηυξ αοηήξ ηςκ απμβυκςκ ημο 
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Νάιπεη ηαζ ημο Κζκηάν. Οζ Ναιπεηζακμί – βζμζ ημο Νάιπεη 

– ίδνοζακ έκακ πμθζηζζιυ πμο άκεζζε ζηα αυνεζα ημο 

Υζηγάγ, ζοκέζηδζακ ιζα ζζπονή ηοαένκδζδ πμο ελάπθςζε 

ηδκ ηονζανπία ηδξ ζε υθεξ ηζξ βεζημκζηέξ θοθέξ ηαζ έηακακ 

πνςηεφμοζά ημοξ ηδκ Παηνά‘. Κακείξ δεκ αιθζζαήηδζε ηδκ 

ηονζανπία ημοξ ιέπνζ πμο ήνεακ μζ Ρςιαίμζ ηαζ ηαηάθενακ 

κα ελμκηχζμοκ ημ ααζίθεζυ ημοξ. Κάπμζμζ απυ ημοξ 

ιεθεηδηέξ ηαζ ημοξ ενεοκδηέξ υπςξ μ Ώθ-Ειάι Ώθ-

Μπμοπάνζ υηζ μζ Γαζζακίδεξ ααζζθζάδεξ, ηαεχξ ηαζ μζ Άμοξ 

ηαζ μζ Καγνάζ ηαηά πάζα πζεακυηδηα ήηακ Ναιπεηζακμί. 

Οζ απυβμκμζ ημο Κζκηάν, ημο βζμο ημο Εζιαήθ , 

έγδζακ πμθφ ηαζνυ ζηδ Μέηηα ηαζ πθήεοκακ, απυ ημοξ 

μπμίμοξ βεκκήεδηακ μ ‗Ώκηκάκ ηαζ μ βζμξ ημο Μα‘άκη, ζημ 

πνυζςπμ ημο μπμίμο μζ  ‗Ώκηκακζακμί Άνααεξ ανίζημοκ ημκ 

πνυβμκυ ημοξ. Ο ‗Ώκηκάκ είκαζ μ εζημζηυξ πνχημξ ζε ζεζνά 

πνυβμκμξ ημο Πνμθήηδ . Λεβυηακ υηζ υπμηε μ Πνμθήηδξ 

Μςπάιιακη  ιζθμφζε βζα ημοξ πνμβυκμοξ ημο, 

ζηαιαημφζε ζημκ ‗Ώκηκάκ ηαζ έθεβε: ―Οζ βεκεαθυβμζ  θέκε 

ρέιαηα‖ ηαζ δεκ πνμπςνμφζε πζμ πένα απυ αοηυκ. Μζα 

μιάδα θμβίςκ, ςζηυζμ, ενεφκδζακ ηδκ πζεακυηδηα ημο κα 

ράλμοκ πζμ πένα απυ αοηυκ, ηνίκμκηαξ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

Υακηίε ημο Πνμθήηδ ςξ Νηα‗είθ (δδθ. αδφκαιμ ή 

πζεακυηδηα κα ημ έπεζ πεζ πνάβιαηζ μ Πνμθήηδξ είκαζ πμθφ 

ιζηνή). Καηέθδλακ ζημ υηζ οπάνπμοκ αηνζαχξ ζανάκηα 

πνυβμκμζ ακάιεζα ζημκ ‗Ώκηκάκ ηαζ ημκ Ειπναπήι 

(Ώαναάι) . 
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Ο Νζγάν, μ ιμκαπμβζυξ ημο Μα‗άκη, είπε ηέζζενζξ βζμοξ 

πμο επεηηάεδηακ ηαζ έθηζαλακ ηέζζενζξ θοθέξ: ημκ Ββζάκη, 

ημκ Ώκιάν, ημ Ραιπί‗α ηαζ ημ Μμοκηάν. Οζ δφμ ηεθεοηαίεξ 

δζαηθαδχεδηακ δζαιμνθχκμκηαξ πμθθά θφθα. Ώπυ ημκ 

Ραιπί‗α πνμήθεακ μ Άζακη, μ ‗Άκγα, μ ‗Ώιπκημφθ ΚαΎξ, ηαζ 

μζ δομ βζμζ ημο Οοά‘ζθ (μ Μπάην ηαζ μ Σάβθζιπ), μ Υακίθα 

ηαζ πμθθμί άθθμζ. Οζ θοθέξ ημο Μμοκηάν επεηηάεδηακ ζε 

δφμ ιεβάθεξ θοθέξ: ημοξ  ΚαΎξ ‗Ώσθάκ ιπζκ Μμοκηάν, ηαζ ηα 

θφθα ημο Βθζάξ ιπζκ Μμοκηάν. Ώπυ ημκ ΚαΎξ ‗Ώίθάκ 

πνμήθεακ μζ Μπακμφ αθίι, μζ Μπακμφ Υαμοάγζκ, μζ 

Μπακμφ Θαηείθ, μζ Μπακμφ α‗ζά‗α, ηαζ μζ Μπακμφ 

Γαηθάκ ηςκ μπμίςκ απυβμκμζ ήηακ μ‗Άιπξ, μ Αμοιπζάκ, μ 

Άζηγα‗ ηαζ μ Ά‗ζαν. Ώπυ ημκ Βθζάξ ιπζκ Μμοκηάν 

πνμήθεακ μ Σαιίι ιπζκ Μμφνα, μ Υμοδάζθ ιπζκ Μμοκηνίηα, 

μ Μπακμφ Άζακη  ιπζκ Υμογάζια ηαζ θοθέξ ημο Κζκάκα 

ιπζκ Υμογάζια, απυ ημοξ μπμίμοξ πνμήθεακ μζ Κμονάζξ, μζ 

απυβμκμζ ημο Φίπνν ιπζκ Μάθζη ιπζκ Ώκ-Νακην ιπζκ 

Κζκάκα. 

Οζ Κμονάζξ επεηηάεδηακ ζπδιαηίγμκηαξ δζάθμνεξ θοθέξ, 

μζ πζμ δζάζδιεξ απυ ηζξ μπμίεξ ήηακ μζ Σγμφιαπ, μζ απι, μζ 

‗Ώκηεσ, μζ Μαπγμφι, μζ Σάζι, μζ Γμφπνα ηαζ μζ ηνεζξ 

απυβμκμζ ημο Κμοζάζ ιπζκ Κζθάιπ: μ ‗Ώιπκημφκη-Νηαν 

ιπζκ Κμοζάζ, μ Άζακη ιπζκ ‗Ώιπκημφθ ‗Οφγα ιπζκ Κμοζάζ 

ηαζ μ ‗Ώιπκη Μακάθ ιπζκ  Κμοζάζ. 

Δ θοθή ημο ‗Άιπκη Μακάθ δζαζνέεδηε ζε ηέζζενζξ 

άθθεξ: ημοξ  ‗Ώιπκη αιξ, ημοξ Νάμοθαθ, ημοξ Μμοηηάθζιπ 
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ηαζ ημοξ Υάζζι. Χζηυζμ, απυ ηδ θοθή ημο Υάζζι μ Ώθθάπ 

επέθελε ημκ Πνμθήηδ Μςπάιιακη  ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθθάπ 

ιπζκ ‗Ώιπκημφθ Μμοηηάθζιπ ιπζκ Υάζζι. 

Ο Πνμθήηδξ Μςπάιιακη  είπε: 

«Ο Αιιάρ επέιεμε ηνλ Ηζκαήι από ηνπο γηνπο ηνπ 

Ηκπξαρήκ (Αβξαάκ), ηνλ Κηλάλα από ηνπο γηνπο ηνπ 

Ηζκαήι, ηνλ Κνπξάηο από ηνπο γηνπο ηνπ Κηλάλα, ηνπο 

γηνπο ηνπ Υάζηκ από ηνπο γηνπο ηνπ Κνπξάηο θαη επέιεμε 

εκέλα από ηνπο γηνπο ηνπ Υάζηκ.» 

Ο Ώθ-‗Ώιπάξ ιπζκ ‗Ώιπκημφθ Μμοηηάθζιπ επακέθααε ημ 

νδηυ ημο Ώββεθζαθυνμο ημο Ώθθάπ : 

«Ο Αιιάρ δεκηνύξγεζε ηε δεκηνπξγία (ηνλ άλζξσπν) 

θαη κε έθαλε από ηνπο θαιύηεξνπο, έπεηηα ηνπο ρώξηζε ζε 

δύν νκάδεο θαη κε έθαλε (λα αλήθσ) ζηελ θαιύηεξε, 

έπεηηα ηνπο ρώξηζε ζε θπιέο θαη κε έθαλε (λα αλήθσ) 

ζηελ θαιύηεξε, έπεηηα ηνπο ρώξηζε ζε νίθνπο θαη κε 

έθαλε (λα αλήθσ) ζηελ θαιύηεξν νίθν. Δίκαη ινηπόλ από 

ηνλ θαιύηεξν νίθν θαη είκαη ε θαιύηεξε ςπρή 

(άλζξσπνο).» 

Έπμκηαξ αολδεεί ζε ανζειυ,  ηα παζδζά ημο ‗Ώκηκάκ, 

ακαγδηχκηαξ αμζημηυπζα ηαζ κενυ, ελαπθχεδηακ ζε υθεξ 

ηζξ πενζμπέξ ηδξ Ώνααίαξ. 



 

16 

Δ θοθή ημο ‗Ώιπκημφθ Κάζξ, ιαγί ιε ηάπμζμοξ 

απμβυκμοξ ημο Μπάην ιπζκ Οοά‘δθ ηαζ ημο Σαιίι, 

ιεηακάζηεοζακ ηαζ ηαημίηζζακ ζημ Μπαπνέζκ. Ο Μπακμφ 

Υακίθα ιπζκ ‗Άθζ ιπζκ Μπάην πήβε κα εβηαηαζηαεεί ζηδ 

Υζν, ηδκ πνςηεφμοζα ηδξ Γζαιάια. θεξ μζ θοθέξ ημο 

Μπάην ιπζκ Γμοαήθ έγδζακ ζε ιζα πενζμπή πμο 

πενζεθάιαακε ηδ Γζαιάια, ημ Μπαπνέζκ, ηδ άζθ Κάδζια, 

ηδκ αηηή, ηα ζφκμνα ημο Ενάη, ηδκ Οφιπμοθα ηαζ ηδκ Φάπζη. 

Οζ πενζζζυηενμζ απυ ηδ θοθή ημο Σάβθζιπ έγδζακ ζηδκ 

πενζμπή ημο Βοθνάηδ εκχ ηάπμζμζ απυ αοημφξ έγδζακ ιε ηδ 

θοθή ημο Μπάην. Οζ Μπακμφ Σαιίι έγδζακ ζηδκ διζένδιμ 

ηδξ Μπάζνα. Οζ Μπακμφ αθίι έγδζακ βεζημκζηά ιε ηδ 

Μεδίκα ζηδ βδ πμο εηηείκεηαζ απυ ηδ Οοάκηζ Ώθ- Κμονά 

ιέπνζ ηδκ Υάζιπαν ηαζ ιέπνζ ηα ακαημθζηά ηαζ ηδκ μνμζεζνά 

ηδξ Υάννα. Οζ Μπακμφ Άζακη έγδζακ ζηδκ πενζμπή 

ακαημθζηά ηδξ Σζιά‘ ηαζ δοηζηά ηδξ Κμφθα, ζε απυζηαζδ 

πέκηε ιένεξ ιε ηα πυδζα απυ ηδκ Κμοθά, εκχ ιενζημί απυ ηδ 

θοθή ηςκ Σάζ‘ έγδζακ ακάιεζα ζημ Μπακμφ Άζακη ηαζ ηδκ 

Σζιά‘. Οζ Αμοιπζάκ ηαημίηδζακ ηδ βδ ακάιεζα ζηδκ Σζιά‘ 

ηαζ ηδ Υμονάκ. Οζ Κζκάκα έγδζακ ζηδκ Σζπάια, εκχ μζ 

Κμονάζξ ηαημίηδζακ ζηδ Μέηηα ηαζ ηα πνμάζηζά ηδξ. Οζ 

Κμονάζξ έιεζκακ ηεθείςξ δζαζπαζιέκμζ ιέπνζ πμο μ Κμοζάζ 

ιπζκ Κζθάιπ ηαηάθενε κα ηάκεζ ηα ηάβιαηά ημοξ κα 

ζοιιαπήζμοκ ιε ηζιδηζημφξ υνμοξ ηαεζζηχκηαξ 

πνμελέπμοζα ηδ ζδιαζία ηαζ ηδ εέζδ ημοξ. 
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ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΤ 

ΑΡΑΒΔ 

ηακ μ Πνμθήηδξ  λεηίκδζε ημ ηαθεζιά ημο, οπήνπακ 

δφμ είδδ ηοαενκδηχκ ζηδκ Ώνααία: μζ εζηειιέκμζ ααζζθείξ, 

πμο ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ ήηακ ακελάνηδημζ· ηαζ μζ 

επζηεθαθείξ ηςκ θοθχκ ηαζ ηςκ θαηνζχκ πμο απμθάιαακακ 

ηζξ ίδζεξ ελμοζίεξ ηαζ ηα ίδζα πνμκυιζα πμο ηαηείπακ ηαζ μζ 

εζηειιέκμζ ααζζθείξ ηαζ ήηακ ςξ επί ημ πθείζημκ 

ακελάνηδημζ, πανυηζ ηάπμζμζ απυ αοημφξ ιπμνεί κα έδεζπκακ 

ςξ έκα ααειυ οπμηαβή ζε ηάπμζμκ εζηειιέκμ ααζζθζά. Οζ 

εζηειιέκμζ ααζζθείξ ήηακ ιυκμ αοημί ηδξ Τειέκδξ, ηδξ Υίνα 

ηαζ ηδξ Γαζζάκ. θμζ μζ οπυθμζπμζ ηοαενκήηεξ ηδξ Ώνααίαξ 

δεκ ήηακ εζηειιέκμζ. 

Διακυβζρνθςθ ςτθν Τεμζνθ: 

Οζ θαμί ημο αααά ήηακ έκα απυ ηα ανπαζυηενα έεκδ απυ 

ημοξ ηαεανμφξ (Γκήζζμοξ) Άνααεξ πμο έγδζακ ζηδ Τειέκδ. 

Ώκαζηαθέξ πμο έβζκακ ζημ ―Ον‖ έθενακ ζημ θςξ ηδκ 

φπανλδ ημοξ εζημζζπέκηε αζχκεξ π.Υ. Ο πμθζηζζιυξ ημοξ 

ήηιαζε, ηαζ δ ηονζανπία ημοξ ελαπθχεδηε έκηεηα αζχκεξ 

π.Υ. 

Βίκαζ δοκαηυ κα δζαηνίκμοιε ηζξ βεκζέξ ημοξ ζφιθςκα ιε 

ημοξ παναηάης οπμθμβζζιμφξ: 

1. Από το 1300 π.Χ. μζχρι το 620 π.Χ. 
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Καηά ηδκ επμπή αοηή μζ ααζζθείξ ηςκ θαχκ ημο αααά 

μκμιάγμκηακ ―Μάηνζιπ αααά‖. Δ πνςηεφμοζα ημοξ ήηακ 

δ ―ζνμοάπ‖, επίζδξ βκςζηή ςξ ―Υμονάζιπα‖, ηα ενείπζα 

ηδξ μπμίαξ ανίζημκηαζ ζε έκα ζδιείμ, ζε απυζηαζδ πενίπμο 

πεκήκηα πζθζμιέηνςκ απυ ηδ αμνεζμδοηζηή πθεονά ηδξ 

―Μά‘νζιπ‖. Καηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ πενζυδμο, άνπζγακ 

κα πηίγμοκ ημ ―Φνάβια ηδξ Μά‘νζιπ‖, ημ μπμίμ είπε 

ηενάζηζα ζδιαζία βζα ηδκ ζζημνία ηδξ Τειέκδξ. Οζ αααά 

θέβεηαζ επίζδξ υηζ είπακ ηυζμ ζζπονή ηονζανπία χζηε είπακ 

απμζηίεξ εκηυξ ηαζ εηηυξ Ώνααίαξ. 

2. Από το 620 π.Χ μζχρι το 115 π.Χ.  

Καηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ επμπήξ, εβηαηέθεζρακ ημ 

υκμια ―Μάηνζιπ‖ ηαζ οζμεέηδζακ ηδκ μκμιαζία ―ΐαζζθείξ 

ημο αααά‖. Έηακακ επίζδξ πνςηεφμοζα ημοξ ζηδ εέζδ ηδξ 

ζνμοάπ ηδ Μά‘νζιπ. Σα ενείπζα ηδξ Μά‘νζιπ ανίζημκηαζ ζε 

απυζηαζδ 192 πζθζμιέηνςκ ακαημθζηά ηδξ ακ‗ά‘ (ακαά). 

3. Από το  115 π.Χ.. μζχρι και το  300 μ.Χ. 

Καηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ πενζυδμο δ θοθή ηςκ 

Υίιβζαν ηαηέηηδζε ημ ααζίθεζμ ημο αααά ηαζ έηακε 

πνςηεφμοζα ηδ Ρζκηάκ ζηδ εέζδ ηδξ Μά‘νζιπ. Ώνβυηενα, δ 

Ρζκηάκ πήνε ημ υκμια ―Αζθάν‖. Σα ενείπζα ηδξ ανίζημκηαζ 

αηυια ζηα νδ Μακημφν ημκηά ζηδ πυθδ ―Γζάνζι‖. Καηά 

ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ πενζυδμο, άνπζζακ κα παναηιάγμοκ 

ηαζ κα πάκμκηαζ. Σμ ειπυνζμ ημοξ πανέθοζε ζε ιεβάθμ 

ααειυ, ηαηανπήκ ελαζηίαξ ηδξ ηονζανπίαξ ημο Ναααηαίςκ 
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ζημ αυνεζμ ηιήια ημο Υζηγάγ˙ δεφηενμκ, ελαζηίαξ ηδξ 

οπενμπήξ ηςκ Ρςιαίςκ έκακηζ ηςκ καοηζηχκ ειπμνζηχκ 

βναιιχκ ιεηά ηδ νςιασηή ηαηάηηδζδ ηδξ Ώζβφπημο, ηδξ 

ονίαξ ηαζ ημο αυνεζμο ηιήιαημξ ημο Υζηγάγ˙ ηαζ ηνίημκ, 

θυβς ημο εκδμ-θοθεηζημφ πμθέιμο. Λυβς ηςκ ηνζχκ 

παναβυκηςκ πμο ακαθένμκηαζ παναπάκς, μζ μζημβέκεζεξ ηςκ 

Καπηάκ δζαζνέεδηακ ηαζ δζαζημνπίζηδηακ. 

4. Από το 300 μ.Χ. μζχρι τότε που το Ιςλάμ ξεκίνθςε να 

διαδίδεται ςτθν Τεμζνθ. 

Ώοηήκ ηδκ πενίμδμ έβζκακ πμθθέξ δζαηαναπέξ ηαζ 

ακααναζιμί. Οζ πμθθμί ηαζ ειθφθζμζ πυθειμζ ηαηέζηδζακ ημ 

θαυ ηδξ Τειέκδξ επζννεπή ζηδκ λέκδ ηαηάηηδζδ ηαζ 

ζοκεπχξ ζηδκ απχθεζα ηδξ ακελανηδζίαξ ημο.  Καηά ηδ 

δζάνηεζα αοηήξ ηδξ επμπήξ, μζ Ρςιαίμζ ηαηέηηδζακ ημ 

‗Άκηακ ηαζ αμήεδζακ αηυιδ ηαζ ημοξ Ώαδζζφκζμοξ 

(Ώζείμπεξ) κα ηαηαθάαμοκ ηδκ Τειέκδ βζα πνχηδ θμνά ημ 

340 ι.Υ., εηιεηαθθεουιεκμζ ηδ ζοκεπή εκδμ-θοθεηζηή 

δζαιάπδ ηδξ Υζικηάκ ηαζ ηδξ Υίιβζαν. Δ ηαηάθδρδ ηδξ 

Τειέκδξ απυ ημοξ Ώαδζζφκζμοξ (Ώζείμπεξ) δζήνηεζε ιέπνζ 

ημ 378 ι.Υ., μπυηε δ Τειέκδ ηένδζζε λακά ηδκ ακελανηδζία 

ηδξ. Ώνβυηενα, άνπζζακ κα ειθακίγμκηαζ νςβιέξ ζημ 

Φνάβια ημο Μά‘νζιπ, πνάβια πμο μδήβδζε ζηδ Μεβάθδ 

Πθδιιφνα (άζθ Ώθ-‗Άναι) (ημ 450 ή ημ 451 ι.Υ.) δ μπμία 

ακαθένεηαζ ζημ Εενυ Κμνάκζμ. Ώοηυ ήηακ έκα 

ζδιακηζηυηαημ βεβμκυξ πμο μδήβδζε ζηδκ πηχζδ 
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μθυηθδνμο ημο πμθζηζζιμφ ηδξ Τειέκδξ ηαζ ζηδ δζαζπμνά 

ηςκ εεκχκ πμο γμφζακ εηεί. 

Σμ 523, μ Αμο Ναμοάξ, έκαξ Βαναίμξ, ακέθααε ιζα 

ιεβάθδ εηζηναηεία ηαηά ηςκ Υνζζηζακχκ ημο Ναηγνάκ ιε 

ζημπυ κα ημοξ ακαβηάζεζ κα αζπαζημφκ ημκ Εμοδασζιυ. Καζ 

υηακ ανκήεδηακ κα αθθαλμπζζηήζμοκ, πεηάπηδηακ γςκηακμί 

ζε έκα ιεβάθμ πακηάηζ υπμο μ Αμο Ναμοάξ είπε ακάρεζ ιζα 

ιεβάθδ θςηζά. Σμ Κμνάκζμ ακαθένεδηε ζ‘ αοηυ ημ ζοιαάκ: 

Καηαξακέλνη νη άλζξσπνη (πνπ έθηηαμαλ) ην 

ραληάθη[Κοράνι 85:4] 

Ώοηυ πνμηάθεζε ιεβάθδ μνβή ιεηαλφ ηςκ Υνζζηζακχκ 

ηαζ ηονίςξ ηςκ Ρςιαίςκ αοημηναηυνςκ, μζ μπμίμζ υπζ ιυκμ 

παναηίκδζακ ημοξ Ώαδζζφκζμοξ (Ώζείμπεξ) εκακηίμκ ηςκ 

Ώνάαςκ αθθά ζοβηέκηνςζακ επίζδξ ιεβάθμ ζηυθμ, μ μπμίμξ 

αμήεδζε ημκ αζεζμπζηυ ζηναηυ, πμο απμηεθμφηακ απυ 

εαδμιήκηα πζθζάδεξ ζηναηζχηεξ, κα επζηφπεζ ηαζ ιζα δεφηενδ 

άθςζδ ηδξ Τειέκδξ ημ 525 ι.Υ., οπυ ηδκ ανπδβία ημο 

Ώνζάη, μ μπμίμξ ακαηδνφπηδηε ηοαενκήηδξ ηδξ Τειέκδξ, 

ιία εέζδ πμο δζαηήνδζε έςξ υημο δμθμθμκήεδηε απυ έκακ 

απυ ημοξ ανπδβμφξ ημο ζηναημφ ημο, ημκ Ώιπνάπα, μ μπμίμξ 

αθμφ ζοιθζθζχεδηε ιε ημκ ααζζθζά ηδξ Ώαδζζοκίαξ, 

ακέθααε ηδ δζαηοαένκδζδ ηδξ Τειέκδξ ηαζ ανβυηενα, 

δζέηαλε ημοξ ζηναηζχηεξ ημο κα ηαηεδαθίζμοκ ημ Ώθ-

Kά‗ιπα (Εενυ Οίημ) ιε έκακ εθέθακηα, ηαζ ζοκεπχξ, αοηυξ 

ηαζ μζ ζηναηζχηεξ ημο έιεζκακ βκςζημί ςξ ―Οζ άκδνεξ ιε ημκ 

Βθέθακηα‖. 
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Μεηά ημ ζοιαάκ ημο ―Βθέθακηα‖, μζ άκενςπμζ ηδξ 

Τειέκδξ, οπυ ηδκ ανπδβία ημο Μα‗κηβζάηνζιπ ιπζκ ασθ 

ιπζκ Αδ Γζάγκ Ώθ-Υίιβζανζ, ηαζ ιε ηδκ αμήεεζα ηςκ 

Πενζχκ, επακαζηάηδζακ εκακηίμκ ηςκ Ώαδζζοκίςκ 

εζζαμθέςκ, απμηαηέζηδζακ ηδκ ακελανηδζία ημοξ ημ 575 

ι.Υ. ηαζ υνζζακ ημκ Μα‗κηβζάηνζιπ ααζζθζά ημοξ. Χζηυζμ, μ 

Μα‗κηβζάηνζιπ δμθμθμκήεδηε απυ έκακ Ώαδζζφκζμ 

(Ώζείμπα) ημκ μπμίμ είπε ημκηά ημο ςξ οπδνέηδ. Δ 

μζημβέκεζα ηςκ Αδ Γζάγκ ζηενήεδηε θμζπυκ βζα πάκηα ηδ 

ααζζθεία. Ο αζζακίδδξ ααζζθζάξ ηςκ Πενζχκ, Υμζνυδξ 

(Κίζνα) δζυνζζε ζηδ ακ‗ά‘ (ακαά) Πένζδ δβειυκα ηαζ 

έηζζ έηακε ηδκ Τειέκδ απμζηία ηςκ Πενζχκ. Οζ Πένζεξ 

δβειυκεξ δζαηήνδζακ ηδκ δζαηοαένκδζδ ηδξ Τειέκδξ έςξ 

υημο μ Μπαδάκ, μ ηεθεοηαίμξ απυ αοημφξ, αζπάζηδηε ημ 

Εζθάι ημ 628 ι.Υ., ηενιαηίγμκηαξ έηζζ ηδκ πενζζηή 

ηονζανπία ζηδκ Τειέκδ. 

Διακυβζρνθςθ ςτθ Χίρα: 

Ώπυ ηυηε πμο μ Κμνυξ μ Μέβαξ (Ο Κφνμξ ΐ  ́μ Μέβαξ) 

(559-529 π.Υ.) έκςζε ημοξ Πένζεξ, εηείκμζ ηοαενκμφζακ ημ 

Ενάη ηαζ ημοξ βεζημκζημφξ θαμφξ. Κακείξ δεκ ιπμνμφζε κα 

απμηζκάλεζ ηδκ ελμοζία ημοξ έςξ υημο μ Μέβαξ Ώθέλακδνμξ 

ηαηαηνυπςζε ημ ααζζθζά ημοξ ημκ Αανείμ Ώ‘ ηαζ έηζζ 

οπέηαλε ημοξ Πένζεξ ημ 326 π.Υ. Σα πενζζηά εδάθδ ήηακ 

έηημηε δζαζνειέκα ηαζ ηοαενκμφκηακ απυ ααζζθζάδεξ 

βκςζημφξ ςξ ―μζ ΐαζζθείξ ηςκ μιάδςκ‖, ιζα επμπή δ μπμία 

ηνάηδζε ςξ ημ 230 ι.Υ.. ημ ιεηαλφ, μζ Καπηακζακμί 
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ηαηέθααακ ιενζηέξ ζναηζκέξ πενζμπέξ, ηαζ ανβυηενα 

αημθμοεήεδηακ απυ ηάπμζμοξ  ‗Ώκηκακζακμφξ, μζ μπμίμζ 

ηαηάθενακ κα ιμζναζημφκ ιαγί ημοξ ηάπμζα ιένδ ηδξ 

Μεζμπμηαιίαξ.  

Οζ Πένζεξ, οπυ ηδκ δβεζία ημο Ώνκηαζίν Ώ‘, μ μπμίμξ 

ίδνοζε ημ ηνάημξ αζζάκζακ ημ 226 ι.Υ., επακέηηδζακ 

ανηεηή εκυηδηα ηαζ δφκαιδ βζα κα οπμηάλμοκ ημοξ Άνααεξ 

πμο γμφζακ ημκηά ζημ ααζίθεζυ ημοξ ηαζ κα ακαβηάζμοκ ημκ 

Κμοκηά‗α κα ακαπςνήζεζ βζα ημ Λεαάκηεξ (παθαζά ονία), 

αθήκμκηαξ ημ θαυ ηδξ Υίνα ηαζ ηδξ Ώκιπάν οπυ πενζζηή 

ηονζανπία. Καηά ηδκ πενίμδμ δζαηοαένκδζδξ ημο Ώνκηαζίν, 

μ Υμογάζια Ώθ-Οοακηάπ άζηδζε δβεζία ζηδκ Υίνα, ηδ 

Ραιπί‗α ηαζ ηδ Μμοκηάν, ηαζ ηδ Μεζμπμηαιία. Ο Ώνκηαζίν 

είπε εηηζιήζεζ υηζ ήηακ αδφκαημ βζ‘ αοηυκ κα ηοαενκήζεζ 

ημοξ Άνααεξ άιεζα ηαζ κα ημοξ απμηνέρεζ απ‘ ημ κα 

επζηεεμφκ ζηα ζφκμνα ημο, εηηυξ ηαζ ακ υνζγε ςξ ααζζθζά 

έκακ απυ αοημφξ πμο απμθάιαακακ οπμζηήνζλδ απυ ηδ θοθή 

ημο ηαζ ηαηείπε ιεβάθδ δφκαιδ. Βίπε επίζδξ δεζ υηζ εα 

ιπμνμφζε κα ημοξ πνδζζιμπμζήζεζ ηαηά ηςκ αογακηζκχκ 

ααζζθέςκ μζ μπμίμζ ακέηαεεκ ημκ εκμπθμφζακ. Πανάθθδθα, 

μζ Άνααεξ ημο Ενάη εα ιπμνμφζακ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημοξ 

Άνααεξ ημο Λεαάκηεξ (παθαζά ονία) πμο ανίζημκηακ ζημ 

έθεμξ ηςκ αογακηζκχκ ααζζθζάδςκ. Χζηυζμ, εεχνδζε ζςζηυ 

κα δζαηδνήζεζ έκα πενζζηυ ηάβια οπυ ηζξ εκημθέξ ημο 

ααζζθζά ηδξ Υίνα βζα κα ημ πνδζζιμπμζήζεζ ηαηά ηςκ 

Ώνάαςκ πμο ίζςξ επακαζηαημφζακ εκακηίμκ ημο. 
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Μεηά ημ εάκαημ ημο Υμογάζια βφνς ζημ 268 ι.Υ., μ 

‗Ώιν ιπζκ ‗Ώκηεσ ιπζκ Ναζν Ώθ-Λάηιεσ δζμνίζηδηε ςξ 

ααζζθζάξ απυ ημκ Πένζδ ααζζθζά ααμφν ιπζκ Ώνκηαζίν 

(Shapur I). Ο ‗Aιν ήηακ μ πνχημξ απυ ημοξ ααζζθείξ ηδξ 

Λάηπι πμο ακέθααε ηδ δζαηοαένκδζδ ηδξ Υίνα, δ 

δζαηοαένκδζδ έιεζκε ιεηαλφ ηςκ ααζζθζάδςκ ηδξ Λαπι έςξ 

υημο μζ Πένζεξ δζυνζζακ ημκ Κμοιπάδ ιπζκ Φασνμφγ ηαηά 

ηδ ααζζθεία ημο μπμίμο ειθακίζηδηε ηάπμζμξ, μκμιαγυιεκμξ 

Μάγκηαη, μ μπμίμξ ηαθμφζε ημοξ ακενχπμοξ ζε ιζα κέα 

ενδζηεία ααζζζιέκδ ζηδκ ακήεζηδ ζελμοαθζηυηδηα. Ο 

Κμοιπάδ, ηαζ πμθθμί απ‘ ημοξ οπδηυμοξ ημο, αζπάζηδηακ 

ηδ ενδζηεία ημο Μάγκηαη ηαζ μ Κμοαιπάδ γήηδζε αηυιδ 

ηαζ απυ ημ ααζζθζά ηδξ Υίνα, ημκ Ώθ-Μμφκδζν ιπζκ Μά‘ 

Ώζ-αιά‘, κα ηάκεζ ημ ίδζμ. ηακ μ ηεθεοηαίμξ, θυβς ηδξ 

πενδθάκζαξ ηαζ ημο αοημζεααζιμφ ημο, απέννζρε ηζξ 

εκημθέξ ημοξ, μ Κμοιπάδ ημκ εηενυκζζε  ηαζ δζυνζζε ημκ Ώθ-

Υάνζε ιπζκ ‗Ώιν ιπζκ Υάηγαν Ώθ-Κάκκηζ, μ μπμίμξ 

αζπάζηδηε ημ δυβια ημο Μάγκηαη.  

Μυθζξ μ Υμζνυδξ Ώ‘ Άκμοζζνμοάκ (Κίζνα) έβζκε 

ααζζθζάξ ηςκ Πενζχκ δμθμθυκδζε ημκ Μάγκηαη ηαζ 

πμθθμφξ οπμζηδνζηηέξ ημο, ελαζηίαξ ημο ιίζμοξ ημο βζα ηδ 

θζθμζμθία ημο Μάγκηαη, επακέθενε ημ Ώθ-Μμφκδζν ζημ 

ενυκμ ηδξ Υίνα ηαζ έδςζε εκημθέξ κα ζοθθάαμοκ ημκ Ώθ-

Υάνζε, μ μπμίμξ ακαγήηδζε ηαηαθφβζμ ζηδ θοθή Κάθιπ 

υπμο ηαζ πέναζε ημ οπυθμζπμ ηδξ γςήξ ημο. Οζ βζμζ ημο Ώθ-

Μμφκδζν ιπζκ Μά‘ Ώζ-αιά‘ δζαηήνδζακ ηδ ααζζθεία βζα 

πμθφ ηαζνυ ιέπνζ πμο ακέθααε μ Ώκ-Νμο‗ιάκ ιπζκ Ώθ-
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Μμφκδζν. Βλαζηίαξ ιζαξ ζοημθακηίαξ πμο δζέδςζε μ Γάζκη 

ιπζκ ‗Ώκηεσ Ώθ-‗Ώιπάκηζ, μ ααζζθζάξ ηςκ Πενζχκ εφιςζε 

ιε ημκ Ώκ-Νμο‗ιάκ ηαζ ημκ ηάθεζε ζημ παθάηζ ημο. Ο Ώκ-

Νμο‗ιάκ επζζηέθηδηε ηνοθά ημκ Υάκζ‘ ιπζκ Μαζ‗μφκη, 

ανπδβυ ηδξ θοθή Ώζ-ασιπάκ, ηαζ άθδζε ηδκ πενζμοζία ηαζ 

ηδκ μζημβέκεζά ημο οπυ ηδκ πνμζηαζία ημο ηεθεοηαίμο, ηαζ 

έπεζηα πανμοζζάζηδηε ιπνμζηά ζημκ Πένζδ ααζζθζά, μ 

μπμίμξ ημκ ένζλε αιέζςξ ζηδ θοθαηή, υπμο άθδζε ηδκ 

ηεθεοηαία ημο πκμή. Ο Υμζνυδξ Ώ‘ (Κίζνα), ζηδ ζοκέπεζα, 

δζυνζζε ημκ Ββζάξ ιπζκ Καιπίζα Ώη-Σά‘ζ ςξ ααζζθζά ηδξ 

Υίνα. Ο Ββζάξ δζαηάπεδηε κα πεζ ζημκ Υάκζ‘ ιπζκ Μαζ‗μφκη 

κα παναδχζεζ  ηδκ πενζμοζία ημο Ώκ-Νμο‗ιάκ ζημκ 

Υμζνυδξ Ώ‘ (Κίζνα). Ώιέζςξ ιυθζξ μ Πένζδξ ααζζθζάξ 

έθααε ηδκ απυννζρδ εη ιένμοξ ημο Υάκζ‘, ηήνολε πυθειμ 

εκακηίμκ ηδξ θοθήξ ηςκ  ασιπάκ ηαζ ηαηεφεοκε ηα 

ζηναηεφιαηα ηαζ ημοξ ζηναηζχηεξ ημο οπυ ηδκ ανπδβία ημο 

ααζζθζά Ββζάξ ζημ ιένμξ πμο μκμιάγεηαζ Αδ Καν ηαζ υπμο 

έβζκε δ πζμ θοζζαθέα ιάπδ ηαηά ηδκ μπμία μζ Πένζεξ 

ηαηεοεφκμκηακ αοζηδνά απυ ημοξ Άνααεξ βζα πνχηδ θμνά 

ζηδκ ζζημνία. Ώοηυ ζοκέαδ θίβμ πνζκ ηδ βέκκδζδ ημο 

Πνμθήηδ Μςπάιιακη . Μεηά ημκ Ββζάξ, έκαξ Πένζδξ 

ηοαενκήηδξ μνίζηδηε βζα ηδ Υίνα, αθθά ημ 632 ι.Υ., δ 

ελμοζία επέζηνερε ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ Λάπι υηακ ακέθααε 

μ Ώθ-Μμφκδζν Ώθ-Μα‗νμφν. Δ ααζζθεία ημο ηεθεοηαίμο 

δζήνηδζε θζβυηενμ απυ μπηχ ιήκεξ, χζπμο μ Υάθζκη ιπζκ 

Ώθ-Οοαθίκη ημο επζηέεδηε ιε ιμοζμοθιάκμοξ ζηναηζχηεξ. 



 

25 

ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ ΣΟ ΛΕΒΑΝΣΕ (=ΑΛ-ΑΜ / ΤΡΙΑ, 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ, ΠΑΛΑΙΣΙΝΘ ΚΑΙ ΛΙΒΑΝΟ): 

Καηά ηδ δζαδζηαζία ηςκ θοθεηζηχκ ιεηακαζηεφζεςκ, 

ιενζηά θφθα ηδξ Κμοκηά‗α έθηαζακ ζηα ζφκμνα ημο 

Λεαάκηεξ (παθαζά ονία) υπμο ηαζ εβηαηαζηάεδηακ. 

Ώκήηακ ζηδκ μζημβέκεζα ημο μοθάζπ ιπζκ Υμοθςάκ, ηςκ 

μπμίςκ μζ απυβμκμζ ήηακ μζ βζμζ ημο Νηάηγ‗αι ιπζκ μοθάζπ 

βκςζημί ςξ Ώκη-Νηαηγά‗ζια. Σέημζα θφθα ηδξ Κμοκηά‗α 

πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ημοξ ΐογακηζκμφξ βζα ηδκ 

οπενάζπζζδ ηςκ αογακηζκχκ ζοκυνςκ ηυζμ απυ ημοξ 

Άνααεξ ΐεδμοίκμοξ επζδνμιείξ, υζμ ηαζ απυ ημοξ Πένζεξ, 

ηαζ απμθάιαακακ αοημκμιία βζα έκα ζδιακηζηυ πνμκζηυ 

δζάζηδια πμο θέβεηαζ υηζ δζήνηεζε βζα μθυηθδνμ ημ δεφηενμ 

αζχκα ι.Υ. Έκαξ απυ ημοξ πζμ δζάζδιμοξ ααζζθείξ ημοξ ήηακ 

μ Γζβζάκη ιπζκ Ώθ-Υαιπμφθα. Δ ελμοζία ημοξ, ςζηυζμ, 

έθααε ηέθμξ υηακ δηηήεδηακ απυ ημοξ Γαζζακίδεξ, ζημοξ 

μπμίμοξ ζοκεπχξ πμνδβήεδηε δ πθδνελμφζζα ηονζανπία ζημ 

Λεαάκηεξ (παθαζά ονία), ιέπνζ ηδ ιάπδ ημο Γζανιμφη ημ 

13 ιεηά απυ ηδκ Υίηγνα. Ο ηεθεοηαίμξ ααζζθζάξ, Σγάιπαθα 

Μπζκ Ώθ-Ώσπαι αζπάζηδηε ημ Εζθάι ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ααζζθείαξ ημο Ώνπδβμφ ηςκ Πζζηχκ, ‗Οφιαν Μπζκ Ώθ-

Υαηηάιπ‘ (δ εοανέζηδζδ Σμο Ώθθάπ επ‘ αοημφ). 

ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ ΣΘ ΧΙΣΗΑΗ: 

Ο Εζιαήθ  αζημφζε ελμοζία ζηδκ Μέηηα ηαεχξ 

επίζδξ είπε ηδκ εοεφκδ ημο Εενμφ Οίημο ηαε‘ υθδ ηδ 
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δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο. Μεηά ημ εάκαηυ ημο, ζηδκ δθζηία 

ηςκ 137 εηχκ, δφμ απυ ημοξ βζμφξ ημο, μ Νάιπζη ηαζ μ 

Κζκηάν, ημκ δζαδέπηδηακ. Ώνβυηενα, μ παππμφξ ημοξ απυ ηδ 

ιδηένα ημοξ, μ Μμοκηάκη Μπζκ ‗Ώιν Ώθ-Σγμφνπμοιζ 

ακέθααε, ιεηαθένμκηαξ έηζζ ηδκ δζαηοαένκδζδ ηδξ Μέηηαξ 

ζηδ θοθή ηςκ Σγμφνπμοι, δζαηδνχκηαξ ιζα ζεαάζιζα εέζδ, 

ακ ηαζ πμθφ ιζηνή ελμοζία βζα ημοξ βζμοξ ημο Εζιαήθ  

ελαζηίαξ ημο ηαημνεχιαημξ ημο παηένα ημοξ ηδξ 

μζημδυιδζδξ ημο Εενμφ Οίημο, ιζα εέζδ ηδκ μπμία 

δζαηήνδζακ ιέπνζ ηδκ παναηιή ηδξ θοθήξ ηςκ Σγμφνπμοι 

θίβμ πνζκ ηδκ άκμδμ ημο Νααμοπμδμκυζςν B‘. 

Ο πμθζηζηυξ νυθμξ ημο ‗Ώκηκάκ είπε ανπίζεζ κα 

εδναζχκεηαζ ζηδ Μέηηα, πνάβια πμο ζαθχξ απμδεζηκφεηαζ 

απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηαηά ηδκ πνχηδ εζζαμθή πμο δέπηδηακ μζ 

Άνααεξ απυ ημκ Νααμοπμδμκυζςν B‘ ζηδκ Ααη ‗Ενη, μ 

ανπδβυξ ηςκ Ώνάαςκ δεκ ήηακ απυ ημοξ Σγμφνπμοι, ια 

ήηακ μ ίδζμξ μ ‗Ώκηκάκ. 

ηδ δεφηενδ υιςξ εζζαμθή ημο Νααμοπμδμκυζςν B‘ ημ 

587 π.Υ., μζ Ώκηκακίδεξ ηνμιμηναηδιέκμζ ηαηέθοβακ ζηδκ 

Τειέκδ, εκχ μ Μπενπία μ θίθμξ ημο Πνμθήηδ Εενειία 

ηαηέθοβε ημ Λεαάκηεξ (παθαζά ονία) ιε ημκ Μά‗ακη. ιςξ 

υηακ δ πίεζδ ημο Νααμοπμδμκυζςν B‘ παθάνςζε, μ Μά‗ακη 

επέζηνερε ζηδκ Μέηηα, υπμο δεκ ανήηε ηακέκακ απυ ηδκ 

θοθή ηςκ Σγμφνπμοι εηηυξ απυ ημκ Σγάμοζαι ιπζκ 

Σγμφθπμοια, δ ηυνδ ημο μπμίμο δυεδηε ςξ ζφγοβμξ ζημκ 
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Μά‗ακη ηαζ μζ δομ ημοξ ανβυηενα απέηηδζακ έκα βζμ ημκ 

μπμίμ μκυιαζακ Νζγάν. 

Βλαζηίαξ ηςκ δφζημθςκ ζοκεδηχκ δζααίςζδξ ηαζ ηδξ 

ελαεθίςζδξ πμο επζηναημφζε ζηδ Μέηηα, δ θοθή ηςκ 

Σγμφνπμοι άνπζζε κα ηαημιεηαπεζνίγεηαζ ημοξ επζζηέπηεξ 

ημο Εενμφ Οίημο ηαζ κα απμζπά ημοξ πυνμοξ ημο, πνάβια 

πμο πνμηάθεζε δοζανέζηεζα ηαζ ιίζμξ απυ ηδκ πθεονά ηςκ 

Ώκηκακίδςκ (βζςκ ημο Μπάην ιπζκ ‗Ώιπκη Μακάθ ιπζκ 

Κζκάκα), μζ μπμίμζ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ θοθήξ ηςκ Υμογά‗α 

πμο είπακ εβηαηαζηαεεί ζε ιζα βεζημκζηή πενζμπή πμο 

μκμιαγυηακ Μανν Ώδ-Ααπνάκ, εζζέααθακ ζημοξ Σγμφνπμοι 

ηαζ ημοξ εηδίςλακ απυ ηδ Μέηηα, αθήκμκηαξ ζηα ιέζα ημο 

δεοηένμο αζχκα ι.Υ. ηδκ ελμοζία ζημκ Υμογά‗α. Βκχ 

έθεοβακ απυ ηδ Μέηηα, μζ Σγμφνπμοι βέιζζακ ιε πχια ημ 

πδβάδζ ηδξ Γάιγαι, ηαζ έεαρακ ζ‘ αοηυ έκα ζςνυ 

πνάβιαηα. Ο βκςζηυξ ζζημνζηυξ Ειπκ Εζπάη ακαθένεζ υηζ μ 

‗Ώιν ιπζκ Ώθ-Υάνζε ιπζκ Μμοκηάκη Ώθ-Σγμφνπμοιζ είπε 

εάρεζ ηα δφμ πνοζά εθάθζα ιαγί ιε ηδ Μαφνδ Λίεμ, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ πμθθά ημζιήιαηα ηαζ λίθδ ζηδ Γάιγαι, πνζκ ηδκ 

εθζαενή απυδναζδ ημοξ ζηδκ Τειέκδ.  

Δ επμπή ημο Εζιαήθ , εηηζιάηαζ υηζ ήηακ είημζζ 

αζχκεξ π.Υ., πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ μζ Σγμφνπμοι έιεζκακ 

ζηδ Μέηηα βζα είημζζ έκακ αζχκεξ ηαζ δζαηήνδζακ ηδκ 

ελμοζία εηεί βζα πενίπμο είημζζ αζχκεξ. Μεηά ηδκ ήηηα ηςκ 

Σγμφνπμοι, δ θοθή ηςκ Υμογά‗α ιμκμπχθδζε ηδκ 
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δζαηοαένκδζδ ζηδ Μέηηα. Χζηυζμ μζ θοθέξ Μμοκηάν 

απμθάιαακακ ηνία πνμκυιζα: 

 Πξώηνλ: Δβμφκημ ηςκ πνμζηοκδηχκ απυ ημ ‗Άναθα 

ζημ Μμογκηάθζθα ηαζ έπεζηα απυ ημ Μίκα ζημκ 

Ποθχκα θζεμαμθζζιμφ ημο Ώθ-‗Άηαιπα. Ώοηυ ήηακ ημ 

πνμκυιζμ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Ώθ-Γάμοε ιπζκ Μμφννα, 

πμο μκμιάγμκηακ ‗υθα‘, μζ μπμίμζ ήηακ απυβμκμζ ημο 

Βθβζάξ ιπζκ Μμοκηάν. Ώοηυ ημ πνμκυιζμ ζήιαζκε υηζ μζ 

πνμζηοκδηέξ δεκ επζηνέπμκηακ κα νίλμοκ πέηνεξ ζημ 

Ώθ-‗Άηαιπα ιέπνζ ηάπμζμξ απυ ηδκ μζημβέκεζα ηςκ 

‗υθα‘ κα ημ έηακε πνχημξ. ηακ είπακ ηεθεζχζεζ ημ 

θζεμαμθζζιυ ηαζ ήεεθακ κα απμπςνήζμοκ απυ ηδκ 

ημζθάδα Μίκα, μζ ‗υθα‘ ζηέημκηακ ζηζξ δφμ πθεονέξ 

ημο Ώθ-‗Άηαιπα ηαζ ηακείξ δεκ ιπμνμφζε κα πενάζεζ 

απυ αοηή ηδ εέζδ ιέπνζ κα πενάζμοκ μζ ‗υθα‘ ηαζ κα 

ακμίλμοκ ημ δνυιμ βζα ημοξ πνμζηοκδηέξ. ηακ μζ 

υθα πάεδηακ, ημ πνμκυιζμ απέηηδζε δ μζημβέκεζα ημο 

ά‗κη ιπζκ Γάζκη απυ ηδ θοθή Σαιίι. 

 Γεύηεξνλ: Σμ Ώθ-Εθάκηα (δ ακαπχνδζδ βζα ηδ Μίκα 

ιεηά ηδ Μμογκηάθζθα) ημ πνςί ηδξ εοζίαξ, ηαζ αοηυ 

ήηακ οπμπνέςζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο ‗Ώκημοάκ. 

 Σξίηνλ: Δ ακααμθή ηςκ ζενχκ ιδκχκ, ηαζ αοηυ ήηακ 

οπμπνέςζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Σαιίι ιπζκ ‗Ώκηεσ απυ 

ημοξ Μπάκζ Κζκάκα. 
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Δ ααζζθεία ηςκ Υμογά‗α ζηδ Μέηηα δζήνηδζε βζα 

ηνζαηυζζα πνυκζα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ μζ 

Ώκηκακίδεξ ελαπθχεδηακ ζε υθμ ημ Νάγκη ηαζ ζε πενζμπέξ 

ημο Μπαπνέζκ ηαζ ημο Ενάη, εκχ ιζηνά θφθα ηςκ Κμονάζξ 

πανέιεζκακ ζε πενζμπέξ ηδξ Μέηηαξ· ήηακ μζ Υμοθμφπ, μζ 

ζνι ηαζ ιενζηέξ μζημβέκεζεξ ηςκ Κζκάκα. Αεκ απμθάιαακακ 

ηακέκα πνμκυιζμ ζηδ Μέηηα ή ζημκ Εενυ Οίημ ιέπνζ ηδκ 

ειθάκζζδ ημο Κμοζάζ ιπζκ Κζθάιπ, ημο μπμίμο μ παηέναξ 

θέβεηαζ υηζ πέεακε υηακ ήηακ αηυιδ ιςνυ ηαζ έηζζ δ ιδηένα 

ημο πακηνεφηδηε ημκ Ραιπί‗α ιπζκ Υανάι απυ ηδ θοθή ηςκ 

Μπακί ‗Οφδνα. Ο Ραιπί‗α πήνε ηδ βοκαίηα ηαζ ημ ιςνυ ηδξ 

ζηδκ παηνίδα ημο ζηα ζφκμνα ημο Λεαάκηεξ (παθαζά ονία). 

ηακ μ Κμοζάζ ιεβάθςζε, επέζηνερε ζηδκ Μέηηα, δ μπμία 

δζμζημφηακ απυ ημκ Υμοθάζθ ιπζκ Υμογά‗α, μ μπμίμξ έδςζε 

ςξ ζφγοβμ ζημκ Κμοζάζ ηδκ ηυνδ ημο, ηδκ Υυιπα. Μεηά ημ 

εάκαημ ημο Υμοθάζθ, λέζπαζε πυθειμξ ιεηαλφ ηςκ Υμογά‗α 

ηαζ ημο Κμονάζξ πμο έθδλε ιε ηδκ ακάθδρδ ηδξ ελμοζίαξ 

ηδξ Μέηηαξ ηαζ ημο Εενμφ Οίημο απυ ημκ Κμοζάζ. 

ΓΙΑ ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΕΜΟΤ ΕΧΟΤΝ ΕΚΦΡΑΣΕΙ 

ΣΡΕΙ ΕΚΔΟΧΕ: 

 Ζ πξώηε: ΐθέπμκηαξ ηδκ ελάπθςζδ ηςκ απμβυκςκ, 

ηδκ αφλδζδ ηδξ ζδζμηηδζίαξ ηαζ ηδκ ελφρςζδ ηδξ ηζιήξ 

ημο ιεηά ημ εάκαημ ημο Υμοθάζθ, μ Κμοζάζ πίζηεοε υηζ 

μ ίδζμξ άλζγε πενζζζυηενμ ηδκ ακάθδρδ ηδξ εοεφκδξ ηδξ 

δζαηοαένκδζδξ ζηδ Μέηηα ηαζ ηδξ εειαημθοθαηήξ ημο 

Εενμφ Οίημο ζε ζπέζδ ιε ηζξ θοθέξ ηςκ Υμογά‗α ηαζ 
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ηςκ Μπάκζ Μπάην. Τπμζηήνζλε επίζδξ, υηζ μζ Κμονάζξ 

ήηακ μζ ανπδβμί ηςκ απμβυκςκ ημο Εζιαήθ . Καηά 

ζοκέπεζα ζοιαμοθεφηδηε ιενζημφξ άκδνεξ ηςκ Κμονάζξ 

ηαζ ηςκ Κζκάκα ζπεηζηά ιε ηδκ επζεοιία ημο κα 

εηηεκχζεζ ηδ Μέηηα απυ ημοξ Υμογά‗α ηαζ ημοξ Μπάκζ 

Μπάην. ε εηείκμοξ θάκδηε υηζ άνεζε δ βκχιδ ημο ηαζ 

ημκ οπμζηήνζλακ. 

 Ζ δεύηεξε: Οζ Υμογά‗α ζζπονίζηδηακ υηζ μ Υμοθάζθ 

γήηδζε απυ ημκ Κμοζάζ κα ακαθάαεζ ηδ εειαημθοθαηή 

ημο Ώθ-Κά‗ιπα ηαζ ηδκ δζαηοαένκδζδ ηδξ Μέηηαξ 

ιεηά ημ εάκαηυ ημο, αθθά μζ Υμογά‗α ανκήεδηακ. 

 Ζ ηξίηε: Ο Υμοθάζπ έδςζε ημ δζηαίςια ηςκ 

οπδνεζζχκ ημο Ώθ-Κά‗ιπα  ζηδκ ηυνδ ημο, Υυιπα ηαζ 

δζυνζζε ημκ Ώιπμφ Γημοιπζζάκ Ώθ-Υμογά‗ζ ςξ 

ακηζπνυζςπυ ηδξ ιεηά ημ εάκαηυ ημο. Ώθθά μ Κμοζάζ 

λεβέθαζε ημκ Ώιπμφ Γημοιπζζάκ Ώθ-Υμογά‗ζ αβυναζε 

αοηυ ημ δζηαίςια βζα ιενζηέξ ηαιήθεξ ηαζ θίβμ ηναζί, 

πνάβια πμο πνμηάθεζε δοζανέζηεζα ζημοξ άκδνεξ ηδξ 

Υμογά‗α πμο πνμζπάεδζακ κα ηναηήζμοκ ηδ 

εειαημθοθαηή ημο Εενμφ Οίημο ιαηνζά απ‘ ημκ 

Κμοζάζ. Ο ηεθεοηαίμξ υιςξ, ιε ηδ αμήεεζα ηςκ 

Κμονάζξ ηαζ ηςκ Κζκάκα, ηαηάθενε κα ακαθάαεζ ηαζ 

αηυιδ κα απεθάζεζ ημοξ Υμογά‗α απυ ηδ Μέηηα. 

πμζα ηαζ ακ είκαζ ηεθζηά δ αθήεεζα, αθμφ πέεακε μ 

Υμοθάζθ, ηαζ μζ υθα αζημφζακ ηα πνμκυιζα πμο έπμοιε 

πνμακαθένεζ ηαηά ημ πνμζηφκδια, μ Κμοζάζ ήνεε ζε 
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αοημφξ ιε ιενζημφξ ακενχπμοξ απυ ηδ θοθή ηςκ Κμονάζξ 

ηαζ ηδ θοθή ηςκ Κζκάκα, ζηδκ πενζμπή Ώθ-‗Άηαιπα ηαζ 

ημφξ είπε: «Βιείξ εα έπνεπε κα έπμοιε αοηά ηα πνμκυιζα 

ακηί βζα ζαξ.» Ώοημί ημκ πμθέιδζακ, ια μ Κμοζάζ ημοξ 

κίηδζε. Δ θοθή Υμογά‗α ηαζ δ θοθή Μπάκμο Μπάην πήνακ 

ημ ιένμξ ηςκ μφθα, ια μ Κμοζάζ πνυθααε ηαζ επζηέεδηε 

πνχημξ. Ήηακ ιζα πμθφ δοκαηή ιάπδ, ιε πμθθμφξ κεηνμφξ 

ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ. Έπεζηα πνμζπάεδζακ κα 

ηαηαθήλμοκ ζε ζοιαζααζιυ, παίνκμκηαξ ημκ Γζά‗ιμον ιπζκ 

‗Άμοθ απυ ηδ θοθή ημο Μπάκζ Μπάην ςξ δζαζηδηή. Βηείκμξ 

έηνζκε υηζ μ Κμοζάζ είπε ημ δζηαίςια κα είκαζ μ  

εειαημθφθαηαξ ημο Εενμφ Οίημο ηαζ κα ηοαενκήζεζ ηδ 

Μέηηα, ακηί βζα ημκ Υμογά‗α. Βπίζδξ έηνζκε υηζ μ Κμοζάζ 

δεκ έπνεπε κα ηαηδβμνδεεί βζα υζμοξ ζηυηςζε ζηδ ιάπδ 

απυ ημοξ Υμογά‗α ηαζ ημοξ Μπάκμο Μπάην, εκχ μζ 

Υμογά‗α ηαζ μζ Μπάκμο Μπάην εα έπνεπε κα πθδνχζμοκ 

θυνμ αίιαημξ βζα υζμοξ ζηυηςζακ απυ ημοξ Κμονάζξ ηαζ 

ημοξ Κζκάκα. Δ ααζζθεία ημο Κμοζάζ ζηδ Μέηηα ηαζ ημκ 

Εενυ Οίημ λεηίκδζε ημ 440 ι.Υ. ηαζ πάνζζε ζ‘ αοηυκ, ηαζ 

ανβυηενα ζημοξ Κμονάζξ, απυθοηδ ηονζανπία ζηδ Μέηηα 

ηαζ αδζαιθζζαήηδηδ εειαημθοθαηή ημο Εενμφ Οίημο ζημκ 

μπμίμ Άνααεξ απυ υθδ ηδκ Ώνααία ήνεακ βζα κα 

πνμζηοκήζμοκ. 

Ο Κμοζάζ έθενε ημ θαυ ημο, ημοξ Κμονάζξ ζηδ Μέηηα 

ηαζ ημκ δζέεεζε ζ‘ αοημφξ, επζηνέπμκηάξ ημοξ κα 

εβηαηαζηαεμφκ εηεί. Οζ Άαθ-αθμοάκ, μζ Άαθ-‗Ώκηςάκ ηαζ 

μζ Άαθ-Μμφννα ιπζκ ‗Άμοθ, δζαηήνδζακ ιε ηδκ άδεζά ημο 
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ηα ίδζα ενδζηεοηζηά δζηαζχιαηα πμο απμθάιαακακ ηαζ πνζκ 

ηδκ άθζλή ημο, επεζδή μ Κμοζάζ ηα εεςνμφζε ςξ ενδζηεία 

πμο δεκ έπνεπε κα αθθαπημφκ. 

Έκα ζδιακηζηυ ηαηυνεςια πμο πέηοπε μ Κμοζάζ, ήηακ δ 

ίδνοζδ ημο μίημο ημο Ώκ-Νάκημοα (εκυξ μίημο 

ζοβηεκηνχζεςκ) ζηδ αυνεζα πθεονά ημο Σγαιζμφ Ώθ-

Κά‗ιπα, πμο θεζημφνβδζε ςξ ηυπμξ ζοκεδνίαζδξ βζα ημοξ 

Κμονάζξ. Ώοηυξ μ μίημξ εοενβέηδζε ημοξ Κμονάζξ ζε 

ιεβάθμ ααειυ βζαηί ελαζθάθζγε ηδκ εκυηδηα ηςκ απυρεςκ 

ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηζξ μοζζαζηζηέξ θφζεζξ ζηα πνμαθήιαηά 

ημοξ. 

Ο  ΚΟΤΑΪ ΩΣΟΟ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ  

1. Πνμέδνεοε ζηζξ ζοκακηήζεζξ ημο Οίημο Ώκ-Νάκημοα υηακ 

δζελάβμκηακ ζοιαμφθζα πμο αθμνμφζακ ζδιακηζηά εέιαηα 

ηαζ υηακ ακαημζκχκμκηακ βαιήθζα ζοιαυθαζα. 

2. Μμκμπςθμφζε ηζξ απμθάζεζξ πμο αθμνμφζακ πυθειμ. 

3. Κναημφζε ηα ηθεζδζά ημο Ώθ-Κά‗ιπα (Εενμφ Οίημο): 

Ήηακ μ ιυκμξ πμο ιπμνμφζε κα ακμίλεζ ηζξ εφνεξ ημο ηαζ 

ήηακ οπεφεοκμξ βζα ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο. 

4. Πανείπε κενυ ζημοξ πνμζηοκδηέξ: Αδθαδή βέιζγε θεηάκεξ 

ιε κενυ πμο βθφηαζκακ ιε πμονιάδεξ ηαζ ζηαθίδεξ βζα κα 

πζμοκ μζ πνμζηοκδηέξ. 
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5. Σάζγε ημοξ πνμζηοκδηέξ: Αδθαδή έθηζαπκε θαβδηυ βζα 

ημοξ πνμζηοκδηέξ πμο δεκ είπακ ηδκ μζημκμιζηή δοκαηυηδηα 

βζ‘ αοηυ. Ο Κμοζάζ επίζδξ επέααθθε ζημοξ Κμονάζξ εηήζζμ 

θυνμ βζα ηδ βδ, πμο πθδνςκυηακ ηδκ επμπή ημο 

πνμζηοκήιαημξ, βζα ημ θαβδηυ. 

Βίκαζ, ςζηυζμ, αλζμζδιείςημ ημ βεβμκυξ υηζ μ Κμοζάζ 

λεπχνζζε ημκ ‗Ώιπκη Μακάθ, έκακ απυ ημοξ βζμοξ ημο, βζα 

ηδκ ηζιή ηαζ ημ ηφνμξ ημο, παν‘ υθμ πμο δεκ ήηακ μ 

πνςηυημημξ (ήηακ μ ‗Ώιπκη Ώκη-Νηαν), ηαζ ημο 

ειπζζηεφηδηε εοεφκεξ υπςξ δ πνμεδνία ημο μίημο Ώκ-

Νάκημοα, ημ ιμκμπχθζμ βζα ηζξ απμθάζεζξ πμο αθμνμφκ ημκ 

πυθειμ, ηα ηθεζδζά ημο Ώθ-Κά‗ιπα, ηαζ δ πανμπή κενμφ βζα 

ημοξ πνμζηοκδηέξ. Λυβς ημο υηζ μζ πνάλεζξ ημο Κμοζάζ 

εεςνμφκηακ αδζαιθζζαήηδηεξ ηαζ μζ εκημθέξ ημο 

απανάααηεξ, μ εάκαηυξ ημο δεκ έθενε δζαιάπεξ ακάιεζα 

ζηα παζδζά ημο, αθθά έθενε ανβυηενα ζηα εββυκζα ημο, αθμφ 

αιέζςξ ιυθζξ πέεακε μ ‗Ώιπκη Μακάθ, μζ βζμζ ημοξ άνπζζακ 

κα έπμοκ δζαιάπεξ ιε ηα λαδέθθζα ημοξ- ημοξ βζμοξ ημο 

‗Ώιπκη Ώκη-Νηαν, πμο εα είπακ μδδβήζεζ ζε ένζδεξ ηαζ 

πυθειμ υθδ ηδ θοθή ηςκ Κμονάζξ, ακ δεκ ήηακ ιζα ζοκεήηδ 

εζνήκδξ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μζ εέζεζξ ακαηαηακειήεδηακ 

χζηε κα δζαθοθαπεεί δ ηνμθμδμζία ηαζ δ πανμπή κενμφ βζα 

ημοξ πνμζηοκδηέξ απυ ημοξ βζμοξ ημο ‗Ώιπκη Μακάθ: εκχ, 

υζμκ αθμνά ημκ μίημ Ώκ-Νάκημοα, ημ θάαανμ ηαζ ηα ηθεζδζά 

ημο Ώθ-Κά‗ιπα ηναημφκηακ απυ ημοξ βζμοξ ημο ‗Ώιπκη 

Ώκη-Νηαν. Οζ βζμζ ημο ‗Ώιπκη Μακάθ, ςζηυζμ, ιμίναγακ ηα 

πνμκυιζα ιεηαλφ ημοξ, ηαζ ζοκεπχξ άθδζακ ηδκ εοεφκδ βζα 
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ημ κενυ ηαζ ημ θαβδηυ ζημ Υάζζι ιπζκ ‗Ώιπκη Μακάθ, ιεηά 

ημ εάκαημ ημο μπμίμο ηδκ εοεφκδ ακέθααε έκαξ απυ ημοξ 

αδεθθμφξ ημο ιε ημ υκμια Ώθ-Μμοηηάθζιπ ιπζκ ‗Ώιπκη 

Μακάθ ηαζ έπεζηα μ ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ ιπζκ Υάζζι 

ιπζκ ‗Ώιπκη Μακάθ, μ παππμφξ ημο Πνμθήηδ , ημο μπμίμο 

μζ βζμζ ακέθααακ ηδ εέζδ ιέπνζ ηδκ άκμδμ ημο Εζθάι, ηαηά 

ηδκ μπμία επζηεθαθήξ ήηακ μ Ώθ-‗Ώιπάξ ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθ-

Μμοηηάθζιπ. Πμθθέξ άθθεξ εέζεζξ δζακειήεδηακ ακάιεζα 

ζημοξ ακενχπμοξ ηδξ θοθήξ ηςκ Κμονάζξ βζα ηδ εειεθίςζδ 

ηςκ ποθχκςκ ιζαξ δδιμηναηζηήξ πμθζηείαξ ιε ηοαενκδηζηά 

βναθεία ηαζ ζοιαμφθζα, πανυιμζα ιε ηα ζδιενζκά. Μενζηέξ 

απυ αοηέξ ηζξ εέζεζξ είκαζ μζ ελήξ: 

1. Δ δζαθφθαλδ ηςκ ηθήνςκ ηςκ εζδχθςκ ήηακ εοεφκδ ηςκ 

Μπακί Σγμφιαπ. 

2. Δ επίαθερδ πνμζθμνχκ ηαζ εοζζχκ, δ επίθοζδ δζαιαπχκ 

ηαζ ζπεηζηά εέιαηα ήηακ ανιμδζυηδηεξ ηςκ Μπακί άπι. 

3. Οζ δζααμοθεφζεζξ βίκμκηακ απυ ημοξ Μπακί Άζακη. 

4. Δ μνβάκςζδ ηςκ πμζκχκ βζα ηα εβηθήιαηα βζκυηακ απυ 

ημοξ Μπακί Σάζι. 

5. Σδκ εεκζηή ζδιαία ηναημφζακ μζ Μπακί Οοιάβζα. 

6. Δ ηαηάνηζζδ ημο ζηναημφ, πεγζημφ ηαζ ζππζημφ ήηακ 

εοεφκδ ηςκ Μπακί Μαπγμφι. 
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7.Οζ Μπακί ‗Ώκηεσ θεζημονβμφζακ ςξ ιεζμθααδηέξ βζα ηα 

ελςηενζηά γδηήιαηα. 

Θ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ ΣΘ ΤΠΟΛΟΙΠΘ ΑΡΑΒΙΑ 

Ώκαθέναιε πνμδβμοιέκςξ ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ 

Καπηακζδχκ ηαζ ηςκ ‗Ώκηκακζδχκ, ηαζ ηδ δζαίνεζδ ηδξ 

Ώνααίαξ ακάιεζα ζηζξ δφμ αοηέξ θοθέξ. Ώοηέξ μζ θοθέξ πμο 

ηαημζημφζακ ημκηά ζηδ Υίνα, οπμηάπεδηακ ζημκ Άνααα 

ααζζθζά ηδξ Υίνα, εκχ αοηέξ πμο ηαημζημφζακ ζηδκ 

διζένδιμ ημο Λεαάκηεξ (παθαζά ονία) ηέεδηακ οπυ ηδκ 

ηονζανπία ημο Γαζζακίδδ Άνααα ααζζθζά, έκα είδμξ 

ελάνηδζδξ πμο ήηακ πενζζζυηενμ ηοπζηυ πανά πναβιαηζηυ. 

Χζηυζμ, αοημί πμο γμφζακ ζηζξ δοζπνυζζηεξ ενήιμοξ 

απμθάιαακακ πθήνδ αοημκμιία. 

Ώοηέξ μζ θοθέξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα είπακ ανπδβμφξ 

πμο επζθέβμκηακ απυ μθυηθδνδ ηδ θοθή δ μπμία ήηακ ιζα 

διζ-ηοαένκδζδ ααζζζιέκδ ζηδ θοθεηζηή ζηαεενυηδηα ηαζ 

ημ ζοκεπέξ εκδζαθένμκ βζα ηδκ οπενάζπζζδ ηδξ βδξ ηαζ ηδξ 

ζδζμηηδζίαξ. 

Οζ ανπδβμί ηςκ θοθχκ απμθάιαακακ δζηηαημνζηά 

πνμκυιζα πανυιμζα ιε εηείκα ηςκ ααζζθζάδςκ ηαζ μ θαυξ 

ημοξ οπάημοε πθήνςξ ηαζ ήηακ πθήνςξ οπμηαβιέκμξ ζε 

αοημφξ, ηυζμ ζημκ πυθειμ, υζμ ηαζ ζηδκ εζνήκδ. Δ δζαιάπδ, 

ςζηυζμ, ιεηαλφ ηςκ λαδεθθχκ βζα ηδ δζαηοαένκδζδ ημοξ 

μδδβμφζε ζηδκ πνμζπάεεζα κα λεπενάζμοκ μ έκαξ ημκ άθθμ 

ζημ κα θζθμλεκμφκ ημοξ επζζηέπηεξ, ζηδ βεκκαζμδςνία, ηδ 
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ζμθία, ηδκ εοβέκεζα ηαζ ημ εάννμξ ιε ιμκαδζηυ ζημπυ κα 

λεπενάζμοκ μ έκαξ ημκ άθθμκ ηαζ κα απμηηήζμοκ θήιδ 

ακάιεζα ζημ θαυ, ηαζ ζδζαίηενα ζημοξ πμζδηέξ πμο ήηακ δ 

«βθχζζα» ηδξ θοθήξ εηείκδ ηδκ επμπή. 

Οζ ανπδβμί ηςκ θοθχκ είπακ ζδζαίηενα πνμκυιζα ζηα 

θάθονα ημο πμθέιμο, υπςξ βζα πανάδεζβια κα πάνμοκ ημ 

έκα ηέηανημ ηςκ θαθφνςκ, κα πάνμοκ υηζ επζθέλμοκ μζ ίδζμζ, 

ή υ,ηζ ανμοκ ζημ δνυιμ ηδξ επζζηνμθήξ ή αηυια ηαζ ηα 

πθζάηζζηα πμο δε ιπμνμφζακ κα δζαζνεεμφκ. 

Θ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ 

Οζ ηνεζξ βεζημκζηέξ πνμξ ημοξ λέκμοξ ανααζηέξ πενζμπέξ 

ήηακ ηαηχηενεξ ηαζ πμθφ αδφκαιεξ, υζμκ αθμνά ηδκ 

ημζκςκζηή ημοξ δμιή. Οζ άκενςπμζ εηεί ήηακ είηε άνπμκηεξ 

είηε δμφθμζ, είηε ηοαενκήηεξ είηε οθζζηάιεκμζ. Οζ άνπμκηεξ, 

ηαεχξ ηαζ μζ λέκμζ, αλίςκακ ηάεε πνμκυιζμ: μζ ζηθάαμζ δεκ 

είπακ ηίπμηα, πανά ιυκμ εοεφκεξ κα ημοξ ααναίκμοκ. Με 

άθθα θυβζα, δ αοεαίνεηδ αοημηναημνζηή δζμίηδζδ είπε ςξ 

απμηέθεζια ηδκ ηαηαπάηδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ 

οθζζηαιέκςκ, ηδκ άβκμζα, ηδκ ηαηαπίεζδ, ηδκ ακζζυηδηα, 

ηδκ αδζηία ηαζ ημ ιανηφνζμ, ηαζ ημοξ ένζλε ζημ ζημηάδζ ηαζ 

ηδκ άβκμζα, ηαεζζηχκηαξ πνυζθμνμ ημ έδαθμξ βζα ημοξ 

ηοαενκήηεξ ηαζ υζμοξ είπακ δφκαιδ, χζηε κα ημοξ 

πνμζθένεζ απμθαφζεζξ, κα ζηακμπμζήζεζ ηζξ ζδζμηνμπίεξ ηαζ 

ημοξ πυεμοξ ημοξ, θυβς ηδξ ηονακκζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ 

ηδξ επζεεηζηυηδηάξ ημοξ, εκχ δ πθεζμρδθία ηςκ πμθζηχκ 

ήηακ αοεζζιέκδ ζηδκ αδζηία, ηαζ δεκ είπακ ηδ δοκαηυηδηα κα 
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παναπμκεεμφκ ή κα δζεηδζηήζμοκ ηακέκα δζηαίςια. Οζ 

θοθέξ πμο γμφζακ ημκηά ζε αοηέξ ηζξ πενζμπέξ ηοιαίκμκηακ 

ιεηαλφ ημο Λεαάκηεξ (παθαζά ονία) ηαζ ημο Ενάη, εκχ 

αοηέξ πμο γμφζακ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Ώνααίαξ ήηακ 

δζδνδιέκεξ ηαζ ιαζηίγμκηακ απυ δζαιάπεξ ιεηαλφ ηςκ 

θοθχκ ηαζ απυ εεκζηέξ ηαζ ενδζηεοηζηέξ δζαιάπεξ. 

Αεκ είπακ μφηε ααζζθζά βζα κα δζαηδνήζεζ ηδκ 

ακελανηδζία ημοξ μφηε ηάπμζμκ ηαεμδδβδηή κα γδηήζμοκ 

ζοιαμοθέξ ή κα ααζζζημφκ πάκς ημο ζηζξ δοζημθίεξ. 

Οζ ηοαενκήηεξ ημο Υζηγάγ, ςζηυζμ, ηφβπακακ ιεβάθδξ 

εηηίιδζδξ ηαζ οπυθδρδξ απυ ημοξ Άνααεξ, ηαζ εεςνμφκηακ 

δζμζηδηέξ ηαζ οπδνέηεξ ημο ενδζηεοηζημφ ηέκηνμο. Δ 

δζμίηδζδ ημο Υζηγάγ, ιάθζζηα, ήηακ έκα ιείβια ημζιζηήξ 

ηαζ επίζδιδξ οπενμπήξ ηαζ ενδζηεοηζηήξ ηαεμδήβδζδξ. 

Κοαενκμφζακ ακάιεζα ζημοξ Άνααεξ ζημ υκμια ηδξ 

ενδζηεοηζηήξ ηαεμδήβδζδξ ηαζ ιμκμπςθμφζακ πάκηα ηδκ 

θφθαλδ ημο Εενμφ Οίημο ηαζ ηδξ βφνς πενζμπήξ. Φνυκηζγακ 

ηα εκδζαθένμκηα ηςκ πνμζηοκδηχκ ημο Ώθ-Κά‗ιπα ηαζ 

ήηακ οπεφεοκμζ βζα ηδκ εθανιμβή ημο Νυιμο ημο Ειπναπήι 

(Ώαναάι) . Βίπακ ιάθζζηα ηέημζα ηιήιαηα ηαζ βναθεία 

ζακ αοηά ηςκ ζδιενζκχκ ημζκμαμοθίςκ. Χζηυζμ, ζηάεδηακ 

πμθφ αδφκαιμζ κα ημοααθήζμοκ ημ αανφ θμνηίμ, υπςξ 

απμδείπεδηε ηαηά ηδκ εζζαμθή ηςκ Ώαδζζοκίςκ 

(Ώζεζυπςκ). 

ΟΗ ΘΡΖΚΔΗΔ ΣΩΝ ΑΡΑΒΩΝ 
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Οζ πενζζζυηενμζ Άνααεξ άημοζακ ημ ηάθεζια ημο 

Εζιαήθ , ηαζ οζμεέηδζακ ηδ ενδζηεία ημο παηένα ημο, 

Ειπναπήι  (Ώαναάι) . Ο θαυξ ημο θάηνεοε Σμκ Ώθθάπ, 

μιμθυβδζε ηδ Μμκαδζηυηδηά Σμο ηαζ αημθμφεδζε ηδ 

ενδζηεία Σμο βζα πμθφ ηαζνυ, ιέπνζ πμο λέπαζακ ιένμξ 

υζςκ ημοξ είπακ οπεκεοιίζεζ. Χζηυζμ, δζαηήνδζακ 

εειεθζχδεζξ πεπμζεήζεζξ, υπςξ μ ιμκμεεσζιυξ, αθθά ηαζ 

δζάθμνεξ άθθεξ πθεονέξ ηδξ ενδζηείαξ ημο Ειπναπήι 

(Ώαναάι) , ιέπνζ πμο έκαξ ανπδβυξ ηςκ Υμογά‗α, ιε ημ 

υκμια ‗Ώιν ιπζκ Λμοπάζ, βκςζηυξ βζα ηδ δζηαζμζφκδ, ηδ 

θζθακενςπία, ηδκ εοθάαεζα ημο ηαζ ηδκ αβάπδ ημο βζα ηδ 

ενδζηεία, ηαζ ημκ μπμίμ μ θαυξ αβαπμφζε ηαζ οπάημοε 

ακεπζθφθαηηα, βφνζζε απυ έκα ηαλίδζ ζημ Λεαάκηεξ (παθαζά 

ονία) υπμο είδε ημοξ ακενχπμοξ κα θαηνεφμοκ είδςθα, έκα 

θαζκυιεκμ ημ μπμίμ εκέηνζκε ηαζ εεχνδζε ζςζηυ αθμφ ημ 

Λεαάκηεξ (παθαζά ονία) ήηακ μ ηυπμξ ηςκ Ώββεθζαθυνςκ 

ηαζ ηςκ Γναθχκ, ηαζ έθενε ιαγί ημο έκα είδςθμ (Υμφιπαθ), 

ημ μπμίμ ημπμεέηδζε ζημ ηέκηνμ ημο Ώθ-Κά‗ιπα (Εενμφ 

Οίημο) ηαζ ηάθεζε ημ θαυ κα ημ πνμζηοκήζμοκ ηαζ κα ημ 

θαηνεφμοκ. Πμθφ εφημθα ηαζ βνήβμνα μ παβακζζιυξ 

ελαπθχεδηε ζε υθδ ηδ Μέηηα ηαζ, θίβμ ανβυηενα, ζε υθμ ημ 

Υζηγάγ, αθμφ μζ άκενςπμζ ηδξ Μέηηαξ ήηακ εειαημθφθαηεξ 

υπζ ιυκμ ημο Εενμφ Οίημο, αθθά ηαζ μθυηθδνμο ημο Υάναι. 

Πμθθά είδςθα, ιε δζαθμνεηζηά μκυιαηα, πανμοζζάζηδηακ 

ζηδκ πενζμπή. 

Σμ Υμφιπαθ ήηακ θηζαβιέκμ απυ ενοενυ βνακίηδ, ηαζ 

είπε ακενχπζκδ ιμνθή. Σμ δελί ημο πένζ ήηακ ζπαζιέκμ, ηαζ 
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υηακ ημ πήνακ μζ Κμονάζξ, ακηζηαηέζηδζακ ημ ζπαζιέκμ 

πένζ ιε έκα άθθμ πνοζυ. Ήηακ ημ πνχημ είδςθμ ηςκ 

απίζηςκ, ηαζ αοηυ πμο εεςνμφζακ ημ πζμ ζπμοδαίμ ηαζ ημ 

πζμ ζενυ. 

Γζα πανάδεζβια, έκα είδςθμ πμο μκμιαγυηακ «Μακάη» 

θαηνεουηακ ζε έκα ιένμξ βκςζηυ ςξ Ώθ-Μμοσάθαθ ημκηά 

ζηδκ Κμοκηάζκη ζηδκ Βνοενά εάθαζζα. Έκα άθθμ, ημ «Ώθ-

Λάη» ζημκ Ώη-Σά‘ζθ, έκα ηνίημ, ημ «Ώθ-‗Οφγα» ζηδκ 

ημζθάδα ηδξ Νάπθα η.μ.η.. Ο πμθοεεσζιυξ ηονζάνπδζε 

πακημφ ζημ Υζηγάγ. Λέβεηαζ ιέπνζ ηαζ υηζ μ ‗Ώιν ιπζκ 

Λμοπάζ, ιε ηδ αμήεεζα εκυξ ηγζκκ πμο ημκ ζοκηνυθεοε, πμο 

ημο είπε υηζ ηα είδςθα ηδξ επμπήξ ημο Νχε, ημ Οφακη, ημ 

μοά‗, ημ Γζαβμφε ηαζ ημ Νεζν, ήηακ εαιιέκα ζηδ Σγέκηα, 

ηα λέεαρε ηαζ ηα πήβε ζηδκ Σζπάια. Σδκ χνα ημο 

πνμζηοκήιαημξ, ηα είδςθα ιμζνάζηδηακ ζηζξ θοθέξ βζα κα 

ηα επζζηνέρμοκ ζημκ ηυπμ ημοξ. Κάεε θοθή ηαζ ηάεε μίημξ 

είπε ηα δζηά ημο είδςθα, ηαζ αηυια ηαζ μ Εενυξ Οίημξ είπε 

βειίζεζ ιε ηέημζα. ηακ Ο Πνμθήηδξ  ηαηέηηδζε ηδ 

Μέηηα, 360 είδςθα ανέεδηακ ημκηά ζημ Ώθ-Κά‗ιπα. Σα 

δζέθοζε ηαζ δζέηαλε κα ηα πάνμοκ απυ εηεί ηαζ κα ηα 

ηάρμοκ. 

Ο πμθοεεσζιυξ ηαζ δ θαηνεία ηςκ εζδχθςκ έβζκε ημ 

ελέπμκ παναηηδνζζηζηυ ηςκ Ώνάαςκ πνζκ ημ Εζθάι, πανά 

ηδκ οπμηζεέιεκδ οζμεέηδζδ απυ αοημφξ ηδξ ενδζηείαξ ημο 

Ειπναπήι (Ώαναάι) . 
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Ώηυια ηαζ ιέζα ζημ Ώθ-Κά‗ιπα οπήνπακ είδςθα ηαζ 

εζηυκεξ. Τπήνπε αηυιδ ηζ έκα είδςθμ πμο απεζηυκζγε ημκ 

Πνμθήηδ Ειπναπήι (Ώαναάι) , ηαζ άθθμ έκα πμο 

απεζηυκζγε ημκ Εζιαήθ . Ο Πνμθήηδξ Μςπάιιακη  

δζέθοζε ηαζ έηαρε υθα αοηά ηα είδςθα ηαζ ηζξ εζηυκεξ ηδκ 

διένα πμο ηαηέηηδζε ηδ Μέηηα.  

Οζ άκενςπμζ έθηαζακ ζε ηέημζμ οπεναμθζηυ ζδιείμ ζηδ 

θαηνεία ηςκ εζδχθςκ, πμο μ Ραηγά‘Ώθ-‗Οοηάνκηζ είπε: 

«Βιείξ θαηνεφαιε ηδκ πέηνα, ηζ ακ ανίζηαιε ιζα πέηνα 

ηαθφηενδ, πεημφζαιε ηδκ παθζά ηαζ θαηνεφαιε ηδκ 

ηαζκμφνβζα. Κζ ακ δε ανίζηαιε πέηνα, ιαγεφαιε ζςνυ απυ 

πχια ηαζ παίνκαιε ιζα αβεθάδα ηαζ ηδκ ανιέβαιε πάκς ζ‘ 

αοηυκ ηαζ ημκ πενζενπυιαζηακ.» 

Δ ζδέα ηδξ θαηνείαξ ηςκ εζδχθςκ άνπζζε ζ‘ αοημφξ υηακ 

είδακ υηζ μζ άββεθμζ, μζ Πνμθήηεξ, μζ Ώββεθζαθυνμζ, μζ άβζμζ, 

μζ εοζεαείξ ηαζ μζ θζθάκενςπμζ ήηακ ορδθυηενμζ ζηδκ 

ζενανπία ηαζ πζμ ημκηά ζημκ Ώθθάπ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ, 

ηαζ υηακ είδακ υηζ είπακ ιεβάθδ δφκαιδ ζηα πένζα ημοξ (ππ. 

εαφιαηα), κυιζζακ υηζ Ο Ώθθάπ ημφξ είπε δχζεζ ιενίδζμ απυ 

ηδ δφκαιή Σμο, ζε πνάβιαηα πμο ζηδκ πναβιαηζηυηδηα 

είκαζ ιυκμ ζηδ δζηαζμδμζία Σμο. Νυιζζακ, επίζδξ, υηζ υθμζ 

αοημί, θυβς ηδξ ορδθήξ εέζδξ ημοξ ηαζ ημο υηζ ανίζημκηακ 

ημκηά ζημκ Ώθθάπ, είπακ ηδ δφκαιδ κα βίκμοκ ιεζμθααδηέξ 

ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ημο Ώθθάπ, ηαζ υηζ δεκ έπνεπε κα γδηήζεζ 

ηακείξ ηίπμηα απυ Σμκ Ώθθάπ, πανά ιυκμ ιέζς αοηχκ, 

ηαεχξ επίζδξ υηζ δεκ έπνεπε κα θαηνεφεζ ηακείξ Σμκ Ώθθάπ, 
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πανά ιυκμ ιέζς αοηχκ. ηακ πίζηερακ ζ‘ αοηήκ ηδκ ζδέα, 

πήνακ αοημφξ ημοξ ακενχπμοξ ςξ αβίμοξ ηαζ ημοξ ελέθααακ 

ςξ ηνυπμ δζαιεζμθάαδζδξ ιε Σμκ Ώθθάπ, ηαζ πνμζπάεδζακ 

κα ημοξ πθδζζάζμοκ ιε ηάεε δοκαηυ ηνυπμ: έθηζαπκακ 

αβάθιαηα ηαζ εζηυκεξ ιε ηζξ ιμνθέξ ημοξ. Σα είδςθα ηαζ μζ 

εζηυκεξ δεκ απεζηυκζγακ ηδκ αθδεζκή ιμνθή ημοξ, αθθά ήηακ 

απμηοήιαηα ηδξ θακηαζίαξ ημοξ. Ώοηά ηα αβάθιαηα ηαζ μζ 

εζηυκεξ θέβμκηαζ Ώθ-Ώζζκάι. 

Γζα ηάπμζμοξ δεκ έθηζαπκακ μφηε εζηυκεξ, μφηε 

αβάθιαηα, αθθά έηακακ ζενμφξ ηυπμοξ ηα ζδιεία ηαθήξ 

ημοξ, ηα ζπίηζα ημοξ, ηα ζδιεία πμο ακαπαφμκηακ ηθπ. 

Βπίζδξ, ζε αοηά ηα ζδιεία ηεθμφζακ εοζίεξ ηαζ πνάλεζξ πμο 

δήθςκακ ηδκ οπαημή ημοξ ηαζ ηδκ οπμηαβή ημοξ πνμξ 

αοημφξ ημοξ ακενχπμοξ. θα αοηά ηα ικδιεία ηαζ ηα ιένδ 

είκαζ εηείκα πμο απμηαθμφκηαζ Ώθ-Ώμοεάκ. 

Οζ παναδυζεζξ ηαζ μζ ηεθεηέξ βζα ηα είδςθα 

δδιζμονβήεδηακ ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ ημκ ‗Ώιν ιπζκ 

Λμοπάζ ηαζ εεςνήεδηακ εεηζηέξ ηαζκμημιίεξ πανά 

απμηθίζεζξ απυ ηδ ενδζηεία ημο Ειπναπήι (Ώαναάι) . 

Μενζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ θαηνείαξ ηςκ εζδχθςκ ήηακ: 

 Ώθμζίςζδ ζηα είδςθα, ακαγήηδζδ πνμζηαζίαξ ζε 

αοηά, γδηςηναοβή ηςκ μκμιάηςκ ημοξ, ακαγήηδζδ ηδξ 

αμήεεζάξ ημοξ ζηζξ δοζημθίεξ ηαζ ζηεζίεξ ζε αοηά βζα 

εηπθήνςζδ επζεοιζχκ ιε ηδκ εθπίδα υηζ ηα είδςθα 

(δδθ. μζ παβακζζηζημί εεμί) εα ιεζμθααμφζακ ακάιεζα 
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ζημοξ ακενχπμοξ ηαζ Σμκ Ώθθάπ βζα ηδκ εηπθήνςζδ 

ηςκ επζεοιζχκ ημοξ. 

 Οζ άκενςπμζ ηεθμφζακ πνμζηφκδια βζα ηα είδςθα, 

πενζένπμκηακ βφνς απυ αοηά, ηαπεζκχκμκηακ ιπνμζηά 

ημοξ ηαζ ηα πνμζηοκμφζακ. 

 Ώκαγδημφζακ ηδκ πνμζέββζζδ ζηα είδςθα ιέζς 

δζαθυνςκ ιμνθχκ εοζζχκ. 

 Καεαβίαζδ μνζζιέκςκ ιενίδςκ θαβδημφ, πμημφ ηαζ 

ιένμξ ηςκ γχςκ ηαζ ηςκ ηανπχκ ζημ υκμια ηςκ 

εζδχθςκ. Πενζένβςξ, μνζζιέκμ ιένμξ ηαεαβζαγυηακ ηαζ 

ζημ υκμια Σμο Ώθθάπ, αθθά μζ άκενςπμζ έανζζηακ 

ζοπκά θυβμοξ βζα κα ιεηαθένμοκ ιένμξ ημο ιενζδίμο 

Σμο Ώθθάπ ζηα είδςθα, αθθά πμηέ ημ ακηίεεημ. Χξ πνμξ 

αοηυ, ημ Κμνάκζμ θέεζ:  

Καη όξηζαλ γηα Σνλ Αιιάρ, από όζα δεκηνύξγεζε, 

έλα κέξνο από ηε ζπγθνκηδή θαη από ηα θνπάδηα θαη 

είπαλ: ‘‘Απηό είλαη γηα Σνλ Αιιάρ’’, ζύκθσλα κε ηνλ 

ηζρπξηζκό ηνπο θαη ‘‘Απηό είλαη γηα ηνπο 

(ππνηηζέκελνπο) εηαίξνπο καο (ηα είδσια)’’ Καη 

όκσο, από ην κεξίδην πνπ πξνόξηδαλ γηα ηνπο 

‘‘εηαίξνπο’’ ηνπο (ηα είδσια), πνηέ δε ζα πάξνπλ 

(κέξνο από απηό) γηα ηνλ Αιιάρ, ελώ από ην κεξίδην 

πνπ πξνόξηδαλ γηα Σνλ Αιιάρ κπνξνύλ λα πάξνπλ 

από απηό γηα ηνπο ‘‘εηαίξνπο’’ ηνπο (ηα είδσια). Ση 

άζιην είλαη απηό πνπ θξίλνπλ![Κνξάλην 6:136] 
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 Κμθάηεοακ αοηά ηα είδςθα ιε ηάιαηα απυ ηα ζπανηά 

ηαζ ηα γχα ημοξ. Χξ πνμξ αοηυ, ημ Κμνάκζμ θέεζ:  

Καη είπαλ όηη ηέηνηα θνπάδηα θαη ζπγθνκηδή είλαη 

απαγνξεπκέλα, δελ ηα ηξώλε εθηόο εθείλνη πνπ 

ζέινπκε εκείο- έηζη δηαηείλνληαη-. Δπηπιένλ, (ιέλε 

όηη) ππάξρνπλ θνπάδηα πνπ απαγνξεύεηαη λα 

κπαίλνπλ ζην δπγό ή λα θνξηώλνληαη, θαη άιια πάλσ 

ζηα νπνία (θαηά ηε ζθαγή) δελ αλαθέξζεθε ην όλνκα 

Σνπ Αιιάρ θαη ςεύδνληαη ελάληηα ζ' Απηόλ (Σνλ 

Αιιάρ). Θα ηνύο αληαπνδώζεη γη' απηά πνπ 

κεραλεύνληαλ.. [Κνξάλην 6:138] 

 Ώθζένςζδ ζοβηεηνζιέκςκ γχςκ (υπςξ δ Μπαπίνα, δ 

ά‘ζιπα, δ Χαζίθα ηαζ μ Υαι) ζηα είδςθα, ηάηζ πμο 

ζήιαζκε υηζ αοηά ηα γχα δε εα πνδζζιμπμζμφκηακ βζα 

ενβαζία, βζα πάνδ αοηχκ ηςκ παβακζζηζηχκ εεχκ. Δ 

Ώζ-ά‘ζιπα, υπςξ ηαηαβνάθδηε απυ ημκ α‗είκη Ειπκ 

Ώθ-Μπμοζάζιπ, ήηακ ιζα εδθοηή ηαιήθα πμο βέκκδζε 

δέηα εδθοηά ζηδ ζεζνά, αθθά ηακέκα ανζεκζηυ, ηαζ 

εθεοεενχεδηε ηαζ απαβμνεφηδηε κα πνδζζιμπμζείηαζ 

ςξ οπμγφβζμ, βζα ημ ιαθθί ηδξ ή βζα άνιεβια (πανά 

ιυκμ βζα κα πζμοκ θζθμλεκμφιεκμζ)· ηαζ έηζζ εα βζκυηακ 

ηαζ βζα ημ εκδέηαημ εδθοηυ πμο εα βεκκμφζε, ζημ 

μπμίμ εα δζκυηακ ημ υκμια Μπαπίνα, αθμφ ημο έηακακ 

ημιέξ ζηα αοηζά. Δ Χαζίθα ήηακ έκα εδθοηυ πνυααημ 

πμο έηακε δέηα ζοκεπυιεκα εδθοηά ζε πέκηε 

ζοκεπυιεκεξ εβηοιμζφκεξ. Κάεε κέα βέκκα ηδξ Χαζίθα 
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πνμμνζγυηακ ιυκμ βζα άκδνεξ. Ο Υαι ήηακ ιζα 

ανζεκζηή ηαιήθα, πμο ημ γεοβάνζ ημο, έηακε δέηα 

ζοκεπυιεκα εδθοηά, ηαζ έηοπε ακάθμβδξ ιεηαπείνζζδξ. 

πεηζηά ιε αοηυ, ημ Κμνάκζμ θέεζ:  

Ο Αιιάρ δελ όξηζε νύηε ηε Μπαρίξα, νύηε ηε 

ά’ηκπα, νύηε ηελ Ωαζίια, νύηε ηνλ Υακ. Μα νη 

άπηζηνη επηλννύλ ςεύδε ελάληηα ζηνλ Αιιάρ, θαη νη 

πεξηζζόηεξνη από απηνύο δελ έρνπλ ινγηθή. 

[Κνξάλην 5:103] 

Ο Ώθθάπ επίζδξ θέεζ:  

Καη είπαλ: ‘‘Ό,ηη ππάξρεη ζηηο κήηξεο απηώλ ησλ 

θνπαδηώλ επηηξέπεηαη κόλν γηα ηνπο άλδξεο (γηα 

θαγεηό) θαη είλαη απαγνξεπκέλν ζηηο ζπδύγνπο καο’’. 

Καη όκσο, αλ ην λενγέλλεην ήηαλ λεθξό ηόηε 

δηθαηνύληαη όινη λα θάλε ην κεξίδηό ηνπο ζε απηό. 

[Κνξάλη 6:139] 

Ώοεεκηζηέξ πδβέξ θέκε υηζ ηέημζεξ πνμθήρεζξ εζζήπεδζακ 

ανπζηά απυ ημκ ‗Ώιν ιπζκ Λμοπάζ. Οζ Άνααεξ πίζηεοακ υηζ 

ηέημζα είδςθα, ή παβακζζηζημί εεμί, εα ημοξ έθενκακ πζμ 

ημκηά ζημκ Ώθθάπ ηαζ εα ημοξ μδδβμφζακ ζε Ώοηυκ, ηαζ εα 

ιεζμθααμφζακ ζε Ώοηυκ βζα ηδκ εφκμζά Σμο.  

Σμ Κμνάκζ θέεζ ςξ πνμξ αοηυ:  

Γελ ηνπο ιαηξεύνπκε, παξά κόλν γηα λα καο θέξνπλ 

θνληά ζηνλ Αιιάρ[Κνξάλη 39:3],  
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Καη ιαηξεύνπλ αληί Σνλ Αιιάρ πξάγκαηα (είδσια) πνπ 

νύηε ηνπο βιάθηνπλ νύηε θαη ηνπο σθεινύλ. Καη ιέλε: 

‘απηνί είλαη νη κεζνιαβεηέο καο κε Σνλ 

Αιιάρ.[Κνξάλη 10:18] 

Μζα άθθδ πανάδμζδ, ζπεηζηή ιε ηδ ιακηεία ήηακ δ 

πφηεοζδ ηςκ Ώγθάι (αέθδ πςνίξ θηενά), ηα μπμία ήηακ 

ηνζχκ εζδχκ: 

 Σμ πνχημ είδμξ έπεζ ηνία αέθδ: έκα πμο έβναθε ‗καζ‘, 

έκα πμο έβναθε ‗υπζ‘ ηαζ έκα ηνίημ πμο ήηακ ηεκυ, ηάηζ 

πμο έηακακ ζε ηάπμζα ζμαανή πενίζηαζδ, υπςξ ηαλίδζ, 

βάιμ ηθπ. Ώκ ημ αέθμξ πμο ηνααμφζακ (ζηδκ ηφπδ) 

έβναθε ‗καζ‘, εα ημ έηακακ, ακ έβναθε ‗υπζ‘ εα ημ 

ηαεοζηενμφζακ βζα ημκ επυιεκμ πνυκμ, ηαζ ακ ήηακ 

ηεκυ, εα λακαηνααμφζακ.  

 Άθθδ πνήζδ ηςκ Ώγθάι ήηακ βζα κα ανμοκ ηάπμζμκ 

εβηθδιαηία, ιε ηζξ εκδείλεζξ ‗ημ έηακεξ‘, ‗δεκ ημ 

έηακεξ‘, ή ‗Μμφθζαη‘ (είπεξ ηάπμζα ζπέζδ).  

 ε πενίπηςζδ αιθζαμθίαξ βζα ηδκ παηνυηδηα, 

ηαηέθεοβακ ζημ είδςθμ ημο Υμφιπαθ, ιε εηαηυ 

Νηένπαι (Dirham) ςξ δχνμ ζε αοηυκ πμο ηνααμφζε ημ 

αέθμξ. Μυκμ αοηά εα απμθαίκμκηακ ζπεηζηά ιε ημ ακ 

οπήνπε βμκζηή ζπέζδ ή υπζ. Ώκ ημ αέθμξ έδεζπκε ‗απυ 

ζας‘, ηυηε απμθαζζγυηακ υηζ ημ παζδί ακήηε ζηδ θοθή· 

ακ έδεζπκε ‗απυ άθθμοξ‘, ηυηε εα εεςνμφηακ ζφιιαπμξ, 

αθθά ακ ειθακζγυηακ δ έκδεζλδ ‗Μμφθζαη‘, ημ άημιμ 
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εα δζαηδνμφζε ηδ εέζδ ημο, αθθά πςνίξ κα είκαζ 

εββοδιέκδ δ ηαηαβςβή ημο ή ημ ακ εα εεςνείηαζ 

ζφιιαπμξ. Ώοηυ έιμζαγε πμθφ ιε ημ παζπκίδζ ηφπδξ ηαζ 

ημ ηνάαδβια αεθχκ πμο «έπαζγακ», ζφιθςκα ιε ημ 

μπμίμ δζαζνμφζακ ημ ηνέαξ ηςκ ηαιδθχκ πμο έζθαγακ, 

υπςξ θέεζ δ πανάδμζδ. 

Βπζπθέμκ, πίζηεοακ πμθφ ηζξ απυρεζξ ηςκ ιάκηεςκ ηαζ 

ηςκ αζηνμθυβςκ. Έκαξ ιάκηδξ αζπμθμφηακ επαββεθιαηζηά 

ιε ημ κα πνμαθέπεζ ημ ιέθθμκ ηαζ κα ζζπονίγεηαζ υηζ 

βκςνίγεζ πνμζςπζηά ιοζηζηά ηαζ υηζ έπεζ ηγζκκ ςξ 

οθζζηάιεκμοξ, ηα μπμία ημκ εκδιενχκμοκ ζπεηζηά. Κάπμζμζ 

ιάκηεζξ ζζπονίγμκηακ υηζ εα ιπμνμφζακ κα απμηαθφρμοκ ημ 

άβκςζημ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ έιθοηδξ ζηακυηδηάξ ημοξ, εκχ 

άθθμζ ζζπονίγμκηακ υηζ ιπμνμφκ κα απμηαθφρμοκ ιοζηζηά 

ιέζς εκυξ επαβςβζημφ ζοθθμβζζιμφ αζηίμο- απμηεθέζιαημξ 

πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ εφνεζδ  εκυξ ηθειιέκμο 

ειπμνεφιαημξ, ηδ εέζδ εκυξ ηθέθηδ, εκυξ γχμο πμο έπεζ 

παεεί ηαζ άθθα πανυιμζα. Ο αζηνμθυβμξ ακήηε ζε ιζα ηνίηδ 

ηαηδβμνία. Ώοηυξ παναηδνμφζε ηα αζηένζα ηαζ οπμθυβζγε 

ηζξ ηνμπζέξ ηςκ πθακδηχκ  ηαζ ζφιθςκα ιε αοηά ιπμνμφζε 

κα πνμαθέρεζ ημ ιέθθμκ. Σμ υηζ πνμζέδζδακ αλζμπζζηία ζε 

ηέημζεξ εζδήζεζξ απμηεθεί έκα ζημζπείμ ηδξ πεπμίεδζήξ ημοξ 

υηζ οπήνπε ιεβάθδ ζδιαζία ζηδκ ηίκδζδ ζοβηεηνζιέκςκ 

αζηενζχκ ηαζ ζημ πχξ ζπεηζγυηακ ηάηζ ηέημζμ ιε ηδ 

ανμπυπηςζδ. 
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Δ πίζηδ ζε ζδιάδζα πμο μδδβμφκ ζηδκ πνυαθερδ 

ιεθθμκηζηχκ βεβμκυηςκ ήηακ, αέααζα, ημζκή ακάιεζα ζημοξ 

Άνααεξ. Μενζηέξ ιένεξ ή ιήκεξ, ηάπμζα γχα, ηαεχξ ηαζ μζ 

βοκαίηεξ εεςνμφκηακ ηαημί μζςκμί. Βπίζδξ πίζηεοακ υηζ δ 

ροπή εκυξ δμθμθμκδιέκμο αηυιμο εα βζκυηακ ημοημοαάβζα 

ηαζ εα πεημφζε θςκάγμκηαξ δζράς δζράς ηαζ δε εα 

ακαπαουηακ πμηέ ιέπνζ κα έπαζνκε ηάπμζμξ εηδίηδζδ. Δ 

πνμηαηάθδρδ ήηακ ακελέθεβηηδ. Ώκ έκα εθάθζ ή πμοθί, 

ηαηά ηδκ απεθεοεένςζή ημο, έζηνζαε ζηα δελζά, ηυηε ηαεεηί 

πμο λεηζκμφζακ ημ εεςνμφζακ εομίςκμ, αθθζχξ εα ημ 

έαθεπακ ιε απαζζζμδμλία ηαζ δε εα ημ επζπεζνμφζακ. 

Οζ άκενςπμζ ηδξ πνμ –Εζθαιζηήξ πενζυδμο, ακ ηαζ 

πίζηεοακ ζε πνμηαηαθήρεζξ, δζαηδνμφζακ ηάπμζεξ απυ ηζξ 

παναδυζεζξ ημο Ειπναπήι (Ώαναάι) , υπςξ ηδκ αθμζίςζδ 

πνμξ ημκ Εενυ Οίημ, ηδκ πενζθμνά, ημ πνμζηφκδια, ηα 

ηεθεημονβζηά ημο Άθανα ηαζ ηδξ Μμογκηάθζθα, ηαζ ημ κα 

πνμζθένμοκ εοζίεξ. θα αοηά εηηεθμφκηακ πθήνςξ, πανά 

ηζξ ηάπμζεξ ηαζκμημιίεξ πμο κυεεοζακ αοηέξ ηζξ ζενέξ 

ηεθεηέξ. Οζ Κμονάζξ, βζα πανάδεζβια, απυ αθαγμκεία, 

αίζεδια ακςηενυηδηαξ πνμξ ηζξ άθθεξ θοθέξ βζα ηδ θφθαλδ 

ημο Εενμφ Οίημο, απέθεοβακ κα ζηέημκηαζ ζημ ‗Άθανα ιε ημ 

οπυθμζπμ πθήεμξ, ηαζ ακηίεεηα ζηαιαημφζακ ζηδ 

Μμογκηάθζθα. Σμ Εενυ Κμνάκζμ ημοξ επέπθδλε, θέβμκηάξ 

ημοξ: 

Σόηε αλαρσξείζηε από θεί απ' όπνπ νη άλζξσπνη 

αλαρσξνύλ. [Κνξάλη 2:199] 
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Άθθδ ιζα πνμηαηάθδρδ, ααεζά νζγςιέκδ ζηδκ ημζκςκζηή 

ημοξ πανάδμζδ, οπαβυνεοε κα ιδ θηζάπκμοκ αμφηονμ ή 

ζηθδνυ βζαμφνηζ, μφηε κα ιπαίκμοκ ζε ιζα ζηδκή θηζαβιέκδ 

απυ ιαθθί ηαιήθαξ, μφηε κα ακαγδηήζμοκ ζηζά πανά ιυκμ 

ζε έκα πθίκεζκμ ζπίηζ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ανίζημκηαζ ζε 

μδμζπμνζηυ. Βπίζδξ, απυ ιζα ααεζά πνμηαηάθδρδ, 

ανκμφκηακ ζημοξ πνμζηοκδηέξ, εηηυξ απυ αοημφξ απυ ηδ 

Μέηηα, κα θάκε ημ θαβδηυ πμο έθενκακ υηακ ήεεθακ κα 

πνμζηοκήζμοκ. 

Αζέηαγακ ημοξ πνμζηοκδηέξ πμο ένπμκηακ έλς απυ ηδ 

Μέηηα κα πενζέθεμοκ ημ Ώθ-Κά‗ιπα ιε ζημθέξ ηςκ 

Κμονάζξ, ια ακ δεκ είπακ ηδκ μζημκμιζηή δοκαηυηδηα κα ηζξ 

αβμνάζμοκ, μζ άκηνεξ έπνεπε κα ημ ηάκμοκ βοικμί ηαζ μζ 

βοκαίηεξ ιε ιυκμ θίβα νμφπα βζα κα ηνφρμοκ ηα επίιαπα 

ζδιεία ημοξ. Ο Ώθθάπ θέεζ βζα αοηυ: 

Ω! Παηδηά ηνπ Αδάκ! Να ζηνιίδεζηε (λα θνξάηε θαζαξά 

θαη θαιά ξνύρα) όηαλ πάηε ζε νπνηνδήπνηε ηδακί (γηα 

πξνζεπρή, ή ζηνλ Ιεξό Οίθν γηα πξνζθύλεκα). [Κμνάκζ 

7:31] 

Ώκ μζ άκδνεξ ή μζ βοκαίηεξ έηακακ πνμζηφκδια ιε ηα 

νμφπα ημοξ πμο ηα έθενακ απυ ελχ απυ ηδ Μέηηα, εα 

έπνεπε ιεηά κα ηα πεηάλμοκ ηαζ ηακείξ δε εα ιπμνμφζε κα 

ηα λακαπνδζζιμπμζήζεζ. 

ηακ μζ ηάημζημζ ηδξ Μέηηαξ ανίζημκηακ ζε ηαηάζηαζδ 

πνμζηοκήιαημξ, δεκ έιπαζκακ ζηα ζπίηζα ημοξ απυ ηζξ 
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πυνηεξ, αθθά απυ ηνφπεξ πμο άκμζβακ ζημοξ πίζς ημίπμοξ. 

Θεςνμφζακ ηέημζα ζοιπενζθμνά ςξ έκδεζλδ εοθάαεζαξ ηαζ 

θυαμο βζα ημ Θευ. Ώοηή δ πνάλδ απαβμνεφηδηε απυ ημ 

Κμνάκζμ. 

Αλ-Μπερ (Αξεηή) δελ είλαη λα κπαίλεηε ζηα ζπίηηα από 

πίζσ, αιιά Αι-Μπεξ (Αξεηή) είλαη ην λα θνβάηαη θαλείο 

Σνλ Αιιάρ. Να κπαίλεηε ζηα ζπίηηα από ηηο πόξηεο ηνπο 

θαη λα θνβάζηε Σνλ Αιιάρ, κήπσο θαη επηηύρεηε. 

[Κνξάλη 2:189] 

Σέημζα ήηακ δ ενδζηεοηζηή γςή ζηδκ Ώνααία, μ 

πμθοεεσζιυξ, δ εζδςθμθαηνία, ηαζ μζ πνμθήρεζξ. Ο 

Εμοδασζιυξ , μ Υνζζηζακζζιυξ, δ Μαβεία (Magianism - δ 

θαηνεία ηδξ θςηζάξ) ηαζ μ Μακδασζιυξ (Ώζ-άιπε‘α - 

Mandaeism), ςζηυζμ, ιπμνμφζακ εφημθα κα ανμοκ έδαθμξ 

ζηδκ Ώνααία.  

Δ απμδδιία ηςκ Βαναίςκ απυ ηδκ Παθαζζηίκδ ζηδκ 

Ώνααία πέναζε απυ δφμ θάζεζξ:  

 πνχημκ, ςξ απμηέθεζια ηδξ πίεζδξ ζηδκ μπμία είπακ 

εηηεεεί, ηδκ ηαηαζηνμθή ημο καμφ ημοξ ηαζ ηδκ 

αζπιαθςζία ηςκ πενζζζμηένςκ ζηδ ΐααοθχκα, οπυ ημκ 

έθεβπμ ημο ΐαζζθζά Νααμοπμδμκυζςν ΐ'. Σμ έημξ 587 

π.Υ., ιενζημί Βαναίμζ εβηαηέθεζρακ ηδκ Παθαζζηίκδ βζα 

ημ Υζηγάγ ηαζ εβηαηαζηάεδηακ ζηζξ αμνεζυηενεξ  

πενζμπέξ ηδξ.  
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 Δ δεφηενδ θάζδ άνπζζε ιε ηδ νςιασηή ηαηάθδρδ ηδξ 

Παθαζζηίκδξ οπυ ηδκ ανπδβεία ημο Σίημο (Titus) ημ 70 

ι.Υ. Ώοηυ μδήβδζε ζε έκα παθζννμζαηυ ηφια εανασηήξ 

ιεηαηίκδζδξ ζημ Υζηγάγ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδ 

Γζάενζιπ (Μεδίκα), ηδκ Υάζιπαν ηαζ ηδκ Σζιά‘. Βηεί 

γμφζακ ζε πςνζά, έπηζζακ μπονά ηαζ ηάζηνα, ηαζ 

πνμζδθφηζζακ πζζημφξ απυ δζάθμνεξ θοθέξ. Ο 

Εμοδασζιυξ ηαηάθενε κα παίλεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ 

πμθζηζηή γςή πνζκ ημ Εζθάι. ηακ ημ Εζθάι ακέηεζθε ζε 

αοηήκ ηδ βδ, οπήνπακ ήδδ πμθθέξ δζάζδιεξ ζμοδασηέξ 

θοθέξ— μζ Υάζιπαν, μζ Ώθ-Μμφζηαθαη, μζ Ώκ-Νακηίν, 

μζ Κμονάζδα ηαζ μζ Κασκμοηά‗. φιθςκα ιε πμθθέξ 

εηδμπέξ, μζ ζμοδασηέξ θοθέξ άββζγακ ηζξ είημζζ. 

Ο Εμοδασζιυξ εζζήπεδ ζηδκ Τειέκδ απυ ηάπμζμκ πμο 

μκμιαγυηακ Σμοιπάκ Άζ‗ακη Ώιπί Κάναιπ. ηακ αοηυξ 

είπε πάεζ κα πμθειήζεζ ζηδ Γζάενζιπ (Μεδίκα), αζπάζηδηε 

εηεί ημκ Εμοδασζιυ ηαζ έπεζηα επέζηνερε παίνκμκηαξ ιαγί 

ημο δφμ νααίκμοξ απυ ημοξ Μπάκζ Κμονάζδα βζα κα 

δζδάλμοκ ζημ θαυ ηδξ Τειέκδξ αοηήκ ηδ κέα ενδζηεία. Ο 

Εμοδασζιυξ ανήηε πνυζθμνμ έδαθμξ εηεί βζα κα  δζαδμεεί 

ηαζ κα ηενδίζεζ οπμζηδνζηηέξ. Μεηά ημ εάκαηυ ημο, μ βζμξ 

ημο, Γζμφζμοθ Αμο Νμοάξ ακέθααε ηδκ ελμοζία, επζηέεδηε 

ζηδ πνζζηζακζηή ημζκυηδηα ζημ Ναηγνάκ ηαζ ημοξ δζέηαλε κα 

αζπαζημφκ ημκ Εμοδασζιυ. ηακ εηείκμζ ανκήεδηακ, δζέηαλε 

κα ζηάρμοκ έκα θάηημ ιε θςηζά ηαζ εηεί κα νζπημφκ βζα κα 

ηαμφκ υθμζ μζ Υνζζηζακμί πςνίξ ηαιία δζάηνζζδ. φιθςκα 

ιε εηηζιήζεζξ πενίπμο 20-40 πζθζάδεξ Υνζζηζακμί 
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δμθμθμκήεδηακ ζ‘ αοηυ ημ ακενχπζκμ ιαηεθεζυ. Σμ 

Κμνάκζμ ζοιπενζέθααε ιένμξ αοηήξ ηδξ ζζημνίαξ ζηδ μφνα 

Ώθ-Μπμονμφηγ.  

Ο Ώθθάπ θέεζ: 

Καηαξακέλνη νη άλζξσπνη (πνπ έθηηαμαλ) ην ραληάθη  

(πνπ άλαςαλ) δπλαηή θσηηά, πνπ ηαΐδεηαη κε θαύζηκα,  

θαη θάζηζαλ δίπια ηεο (ηεο θσηηάο),  

παξαθνινπζώληαο απηά πνπ έθαλαλ ζηνπο πηζηνύο. 

(Κμνάκζμ 85:4-7) 

Ο Υνζζηζακζζιυξ έηακε ηδκ πνχηδ ημο ειθάκζζδ ζηδκ 

Ώνααία ιε ηδκ είζμδμ ηςκ Ώαδζζοκχκ (Ώζεζυπςκ) ηαζ ηςκ 

Ρςιαίςκ απμίηςκ ζηδ πχνα. Οζ Ώαδζζοκέξ (Ώζεζμπζηέξ) 

δοκάιεζξ ηαηέηηδζακ ηδκ Τειέκδ ημ 340 ι.Υ. ηαζ 

εηδζχπεδηακ ημ 378 ι.Υ.. Καηά ηδκ πενίμδμ εηείκδ, ήνεε 

έκαξ Υνζζηζακυξ ζεναπυζημθμξ, μκμιαγυιεκμξ Φζιζυκ, 

βκςζηυξ βζα ηδκ αζηδηζηή ζοιπενζθμνά ημο ηαζ ηα εαφιαηα 

πμο έηακε, είπε έθεεζ ζηδ Ναηγνάκ. Βηεί ηάθεζε ακενχπμοξ 

ζημ Υνζζηζακζζιυ, ηαζ ιε ηδκ ανεηή ηδξ εζθζηνίκεζαξ ηαζ ηδξ 

αβκήξ αθμζίςζήξ ημο, ηαηάθενε κα ημοξ πείζεζ κα 

ακηαπμηνζεμφκ εεηζηά ζηδκ πνυζηθδζή ημο ηαζ κα 

αζπαζημφκ ημκ Υνζζηζακζζιυ. Οζ Ώαδζζοκέξ (Ώζεζμπζηέξ) 

δοκάιεζξ ημο Ώιπνάπα εζζέααθακ ζηδκ Τειέκδ ημ 525ι.Υ.. 

Ο Ώιπνάπα, απυ ηδ γήθεζα ημο, ηαζ απμνχκηαξ βζαηί μζ 

άκενςπμζ απυ υθδ ηδκ Ώνααία ηεθμφζακ πνμζηφκδια ζηδ 

Μέηηα, έπηζζε εηεί έκα ιεβάθμ ηηίνζμ, πμο ημ μκυιαζε 

Κά‗ιπα ηδξ Τειέκδξ, βζα κα ένπμκηαζ μζ πνμζηοκδηέξ εηεί, 
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ακηί βζα ηδ Μέηηα. ηακ είδε υηζ μζ άκενςπμζ δεκ 

ακηαπμηνίεδηακ, ηαζ ζοκέπζζακ κα πνμζηοκμφκ ζηδ Μέηηα, 

ελμνβίζηδηε ηαζ πήνε ημ ζηναηυ ημο ιε έκακ εθέθακηα βζα 

κα ηαηαζηνέρεζ ημ Ώθ-Κά‗ιπα ηδξ Μέηηαξ (Οζ άκενςπμζ ιε 

ημκ Βθέθακηα). Ο Ώθθάπ, Ο Πακημδφκαιμξ υιςξ, ημοξ 

ηζιχνδζε ηαζ ημοξ πνδζζιμπμίδζε ςξ πανάδεζβια, βζα απυ 

εδχ ηαζ ζημ ελήξ. 

Οζ ηφνζεξ θοθέξ πμο αζπάζηδηακ ημ Υνζζηζακζζιυ ήηακ 

μζ Γαζζάκ, Σάβθζιπ, Σάζ‘ ηαζ ιενζημί ααζζθείξ ηδξ Υίνα, 

επεζδή αοηέξ μζ θοθέξ γμφζακ ζηα ζφκμνα ηδξ Ρςιασηήξ  

Ώοημηναημνίαξ. 

Δ Μαβεία (Magianism - δ θαηνεία ηδξ θςηζάξ) ήηακ 

επίζδξ δδιμθζθήξ ζημοξ Άνααεξ πμο γμφζακ ζηδ βεζημκζηή 

Πενζία, ημ Ενάη, ημ Μπαπνέζκ, ημ Ώθ-Ώπζά‘ ηαζ ιενζηέξ 

πενζμπέξ ζηδκ αηηή ημο Ώνααζημφ Κυθπμο. Κάπμζμζ απυ 

ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Τειέκδξ ακαθένεηαζ επίζδξ υηζ είπακ 

δεπηεί ηδ Μαβεία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ Πενζζηήξ Καημπήξ. 

ζμ βζα ημκ Μακδασζιυ (Ώζ-άιπε‘α), ηδ ενδζηεία 

ηαηά ηδκ μπμία θάηνεοακ ημοξ πθακήηεξ πζζηεφμκηαξ υηζ ηα 

αζηένζα ήηακ μζ δζαπεζνζζηέξ ημο ηυζιμο, ακαζηαθέξ ζημ 

Ενάη απμηάθορακ υηζ ήηακ δδιμθζθήξ ζημ θαυ ημο Ώαναάι 

(Καθκηάκ), ζημ Λεαάκηεξ (παθαζά ονία) ηαζ ζηδκ Τειέκδ. 

Με ημκ ενπμιυ ημο Εμοδασζιμφ ηαζ ημο Υνζζηζακζζιμφ, 

ςζηυζμ, μ Μακδασζιυξ παναπχνδζε έδαθμξ ζηζξ κέεξ 

ενδζηείεξ, πανυθμ πμο δζαηήνδζε ηάπμζμοξ οπμζηδνζηηέξ 
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ακαιειεζβιέκμοξ ή βεζημκζημφξ ζημοξ Μάβμοξ ζημ Ενάη ηαζ 

ημκ Ώνααζηυ Κυθπμ. 

Θ ΘΡΘΚΕΤΣΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: 

Ώοηέξ ήηακ μζ ενδζηείεξ ηςκ Ώνάαςκ πνζκ ημ Εζθάι, πμο 

δζαζηνεαθχεδηακ, αθμφ μζ άπζζημζ πμο ζζπονίζηδηακ υηζ 

αηθμοεμφζακ ηδ ενδζηεία ημο Ώαναάι είπακ απμιαηνοκεεί 

απυ ηζξ εκημθέξ ηαζ ηζξ απαβμνεφζεζξ ημο Νυιμο ημο 

Ώαναάι, αδζαθμνχκηαξ βζα ημκ δεζηυ ηνυπμ γςήξ πμο μ 

Νυιμξ δζέηαζζε. Δ αιανηία ελαπθχεδηε ζηδκ ημζκςκία 

ημοξ. Με ημκ ηαζνυ, άνπζζακ κα ηαεζενχκμκηαζ μζ 

πνμηαηαθήρεζξ ηςκ απίζηςκ, μζ μπμίεξ επδνέαζακ 

ζδιακηζηά ηδκ πμθζηζηή, ημζκςκζηή ηαζ ενδζηεοηζηή γςή 

ηςκ Ώνάαςκ. 

ζμκ αθμνά ημκ Εμοδασζιυ, ιεηαηνάπδηε ζε ιζα 

απμηνμοζηζηή οπμηνζζία ηαζ δβειμκία. Οζ νααίκμζ έβζκακ 

απυθοημζ άνπμκηεξ, απμηθείμκηαξ έηζζ Σμκ Ώθθάπ, 

εθέβπμκηαξ ημοξ ακενχπμοξ, ηνίκμκηάξ ημοξ αηυια ηαζ βζα 

ηδκ ακαπκμή ηαζ ημοξ ρζεφνμοξ ημοξ. Σα ιυκα εκδζαθένμκηά 

ημοξ ήηακ δ απυηηδζδ πνδιάηςκ ηαζ ελμοζίαξ, 

αδζαθμνχκηαξ βζα ημ ακ δ ενδζηεία εα παεεί, ακ δ απζζηία 

εα ελαπθςεεί, ηαζ βζα ημ ακ δ δζδαζηαθία Σμο Ώθθάπ εα 

δζαζηνεαθςεεί  ελ‘ αζηίαξ αοηήξ ηδξ πνάλδξ ημοξ. 

Ο Υνζζηζακζζιυξ άκμζλε δζάπθαηα ηζξ πυνηεξ ημο ζημκ 

πμθοεεσζιυ ηαζ ήηακ ζδζαίηενα δφζημθμ κα βίκεζ ακηζθδπηυξ 

ςξ ιζα μονάκζα ενδζηεία. Χξ ενδζηεοηζηή πναηηζηή, 
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ακέπηολε έκα αζοκήεζζημ είδμξ ακάιεζλδξ ακενχπμο ηαζ 

Θεμφ. Αεκ άζηδζε ηαιζά απμθφηςξ επζννμή ζηζξ ροπέξ ηςκ 

Ώνάαςκ, μζ μπμίμζ ημκ απμδέπεδηακ απθά επεζδή ήηακ λέκμξ 

ζημκ δζηυ ημοξ ηνυπμ γςήξ ηαζ δεκ είπε ηδκ παναιζηνή 

ζπέζδ ιε ηδκ πναηηζηή ημοξ γςή.  

Οζ πζζημί ηςκ οπμθμίπςκ ενδζηεζχκ ηςκ Ώνάαςκ, ήηακ 

υιμζμζ ιε ημοξ πμθοεεσζηέξ ζε υ,ηζ αθμνά ηζξ ηάζεζξ, ηα 

δυβιαηα, ηα έεζια ηαζ ηζξ παναδυζεζξ ημοξ. 

 

ΟΗ ΠΣΤΥΔ ΣΖ ΠΡΟ- 

ΗΛΑΜΗΚΖ ΑΡΑΒΗΚΖ 

ΚΟΗΝΩΝΗΑ 

Μεηά απυ ηδκ ένεοκα πμο έπεζ βίκεζ βζα ηδ ενδζηεοηζηή 

ηαζ πμθζηζηή γςή ζηδκ Ώνααία, είκαζ ζςζηυ κα βίκεζ ιζα 

ζφκημιδ ακαθμνά ζηζξ ημζκςκζηέξ, μζημκμιζηέξ ηαζ δεζηέξ 

ζοκεήηεξ πμο επζηναημφζακ ζ‘ αοηήκ. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΗΩΘ ΣΩΝ ΑΡΑΒΩΝ: 

Δ Ώνααζηή ημζκςκία πανμοζίαγε ημζκςκζηέξ ακαιείλεζξ, 

ιε δζαθμνεηζηέξ ηαζ εηενμβεκείξ ημζκςκζηέξ δμιέξ. ζμκ 

αθμνά ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ακηνχκ ηαζ ηςκ ζογφβςκ ημοξ, ζημ 

ανζζημηναηζηυ ημζκςκζηυ ζηνχια, ήηακ ζε πμθφ ορδθυ ηαζ 

πμθζηζζιέκμ επίπεδμ. H βοκαίηα είπε ζε ιεβάθμ ααειυ 
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εθεφεενδ αμφθδζδ, ηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ μζ 

απμθάζεζξ ηδξ εηηεθμφκηακ. Σζιυηακ ηυζμ πμθφ, χζηε πμθφ 

εφημθμ ηαζ ζοπκυ ήηακ ημ κα ποεεί αίια πνμξ οπενάζπζζδ 

ηδξ ηζιήξ ηδξ. Γζα ηδκ αηνίαεζα, μ πζμ ζδιακηζηυξ 

πανάβμκηαξ βζα κα παναηηδνζζηεί έκαξ άκδναξ βεκκαίμξ ηαζ 

βεκκαζυδςνμξ ακάιεζα ζηδ θοθή, ήηακ μ ηνυπμξ πμο 

ζοιπενζθενυηακ ζηζξ βοκαίηεξ. Ώκ ιζα βοκαίηα ήεεθε κα 

οπάνπεζ εζνήκδ ιεηαλφ ηδξ θοθήξ, ιπμνμφζε, εκχ ακ ήεεθε 

κα πνμηαθέζεζ πυθειμ, είπε ηδ δοκαηυηδηα. Παν‘ υθα αοηά 

ηα πνμκυιζα, δ μζημβέκεζα ζηδκ Ώνααία ήηακ πακηεθχξ 

παηνζανπζηή. Σμ ζοιθςκδηζηυ βάιμο ακαθάιαακε πθήνςξ μ 

κυιζιμξ ηδδειυκαξ ηδξ βοκαίηαξ ημο μπμίμο μ θυβμξ 

ακαθμνζηά ιε ημ βάιμ ήηακ αδζαιθζζαήηδημξ. Ώοηά υζμκ 

αθμνά ηδ εέζδ ηςκ βοκαζηχκ ζηζξ ανζζημηναηζηέξ 

ημζκςκίεξ. 

Ώπυ ηδκ άθθδ πθεονά, οπήνπακ άθθα ημζκςκζηά 

ζηνχιαηα υπμο δ πμνκεία ηαζ δ ακδεζηυηδηα ήηακ 

απαθίκςηεξ ηαζ ζε πθήνδ θεζημονβία. Ο Ώθ-Μπμοπάνζ, απυ 

ακαθμνά ηδξ ‗Ά‘ζζα (δ εοανέζηδζδ Σμο Ώθθάπ επ‘ αοηήξ) 

ηαηέβναρε ηέζζενα είδδ βάιμο ζηδκ πνμ – Εζθαιζηή 

Ώνααία:  

 Σα πνχημ ήηακ πανυιμζμ ιε ηζξ ζδιενζκέξ βαιήθζεξ 

δζαδζηαζίεξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ έκαξ άκηναξ δίκεζ ηδκ ηυνδ 

ημο βζα βάιμ ζε έκακ άθθμκ άκδνα, αθμφ ζοιθςκδεεί 

ιζα πνμίηα.  
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 Καηά ημ δεφηενμ, μ ζφγοβμξ εα έζηεθκε ηδ ζφγοβυ ημο 

– ιεηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ειιδκυννμζαξ – κα ημζιδεεί ιε 

έκακ άθθμκ άκδνα βζα κα ζοθθάαεζ. Μεηά ηδ ζφθθδρδ, 

μ άκδναξ εα ιπμνμφζε, ακ ημ επζεοιμφζε, κα έθεεζ ζε 

ζελμοαθζηή επαθή ιε ηδ βοκαίηα ημο, αθμφ πνχηα 

επζαεααζχζεζ υηζ δ βοκαίηα έπεζ ζοθθάαεζ παζδί απυ ημκ 

άθθμκ άκδνα. Ο άκδναξ ηαηέθεοβε ζε αοηή ηδ θφζδ 

ζηδκ πενίπηςζδ πμο ήεεθε δ βοκαίηα ημο κα ημφ 

πανίζεζ βζμ, ηζ εηείκμξ ιέπνζ ζηζβιήξ δεκ ιπμνμφζε. 

 Έκα ηνίημ είδμξ ήηακ αοηυ ηαηά ημ μπμίμ ιζα μιάδα 

θζβυηενςκ απυ δέηα ακδνχκ εα είπε ζελμοαθζηή επαθή 

ιε ιζα βοκαίηα. Ώκ αοηή ζοθθάιαακε ηαζ βεκκμφζε 

παζδί, εα ηαθμφζε αοημφξ ημοξ άκδνεξ ηαζ ηακείξ δε εα 

ιπμνμφζε κα απμοζζάγεζ. Θα ένπμκηακ ιαγί ζημ ζπίηζ 

ηδξ. Ώοηή εα έθεβε: ‗Ξένεηε ηζ ηάκαηε. Σχνα βέκκδζα 

έκα παζδί ηαζ ήηακ ημ παζδί ζμο (δζαθέβμκηαξ έκακ απυ 

αοημφξ κα είκαζ μ παηέναξ ημο παζδζμφ)‘. Ώοηυξ πμο 

δζάθεβε έπνεπε κα δεπηεί. 

 Καηά ημ ηέηανημ είδμξ πμθθμί άκδνεξ εα είπακ 

ζελμοαθζηή επαθή ιε ιζα ζοβηεηνζιέκδ βοκαίηα 

(πυνκδ). Αε εα ιπμνμφζε κα απμηθείζεζ ηακέκακ. 

Σέημζεξ βοκαίηεξ έααγακ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ζδιαία ζηζξ 

πυνηεξ ημοξ βζα κα πνμζηαθέζμοκ υπμζμκ ήεεθε. Ώκ 

αοηή δ πυνκδ έιεκε έβηομξ ηαζ βεκκμφζε παζδί, εα 

ιάγεοε υθμοξ αοημφξ ημοξ άκδνεξ ηαζ εα δζάθεβακ 

ιεηαλφ ημοξ έκακ παηένα βζα ημ παζδί. Ο ηαεμνζζιέκμξ 
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παηέναξ εα έπαζνκε ημ παζδί ηαζ εα ημ ακαβκχνζγε ςξ 

δζηυ ημο. 

ηακ Ο Ώθθάπ έζηεζθε ημκ Πνμθήηδ Μςπάιιακη  ιε 

ηδκ αθήεεζα ζηδκ Ώνααία, αηφνςζε υθα αοηά ηα είδδ 

βάιμο, εηηυξ απυ ημκ ζδιενζκυ Εζθαιζηυ βάιμ. 

Σα παναπάκς αθμνμφζακ ζοκεκςηζηή ζελμοαθζηή 

επαθή. Ώκηίεεηα, οπήνπε ιζα άθθδ πενίπηςζδ, ηαηά ηδκ 

μπμία δ ζελμοαθζηή επαθή ιε ηζξ βοκαίηεξ βζκυηακ ιε αάζδ 

ημ ζπαεί, αθμφ μ κζηδηήξ ηςκ πμθέιςκ ιεηαλφ ηςκ θοθχκ 

έπαζνκε ςξ θάθονμ ηζξ βοκαίηεξ ημο δηηδιέκμο. Σα παζδζά 

πμο βεκκζυκηακ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ εα εεςνμφκηακ 

αηζιαζιέκα βζα υθδ ημοξ ηδ γςή. 

Οζ Άνααεξ πνζκ ημ Εζθάι δεκ είπακ πενζμνζζιέκμ ανζειυ 

βοκαζηχκ. Μπμνμφζακ κα πακηνεοημφκ δφμ αδεθθέξ 

ηαοηυπνμκα, ή αηυια ηαζ ηζξ βοκαίηεξ ημο παηένα ημοξ ακ 

είπακ δζαγεοπηεί ή πδνέρεζ. Σμ δζαγφβζμ, ή δ επζζηνμθή απυ 

αοηυ, υζεξ θμνέξ ηζ ακ ήεεθε, ήηακ εκηεθχξ ζημ πένζ ημο 

άκδνα. 

Δ αζζπνυηδηα ηδξ ιμζπείαξ ηονζανπμφζε ζε υθεξ ηζξ 

ημζκςκζηέξ ηάλεζξ εηηυξ απυ πμθφ θίβμοξ άκδνεξ ηαζ 

βοκαίηεξ πμο δ αλζμπνέπεζά ημοξ ημφξ ειπυδζγε κα ηάκμοκ 

ιζα ηέημζα πνάλδ. Οζ εθεφεενεξ βοκαίηεξ δζέπναηηακ ιμζπεία 

ζε ιζηνυηενμ πμζμζηυ απυ ηζξ ζηθάαεξ πμο έηακακ αοηή 

ηδκ αζζπνυηδηα. Φαίκεηαζ υηζ δ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ 
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Ώνάαςκ πνζκ ημ Εζθάι δεκ έκζςεακ κηνμπή ηάκμκηαξ αοηήκ 

ηδκ πνάλδ.  

Ο Ώιπμφ Νηαμφκη ακέθενε: Έκαξ άκδναξ ζηάεδηε 

ιπνμζηά απυ ημκ Πνμθήηδ Μςπάιιακη  ηαζ είπε: «, 

Πνμθήηδ Σμο Ώθθάπ! Ώοηυ ημ παζδί είκαζ βζμξ ιμο. 

Αζέπναλα ιμζπεία ιε ηδ ιδηένα ημο ζηδκ πνμ – Εζθαιζηή 

πενίμδμ.» Ο Πνμθήηδξ  είπε: «Κακέκαξ ζζπονζζιυξ ηαηά 

ημο Εζθάι δεκ πνέπεζ κα βίκεηαζ βζα εέιαηα πμο ζοκέαδζακ 

πνζκ απυ αοηυ. Σμ παζδί πνέπεζ κα απμδμεεί ζε αοηυκ, ζημ 

ηνεαάηζ ημο μπμίμο βεκκήεδηε. Δ ηφπδ ημο ιμζπμφ (απυ δς 

ηαζ πένα) είκαζ μ θζεμαμθζζιυξ.» 

πεηζηά ιε ηδ ζπέζδ ηςκ Ώνάαςκ πνζκ ημ Εζθάι ιε ημοξ 

απμβυκμοξ ημοξ, αθέπμοιε υηζ δ γςή ζηδκ Ώνααία 

πανμοζίαγε πανάδμλα ηαζ ιζα εζηυκα γμθενχκ ακηζεέζεςκ. 

Βκχ ιενζημί Άνααεξ είπακ ηα παζδζά ημοξ ιέζα ζηδκ ηανδζά 

ημοξ ηαζ ηα αβαπμφζακ ααεζά, ηάπμζμζ άθθμζ έεααακ 

γςκηακά ηα ημνίηζζα ημοξ επεζδή ημοξ αάναζκε έκαξ 

απαηδθυξ θυαμξ υηζ εα ημοξ ανεζ θηχπεζα ηαζ αηζιία. Δ 

πνάλδ ηδξ παζδμηημκίαξ, ςζηυζμ, δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί 

αιεηάηθδηα άεθζα ηαζ ακελέθεβηηδ, ελ‘ αζηίαξ ηδξ ηνμιενήξ 

ακάβηδξ ημοξ βζα ανζεκζηά παζδζά βζα κα πνμζηαηεοεμφκ 

απυ ημοξ επενμφξ ημοξ. 

Μα δ ζπέζδ ακάιεζα ζημκ άκδνα ηαζ ημκ αδεθθυ ημο, 

ημκ ελάδεθθυ ημο, ηδ θοθή ημο, ήηακ πμθφ δοκαηή, αθμφ 

αβαπμφζακ πμθφ ηδ θοθή ημοξ, χζηε γμφζακ ηαζ πέεαζκακ 

βζ‘ αοηή. Σμ δυβια ηδξ εκυηδηαξ ημο αίιαημξ ήηακ δ ανπή 
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πμο έκςκε ημοξ Άνααεξ ημζκςκζηά. Σμ αδζαιθζζαήηδημ 

πανάδεζβια πμο αημθμοεμφζακ ήηακ: «Τπμζηήνζλε ημκ 

αδεθθυ ζμο είηε ηαηαπζέγεζ είηε ηαηαπζέγεηαζ.», ημ μπμίμ 

αημθμοεμφζακ ιε ηδκ ηονζμθεηηζηή ημο υιςξ ζδιαζία, ημ 

μπμίμ ήηακ ακηίεεημ ιε ημκ Εζθαιζηυ Νυιμ, πμο θέεζ υηζ δ 

οπμζηήνζλδ εκυξ ηαηαπζεζηή έβηεζηαζ ζημ κα ημκ απμηνέρεζξ 

απυ ηδκ αδζηία πμο ηάκεζ ηαζ υπζ κα ημκ οπμζηδνίλεζ ζηδκ 

αδζηία ημο. 

Ο ακηαβςκζζιυξ βζα ηδκ ελμοζία  ηαζ ηδκ ηζιή ζοπκά είπε 

ςξ απμηέθεζια ζοβηνμφζεζξ ιεηαλφ ηςκ θοθχκ, πανά ηδκ 

ημζκή ημοξ ηαηαβςβή απυ ημκ ίδζμ πνυβμκμ. Χξ πνμξ αοηυ, 

παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα είκαζ μζ αζιαηδνέξ δζαιάπεξ 

ιεηαλφ ηςκ Άμοξ ηαζ ηςκ Υάγναηγ, ηςκ ‗Ώιπξ ηαζ ηςκ 

Αμοιπζάκ, ηςκ Μπάην ηαζ ηςκ Σάβθζιπ ηθπ. 

Οζ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ θοθχκ ήηακ εφεναοζηεξ ηαζ 

αδφκαιεξ θυβς ηςκ ζοκεπχκ ηνζαχκ απυ ημοξ δζα – 

θοθεηζημφξ πμθέιμοξ. Χζηυζμ, δ ααεζά αθμζίςζδ ζηζξ 

ενδζηεοηζηέξ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ ζε ηάπμζα έεζια πμο 

αθμνμφζακ ηδ θαηνεία, πενζυνζγακ ηδκ μνιδηζηή ημοξ ηάζδ 

κα ζαήζμοκ ηδ δίρα ημοξ βζα αίια. ε άθθεξ πενζπηχζεζξ, 

οπήνπακ ηίκδηνα ηαζ ζεααζιυξ πμο μδδβμφζακ ζε 

ζοιιαπίεξ ηαζ αθθδθελάνηδζδ πμο έθενκακ έκα πκεφια 

ανιμκζηήξ ζπέζδξ ηαζ δζέημπηακ ηζξ ακοπυζηαηεξ αάζεζξ ηδξ 

δζαιάπδξ. Έκα ιαηνμπνυκζμ έεζιμ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μζ 

επενυηδηεξ ακααάθθμκηακ ηαηά ημοξ απαβμνεοιέκμοξ ιήκεξ 

(Μμοπάναι, Ράηγαιπ, Αμοθ Κί‗κηα ηαζ Αμοθ Υίηγα), 
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θεζημονβμφζε εοκμσηά δίκμκηάξ ημοξ ηδκ εοηαζνία κα 

αβάθμοκ ηα πνμξ ημ γδκ ηαζ κα ζοκοπάνπμοκ ανιμκζηά. 

Μπμνμφιε κα ζοκμρίζμοιε ηδκ ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ 

ζηδκ Ώνααία θέβμκηαξ υηζ μζ Άνααεξ ηδξ πνμ – Εζθαιζηήξ 

πενζυδμο πθακζυκηακ ζημ ζημηάδζ ηαζ ηδκ άβκμζα, ήηακ 

ιπθεβιέκμζ ζε έκα δίπηο απυ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ 

δεζζζδαζιμκίεξ πμο πανέθοακ ημ ιοαθυ ημοξ ηαζ ημοξ 

μδδβμφζακ ζημ κα γήζμοκ ιζα γςή πμο έιμζαγε ιε αοηή ηςκ 

γχςκ. Δ βοκαίηα ήηακ έκα πνμσυκ ιε ειπμνζηή αλία ηαζ 

εεςνμφηακ ιζα άροπδ ζδζμηηδζία. Οζ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

θοθχκ ήηακ εφεναοζηεξ. Δ ζοθθμβή θυνςκ απυ ημ θαυ ηαζ 

δ ζοκεπήξ ειπθμηή ζε ιάηαζμοξ πμθέιμοξ ήηακ μζ ηφνζεξ 

επζδζχλεζξ ηςκ εβςηεκηνζηχκ πμθζηζηχκ ανπδβχκ ημοξ. 

Θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: 

Δ μζημκμιζηή γςή αημθμοεμφζε ηζξ ημζκςκζηέξ 

ζοκεήηεξ. Ώοηυ είκαζ πμθφ θακενυ, ακ ελεηάζμοιε ημκ 

ηνυπμ γςήξ ηςκ Ώνάαςκ. Σμ ειπυνζμ ήηακ μ πζμ 

ζοκδεζζιέκμξ ηνυπμξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ αζμηζηχκ ημοξ 

ακαβηχκ. Σα ειπμνζηά ηαλίδζα δεκ ιπμνμφζακ κα 

πναβιαημπμζδεμφκ εηηυξ ηαζ ακ ελαζθαθζγυηακ αζθάθεζα 

βζα ηα ηανααάκζα, πμο εα βζκυηακ ιυκμ ακ οπήνπε εζνδκζηή 

δζαθοθεηζηή ζοκφπανλδ – πνμτπυεεζδ πμο δοζηοπχξ έθεζπε 

απυ ηδκ Ώνααία, ιε ελαίνεζδ ηδ δζάνηεζα ηςκ 

απαβμνεοιέκςκ ιδκχκ ηαηά ηδκ μπμία μζ Άνααεξ 

μνβάκςκακ ηα παζίβκςζηα παγάνζα ημο ‗Οοηάγ, ημο Αζθ 

Μαηγάγ, ημο Μάηγκα ηαζ άθθςκ. 
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Δ αζμιδπακία ήηακ ηάηζ ημ λέκμ ζηδκ ανααζηή 

ροπμζφκεεζδ. Οζ πενζζζυηενεξ δζαεέζζιεξ αζμιδπακίεξ 

πθελίιαημξ ηαζ αονζμδερίαξ ζηδκ Ώνααία ήηακ ζηδκ 

Τειέκδ, ηδ Υίνα ηαζ ηα ζφκμνα ημο Λεαάκηεξ (παθαζά 

ονία). ημ εζςηενζηυ ηδξ Ώνααίαξ είπε ακαπηοπεεί ζε 

ηάπμζμ ααειυ δ βεςνβία ηαζ δ ηηδκμηνμθία. Δ πθεζμρδθία 

ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ Ώνααία αζπμθμφηακ ιε ηδκ 

ηθςζημτθακημονβία, αθθά ηα πνμσυκηα ηδξ απεζθμφκηακ 

ζοκεπχξ απυ πμθέιμοξ. ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ θηχπεζα, δ 

πείκα ηαζ δ ακεπάνηεζα νμοπζζιμφ ήηακ ηα ηονίανπα 

παναηηδνζζηζηά ζηδκ Ώνααία ζημκ μζημκμιζηυ ημιέα. 

ΘΘΙΚΘ: 

Αεκ ιπμνμφιε κα ανκδεμφιε υηζ μζ Άνααεξ πνζκ ημ 

Εζθάι δζέπναηηακ πμθθά ηαηά. ΐεααία, μζ αζαζμπναβίεξ ηαζ 

μζ απνεζυηδηεξ, πμο απμννίπημκηακ εκηεθχξ απυ ηδ θμβζηή, 

ηάθπαγακ ιεηαλφ ηςκ Ώνάαςκ πνζκ ημ Εζθάι, αθθά αοηυ δεκ 

ιπμνεί ζε ηαιζά πενίπηςζδ κα επζζηζάζεζ ηδκ έηπθδλδ πμο 

πνμηαθεί δ φπανλδ άηνςξ αλζέπαζκςκ ανεηχκ, απυ ηζξ 

μπμίεξ ιπμνμφιε κα ακαθένμοιε ηζξ παναηάης: 

 Γεκκαζμδςνία: οκήεζγακ κα ακηαβςκίγμκηαζ ζηδκ 

θζθμλεκία ηαζ κα πενδθακεφμκηαζ ζημ έπαηνμκ βζα 

αοηυ. πεδυκ δ ιζζή πμζδηζηή ηθδνμκμιζά ημοξ 

ήηακ αθζενςιέκδ ζηδ βεκκαζμδςνία ηαζ ηδ 

θζθμλεκία ημοξ. Δ βεκκαζμδςνία ηαζ δ θζθμλεκία 

ημοξ, άββζγε ηα υνζα ηδξ οπεναμθήξ. Θα εοζίαγακ 
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ηδκ ηνμθή ημοξ βζα έκακ λέκμ πμο πεζκμφζε ή ημ 

ηαηάθοιά ημοξ βζα ηάπμζμκ πμο ηνφςκε. Αεκ εα 

δίζηαγακ κα επζαάθμοκ αανζμφξ θυνμοξ αίιαημξ 

ηαζ άθθεξ πανυιμζεξ επζαανφκζεζξ ιυκμ ηαζ ιυκμ 

βζα κα ζηαιαηήζμοκ ηδκ αζιαημποζία, ηαζ ζοκεπχξ 

κα ελαζθαθίζμοκ ημκ έπαζκμ ηαζ ηδκ εοθμβία. 

 Ώπυ ηα πθαίζζα ηδξ βεκκαζμδςνίαξ, πδβάγμοκ ηαζ 

μζ ημζκέξ ζοκήεεζέξ ημοξ κα πίκμοκ ηναζί, πνάβια 

ημ μπμίμ εεςνήεδηε ςξ ιέζμ κα δείλμοκ ηδ 

βεκκαζμδςνία ηαζ ηδ θζθμλεκία ημοξ. Δ 

ηαηακάθςζδ ηναζζμφ ήηακ βζα ημοξ Άνααεξ ηδξ 

πνμ-Εζθαιζηήξ πενζυδμο ιζα βκήζζα πδβή 

πενδθάκζαξ. Οζ ιεβάθμζ πμζδηέξ ηδξ επμπήξ δεκ 

λεπκμφζακ πμηέ κα ζοιπενζθάαμοκ ζηζξ ςδέξ ημοξ, 

ημοξ πζμ πενίηεπκμοξ ζηίπμοξ, βειάημοξ ιε έπανζδ 

ηαζ επαίκμοξ βζα ηδκ ηαηακάθςζδ ηναζζμφ. Ώηυια 

ηαζ δ θέλδ ‗ζηαθφθζα‘ ζηα Ώνααζηά ηαοηίγεηαζ ιε 

ηδ βεκκαζμδςνία ηυζμ ζηδκ πνμθμνά, υζμ ηαζ ζηδ 

βναθή. Ο ηγυβμξ ήηακ ιζα αηυια έιπναηηδ 

απυδεζλδ ηδξ ζηεκήξ ζπέζδξ ημοξ ιε ηδ 

βεκκαζμδςνία, ηαεχξ ηα έζμδα πνμμνίγμκηακ 

πάκημηε βζα θζθακενςπζημφξ ζημπμφξ. Σμ Εενυ 

Κμνάκζμ, υπζ ιυκμ απμννίπηεζ ηα μθέθδ ημο πμημφ 

ηαζ ημο ηγυβμο, αθθά επίζδξ ακαθένεζ: 



 

63 

Ζ ακαξηία όκσο απ’ απηά, είλαη αζύγθξηηα κεγαιύηεξε 

από ηελ σθέιεηά ηνπο. [Κμνάκζ 2:219] 

 Δ ηήνδζδ ιζαξ ζοκεήηδξ: Γζα ημοξ Άνααεξ, δ 

οπυζπεζδ ήηακ ζακ ενδζηεία. Έκαξ Άναααξ ήηακ 

ζηακυξ κα ιδκ ενδκήζεζ βζα ημ εάκαημ ηςκ παζδζχκ 

ημο ή ηδκ ηαηαζηνμθή ημο κμζημηονζμφ ημο, αθθά 

πμηέ δεκ έζπαβε ηζξ ζοκεήηεξ ημο. Δ θμβμηεπκία 

εηείκδξ ηδξ πενζυδμο είκαζ πθμφζζα ζε ζζημνίεξ 

πμο οπενημκίγμοκ αοηήκ ηδκ αλία. 

 Ώίζεδια εκηζιυηδηαξ ηαζ απυννζρδ ηδξ 

ηαπείκςζδξ: Ώοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ πήβαγε 

ηονίςξ απυ ημ οπεναμθζηυ εάννμξ, ηδ γήθζα, ηαζ 

ηδκ μνιδηζηυηδηα. Έκαξ Άναααξ δεκ δεπυηακ ηδκ 

παναιζηνή ηαπείκςζδ, ηαζ ακ οπμρζαγυηακ ηάηζ 

ηέημζμ, ήηακ πάκηα έημζιμξ κα ηνααήλεζ ζπαεί.  

 Εζπονή εέθδζδ ηαζ απμθαζζζηζηυηδηα: Έκαξ 

Άναααξ δεκ εα παναζημφηακ πμηέ απυ ημ ιμκμπάηζ 

πμο εα ημκ μδδβμφζε ζηδκ οπενδθάκεζα ή ηδκ 

ηζιή, αηυιδ ηαζ ακ αοηυ ημο ηυζηζγε ηδ γςή ημο.  

 Ώοημζοβηνάηδζδ, οπμιμκή ηαζ πναυηδηα: Ο 

Άναααξ έαθεπε αοηέξ ηζξ ανεηέξ ιε ιεβάθμ 

εαοιαζιυ ηαζ πνμζπαεμφζε κα ηζξ ηδνήζεζ. 
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 Δ αβκή ηαζ απθή γςή ηςκ αεδμοίκςκ, πμο 

πανέιεκε άζπζθδ απυ ηζξ ακδεζηυηδηεξ ημο 

αζηζημφ πμθζηζζιμφ, ήηακ ααζζηή απυδεζλδ ηδξ 

εζθζηνζκμφξ ηαζ έκηζιδξ θφζδξ ημοξ ηαζ ηδξ 

απμζηαζζμπμίδζδξ ημοξ απυ ίκηνζβηεξ ηαζ 

δμθζυηδηεξ.  

Ώοηή δ ακεηηίιδηδ δεζηή ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εοκμσηή 

βεςβναθζηή εέζδ ηδξ Ώνααίαξ ήηακ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα μζ 

πανάβμκηεξ πμο ηνφαμκηακ πίζς απυ ηδκ επζθμβή ηςκ 

Ώνάαςκ απυ Σμκ Ώθθάπ κα ακαθάαμοκ ηδκ εοεφκδ ηδξ 

ιεηααίααζδξ ημο Μδκφιαημξ (ημο Εζθάι) ηαζ κα μδδβήζμοκ 

ηδκ ακενςπυηδηα ζε ιζα κέα πμνεία γςήξ. 

ε αοηά ηα πθαίζζα, αοηέξ ηαεαοηέξ μζ δεζηέξ ανπέξ, 

πανυθμ πμο οπήνλακ επζγήιζεξ βζα ηάπμζμοξ ημιείξ ηαζ 

πνεζάζηδηακ ακαεεχνδζδ ζε μνζζιέκεξ πηοπέξ, ήηακ 

απίζηεοηα πμθφηζιεξ βζα ηδκ απυθοηδ εοδιενία ηδξ 

ακενχπζκδξ ημζκυηδηαξ ηαζ αοηήκ αηνζαχξ ηδκ 

ακαιυνθςζδ επέηοπε ημ Εζθάι. 

Σα πζμ ακεηηίιδηα ήεδ, εηηυξ απυ ηδκ ηήνδζδ ηςκ 

ζοκεδηχκ, ήηακ πςνίξ αιθζαμθία ημ αίζεδια ηδξ 

αοημεηηίιδζδξ ηαζ ηδξ ζζπονήξ αμφθδζδξ, δφμ ακενχπζκα 

παναηηδνζζηζηά απαναίηδηα βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο 

ηαημφ ηαζ ηδκ ελάθεζρδ ηδξ δεζηήξ δζαθεμνάξ αθεκυξ ηαζ 

ηδκ εδναίςζδ ημο ηαθμφ ηαζ ιζαξ ημζκςκίαξ ιε βκχιμκα ηδκ 

δζηαζμζφκδ αθεηένμο. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ γςή ηςκ 
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Ώνάαςκ ηδξ πνμ-Εζθαιζηήξ πενζυδμο ήηακ πθμφζζα ζε 

αιέηνδηεξ άθθεξ ανεηέξ, ηζξ μπμίεξ δεκ ηνίκεηαζ ακαβηαίμ κα 

απανζειήζμοιε πνμξ ημ πανυκ. 
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Ζ ΓΔΝΔΑΛΟΓΗΑ ΚΑΗ Ζ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΟΤ 

ΠΡΟΦΖΣΖ 

ΜΩΥΑΜΜΑΝΣ  

Δ βεκεαθμβία ηαζ δ μζημβέκεζα ημο Πνμθήηδ Μςπάιιακη 

 ιπμνεί κα δζαζνεεεί ζε δφμ ιένδ: 

 Σμ πνχημ ιένμξ ιεθεηάεζ ηδ βεκεαθμβία ημο Πνμθήηδ 

 πμο λεηζκάεζ απυ ημκ Πνμθήηδ  ηαζ θηάκεζ ιέπνζ 

ημκ ‗Ώκηκάκ, ιένμξ ηαηά ημ μπμίμ υθμζ μζ αζμβνάθμζ 

ηαζ μζ βεκεαθυβμζ έπμοκ ζοιθςκήζεζ. 

 Σμ δεφηενμ ιένμξ ιεθεηάεζ απυ ημκ ‗Ώκηκάκ ηαζ θηάκεζ 

ιέπνζ ημκ Πνμθήηδ Ειπναπήι (Ώανάαι) , αοηυ ημ 

ιένμξ απμηεθεί ακηζηείιεκμ δζαθςκίαξ ηαζ 

αιθζζαήηδζδξ ιεηαλφ ηςκ βεκεαθυβςκ, ιέπνζ πμο 

έθηαζακ ζε ηνζάκηα δζαθμνεηζηέξ εηδμπέξ, αθθά παν‘ 

υθα αοηά υθμζ έπμοκ επζαεααζχζεζ υηζ μ ‗Ώκηκάκ είκαζ 

απυ ημοξ απμβυκμοξ ημο Ειπναπήι (Ώανάαι) . 

Μεηά απυ αοηή ηδ βνήβμνδ ελέηαζδ, πζζηεφμοιε υηζ 

ηχνα είκαζ απαναίηδημ κα δμεμφκ  επανηείξ θεπημιένεζεξ. 
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Σν πξώην κέξνο: 

Βίκαζ μ Μςπάιιακη ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθθάπ, ιπζκ ‗Ώιπκη 

Ώθ-Μμοηηάθζιπ (μ μπμίμξ μκμιαγυηακ άζιπα), ιπζκ Υάζζι 

(μ μπμίμξ μκμιαγυηακ ‗Ώιν), ιπζκ ‗Ώιπκη Μακάθ (μ μπμίμξ 

μκμιαγυηακ Ώθ-Μμοβίνα), ιπζκ Κμοζάζ (μ μπμίμξ 

μκμιαγυηακ επίζδξ Γάζκη), ιπζκ Κζθάιπ, ιπζκ Μμφννα, ιπζκ 

Κά‗ιπ, ιπζκ Λμ‘άζ, ιπζκ Γάθζιπ, ιπζκ Φζπν (μ μπμίμξ 

μκμιαγυηακ Κμονάζξ ηαζ ημο μπμίμο δ θοθή πήνε ημ υκμιά 

ημο), ιπζκ Μάθζη, ιπζκ Ώκ-Νάκην (μκμιαγυιεκμξ Κάζξ), 

ιπζκ Κζκάκα, ιπζκ Υμογάζια, ιπζκ Μμφκηνζηα (μ μπμίμξ 

μκμιαγυηακ ‗Άιεν), ιπζκ Βθίαξ, ιπζκ Μμοκηάν, ιπζκ Νζγάν, 

ιπζκ Μά‗ακη, ιπζκ ‗Ώκηκάκ. 

Σν δεύηεξν κέξνο:  

Ο ‗Ώκηκάκ ιπζκ Οφκηακη, ιπζκ Ώθ-Υαιάζζα‗, ιπζκ 

αθαιάκ, ιπζκ ‗Ώμοξ, ιπζκ Μπμφγ, ιπζκ Καιμοάθ, ιπζκ 

Οοιπάζ, ιπζκ ‗Ώμοάι, ιπζκ Νάζζκη, ιπζκ Υγα, ιπζκ 

Μπζθκηάξ, ιπζκ Γζκηθάθ, ιπζκ Σάιπζπ, ιπζκ Σγάπζι, ιπζκ 

Νάπζξ, ιπζκ Μάπζ, ιπζκ ‗Άζκη, ιπζκ ‗Άιπηαν, ιπζκ 

‗Οοιπάζκη, ιπζκ Ώκη-Νηά‗α, ιπζκ Υαικηάκ, ιπζκ άκιπαν, 

ιπζκ Γζαενέιπζ, ιπζκ Γζάπγακ, ιπζκ Γζάθπακ, ιπζκ Ών‗άμοα, 

ιπζκ ‗Άζκη, ιπζκ Νηζζάκ, ιπζκ ‗Άζζαν, ιπζκ Ώθκάκη, ιπζκ 

Ώσπάι, ιπζκ Μμοηάζαν, ιπζκ Νάπζε, ιπζκ Γάνζπ, ιπζκ 

άιια, ιπζκ Μαγέζ, ιπζκ ‗Άμοκηα, ιπζκ ‗Ώνάι, ιπζκ Κζκηάν, 

ιπζκ Εζιαήθ βζμξ ημο Ώαναάι (Βζνήκδ ζ‘ αοημφξ). 

Θ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΘΣΘ: 
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Σα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Πνμθήηδ Μςπάιιακη  

μκμιάγμκηακ Υαζζιίηεξ απυ ημκ παππμφ ημο, Υάζζι ιπζκ 

‗Ώιπκη Μακάθ. Ώξ ιζθήζμοιε ηχνα θίβμ βζα ημκ Υάζζι ηαζ 

ημοξ απμβυκμοξ ημο: 

1- Υάζηκ:  

πςξ ακαθέναιε πνμδβμοιέκςξ, αοηυξ ήηακ οπεφεοκμξ 

βζα ηδκ πμνήβδζδ θαβδημφ ηαζ κενμφ ζημοξ πνμζηοκδηέξ. 

Ώοηυ πέναζε ζηδκ ανιμδζυηδηά ημο, υηακ μζ βζμζ ημο ‗Ώιπκη 

Μακάθ ηαζ αοημί ημο ‗Ώιπκη Ώκη-Νηαν έηακακ ζοιαζααζιυ 

βζα ηδ δζαίνεζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ιεηαλφ ημοξ. Ο Υάζζι 

ήηακ πθμφζζμξ ηαζ έκηζιμξ. Ήηακ μ πνχημξ πμο πνμζέθενε 

ζημοξ πνμζηοκδηέξ ρςιί ιμοζηειέκμ ζε γςιυ. Σμ ιζηνυ 

ημο υκμια ήηακ ‗Ώιν, αθθά ημκ θχκαγακ Υάζζι βζαηί 

ηειάπζγε ημ ρςιί (βζα ημοξ πνμζηοκδηέξ). Ήηακ επίζδξ μ 

πνχημξ πμο λεηίκδζε ηα δφμ ηαλίδζα ηςκ Κμονάζξ, ημ 

ηαθμηαίνζ ηαζ ημ πεζιχκα. Ώκαθένεηαζ υηζ πήβε ζημ 

Λεαάκηεξ (παθαζά ονία) ςξ έιπμνμξ. ηακ βφνζζε ζηδ 

Μεδίκα πακηνεφηδηε ηδ άθια, ηυνδ ημο ‗Ώιν απυ ημοξ 

Μπακί ‗Ώκηεσ Ώκ-Ναηγάν. Πέναζε θίβμ ηαζνυ ιαγί ηδξ ζηδ 

Μεδίκα ηαζ ιεηά έθοβε πάθζ βζα ημ Λεαάκηεξ (παθαζά ονία) 

εκχ εηείκδ ήηακ έβηομξ. Πέεακε ζηδ Γάγα ηδξ Παθαζζηίκδξ 

ημ 497 ι.Υ.. Ώνβυηενα δ ζφγοβυξ ημο βέκκδζε ημκ ‗Ώιπκη 

Ώθ-Μμοηηάθζιπ ηαζ ημκ μκυιαζε άζιπα, βζαηί είπε άζπνεξ 

ηνίπεξ ζηα ιαθθζά ημο ηαζ ημκ ιεβάθςζε ζημ παηνζηυ ηδξ 

ζηδ Μεδίκα. Κακείξ απυ ημοξ ζοββεκείξ ημο ζηδ Μέηηα δεκ 

έιαεε βζα ηδκ βέκκδζδ ημο. Ο Υάζζι είπε ηέζζενεζξ βζμοξ· 
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ημκ Άζακη, ημκ Ώιπμφ αίθδ, ημκ Νάκηθα ηαζ ημκ ‗Ώιπκη 

Ώθ-Μμοηηάθζιπ ηαζ πέκηε ηυνεξ· ηδκ Ώζ-ζθά‘, ηδκ 

Υάθεκηα, ηδκ Νηα‗είθα, ηδκ Ρμοηάβζα ηαζ ηδκ Σγάκκα. 

2. ‘Ακπλη Αι-Μνπηηάιηκπ:  

Γκςνίγμοιε ήδδ υηζ ιεηά ημ εάκαημ ημο Υάζζι, ηδκ 

οπμπνέςζδ βζα ημ θαβδηυ ηαζ ημ κενυ ηςκ πνμζηοκδηχκ 

ακέθααε μ αδενθυξ ημο Ώθ-Μμοηηάθζιπ ιπζκ ‗Ώιπκη 

Μακάθ (μ μπμίμξ ήηακ έκηζιμξ, βεκκαζυδςνμξ ηαζ 

αλζυπζζημξ). ηακ μ ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ έθηαζε ζηδκ 

δθζηία ηςκ εθηά ή μπηχ εηχκ, μ εείμξ ημο, Ώθ-Μμοηηάθζιπ 

έιαεε βζ‘ αοηυκ ηαζ πήβε ζηδκ Μεδίκα κα ημκ θένεζ. ηακ 

ημκ είδε, ηα ιάηζα ημο πθδιιφνζζακ ιε δάηνοα πμο έηνεπακ 

ιέπνζ ηα ιάβμοθά ημο, ημκ αβηάθζαζε ηαζ ημκ ακέααζε ζηδκ 

ηαιήθα ημο. Σμ αβυνζ αέααζα, απέθοβε κα πάεζ ιαγί ημο ζηδ 

Μέηηα ιέπνζ πμο πήνε ηδ ζοβηαηάεεζδ ηδξ ιδηέναξ ημο. Ο 

Ώθ-Μμοηηάθζιπ ηδξ γήηδζε κα πάνεζ ημ παζδί ιαγί ημο ζηδ 

Μέηηα, αθθά εηείκδ ανκήεδηε. Καηάθενε κα ηδκ πείζεζ 

θέβμκηάξ ηδξ: ―Ο βζμξ ζμο εα πάεζ ζηδ Μέηηα βζα κα 

απμηαηαζηήζεζ ηδκ ελμοζία ημο παηένα ημο, ηαζ κα γήζεζ 

ημκηά ζημκ Εενυ Οίημ. ‖ Βηεί, ζηδ Μέηηα, μζ άκενςπμζ 

παναλεκεφηδηακ υηακ είδακ ημκ ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ, 

ηαζ ημκ εεχνδζακ ζηθάαμ ημο Ώθ-Μμοηηάθζιπ. Ο Ώθ-

Μμοηηάθζιπ είπε: ―Βίκαζ μ ακζρζυξ ιμο, μ βζμξ ημο αδενθμφ 

ιμο, ημο Υάζζι.‖ Σμ παζδί ιεβάθςζε ζημ ζπίηζ ημο Ώθ-

Μμοηηάθζιπ, αθθά ανβυηενα μ Ώθ-Μμοηηάθζιπ πέεακε ζηδ 

Ρακηιάκ ηδξ Τειέκδ ηαζ έηζζ μ ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ 
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ακέθααε ηαζ ηαηάθενε κα δζαηδνήζεζ ημ ηφνμξ ημο θαμφ ημο 

ηαζ κα λεπενάζεζ ημοξ πνμβυκμοξ ημο ζηδκ ηζιή, πνάβια πμο 

ημο ελαζθάθζζε ααεζά αβάπδ ηαζ ιεβάθδ εηηίιδζδ ζηδ 

Μέηηα. 

ηακ μ Ώθ-Μμοηηάθζιπ πέεακε, μ Νάμοθαθ, εείμξ ημο 

‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ, ζθεηενίζηδηε ηα ηαεήημκηα ημο 

‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ, ηαζ έηζζ μ ηεθεοηαίμξ γήηδζε 

αμήεεζα απυ ημοξ Κμονάζξ, αθθά εηείκμζ απέθοβακ κα 

δείλμοκ μπμζαδήπμηε ιμνθή οπμζηήνζλδξ ζε ηάπμζμκ απυ 

ημοξ δφμ. οκεπχξ, έβναρε ζημοξ εείμοξ ημο απυ ημοξ 

Μπακί Ώκ-Ναηγάν (ημοξ αδενθμφξ ηδξ ιδηέναξ ημο) κα 

ένεμοκ κα ημκ αμδεήζμοκ. Ο εείμξ ημο, Ώιπμφ α΄κη ιπζκ 

‗Ώκηεσ (μ αδενθυξ ηδξ ιδηέναξ ημο) πνμήθαζε ζηδ Μέηηα 

ςξ επζηεθαθήξ μβδυκηα ζππέςκ ηαζ ηαηέθοζε ζηδκ Άιπηηαπ 

ηδξ Μέηηαξ. Ο ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ ζοκάκηδζε ημοξ 

άκδνεξ ηαζ ημοξ ηάθεζε κα ένεμοκ ζπίηζ ημο, αθθά μ Ώιπμφ 

ά‗κη είπε: ― πζ, πνζκ ζοκακηήζς ημ Νάμοθαθ.‖ ΐνήηε ημ 

Νάμοθαθ κα ηάεεηαζ ιαγί ιε ηάπμζμοξ ζδιαίκμκηεξ άκδνεξ 

ηδξ θοθήξ ημο Κμονάζξ ημκηά ζημ Ώθ-Κά‗ιπα. Ο Ώιπμφ 

ά‗κη έαβαθε ημ λίθμξ ημο ηαζ είπε: ―Ονηίγμιαζ ζημκ Ώθθάπ 

υηζ ακ δεκ επζζηνέρεζξ ζημκ ακζρζυ ιμο υ,ηζ ημο πήνεξ, εα ζε 

ζημηχζς ιε αοηυ ημ λίθμξ.‖ Ο Νάμοθαθ έηζζ ακαβηάζηδηε 

κα παναζηδεεί απυ υ,ηζ είπε ζθεηενζζηεί, ηαζ μζ πνμεζημί ηςκ 

Κμονάζξ οπμπνεχεδηακ κα βίκμοκ ιάνηονεξ ημο θυβμο ημο. 

Ο Ώιπμφ ά‗κη έπεζηα πήβε ζημ ζπίηζ ημο ‗Ώιπκη Ώθ-

Μμοηηάθζιπ υπμο έιεζκε βζα ηνεζξ κφπηεξ, πνμζηφκδζε 

(‗Οφινα) ηαζ επέζηνερε ζηδ Μεδίκα. Ώνβυηενα, μ Νάμοθαθ 
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ζοιιάπδζε ιε ημκ Μπακί ‗Ώιπκη αιξ ιπζκ ‗Ώιπκη Μακάθ 

εκακηίμκ ηςκ Μπακί Υάζζι. ηακ μζ Υμογά‗α, είδακ ημοξ 

Μπακί Aκ-Nαηγάν κα οπμζηδνίγμοκ ημκ ‗Ώιπκη Ώθ-

Μμοηηάθζιπ είπακ: ―Βίκαζ δζηυξ ιαξ βζμξ υζμ είκαζ ηαζ δζηυξ 

ζαξ. Έπμοιε πενζζζυηενμοξ θυβμοξ κα ημκ ζηδνίλμοιε απ‘ 

υηζ εζείξ.‖ Δ ιδηένα ημο ‗Ώιπκη Μακάθ ήηακ έκαξ απυ 

αοημφξ. Πήβακ ζημ μίημ ημο Ώκ-Νάκημοα ηαζ ζοιιάπδζακ 

ιε ημοξ Μπακί Υάζζι εκακηίμκ ηςκ Μπακί ‗Ώιπκη αιξ ηαζ 

ημο Νάμοθαθ. Ώοηή δ ζοιιαπία απμηέθεζε ανβυηενα ηδ 

ααζζηή αζηία βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ Μέηηαξ.  

Ο ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ έβζκε ιάνηοναξ δφμ 

ζδιακηζηχκ βεβμκυηςκ ζηδ γςή ημο: 

1- Ζ εθζθαθή ηεο Εάκδακ:  

Βκ ζοκημιία, μ ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ έθααε εκημθή 

ζημ υκεζνυ ημο κα ζηάρεζ ηδκ πδβή Γάιγαι ηαζ ημο 

πενζβνάθηδηε δ αηνζαήξ ημπμεεζία ηδξ, πμο ιέπνζ ηυηε ήηακ 

άβκςζηδ. Σμ έηακε ηαζ ανήηε ηα πνάβιαηα πμο είπακ εάρεζ 

εηεί μζ Σγμφνπμοι υηακ ακαβηάζηδηακ κα εηηεκχζμοκ ηδ 

Μέηηα. ΐνήηε ηα λίθδ, ηζξ αζπίδεξ ηαζ ηα δφμ πνοζά 

εθάθζα. Σα έθζςζε ηαζ ιε αοηά ηαηαζηεφαζε ηδκ πφθδ ημο 

Ώθ-Κά‗ιπα. Ώπυ ηυηε ηαεζενχεδηε δ πανάδμζδ ηδξ 

πανμπήξ κενμφ ζημοξ πνμζηοκδηέξ απυ ηδ Γάιγαι. 

ηακ ημ πδβάδζ ηδξ Γάιγαι ακέαθοζε κενυ, μζ Κμονάζξ 

γήηδζακ κα ζοκενβαζημφκ βζα ηδκ επζπείνδζδ, αθθά μ 

‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ απέννζρε ημ αίηδια ημοξ ιε ηδκ 
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δζηαζμθμβία υηζ μ Ώθθάπ επέθελε ιυκμ αοηυκ βζα αοηή ηδκ 

ηζιδηζηή δμοθεζά. Γζα κα δζεοεεηήζμοκ ηδ δζαιάπδ, 

ζοιθχκδζακ κα ζοιαμοθεοημφκ ημ ιάκηδ ηςκ Μπακί ά‗κη. 

ημ δνυιμ υιςξ, μ Ώθθάπ ημοξ έδεζλε ηα διεία Σμο πμο 

επζαεααίςκακ υηζ ημ πνμκυιζμ πμο αθμνμφζε ηδκ ζενά πδβή 

ακήηε ζημκ ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ. Συηε μ ‗Ώιπκη Ώθ-

Μμοηηάθζιπ έηακε ηάια, ακ μ Θευξ (Ώθθάπ) ημο έδζκε δέηα 

βζμοξ, εα εοζζάγε έκακ απυ αοημφξ ζημ Ώθ-Κά‗ιπα. 

2- Σν γεγνλόο κε ηνλ Διέθαληα: 

Σμ δεφηενμ βεβμκυξ ήηακ αοηυ ημο Ώιπνάπα ιπζκ Ώζ-

αιπάπ Ώθ-Υάιπαζζ, ημο Ώαδζζοκμφ (Ώζείμπα) 

ακηζααζζθέα ηδξ Τειέκδξ. Ώοηυξ είπε δεζ υηζ μζ Άνααεξ 

έηακακ ημ πνμζηφκδια ημοξ ζημ Ώθ-Κά‗ιπα ηαζ έηζζ έπηζζε 

ιζα ιεβάθδ εηηθδζία ζηδ ακ‗ά‘ (ακαά) ιε ζημπυ κα 

πνμζεθηφζεζ ημοξ Άνααεξ πνμζηοκδηέξ εηεί ηαζ κα 

απμηθείζεζ ηδ Μέηηα. Έκαξ άκηναξ απυ ηδ θοθή Κζκάκα 

ακηζθήθεδηε αοηήκ ημο ηδκ ηίκδζδ ηαζ έηζζ εζζέααθε ηνοθά 

ζηδκ εηηθδζία ημ ανάδο ηαζ ηάθορε ημκ ιπνμζηζκυ ημίπμ ιε 

πενζηηχιαηα. ηακ έιαεε αοηυ μ Ώιπνάπα ελμνβίζηδηε 

ηυζμ πμθφ πμο δβήεδηε ζηναημφ ελήκηα πζθζάδςκ 

πμθειζζηχκ βζα κα ηαηεδαθίζεζ ημ Ώθ-Κά‗ιπα. Βπέθελε ημ 

ιεβαθφηενμ εθέθακηα βζα ημκ εαοηυ ημο. Ο ζηναηυξ ημο 

πενζεθάιαακε εκκέα ή δεηαηνείξ εθέθακηεξ. οκέπζζε κα 

πνμπςνά, ιέπνζ πμο έθηαζε ζε έκα ιένμξ πμο μκμιαγυηακ 

Ώθ-Μμοβάιαξ. Βηεί, ηζκδημπμίδζε ημ ζηναηυ ημο, 

πνμεημίιαζε ημοξ εθέθακηέξ ημο ηαζ εημζιάζηδηε κα 
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εζζαάθεζ ζηδ Μέηηα. ηακ έθηαζε ζηδκ Κμζθάδα 

Μμοπάζζαν, ακάιεζα ζηδ Ώθ-Μμογκηάθζθα ηαζ ηδ Μίκα, μ 

εθέθακηαξ βμκάηζζε ηαζ ανκήεδηε κα πνμπςνήζεζ πνμξ ημ 

Ώθ-Κά‗ιπα. Κάεε θμνά πμο ημκ ηαηεφεοκακ αυνεζα, κυηζα δ 

ακαημθζηά, μ εθέθακηαξ πνμπςνμφζε βνήβμνα, αθθά υηακ 

ηαηεοεοκυηακ δοηζηά πνμξ ημ Ώθ-Κά‗ιπα, βμκάηζγε. ημ 

ιεηαλφ, μ Ώθθάπ ημοξ έζηεθκε πηδκά, πμο ημοξ ένζπκακ 

πέηνεξ απυ ρδιέκμ πδθυ ηαζ ημοξ έηακακ κα ζημνπζζημφκ. 

Ώοηά ηα πμοθζά έιμζαγακ πμθφ ιε πεθζδυκζα ηαζ ζπμονβίηζα 

ηαζ ημ ηαεέκα ημοξ ημοααθμφζε ηνεζξ πέηνεξ· ιία ζημ 

νάιθμξ ηαζ δφμ ζηα κφπζα. Οζ πέηνεξ πηφπδζακ ημοξ άκδνεξ 

ημο Ώιπνάπα, ημοξ αηνςηδνίαζακ ηαζ ημοξ ζηυηςζακ. Καη‘ 

αοηυκ ημκ ηνυπμ έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ ζηναηζςηχκ ημο 

Ώιπνάπα ζημηχεδηακ ηαζ μζ οπυθμζπμζ έηνελακ ζε ηοπαίεξ 

ηαηεοεφκζεζξ ηαζ μ εάκαημξ ημοξ έανζηε εηεί. Ο ίδζμξ μ 

Ώιπνάπα έπαεε ιζα αζεέκεζα πμο ημκ μδήβδζε ζημκ 

αηνςηδνζαζιυ ηςκ δαπηφθςκ ημο. ηακ έθηαζε ζηδ ακ‗ά‘ 

ήηακ ζε άεθζα ηαηάζηαζδ ηαζ ζφκημια πέεακε. 

Οζ Κμονασζίηεξ απυ ηδκ πθεονά ημοξ ηαηέθοβακ ζημοξ 

θυθμοξ ηαζ ζηζξ ημνοθέξ ηςκ αμοκχκ βζα κα ζςεμφκ. Ώθμφ 

θμζπυκ μζ επενμί έπαεακ υζα πνμακαθένεδηακ, μζ 

Κμονασζίηεξ επέζηερακ ιε αζθάθεζα ζηδκ παηνίδα ημοξ.  

Σμ πενζζηαηζηυ ιε ημκ Βθέθακηα ζοκέαδ ημ ιήκα 

Μμοπάναι, πεκήκηα ή πεκήκηα πέκηε διένεξ πνζκ ηδ 

βέκκδζδ ημο Πνμθήηδ Μςπάιιακη  πμο ακηζζημζπμφζε 

ζηα ηέθδ Φεανμοανίμο ή ηζξ ανπέξ Μανηίμο ημ 571 ι.Υ.. 
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ηδκ πναβιαηζηυηδηα εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί εομίςκμξ 

εείμξ πνμάββεθμξ ημο θςηυξ πμο εα ενπυηακ βζα κα 

ζοκμδέρεζ ημκ ενπμιυ ημο Πνμθήηδ . 

Σα κέα ημο Πενζζηαηζημφ ιε ημκ Βθέθακηα έθηαζακ 

ιέπνζ ηζξ πζμ απμιαηνοζιέκεξ βςκζέξ, ημο ηυηε 

πμθζηζζιέκμο ηυζιμο. Δ Ώαδζζοκία (Ώζεζμπία) δζαηδνμφζε 

ζζπονμφξ δεζιμφξ ιε ημοξ Ρςιαίμοξ, εκχ μζ Πένζεξ, 

ακηίεεηα, ανίζημκηακ ζε εβνήβμνζδ βζα μπμζαδήπμηε 

ζηναηδβζηή αθθαβή πμο δζαθαζκυηακ ζημκ 

ημζκςκζημπμθζηζηυ μνίγμκηα, πμο ζφκημια ηαηέθααακ ηδκ 

Τειέκδ. Πανειπζπηυκηςξ, μζ Ρςιαίμζ ηαζ μζ Πένζεξ 

Ώοημηνάημνεξ εηπνμζςπμφζακ ημκ ζζπονυ πμθζηζζιέκμ 

ηυζιμ εηείκδξ ηδξ πενζυδμο. Σμ ζοιαάκ ημο Βθέθακηα 

επέζηδζε ηδκ πνμζμπή ημο ηυζιμο ζηδκ ζενυηδηα ημο Οίημο 

ημο Ώθθάπ, ηαζ έδεζλε υηζ Ο Ώθθάπ δζάθελε αοηυκ ημκ Οίημ 

βζα ζπίηζ ημο. Πνμέηορε ζηδ ζοκέπεζα υηζ εάκ ηάπμζμξ απυ 

ημ θαυ ζζπονζγυηακ υηζ ήηακ Πνμθήηδξ, αοηυ εα ανζζηυηακ 

ζε ανιμκία ιε ημ απμηέθεζια ημο Πενζζηαηζημφ ιε ημκ 

Βθέθακηα, ηαζ εα έδζκε ιζα δζηαζμθμβδιέκδ ελήβδζδ βζα ηδκ 

ηνοιιέκδ Θεία μθία πμο ανίζηεηαζ πίζς απυ ηδκ 

οπμζηήνζλδ ηςκ πμθοεεσζηχκ απέκακηζ ζημοξ Υνζζηζακμφξ 

ηαηά ηνυπμ πμο οπενααίκεζ ηδ ζπέζδ αζηίμο ηαζ αζηζαημφ.  

Ο ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ  απέηηδζε δέηα βζμοξ, ημκ 

Ώθ-Υάνζε, ημκ Aγ-Zμοιπάζν, ημκ Ώιπμφ Σάθζιπ, ημκ 

‗Ώιπκη Ώθθάπ, ημκ Υάιγα, ημκ Ώιπμφ Λάπαιπ, ημκ Ώθ-

Γάζκηαη, ημκ Ώθ-Μμοηάμοαι, ημκ Νηζνάν ηαζ ημκ Ώθ-
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‗Ώιπάξ. Βίπε επίζδξ έλζ ηυνεξ, μζ μπμίεξ ήηακ: δ Οοι Ώθ-

Υαηίι, δ Μπάννα, η ‗Άαηζηα, δ αθίβζα, δ Άνμοα ηαζ δ 

Οοιάζια. 

4. ‘Ακπλη Αιιάρ:  

Ήηακ μ παηέναξ ημο Πνμθήηδ Μςπάιιακη . Μδηένα 

ημο ήηακ δ Φάηζια, ηυνδ ημο ‗Ώιν ιπζκ ‗Ά‘ζδ ιπζκ ‗Εινάκ 

ιπζκ Μαπγμφι ιπζκ Γζάηαδα ιπζκ Mμφννα. Ο ‗Ώιπκη Ώθθάπ 

ήηακ μ ηαθφηενμξ απυ ημοξ βζμοξ ημο ‗Ώιπκη Ώθ-

Μμοηηάθζιπ, μ πζμ εκάνεημξ ηαζ μ πζμ αβαπδηυξ. Ήηακ 

επίζδξ μ βζμξ μ μπμίμξ ηα αέθδ ηδξ ιακηείαξ έδεζλακ υηζ εα 

πνέπεζ κα ζθαβζαζηεί ςξ εοζία ζημ Ώθ-Κά‗ιπα. ηακ μ 

‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ απέηηδζε δέηα βζμοξ ηαζ εηείκμζ 

εκδθζηζχεδηακ, ημοξ απμηάθορε ημ ιοζηζηυ ημο ηάια, ζημ 

μπμίμ εηείκμζ ζζςπδθά ηαζ οπάημοα ζοκαίκεζακ. Ο ‗Ώιπκη 

Ώθ-Μμοηηάθζιπ έβναρε ηα μκυιαηά ημοξ ζηα αέθδ ηδξ 

ιακηείαξ ηαζ ηα έδςζε ζημ Φφθαηα ηδξ πζμ αβαπδιέκδξ 

εευηδηάξ ημο, ημο Υμφιπαθ. Ώκαηάηερε ηα αέθδ ηαζ φζηενα 

ηνάαδλε. Σμ αέθμξ έδεζλε υηζ μ ‗Ώιπκη Ώθθάπ ήηακ αοηυξ 

πμο έπνεπε κα εοζζαζηεί. Ο ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ ηυηε 

πήνε ημ παζδί ζημ Ώθ-Κά‗ιπα ιαγί ιε έκα λονάθζ βζα κα 

ζθάλεζ ημ παζδί. Οζ Κμονάζξ, μζ εείμζ ημο απυ ηδκ θοθή ηςκ 

Μπακί Μαπγμφι ηαζ μ αδενθυξ ημο Ώιπμφ Σάθζιπ, υιςξ, 

ημκ απέηνερακ απ‘ ημ κα πναβιαημπμζήζεζ ημ ζημπυ ημο. 

Γήηδζε ζηδ ζοκέπεζα ηζξ ζοιαμοθέξ ημοξ ζε υ,ηζ αθμνμφζε 

ημ ηάια ημο. Ώοημί ημο πνυηεζκακ κα ηαθέζεζ ιζα ιάκηζζζα 

βζα κα ηνίκεζ εηείκδ. Ώοηή ημκ δζέηαλε κα ηνααήλεζ ηα αέθδ 
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ακάιεζα ζημκ ‗Ώιπκη Ώθθάπ ηαζ ζε δέηα ηαιήθεξ. 

Πνμζέεεζε επίζδξ υηζ δ δζαδζηαζία εα πνέπεζ κα 

επακαθδθηεί ιε επζπθέμκ δέηα ηαιήθεξ ηάεε θμνά πμο εα 

επζθεβυηακ ημ αέθμξ ιε ημ υκμια ημο ‗Ώιπκη Ώθθάπ, ιέπνζ 

κα ζηακμπμζδεεί μ εευξ. Δ δζαδζηαζία θμζπυκ επακαθήθεδηε 

ιέπνζ πμο μ ανζειυξ ηςκ ηαιδθχκ έθηαζε ηζξ εηαηυ. ε 

αοηυ ημ ζδιείμ ημ αέθμξ έδεζλε ηζξ ηαιήθεξ, μζ μπμίεξ ηαηά 

ζοκέπεζα ζθαβζάζηδηακ (πνμξ ζηακμπμίδζδ ημο Υμφιπαθ), 

ακηί βζα ημ βζμ ημο. Οζ ζθαβζαζιέκεξ ηαιήθεξ έιεζκακ εηεί 

ςξ ηνμθή βζα υθμοξ, ακενχπμοξ ηαζ γχα. 

Ώοηυ ημ πενζζηαηζηυ πνμηάθεζε ηδκ αθθαβή ζημ θυνμ 

αίιαημξ πμο ζοκήεςξ βζκυηακ δεηηυξ ζηδκ Ώνααία. Ήηακ 

δέηα ηαιήθεξ, αθθά ιεηά απυ αοηυ ημ βεβμκυξ αολήεδηε 

ζηζξ εηαηυ. Ώνβυηενα, ημ Εζθάι ημ απμδέπηδηε αοηυ. Κάηζ 

άθθμ πμο ζπεηίγεηαζ πμθφ ζηεκά ιε ημ παναπάκς γήηδια 

είκαζ αοηυ πμο είπε ηάπμηε μ Πνμθήηδξ : 

«Δίκαη ν απόγνλνο ησλ δύν ζθαγηαζκέλσλ.» 

εκκμχκηαξ ημκ Εζιαήθ  ηαζ ημκ ‗Ώιπκη Ώθθάπ. Ο ‗Ώιπκη 

Ώθ-Μμοηηάθζιπ δζάθελε ηδκ Άιεκα, ηυνδ ημο Οοάπιπ ιπζκ 

‗Ώιπκη Μακάθ ιπζκ Γμφπνα ιπζκ Κζθάιπ, ςξ ζφγοβμ βζα ημ 

βζμ ημο, ‗Ώιπκη Ώθθάπ. Ώοηή επμιέκςξ ηαηείπε ελέπμοζα 

εέζδ υζμκ αθμνά ηδκ ηαηαβςβή ηαζ ηδκ ανζζημηναηζηή 

εέζδ. Ο παηέναξ ηδξ ήηακ ανπδβυξ ηςκ Μπακί Γμφπνα, ηαζ 

ζημκ μπμίμ είπακ απμδμεεί ιεβάθεξ ηζιέξ. Πακηνεφηδηακ 

ζηδ Μέηηα ηαζ θίβμ ανβυηενα, μ ‗Ώιπκη Ώθθάπ ζηάθεδηε 

απυ ημκ παηένα ημο ζηδ Μεδίκα κα αβμνάζεζ πμονιάδεξ, 
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υπμο ηαζ πέεακε. Καηά ιία άθθδ εηδμπή, μ ‗Ώιπκη Ώθθάπ 

ζηάθεδηε ζημ Λεαάκηεξ (παθαζά ονία) βζα έκα ειπμνζηυ 

ηαλίδζ ηαζ πέεακε ζηδ Μεδίκα επζζηνέθμκηαξ. Θάθηδηε ζημ 

ζπίηζ ημο Ώκ-Νάιπβα Ώθ-Γά‗κηζ. Ήηακ εζημζζπέκηε εηχκ 

υηακ πέεακε. Οζ πενζζζυηενμζ ζζημνζημί θέκε υηζ μ εάκαηυξ 

ημο ζοκέαδ θίβμοξ ιήκεξ πνζκ ηδ βέκκδζδ ημο Μςπάιιακη 

. Κάπμζμζ άθθμζ έπμοκ πεζ υηζ ζοκέαδ δφμ ιήκεξ ιεηά ηδ 

βέκκδζδ ημο Πνμθήηδ . ηακ δ Άιεκα έιαεε βζα ημ 

εάκαημ ημο άκδνα ηδξ, ηίιδζε ηδ ικήιδ ημο ιε ιζα πμθφ 

ζοβηζκδηζηή εθεβεία. 

Ο ‗Ώιπκη Ώθθάπ άθδζε πμθφ ιζηνή πενζμοζία – πέκηε 

ηαιήθεξ, θίβεξ ηαηζίηεξ, ιζα ααδζζοκή οπδνέηνζα, πμο 

θεβυηακ Μπάναηα -Οοι ‘Άζιακ- πμο έπεζηα δζεηέθεζε ςξ 

παναιάκα ημο Πνμθήηδ . 
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Ζ ΓΔΝΝΖΖ ΣΟΤ ΜΩΥΑΜΜΑΝΣ 

ΚΑΗ ΣΑ ΑΡΑΝΣΑ ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΟΤ 

Θ ΓΕΝΝΘΘ ΣΟΤ: 

Ο Μςπάιιακη , μ Άνπςκ ηςκ Πνμθδηχκ, βεκκήεδηε 

ζηδκ ημζθάδα Μπακί Υάζζι ζηδ Μέηηα, έκα πνςζκυ 

Αεοηέναξ, ηδκ έκαηδ ημο ιήκα Ραιπί‗ Ώθ-Άμοαθ, ηδκ ίδζα 

πνμκζά ιε ημ Πενζζηαηζηυ ημο εθέθακηα, ηαζ ημ 

ηεζζαναημζηυ έημξ ηδξ ααζζθείαξ ημο Υμζνυδ Ώ‘ 

Άκμοζζνμοάκ (Κίζνα), δδθ. ζηζξ είημζζ ή ζηζξ είημζζ δφμ 

Ώπνζθίμο ημο 571 ι.Υ. ζφιθςκα ιε ημ θυβζμ Μςπάιιακη 

μοθάζιακ Ώθ-Μακζμονθμφνζ.  

Ο Ειπκ ά‗κη ηαηέβναρε υηζ δ ιδηένα ημο Πνμθήηδ  
είπε: «ηακ βεκκήεδηε, έκα θςξ αβήηε απυ ημ αζδμίμ ιμο 

ηαζ θχηζζε ηα παθάηζα ημο Λεαάκηεξ (παθαζά ονία).» Ο 

Άπιακη, μ Ώκη-Νηάνιζ ηαζ άθθμζ ηαηέβναρακ ηάηζ πανυιμζμ 

ιε αοηυ. 

Έπεζ επίζδξ θεπεεί, αθθά αιθζθεβυιεκα, υηζ ζδιακηζηέξ 

πνμεζδμπμζήζεζξ (ζδιεία) ζοκυδερακ ηδ βέκκδζή ημο. 

Αεηαηέζζενα ιπαθηυκζα ημο παθαηζμφ ημο Υμζνυδ Ώ‘ 

Άκμοζζνμοάκ (Κίζνα) βηνειίζηδηακ, δ Εενή θςηζά ηςκ 

Μάβςκ [μπαδχκ ηδξ Μαβείαξ (Magianism - δ θαηνεία ηδξ 

θςηζάξ)] έζαδζε, ηαζ ιενζηέξ εηηθδζίεξ ζηδ Λίικδ άμοα 
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ηαηέννεοζακ ηαζ αμφθζαλακ. Ώοηά ηα ηαηέβναρακ μ Ώη-

Σάιπανζ, μ Ώθ-Μπάζπαηζ ηαζ άθθμζ, πςνίξ υιςξ ηδκ 

πανάεεζδ πδβχκ, μφηε ακαθένμκηαζ ζηδκ ζζημνία ηςκ 

άθθςκ θαχκ. 

Δ ιδηένα ημο έζηεζθε αιέζςξ κα εζδμπμζήζμοκ ημκ 

παππμφ ημο, ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ βζα ημ εοπάνζζημ 

βεβμκυξ. Ώοηυξ ήνεε ζ‘ αοηήκ ιε πανά, ημκ πήβε ζημ Ώθ-

Κά‗ιπα, πνμζεοπήεδηε ζημκ Ώθθάπ ηαζ ημκ εοπανίζηδζε. Ο 

‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ μκυιαζε ημ παζδί Μςπάιιακη, έκα 

υκμια πμο ηυηε δεκ ήηακ ζοκδεζζιέκμ βζα ημοξ Άνααεξ. Σμο 

έηακε πενζημιή ηδκ έαδμιδ ιένα ζφιθςκα ιε ημ ανααζηυ 

έεζιμ. 

Δ πνχηδ βοκαίηα πμο ημκ εήθαζε ιεηά ηδ ιδηένα ημο 

ήηακ δ Θμοάζιπα, δ οπδνέηνζα ημο Ώιπμφ Λάπαιπ, ιαγί ιε 

ημ βζμ ηδξ, Μαζνμφπ. Βίπε πζμ παθζά εδθάζεζ ημκ Υάιγα 

ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ ηαζ ανβυηενα εήθαζε ημκ 

Ώιπμφ άθαια ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθ-Άζακη Ώθ-Μαπγμφιζ. 

ΚΑΣΑ ΣΘ ΒΡΕΦΙΚΘ ΣΟΤ ΘΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΜΠΑΝΙ Α‘ΝΣ 

Ήηακ ημζκή ζοκήεεζα ηςκ Ώνάαςκ πμο γμφζακ ζε 

πυθεζξ, κα ζηέθκμοκ ηα παζδζά ημοξ ζε ΐεδμοίκεξ ηνμθμφξ 

(βζα εδθαζιυ) χζηε κα ιεβαθχζμοκ εθεφεενα ηαζ οβζεζκά 

ζηα πενίπςνα ηδξ ενήιμο υπμο εα ακέπηοζζακ έκα βενυ 

ζχια ηαζ εα απμηημφζακ ημκ αοεεκηζηυ ηνυπμ μιζθίαξ ηαζ 

ημοξ ηνυπμοξ ηςκ αεδμοίκςκ, πμο ήηακ βκςζημί βζα ηδκ 

ζηακυηδηά ημοξ ζηδκ ζςζηή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ βζα ημ 
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υηζ ήηακ εθεφεενμζ απυ ηζξ αζεέκεζεξ πμο ζοκήεςξ οπήνπακ 

ζηζξ πυθεζξ. 

Ο ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ δζάθελε ηδ Υαθίια ιπζκη Ώιπί 

Αομ‘άζιπ απυ ηδ θοθή Μπακί ά‗κη ιπζκ Μπαην βζα ημ 

εδθαζιυ ηαζ ημ ιεβάθςια ημο Πνμθήηδ . φγοβυξ ηδξ 

ήηακ μ Ώθ-Υάνζε ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθ-‗Οφγα, ιε ημ πνμζςκφιζμ 

Ώιπί Κάιπζα, απυ ηδκ ίδζα θοθή. 

Ο Μςπάιιακη  είπε πμθθά εεηά αδέθθζα, ημκ ‗Ώιπκη 

Ώθθάπ ιπζκ Ώθ-Υάνζε, ηδκ Ώκίζα ιπζκη Ώθ-Υάνζε, ηδ 

Υμοδάθα ή Σγμοδάια ιπζκη Ώθ-Υάνζε (βκςζηή ςξ Ώζ-

ασιά‘), δ μπμία θνυκηζγε ημκ Πνμθήηδ  ηαζ ημκ Ώιπμφ 

μοθβζάκ ιπζκ Ώθ-Υάνζε ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ, 

ελάδεθθμ ημο Πνμθήηδ . Ο Υάιγα ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθ-

Μμοηηάθζιπ, εείμξ ημο Πνμθήηδ , εδθάζηδηε απυ ηζξ ίδζεξ 

δφμ ηνμθμφξ, ηδκ Θμοάζιπα ηαζ ηδ Υαθίια Ώζ-α‗κηέζα, 

πμο εήθαζακ ηαζ ημκ Πνμθήηδ . 

Οζ παναδυζεζξ ακαθένμκηαζ ελαίζζα ζημ πχξ δ Υαθίια 

ηαζ υθμξ μ μίημξ ηδξ εοκμήεδηακ ιε ζοκεπυιεκεξ 

ηαθμηοπίεξ υζμ μ Μςπάιιακη  έγδζε οπυ ηδκ θνμκηίδα 

ημοξ ςξ ανέθμξ. Ο Ειπκ Εζπάη θέεζ υηζ δ Υαθίια δζδβήεδηε 

υηζ δ ίδζα, ιαγί ιε ημκ άκδνα ηδξ ηαζ έκα ιςνυ πμο εήθαγε, 

έθοβακ απυ ημ πςνζυ ηδξ ιαγί ιε ηάπμζεξ βοκαίηεξ απυ ηδ 

θοθή ηδξ πνμξ ακαγήηδζδ ιςνχκ βζα εδθαζιυ. Βίπε: 

«Βίπε πενάζεζ έκαξ πνυκμξ λδναζίαξ ηαζ πείκαξ ηαζ δεκ 

είπαιε κα θάιε ηίπμηα. Κααάθδζα ιζα θεοηή βασδμφνα. 
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Βίπαιε ιαγί ιαξ ηαζ ιζα βένζηδ εδθοηή ηαιήθα, δ μπμία, ια 

Σμκ Ώθθάπ, δεκ έαβαγε μφηε ιζα ζηαβυκα βάθα. Αεκ 

ιπμνμφζαιε κα ηθείζμοιε ιάηζ ηδ κφπηα βζαηί ημ παζδί 

έηθαζβε επεζδή πεζκμφζε. Αεκ οπήνπε ανηεηυ βάθα ζηα 

ζηήεζα ιμο ηαζ μφηε ηαζ δ ηαιήθα είπε ηίπμηα κα ημ ηαΎζεζ. 

Πνμζεοπυιαζηακ ζοκέπεζα βζα ανμπή ηαζ άιεζδ 

ακαημφθζζδ απυ ηδ δφζημθδ ηαηάζηαζδ. Ώκέαδηα ζηδ 

βασδμφνα ιμο, πμο ήηακ αδφκαηδ ηαζ αδφκαιδ, ηαζ δεκ 

ιπμνμφζε κα ζοκααδίζεζ ιε ημ οπυθμζπμ ηανααάκζ, ιέπνζ 

πμο θηάζαιε ζηδ Μέηηα ράπκμκηαξ παζδζά βζα κα ηα 

εδθάζμοιε. Καιία βοκαίηα ακάιεζά ιαξ δεκ δέπηδηε ημκ 

Ώββεθζαθυνμ Σμο Ώθθάπ  υηακ ηδξ πνμζθένεδηε. Σμκ 

ανκμφιαζηακ επεζδή ιαξ θέβακε υηζ ήηακ μνθακυ. Βίπαιε 

πνμζδθςεεί ζηδκ αιμζαή πμο εα παίνκαιε απυ ημκ παηένα 

ημο παζδζμφ. Καζ είπαιε: ‗‗ Έκα μνθακυ! Σζ ιπμνεί κα 

ηάκμοκ δ ιδηένα ηαζ μ παππμφξ ημο;‘‘ Καζ βζ‘ αοηυ ημκ 

απμννίραιε. Κάεε βοκαίηα πμο είπε ένεεζ ιαγί ιμο έανζζηε 

έκα ιςνυ ια εβχ δεκ έανζζηα. Καζ υηακ ήιαζηακ έημζιμζ κα 

θφβμοιε είπα ζημ ζφγοβυ ιμο: ‗‗Μα Σμκ Ώθθάπ, δε εέθς κα 

βονίζς πίζς ιαγί ιε ηζξ άθθεξ βοκαίηεξ πςνίξ ιςνυ. Μα 

Σμκ Ώθθάπ, εα πάς ηαζ εα πάνς αοηυ ημ μνθακυ.‘‘ Βίπε, 

‗‗Αε εα ιαξ αθάρεζ ιζα ηέημζα πνάλδ ηαζ ίζςξ Ο Ώθθάπ ιαξ 

εοθμβήζεζ ιέζς αοημφ.‘‘ Καζ έηζζ πήβα ηαζ ημκ πήνα απθά 

βζαηί δεκ οπήνπε άθθδ εκαθθαηηζηή βζα ιέκα απυ ημ κα ημκ 

πάνς. ηακ ημκ πήνα ηαζ ημκ έααθα ζηα ζηήεδ ιμο, αοηά 

έαβαθακ βάθα, υζμ ήεεθε ημ παζδί. Ήπζε ιέπνζ πμο 

ζηακμπμζήεδηε, ηαζ ημ ίδζμ έηακε ηαζ μ εεηυξ αδεθθυξ ημο 

ηαζ ιεηά ηαζ ηα δφμ πήβακ βζα φπκμ. Πνζκ απυ αοηυ, δεκ 
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ιπμνμφζαιε κα ημζιδεμφιε απυ ημ ηθάια ημο δζημφ ιμο 

ιςνμφ. Έπεζηα μ άκδναξ ιμο πήβε ζηδκ ηαιήθα ιαξ κα ηδκ 

ανιέλεζ ηαζ εκεμοζζάζηδηε υηακ ακαηάθορε πςξ είπε πμθφ 

βάθα. Σδκ άνιελε ηαζ ήπζαιε ιέπνζ πμο πμνηάζαιε. Σμ 

επυιεκμ πνςί μ άκδναξ ιμο ιμφ είπε: «Μα Σμκ Ώθθάπ, 

Υαθίια, ανήηεξ έκα εοθμβδιέκμ παζδί.» Καζ ημο απάκηδζα: 

«Μα ηδ Υάνδ Σμο Ώθθάπ, ημ εφπμιαζ» 

Δ Υαθίια είπε, επίζδξ: «Καζ ηααάθδζα ηδ βασδμφνα ιμο, 

έπμκηαξ ιαγί ιμο ημ παζδί. Μα Σμκ Ώθθάπ, ακέπηολε 

ηαπφηδηα ηυζμ βνήβμνα, πμο ηα οπυθμζπα βασδμφνζα ημο 

ηανααακζμφ δε ιπμνμφζακ κα ηδκ αημθμοεήζμοκ, ιέπνζ πμο 

μζ οπυθμζπεξ βοκαίηεξ ιμο είπακ, ‗‗Χ, ηυνδ ημο Ώιπί 

Αμο‘άζιπ, ηζ ζοκέαδ; Πήβαζκε πζμ ζζβά, δε ιπμνμφιε κα ζε 

θηάζμοιε. Ώοηή δεκ είκαζ δ ίδζα βασδμφνα ιε ηδκ μπμία 

ήνεεξ;‘‘ Σμοξ είπα, ‗‗Ναζ, ια Σμκ Ώθθάπ, αοηή είκαζ.‘‘ 

Βηείκεξ είπακ, ‗‗Μα Σμκ Ώθθάπ, ηάηζ ηδξ ζοιααίκεζ.‘‘ 

Έπεζηα θηάζαιε ζηα ζπίηζα ιαξ ζηδ Μπάκζ ά‗κη. Μα Σμκ 

Ώθθάπ, δε βκςνίγς πζμ άβμκδ πενζμπή απυ αοηήκ. Καζ υηακ 

θηάζαιε ιε ημ παζδί ανήηαιε υηζ ηα πνυααηά ιαξ είπακ 

πμθφ βάθα. Μέπνζ πμο μζ ηάημζημζ ημο θαμφ ιμο, είπακ 

ζημοξ αμζημφξ ημοξ, ‗‗Πδβαίκεηε υπμο πδβαίκεζ μ αμζηυξ 

ηδξ Υαθίια.‘‘ Καζ ζοκεπίζαιε κα έπμοιε ηδκ εοθμβία ηαζ 

ηδκ αφλδζδ ηςκ αβαεχκ απυ Σμκ Ώθθάπ, ιέπνζ πμο ημ παζδί 

έθηαζε δφμ πνμκχκ ηαζ απμβαθαηηίζηδηε. Ώκαπηοζζυηακ 

βνήβμνα, ηαζ υηακ ήηακ δφμ εηχκ, ήηακ ήδδ έκα δοκαηυ 

παζδί.» Δ Υαθίια είπε, επίζδξ, «Καζ πήβαιε ημ παζδί ζηδ 

ιδηένα ημο, εκχ εέθαιε πμθφ κα ιείκεζ ιαγί ιαξ, θυβς υζςκ 
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είδαιε απυ ηδκ εοθμβία ημο. Μζθήζαιε ιε ηδ ιδηένα ημο 

ηαζ ηδξ είπα, ‗‗Θα ήηακ ηαθφηενμ ακ άθδκεξ ημ παζδί ιαγί 

ιαξ ιέπνζ κα ιεβαθχζεζ πενζζζυηενμ, βζαηί θμαάιαζ βζ‘ 

αοηυκ ηζξ αζεέκεζεξ ηδξ Μέηηαξ.‘‘ Βπζιείκαιε ιέπνζ πμο 

ηεθζηά άθδζε ημ παζδί κα επζζηνέρεζ ιαγί ιαξ.» 

ΣΟ ΧΙΙΜΟ ΣΟΤ ΣΘΘΟΤ 

Έηζζ, μ Πνμθήηδξ  επέζηνερε ζημοξ Μπακί ά‗κη. 

Μεηά απυ θίβμ ηαζνυ, έβζκε ημ ελήξ πενζζηαηζηυ: ημ απίπ 

Μυζθει ακαθένεηαζ υηζ μ Άκαξ είπε: «Ο Σγζιπνείθ 

(Γαανζήθ) ήνεε ζημκ Πνμθήηδ  εκχ έπαζγε ιε ηα άθθα 

παζδζά ηαζ ημκ πήνε, άκμζλε ημ ζηήεμξ ημο ηαζ έαβαθε ηδκ 

ηανδζά ημο. Έπεζηα έαβαθε έκα ημιιάηζ απυ αοηή ηαζ είπε: 

«Ώοηυ ήηακ ημ ιενίδζμ ημο αηακά απυ ζέκα (ιέζς ημο 

μπμίμο μ αηακάξ ιπμνμφζε κα ζμο ρζεονίζεζ βζα κα ζε 

παναζφνεζ ζε ηαηέξ πνάλεζξ).» Μεηά ηδκ ηαεάνζζε ιε κενυ 

απυ ηδ Γάιγαι ζε ιζα πνοζή θεηάκδ. Μεηά έκςζε ηδκ 

ηανδζά ηαζ ηδκ έααθε ζηδ εέζδ ηδξ. Οζ θίθμζ ημο παζδζμφ 

έηνελακ ζηδ ιδηένα ημο, δδθ ηδκ ηνμθυ ημο, ηαζ είπακ: «ηα 

αθήεεζα, μ Μςπάιιακη δμθμθμκήεδηε.» ημκ είδακ κα 

ένπεηαζ ιε πθςιζαζιέκμ πνυζςπμ. Ο Άκαξ είπε επίζδξ: 

«Έαθεπα (πμθφ ανβυηενα, υηακ ήηακ ζε ιεβάθδ δθζηία μ 

Πνμθήηδξ ) ηζξ μοθέξ απυ ημ νάρζιμ ζημ ζηήεμξ ημο.» 

Θ ΕΠΙΣΡΟΦΘ ΣΘ ΤΜΠΟΝΕΣΙΚΘ ΜΘΣΕΡΑ ΣΟΤ 
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Μεηά απυ αοηυ ημ βεβμκυξ, δ Υαθίια ακδζφπδζε βζα ημ 

παζδί ηαζ ημ πήβε ζηδ ιδηένα ημο υπμο ηαζ έιεζκε ιέπνζ ηα 

έλζ ημο. 

ηδ ικήιδ ημο ιαηανίηδ άκδνα ηδξ, δ Άιεκα απμθάζζζε 

κα επζζηεθηεί ημκ ηάθμ ημο ζηδ Γζάενζιπ (Μεδίκα). 

Ξεηίκδζε έκα ηαλίδζ 500 πζθζμιέηνςκ ιε ημ μνθακυ παζδί 

ηδξ, ηδκ οπδνέηνζα Οοι Άζιακ ηαζ ημκ πεεενυ ηδξ ‗Ώιπκη 

Ώθ-Μμοηηάθζιπ. Πέναζε έκα ιήκα εηεί ηαζ λεηίκδζε κα 

επζζηνέρεζ ζηδ Μέηηα. ημ δνυιμ, αννχζηδζε ζμαανά ηαζ 

πέεακε ζηδκ Ώιπμοά‘ ζηδ δζαδνμιή ακάιεζα ζηδ Μέηηα 

ηαζ ηδ Μεδίκα. 

Θ ΚΘΔΕΜΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΜΠΟΝΕΣΙΚΟ ΠΑΠΠΟΤ ΣΟΤ 

Ο ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ έθενε ημ παζδί ζηδ Μέηηα. 

Ήηακ πμθφ ηνοθενυξ πνμξ ημ παζδί, ημκ μνθακυ εββμκυ ημο, 

ημο μπμίμο δ πνυζθαηδ ζοιθμνά (μ εάκαημξ ηδξ ιδηέναξ 

ημο) πνμζηέεδηε ζημοξ πυκμοξ ημο πανεθευκημξ ημο. Ο 

‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ ήηακ πζμ ηνοθενυξ ιε ημκ εββμκυ 

ημο πανά ιε ηα ίδζα ημο ηα παζδζά. Αεκ άθδζε πμηέ ημ παζδί 

κα κζχζεζ ιμκαλζά, ακηίεεηα ημκ πνμηζιμφζε πάκηα απυ ηα 

δζηά ημο παζδζά. Ο Ειπκ Υζζάι ηαηέβναρε: «Έκα ζηνχια 

ημπμεεηήεδηε ζηδ ζηζά ημο Ώθ-Κά‗ιπα βζα ημκ ‗Ώιπκη Ώθ-

Μμοηηάθζιπ. Σα παζδζά ημο ηάεμκηακ βφνς απυ αοηυ ημ 

ζηνχια, ηαζ πμηέ πάκς, πνμξ ηζιήκ ημο παηένα ημοξ, αθθά μ 

Μςπάιιακη  ηαευηακ πάκς ζε αοηυ. Οζ εείμζ ημο ημκ 

έπαζνκακ απυ εηεί, αθθά υπμηε μ ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ ημ 
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έαθεπε, έθεβε: «Ώθήζηε ημκ εββμκυ ιμο. Ονηίγμιαζ ζημ 

κμια Σμο Ώθθάπ υηζ αοηυ ημ παζδί εα ηαηαθάαεζ ιζα πμθφ 

ζδιακηζηή εέζδ.» Κάεζγε ημ παζδί ζημ ζηνχια, πάζδεοε ηδκ 

πθάηδ ημο ηαζ ήηακ πάκηα εοπανζζηδιέκμξ ιε υ,ηζ έηακε ημ 

παζδί». 

ηακ μ Μςπάιιακη  ήηακ μηηχ εηχκ, δφμ ιδκχκ ηαζ 

δέηα διενχκ, μ παππμφξ ημο, ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ 

πέεακε ζηδ Μέηηα. Πνζκ πεεάκεζ, υιςξ, έδςζε ηδκ 

ηδδειμκία ημο παζδζμφ ζημκ Ώιπμφ Σάθζιπ, αδεθθυ ημο 

παηένα ημο Πνμθήηδ . 

Θ ΚΘΔΕΜΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΜΠΟΝΕΣΙΚΟ ΘΕΙΟ ΣΟΤ 

Ο Ώιπμφ Σάθζιπ θνυκηζζε ημκ ακζρζυ ημο ιε ημκ 

ηαθφηενμ ηνυπμ. Σμκ είπε ιαγί ιε ηα παζδζά ημο ηαζ ημκ 

λεπχνζγε απυ αοηά. Σμκ λεπχνζζε ιε ιεβάθμ ζεααζιυ ηαζ 

εηηίιδζδ. Ο Ώιπμφ Σάθζιπ ζοκέπζζε κα αβαπά ημκ ακζρζυ 

ημο ηαζ κα ημκ πνμζηαηεφεζ απυ υθμοξ ημοξ ηζκδφκμοξ βζα 

ζανάκηα πνυκζα. Οζ ζπέζεζξ ημο ιε ημοξ άθθμοξ ελανηζυκηακ 

απυ ημ θένζζιυ ημοξ πνμξ ημκ Πνμθήηδ . 

Ο Ειπκ ‗Ώζάηζν ακέθενε υηζ μ Σγαθπμφια ιπζκ 

‗Οφνθμοηα είπε: «Ήνεα ζηδ Μέηηα ιζα άκοδνδ πνμκζά, ηαζ 

μζ Κμονάζξ ήηακ ακαζηαηςιέκμζ  ηαζ πνμζεφπμκηακ βζα 

ανμπή, ηαζ έκαξ απυ αοημφξ είπε: «Ώξ πνμζεοπδεμφιε ζημοξ 

Ώθ-Λαη ηαζ Ώθ-‗Οφγγα (δφμ είδςθα)». Κάπμζμξ άθθμξ είπε: 

«Ώξ πνμζεοπδεμφιε ζημ Μακάη (έκα είδςθμ)». Μα ηάπμζμξ 

ζεααζηυξ άκηναξ είπε: «Μα πμφ απεοεφκεζηε, αθμφ 
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ανίζημκηαζ ακάιεζά ζαξ μζ απυβμκμζ ημο Ειπναπήι 

(Ώαναάι) ηαζ ημο Εζιαήθ;». Έηζζ μζ Κμονάζξ είπακ: 

«Βκκμείξ ημκ Ώιπμφ Σάθζιπ;». Ώιέζςξ πήβακ ζημκ Ώιπμφ 

Σάθζιπ ηαζ ημο είπακ: «! Ώιπμφ Σάθζιπ, δ ημζθάδα έπεζ 

βίκεζ άβμκδ ηαζ πςνίξ θφθθα ηαζ ηα παζδζά πεζκμφκ, αξ πάιε 

κα πνμζεοπδεμφιε βζα ανμπή». Ο Ώιπμφ Σάθζιπ πήβε ζημ 

Ώθ-Κά‗ιπα ιε έκα κεανυ παζδί πμο ήηακ υιμνθμ ζακ ημκ 

ήθζμ, ηαζ έκα ιαφνμ ζφκκεθμ ήηακ πάκς απυ ημ ηεθάθζ ημο. 

Ο Ώιπμφ Σάθζιπ πήνε ημ παζδί ηαζ ημ έααθε ιε ηδκ πθάηδ 

ημο ζημκ ημίπμ ημο Ώθ-Κά‗ιπα, εκχ δεκ οπήνπε μφηε έκα 

ζφκκεθμ ζημκ μονακυ ηαζ πνμζεοπήεδηε βζα ανμπή. Ώιέζςξ 

ιαγεφηδηακ ζφκκεθα απυ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ άνπζζε 

κα πέθηεζ δοκαηή ανμπή πμο πνμηάθεζε ηζξ πδβέξ κα 

ηνέπμοκ κενυ ηαζ έηακε ηδ βδ βυκζιδ.» 

Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟ ΜΠΑΧΙΡΑ 

ηακ μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ  ήηακ δχδεηα 

πνμκχκ, πήβε ιαγί ιε ημ εείμ ημο, Ώιπμφ Σάθζιπ, ζε έκα 

επαββεθιαηζηυ ηαλίδζ ζημ Λεαάκηεξ (παθαζά ονία). ηακ 

έθηαζακ ζηδ Μπμφζνα (έκα ημιιάηζ ημο Λεαάκηεξ (παθαζά 

ονία), ζηδκ επανπία ημο Υαμονάκ πμο ανζζηυηακ οπυ 

Ρςιασηή ηονζανπία), ζε εηείκδ ηδκ πενζμπή οπήνπε έκαξ 

ιμκαπυξ ιε ημ υκμια Μπαπίνα (ημ πναβιαηζηυ ημο υκμια 

ήηακ Γεχνβζμξ), μ μπμίμξ, υηακ ηαηέαδηε ημ ηανααάκζ ημο 

Ώιπμφ Σάθζιπ, αβήηε κα ημοξ ζοκακηήζεζ, εκχ πνζκ απυ 

εηείκδ ηδκ διένα πμηέ δεκ είπε αβεζ βζα κα ημοξ ζοκακηήζεζ. 

Ο ιμκαπυξ πέναζε ιεηαλφ ημοξ ιέπνζ πμο έπζαζε ημ πένζ ημο 
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Μςπάιιακη  ηαζ είπε: «Ώοηυξ είκαζ μ αθέκηδξ υθμο ημο 

ηυζιμο, αοηυξ είκαζ μ απυζημθμξ Σμο Κονίμο υθμο ημο 

ηυζιμο. Ώοηυκ ζηέθκεζ Ο Ώθθάπ ςξ έθεμξ βζα υθμκ ημκ 

ηυζιμ.» Ο Ώιπμφ Σάθζιπ ημκ νχηδζε: «Πςξ ημ λένεζξ 

αοηυ;» Βηείκμξ απάκηδζε: «ηακ ειθακζζηήηαηε απυ ηδ 

ιενζά ημο Ώθ-‗Άηαιπα, δεκ οπήνπε μφηε ιζα πέηνα μφηε έκα 

δέκδνμ πμο κα ιδκ ημκ πνμζηοκήζεζ! Καζ αοηά δεκ 

πνμζηοκμφκ ηακέκακ, πανά ιυκμκ έκακ Πνμθήηδ. Βπίζδξ, 

ημκ ακαβκςνίγς απυ ηδ ζθναβίδα ηδξ Πνμθδηείαξ πμο 

ανίζηεηαζ ηάης απυ ημκ χιμ ημο, πμο ιμζάγεζ ιε ιήθμ. 

Βιείξ ημκ ανίζημοιε (Πνμθδηείεξ βζα ημκ ενπμιυ ημο) ζηα 

αζαθία ιαξ (ηδκ Ώβία Γναθή).» Έπεζηα ημοξ θζθμλέκδζε 

αθεζδχξ, ηαζ επίζδξ γήηδζε απυ ημκ Ώιπμφ Σάθζιπ κα 

ζηείθεζ ημ παζδί πίζς ζηδ Μέηηα ηαζ κα ιδκ ημκ πάεζ ζημ 

Λεαάκηεξ (παθαζά ονία) θμαμφιεκμξ ημοξ Βαναίμοξ ηαζ 

ημοξ Ρςιαίμοξ. Ο Ώιπμφ Σάθζιπ οπάημοζε ηαζ ημκ έζηεζθε 

ζηδ Μέηηα ιε ιενζημφξ απυ ημοξ οπδνέηεξ ημο. 

Ο ΑΛ-ΦΙΣΗΑΡ ΠΟΛΕΜΟ 

ηακ μ Πνμθήηδξ Μςπάιιακη  ήηακ ζηδκ δθζηία ηςκ 

είημζζ εηχκ έβζκε μ Ώθ-Φζηγάν πυθειμξ ζηδκ θασηή αβμνά 

ημο ‗Οοηάδ ιεηαλφ ηςκ Κμονάζξ ηαζ ηςκ Μπακί Κζκάκα απυ 

ηδ ιζα πθεονά ηαζ ηςκ Κάζξ ‗Ώσθάκ απυ ηδκ άθθδ. Ο θυβμξ 

αοημφ ημο πμθέιμο ήηακ υηζ έκαξ απυ ημοξ Μπακί Κζκάκα 

ζηυηςζε ηνεζξ άκηνεξ απυ ημοξ Κάζξ ‗Ώίθάκ, ηαζ δ είδδζδ 

αοηή έθηαζε ζηδ θασηή αβμνά ημο ‗Οοηάδ ηαζ μζ δφμ μιάδεξ 

ελμνβίζηδηακ. Ο Υάνιπ ιπζκ Οοιάβζα, ελ‘ αζηίαξ ηδξ 
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πενίμπηδξ εέζδξ ημο ηαζ ηδξ έκηζιδξ ηαηαβςβήξ ημο, ήηακ μ 

δβέηδξ ηςκ Κμονάζξ ηαζ ηςκ ζοιιάπςκ ημοξ. Ώοηυξ μ 

πυθειμξ θεβυηακ Ώθ-Φζηγάν πυθειμξ επεζδή πανααίαζακ 

ηδκ ζενυηδηα ημο Εενμφ Μήκα. Ο Πνμθήηδξ  πανεονέεδ 

ζημ πθεονυ ηςκ εείςκ ημο, αθθά δε ζήηςζε πένζ εκάκηζα 

ζημοξ επενμφξ ημοξ. Σμ ιυκμ πμο έηακε ήηακ υηζ εημίιαγε 

ηα αέθδ βζα ημοξ εείμοξ ημο.  

Θ ΤΜΠΟΛΙΣΕΙΑ ΣΟΤ ΑΛ-ΦΟΤΝΣΟΤΛ 

Χξ απμηέθεζια ημο Ώθ-Φζηγάν πμθέιμο έβζκε δ 

ζοιπμθζηεία ημο Ώθ-Φμοκημφθ ιεηαλφ πμθθχκ θφθςκ απυ 

ημοξ Κμονάζξ. Οζ Μπακμφ Υάζζι, μζ Μπακμφ Ώθ-

Μμοηηάθζιπ, μζ Άζακη ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθ-‗Οφγγα, Γάπνα ιπζκ 

Κζθάιπ ηαζ μζ Σάζι ζιπκ Μχννα ζοβηεκηνχεδηακ ζημ ζπίηζ 

ημο ‗Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ Σγμοκη‗άκ Ώθ-Σάζιζ βζα κα 

δδιζμονβήζμοκ ιζα ημζκμπμθζηεία πμο εα πανείπε 

δζηαζμζφκδ βζα ηάεε ηαηαπζεζιέκμ ηαζ βζα κα ζοιθςκδεεί 

υηζ αοημί εα ημκ αμδεμφκ εκακηίμκ ηάεε άδζημο ιέπνζ κα 

απμηηήζεζ μ ηαηαπζεζιέκμξ υθα ηα δζηαζχιαηά ημο. Ο 

Ώββεθζαθυνμξ Σμο Ώθθάπ , αθμφ έθααε ημ Κάθεζια βζα 

ηδκ Ώπμζημθή ημο, είπε: «Ήιμοκ πανχκ ζημκ μίημ ημο 

‗Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ Σγμοκη‗άκ ζε ιζα ζοιπμθζηεία πμο είκαζ 

πζμ αλζμπνεπήξ βζα ιέκα απυ ηζξ ηυηηζκεξ ηαιήθεξ (μζ 

ηυηηζκεξ ηαιήθεξ είπακ ηδκ πζμ ιεβάθδ πνδιαηζηή αλία βζα 

ημοξ Άνααεξ εηείκδ ηδκ επμπή). Ώηυια ηαζ ηχνα ζηδκ 

επμπή ημο Εζθάι εα απακημφζα εεηζηά ακ ηαθμφιμοκ ζε ιζα 

ηέημζα ζοιπμθζηεία.» 
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ηδκ πναβιαηζηυηδηα, ημ πκεφια αοηήξ ηδξ ζοιπμθζηείαξ 

ήηακ ακηίεεημ ιε ηδκ Ώθ-Σγάπζθεσα (πνμ–Εζθαιζηή πενίμδμ), 

πμο ήηακ ααζζζιέκδ ζημ ναηζζζιυ ηαζ ηδκ αθμζίςζδ ιυκμ 

ζηδ θοθή. Ώθμνιή βζα ηδ δδιζμονβία αοηήξ ηδξ 

ημζκμπμθζηείαξ, θέβεηαζ υηζ ήηακ ημ ελήξ πενζζηαηζηυ: 

Κάπμζμξ άκενςπμξ απυ ηδ θοθή Γμοιπάζκη ήνεε ςξ 

έιπμνμξ ζηδ Μέηηα, υπμο πμφθδζε ηάπμζα πνμσυκηα ζημκ 

Ώθ-‗Ώξ ιπζκ Οοά‘ζθ Ώζ-άπιεσ. Ο ηεθεοηαίμξ δεκ πθήνςζε 

ηδ ηζιή ηςκ πνμσυκηςκ. Ο πςθδηήξ γήηδζε αμήεεζα απυ ηζξ 

δζάθμνεξ μζημβέκεζεξ ηςκ Κμονάζξ, υπςξ ημοξ ‗Ώιπκη Ώκη-

Νηάν, ημοξ Μαπγμφι, ημοξ Σγμφιαπ, ημοξ απι ηαζ ημοξ 

‗Ώκηέζ, αθθά εηείκμζ δεκ εζζάημοζακ ηζξ εηηθήζεζξ ημο. 

Μεηά ηαηέθοβε ζε ιζα αμοκμημνθή ηαζ άνπζζε ιε υθδ ημο 

ηδ δφκαιδ κα απαββέθθεζ ζηίπμοξ ιε πανάπμκμ βζα ηδκ 

αδζηία πμο είπε οπμζηεί. Ο Ώγ-Γμοιπαίν ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθ-

Μμοηηάθζιπ ημκ άημοζε ηαζ ενεφκδζε ημ εέια. Σεθζηά, ηα 

ιέθδ ηδξ πνμακαθενεείζαξ ζοκέθεοζδξ ζοκακηήεδηακ ηαζ 

δδιζμφνβδζακ αοηήκ ηδκ ημζκμπμθζηεία ηαζ έπεζηα πήβακ 

ζημκ Ώθ-‗Ώξ ιπζκ Οοά‘ζθ ηαζ ημκ ακάβηαζακ κα πθδνχζεζ 

ημ πνέμξ ημο. 

Θ ΠΡΩΣΘ ΔΟΤΛΕΙΑ ΣΟΤ ΜΩΧΑΜΜΑΝΣ 

Ο Μςπάιιακη  δεκ είπε ζοβηεηνζιέκμ επάββεθια ζηδκ 

πνυςνδ κζυηδ ημο, αθθά έπεζ ακαθενεεί υηζ δμφθεοε ζακ 

αμζηυξ υηακ ήηακ ζημοξ Μπακί ά‗κη, ηαζ επίζδξ ζηδ 

Μέηηα. ηδκ δθζηία ηςκ είημζζ πέκηε εηχκ πήβε ζημ 

Λεαάκηεξ (παθαζά ονία) ςξ έιπμνμξ βζα θμβανζαζιυ ηδξ 
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Υακηίηγα (δ εοανέζηδζδ Σμο Ώθθάπ επ‘ αοηήξ). Ο Ειπκ 

Εζπάη ακέθενε υηζ δ Υακηίηγα, ηυνδ ημο Υμοάζθεκη, ήηακ 

ιζα επζπεζνδιαηίαξ ιε ιεβάθδ πενζμοζία ηαζ ηζιή. 

Πνμζεθάιαακε ακενχπμοξ κα ηάκμοκ ηζξ δμοθεζέξ ηδξ ιε 

αιμζαή έκα πμζμζηυ επί ηςκ ηενδχκ ηδξ. Ο θαυξ ηςκ 

Κμονάζξ ήηακ ςξ επί ημ πθείζημκ έιπμνμζ, ηαζ έηζζ υηακ δ 

Υακηίηγα πθδνμθμνήεδηε βζα ημ Μςπάιιακη , βζα ηα 

βειάηα αθήεεζα θυβζα ημο, ηδ ιεβάθδ εζθζηνίκεζα ημο ηαζ 

ημοξ εοβεκζημφξ ηνυπμοξ ημο, ημκ ακαγήηδζε. Σμο 

πνμζέθενε κα πάεζ ζημ Λεαάκηεξ (παθαζά ονία) ηαζ κα 

ηάκεζ ηζξ δμοθεζέξ ηδξ, ηαζ εα ημο έδζκε ιεβαθφηενδ αιμζαή 

απυ υηζ ζημοξ άθθμοξ. Θα έζηεθκε επίζδξ ημ ζηθάαμ ηδξ, 

Μάζζανα, ιαγί ημο. Ώοηυξ ζοιθχκδζε ηαζ πήβε ιε ημκ 

οπδνέηδ ηδξ ζημ Λεαάκηεξ (παθαζά ονία) βζα ειπυνζμ. 

Ο ΓΑΜΟ ΣΟΤ ΜΕ ΣΘΝ ΧΑΝΣΙΣΗΑ: 

ηακ μ Πνμθήηδξ  επέζηνερε ζηδ Μέηηα, δ Υακηίηγα 

παναηήνδζε ζηα πνήιαηά ηδξ πενζζζυηενα ηένδδ απυ ηζξ 

οπυθμζπεξ θμνέξ. Ο οπδνέηδξ ηδξ ηήξ ιίθδζε, επίζδξ βζα ηδκ 

αβκή δεζηή ημο Πνμθήηδ , βζα ημ βεκκαζυδςνμ παναηηήνα 

ημο, ηδ ααεζά εζθζηνζκή ζηέρδ ημο, ηδκ εζθζηνίκεζα ηαζ ηδκ 

ηζιζυηδηά ημο. οκεζδδημπμίδζε υηζ είπε ανεζ ημ ζηυπμ ηδξ. 

Πμθθμί πενίμπημζ άκδνεξ είπακ γδηήζεζ ημ πένζ ηδξ, αθθά 

πάκηα απέννζπηε ηζξ εηηθήζεζξ ημοξ. Βιπζζηεφηδηε ηδκ 

επζεοιία ηδξ ζηδ θίθδ ηδξ, Ναθίζα, ηυνδ ημο Μεκάιπε, δ 

μπμία αιέζςξ πήβε ζημ Μςπάιιακη  ηαζ ημο πνυηεζκε κα 

πακηνεοηεί ηδκ Υακηίηγα. Βηείκμξ δέπηδηε ηαζ γήηδζε απυ 
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ημοξ εείμοξ ημο κα πάκε ηαζ κα ιζθήζμοκ ζημ εείμ ηδξ 

Υακηίηγα βζα ημ εέια. ημ ζοιθςκδηζηυ βάιμο ιάνηονεξ 

ήηακ μζ Μπακμφ Υάζζι ηαζ μζ επζηεθαθείξ ηςκ Μμοκηάν. 

Ώοηυ ζοκέαδ δφμ ιήκεξ ιεηά απυ ηδκ επζζηνμθή ημο 

Πνμθήηδ  απυ ημ Λεαάκηεξ (παθαζά ονία). Σδξ έδςζε 

είημζζ ηαιήθεξ ςξ πνμίηα. Ώοηή ήηακ ηυηε 40 εηχκ ηαζ 

εεςνμφηακ δ ηαθφηενδ απυ ημ θαυ ηδξ ζε ηαηαβςβή, 

πενζμοζία ηαζ ζμθία. Ήηακ δ πνχηδ βοκαίηα πμο 

πακηνεφηδηε μ Ώββεθζαθυνμξ Σμο Ώθθάπ . Αεκ 

πακηνεφηδηε ηαιία άθθδ ιέπνζ ημ εάκαηυ ηδξ. 

Θ ΕΠΑΝΑΚΣΘΘ ΣΟΤ ΑΛ-ΚΑ‘ΜΠΑ ΚΑΙ ΣΟ ΗΘΣΘΜΑ 

ΣΘ ΔΙΑΙΣΘΙΑ 

ηακ μ Ώββεθζαθυνμξ Σμο Ώθθάπ  ήηακ ηνζάκηα πέκηε 

εηχκ άνπζγακ μζ Κμονάζξ κα λακαπηίγμοκ ημ Ώθ-Κά‗ιπα 

(Εενυ Οίημ). Ώοηυ έβζκε επεζδή ημ Ώθ-Κά‗ιπα ήηακ έκα 

παιδθυ ηηίνζμ ιε παθζέξ πέηνεξ πμο δεκ λεπενκμφζακ ζε 

φρμξ ηα 6,5 ιέηνα, απυ ηδ επμπή ημο Εζιαήθ . Βπίζδξ, 

δεκ είπε μνμθή ηαζ έδζκε εφημθδ πνυζααζδ ζημοξ ηθέθηεξ 

βζα κα πάνμοκ ημοξ εδζαονμφξ πμο είπε ιέζα. Ήηακ επίζδξ 

εηηεεεζιέκμ ζηα ζημζπεία ηδξ θφζεςξ -ηαεχξ είπε ηηζζηεί 

πμθφ ηαζνυ πνζκ- πμο απμδοκάιςκακ ηαζ νάβζγακ ημοξ 

ημίπμοξ ημο. Πέκηε πνυκζα πνζκ βίκεζ Πνμθήηδξ, ζοκέαδ ιζα 

ιεβάθδ πθδιιφνα ζηδ Μέηηα πμο έθηαζε ιέπνζ ημ Ώθ-

Κά‗ιπα, ηαζ αοηυ ηυκηερε κα ηαηεδαθζζηεί. Οζ Κμονάζξ 

έπνεπε κα ημ λακαηηίζμοκ βζα κα πνμζηαηέρμοκ ηδκ 

ζενυηδηα ηαζ ηδ εέζδ ημο. Ώπμθάζζζακ κα πνδζζιμπμζήζμοκ 
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ιυκμ κυιζια πνήιαηα ζημ πηίζζιμ ημο Ώθ-Κά‗ιπα, ηαζ έηζζ 

υζα πνήιαηα πνμένπμκηακ απυ πμνκεία, ημημβθοθία ή 

άδζηεξ πνάλεζξ απμηθείμκηακ. ηδκ ανπή ημοξ είπε 

ηαηααάθθεζ ηυζμ ημ δέμξ πμο δεκ ημθιμφζακ κα 

ηαηεδαθίζμοκ ημκ ημίπμ, αθθά μ Ώθ-Οοαθίκη ιπζκ Ώθ-

Μμοβίνα Ώθ-Μαπγμφιζ έπζαζε ηδ αανζμπμφθα θέβμκηαξ: 

«Χ! Ώθθάπ δεκ εέθμοιε κα ηάκμοιε πανά ιυκμ ημ ηαθυ.» 

ηαζ άνπζζε κα ηαηεδαθίγεζ. ΐθέπμκηαξ υηζ δεκ ημο είπε 

ζοιαεί ηακέκα ηαηυ, μζ οπυθμζπμζ ζοιιεηείπακ ζηδκ 

ηαηεδάθζζδ ηςκ ημίπςκ ιέπνζ πμο έθηαζακ ηα εειέθζα πμο 

είπε νίλεζ μ Ειπναπήι (Ώαναάι) . Ώνπίγμκηαξ κα 

λακαπηίγμοκ ημοξ ημίπμοξ ημο, ηαηέκεζιακ ηζξ ενβαζίεξ 

ακάιεζα ζηζξ θοθέξ. Κάεε θοθή ήηακ οπεφεοκδ βζα ηδκ 

ακαηαηαζηεοή εκυξ ηιήιαημξ. Οζ θοθέξ ιάγερακ πέηνεξ ηαζ 

άνπζζακ ημ ηηίζιμ. Σζξ πέηνεξ έζηνςζε έκαξ Ρςιαίμξ 

ηηίζηδξ ιε ημ υκμια Μπαημφι. Οζ ενβαζίεξ ζοκεπίζηδηακ 

ιέπνζ πμο έθηαζε δ ζηζβιή κα ημπμεεηήζμοκ ζηδ εέζδ ηδξ 

ηδκ Μαφνδ Λίεμ. Μεηά λέζπαζε θμβμιαπεία ακάιεζα ζημοξ 

ανπδβμφξ, δ μπμία ηνάηδζε βζα ηέζζενζξ ιε πέκηε ιένεξ, 

αθμφ μ ηαεέκαξ επζεοιμφζε κα ημπμεεηήζεζ ηδ Λίεμ ζηδ 

εέζδ ηδξ. Δ θμβμιαπεία έβζκε ηυζμ έκημκδ ιέπνζ πμο 

ηυκηερε κα βίκεζ πυθειμξ. Βοηοπχξ, μ βδναζυηενμξ ακάιεζα 

ζημοξ ανπδβμφξ, Ώιπμφ Οοιάζβζα ιπζκ Ώθ-Μμοβίνα Ώθ-

Μαπγμφιζ, έηακε ιζα πνυηαζδ πμο έβζκε δεηηή απυ υθμοξ. 

Βίπε: «Ώξ αθήζμοιε αοηυκ πμο εα ιπεζ πνχημξ ζημκ Εενυ 

Οίημ κα απμθαζίζεζ πμζυξ εα ημπμεεηήζεζ ηδ Λίεμ.» Δ 

ΐμφθδζδ Σμο Ώθθάπ ήηακ μ Ώββεθζαθυνμξ Σμο  κα ιπεζ 

πνχημξ ζημ Σγαιί. ΐθέπμκηάξ ημκ, υθμζ υζμζ ανίζημκηακ 
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εηεί, θχκαλακ: «Νάημξ μ Ώθ-‘Ώιείκ (Ο έιπζζημξ). Σμκ 

απμδεπυιαζηε (ςξ ηνζηή). Ώοηυξ είκαζ μ Μςπάιιακη.». Σμο 

είπακε ημ εέια ηαζ αοηυξ γήηδζε έκα ιακδφα ημκ μπμίμ 

ημπμεέηδζε ζημ έδαθμξ ηαζ ημπμεέηδζε ηδ Λίεμ ζημ ηέκηνμ 

ημο. Έπεζηα γήηδζε απυ ημοξ ακηζπνμζχπμοξ ηςκ δζαθυνςκ 

θοθχκ κα πζάζμοκ ηα άηνα ημο ιακδφα ηαζ κα ζδηχζμοκ ηδ 

Λίεμ υθμζ ιαγί ηαζ υηακ ηδ θηάζακε ημκηά ζηδ εέζδ ηδξ, μ 

Πνμθήηδξ  ηδκ πήνε ιε ηα πένζα ημο ηαζ ηδκ ημπμεέηδζε 

ζηδ ζςζηή ηδξ εέζδ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ηαηαπναΰκεδηε 

ιζα ηαηάζηαζδ ιεβάθδξ έκηαζδξ ηαζ έκαξ ηενάζηζμξ 

ηίκδοκμξ απμθεφπεδηε απυ ηδ ζμθία ημο Πνμθήηδ . 

Οζ Κμονάζξ λέιεζκακ απυ κυιζια πνήιαηα, ηαζ βζα αοηυ 

ιείςζακ πέκηε ιε έλζ ιέηνα απυ ηδ αυνεζα πθεονά ημο Ώθ-

Κά‗ιπα, πμο μκμιάγεηαζ Ώθ-Υίηγν ηαζ Ώθ-Υαηίι. ήηςζακ 

ηδκ πυνηα πάκς απυ ημ επίπεδμ ημο εδάθμοξ, χζηε κα 

επζηνέπμοκ ηδκ είζμδμ ιυκμ ζε υπμζμκ επζεοιμφζακ. ηακ 

ημ ηηίνζμ έθηαζε ηα 15 ιέηνα πενίπμο ζε φρμξ ακέβεζνακ ηδ 

ζηέβδ πμο ζηεηυηακ ζε έλζ ημθχκεξ. 

ηακ ηεθείςζε ημ ηηίζζιμ ημο Ώθ-Κά‗ιπα, είπε πάνεζ 

ηεηνάβςκμ ζπήια δεηαπέκηε ιέηνα ρδθυ. Δ πθεονά ιε ηδ 

Μαφνδ Λίεμ ηαζ δ απέκακηί ηδξ είπακ ιήημξ δέηα ιέηνα δ 

ηαεειζά. Δ Μαφνδ Λίεμξ απείπε 1.5 ιέηνμ απυ ημ επίπεδμ 

ημο εδάθμοξ. Οζ δομ άθθεξ πθεονέξ είπακ ιήημξ δχδεηα 

ιέηνα δ ηαεειζά. Δ πυνηα ανζζηυηακ ζε φρμξ δφμ ιέηνςκ 

απυ ημ έδαθμξ. Βπίζδξ οπήνπε ιζα δμιζηή ηαηαζηεοή φρμοξ 

25 εηαημζηχκ ηαζ πθάημοξ 30 εηαημζηχκ ηαηά ιέζμ υνμ 
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πμο πενζέααθθε ημ Ώθ-Κά‗ιπα. Οκμιαγυηακ Ώζ-αδνμοάκ, 

ηαζ ήηακ ανπζηά ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ημο Εενμφ Οίημο. 

ΜΙΑ ΤΝΣΟΜΘ ΑΝΑΚΟΠΘΘ ΣΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΤ 

ΜΩΧΑΜΜΑΝΣ ΠΡΙΝ ΣΘΝ ΕΝΑΡΞΘ ΣΘ ΗΩΘ ΣΟΤ Ω 

ΠΡΟΦΘΣΘ 

Ο Πνμθήηδξ Μςπάιιακη , ζοκδφαγε ζηα κζάηα ημο ηα 

ηαθφηενα ημζκςκζηά παναηηδνζζηζηά. Ήηακ έκαξ 

οπμδεζβιαηζηυξ άκενςπμξ ιε ζςζηή ζηέρδ ηαζ αθάκεαζηδ 

δζαίζεδζδ. Ήηακ πνμζηζζιέκμξ ιε κμδιμζφκδ, βκδζζυηδηα 

ζηδ ζηέρδ ηαζ αηνίαεζα ζηδκ επζθμβή ηςκ ιέζςκ πμο 

μδδβμφκ ζε αηνζαείξ ζηυπμοξ. Δ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ ζζςπή 

ημο, ημκ αμδεμφζε πμθφ ζηδ ζοκήεεζα ημο δζαθμβζζιμφ ηαζ 

ηδξ ααεζάξ ακαγήηδζδξ ηδξ αθήεεζαξ. Με ημ αβκυ ημο ιοαθυ 

ηαζ ιε ηδκ ηαεανή ημο θφζδ ημζημφζε ηζξ ζηάζεζξ γςήξ ηαζ 

ηζξ οπμεέζεζξ ηςκ ακενχπςκ. Ώπέθεοβε ημοξ ιφεμοξ ηαζ 

ακαθάαακε εκενβυ νυθμ ζε μηζδήπμηε εεςνμφζε 

επμζημδμιδηζηυ ηαζ πνήζζιμ, δζαθμνεηζηά, απμιαηνοκυηακ 

απυ αοηυ. Γζα πανάδεζβια: απέθεοβε κα πίκεζ ηναζί, κα 

ηνχεζ ηνέαξ απυ ζθαβζαζιέκα ζε αςιμφξ γχα βζα πάνζκ ηςκ 

εζδχθςκ, ή κα παναημθμοεεί εζδςθμθαηνζηέξ εηδδθχζεζξ. 

Ώζζεακυηακ ηενάζηζα απμζηνμθή ή πμθφ πενζζζυηενμ 

απέπεεζα βζα ηα είδςθα. Αεκ εα ακεπυηακ ζε ηαιζά 

πενίπηςζδ ηάπμζμξ κα μνηίγεηαζ ζημκ Ώθ-Λάη ηαζ ζημκ Ώθ-

‗Οφγγα. Δ πνυκμζα Σμο Ώθθάπ ημκ απμιάηνοκε πςνίξ 

αιθζαμθία απυ υθεξ ηζξ απμηνμοζηζηέξ ηαζ ζαηακζηέξ 

πνάλεζξ. Ώηυιδ ηαζ υηακ πνμζπάεδζε κα οπαημφζεζ ζημ 
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έκζηζηηυ ημο ηαζ κα απμθαφζεζ ηάπμζεξ πανέξ ηδξ γςήξ ή κα 

αημθμοεήζεζ ηάπμζεξ ακήεζηεξ παναδυζεζξ, δ πνυκμζα Σμο 

Ώθθάπ πανεκέαδ χζηε κα απμηνέρεζ ηάεε πανεηηνμπή απυ 

αοηήκ ηδκ πμνεία. Ο Ειπκ Ώθ-Ώείν ηαηέβναρε υηζ μ 

Μςπάιιακη  είπε: ―Αεκ πνμζπάεδζα πμηέ κα ηάκς υ,ηζ 

ηάκεζ ηαζ μ θαυξ ιμο, εηηυξ απυ δφμ θμνέξ. Κάεε θμνά 

πανεκέααζκε μ Ώθθάπ ηαζ ιε ήθεβπε βζα κα ιδκ ημ ηάκς ηαζ 

δεκ ημ λακαέηακα πμηέ ιέπνζ πμο μ Ώθθάπ ιε ηίιδζε ιε ημ 

ιήκοιά ημο. Μζα κφπηα είπα ζημ παζδί πμο αμζημφζε ιαγί 

ιμο ηα πνυααηα εκχ ήιαζηακ ζηδ αυνεζα πθεονά ηδξ 

Μέηηα:  «Μπμνείξ κα πνμζέλεζξ ηα πνυααηά ιμο ιέπνζ κα 

ιπς ιέζα ζηδ Μέηηα βζα κα δζαζηεδάζς υπςξ 

δζαζηεδάγμοκ μζ κέμζ;». Καζ ημ παζδί είπε:   «Βκηάλεζ, 

πήβαζκε.». Καζ εβχ πήβα, ιέπνζ πμο έθηαζα ημκηά ζημ 

πνχημ ζπίηζ ηδξ Μέηηαξ, ηαζ απυ εηείκμ ημ ζδιείμ άνπζζα 

κα αημφς ιμοζζηή ηαζ νχηδζα: «Σζ βίκεηαζ εδχ;». Κάπμζμξ 

απάκηδζε: «Βίκαζ βαιήθζμ πάνηο.» Κάεζζα βζα κα αημφζς, 

υιςξ μ Ώθθάπ έηθεζζε ηα αοηζά ιμο ηαζ ζφκημια έπεζα ζε 

ααεφ φπκμ. Σίπμηα δεκ ιε λοπκμφζε εηηυξ απυ ηδ γέζηδ ημο 

ήθζμο. Βπέζηνερα ζημ παζδί ηαζ αοηυ ιε νχηδζε βζα ημ ηζ 

έβζκε ηαζ εβχ ημο είπα ηζ ιμο ζοκέαδ. Έπεζηα άθθδ κφπηα 

έηακα αηνζαχξ ημ ίδζμ ηαζ ιπήηα ζηδ Μέηηα αθθά ιμο 

ζοκέαδ αηνζαχξ ημ ίδζμ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ θμνά. Μεηά 

απυ αοηυ δεκ έηακα ηάηζ ηαηυ πμηέ λακά.‖ 

Ο Πνμθήηδξ Μςπάιιακη  ήηακ βκςζηυξ ζημ θαυ ημο 

βζα ηδκ ζεικυηδηα ζηα ήεδ, βζα ηδκ εκάνεηδ ζοιπενζθμνά 

ημο ηαζ ημοξ εοβεκζημφξ ηνυπμοξ ημο. Ώπέδεζλε υηζ οπήνλε 
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ημ ζδακζηυ ημο άκδνα ηαζ δζέεεηε άιειπημ παναηηήνα. Ήηακ 

μ πζμ ελοπδνεηζηυξ ζημοξ ζοιπαηνζχηεξ ημο, μ πζμ 

εζθζηνζκήξ ζηα θεβυιεκά ημο ηαζ μ πζμ ήπζμξ ζηδκ 

ζδζμζοβηναζία ημο. Ήηακ μ πζμ ηαθυηανδμξ, αβκυξ ηαζ 

θζθυλεκμξ ηαζ αοηυξ πμο πάκηα εκηοπςζίαγε ημοξ 

ακενχπμοξ ιε ηδκ εοθααζηή ημο υρδ. Ήηακ μ πζμ εζθζηνζκήξ 

ηαζ μ πζμ ηαηάθθδθμξ ζημ κα ηδνήζεζ ιζα ζοιθςκία. Ήηακ μ 

πζμ αλζυπζζημξ ιέπνζ πμο μζ ζοιπμθίηεξ ημο ημκ 

απμηαθμφζακ Ώθ-‘Ώιείκ (Ο Ώλζυπζζημξ). Δ βοκαίηα ημο, δ 

ιδηένα ηςκ πζζηχκ, Υακηίηγα (δ εοανέζηδζδ Σμο Ώθθάπ επ‘ 

αοηήξ) ημο είπε ηάπμηε: «Βζφ ηναηάξ ζηεκμφξ δεζιμφξ ιε 

ημοξ ζοββεκείξ ζμο, επςιίγεζαζ ηα πνμαθήιαηα ηςκ άθθςκ, 

δίκεζξ απυ ηδκ πενζμοζία ζμο ζημοξ άπμνμοξ ηαζ ζηα 

μνθακά, ηζιάξ ηαζ ηαΎγεζξ ημοξ θζθμλεκμφιεκμφξ ζμο ηαζ 

αμδεάξ ημοξ άθθμοξ ζε δφζημθεξ πενζυδμοξ».  
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ΣΖ ΚΗΑ ΣΟΤ 

ΜΖΝΤΜΑΣΟ ΚΑΗ 

ΣΖ ΑΠΟΣΟΛΖ 

ΣΟΤ ΜΩΥΑΜΜΑΝΣ 

Ω ΠΡΟΦΖΣΖ 

ΦΑΕΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙΑ ΣΟΤ ΚΑΛΕΜΑΣΟ: 

Σμ ηάθεζια ημο Μςπάιιακη  ιπμνεί κα δζαηνζεεί ζε 

δφμ θάζεζξ παναηηδνζζηζηά μνζμεεηδιέκεξ: 

 

 Δ θάζδ ζηδ Μέηηα: ζπεδυκ δεηαηνία πνυκζα. 

 Δ θάζδ ζηδ Μεκηίκα: δέηα μθυηθδνα πνυκζα. 

 
Κάεε ιζα απυ ηζξ δφμ θάζεζξ πενζεθάιαακε 

παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα πμο δζαηνίκμκηακ εφημθα ιέζα 

απυ ημκ αηνζαή έθεβπμ ηςκ ζοκεδηχκ πμο ηζξ παναηηήνζγακ. 

Δ θάζδ ηδξ Μέηηαξ δζαηνίκεηαζ ζε ηνία ζηάδζα: 

 Σμ ζηάδζμ ημο ιοζηζημφ ηαθέζιαημξ: ηνία πνυκζα. 

 Σμ ζηάδζμ ηδξ ακαηήνολδξ ημο Καθέζιαημξ ζηδ 

Μέηηα: απυ ηδκ ανπή ημο ηέηανημο έημοξ ηδξ 
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Ώπμζημθήξ ηαζ ζπεδυκ ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο δέηαημο 

πνυκμο. 

 Σμ ζηάδζμ ημο ηαθέζιαημξ ζημ Εζθάι ηαζ ημο 

πμθθαπθαζζαζιμφ ημο πένα απυ ηδ Μέηηα: δζήνηεζε 

απυ ημ ηέθμξ ημο δέηαημο πνυκμο ηδξ Πνμθδηείαξ ηαζ 

επεηηάεδηε ιέπνζ ημ εάκαημ ημο Πνμθήηδ . 
 

Δ θάζδ ζηδ Μακηίκα εα ελεηαζηεί ανβυηενα υηακ ένεεζ δ 

χνα. 

τθ πθλιά τθσ Χιρά’ 

ηακ μ Πνμθήηδξ Μςπάιιακη  πθδζίαγε ηα ζανάκηα 

έηδ, θυβς ημο πκεοιαηζημφ πάζιαημξ ιεηαλφ ημο ίδζμο ηαζ 

ηςκ ζοιπαηνζςηχκ ημο, πμο οπήνπε θυβς ημο ζημπαζιμφ 

πμο επζδείηκοε βζα ημ ζφιπακ, ημκ ηυζιμ ηαζ ηδ δδιζμονβία, 

ηνυπμξ ζηέρδξ πμθφ δζαθμνεηζηυξ απυ αοηυκ ημο 

εζδςθμθαηνζημφ θαμφ ημο, άνπζζε κα ανέζηεηαζ ζημ κα ιέκεζ 

ιυκμξ ημο. Έηζζ, ζοκήεζγε κα παίνκεζ ιαγί ημο θίβμ θαβδηυ 

ηαζ κενυ ηαζ κα πδβαίκεζ ζηδ ζπδθζά ηδξ Υζνά‘, πμο 

ανίζηεηαζ ζημ υνμξ Ώκ-Νμον. Ώπείπε ιυθζξ 3 πζθζυιεηνα 

απυ ηδ Μέηηα. Ήηακ ιζα ιζηνή ζπδθζά ιήημοξ 4 ιέηνςκ ηαζ 

πθάημοξ 1,5 ιέηνμο. Πενκμφζε εηεί ημ ιήκα ημο Ραιακηάκ 

θαηνεφμκηαξ ηαζ ζημπάγμκηαξ υθα υζα ανίζημκηακ βφνς ημο 

απυ ηζξ μιμνθζέξ ημο ηυζιμο, ηαεχξ ηαζ βζα ημ πμζα δφκαιδ 

εα ιπμνμφζε κα ηνφαεηαζ πίζς απυ υθα αοηά, 

αιθζαάθθμκηαξ βζα ηα ακυδηα εζδςθμθαηνζηά δυβιαηα πμο 

είπακ αζπαζηεί μζ ζοιπαηνζχηεξ ημο. Ώοηή δ επζθμβή ημο 

βζα απμιυκςζδ πνμενπυηακ απυ Σμκ Ώθθάπ, χζηε κα 
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ηαεανίζεζ ημ ιοαθυ ημο απυ ηα εβηυζιζα ηαζ ηα αζήιακηα 

ακενχπζκα πνμαθήιαηα, πμο ηαηεοεφκμοκ ημ ιοαθυ ζε 

αοηήκ ηδ γςή, ηαζ βζα κα ημκ πνμεημζιάζεζ βζα ημ ζπμοδαίμ 

γήηδια πμο ημκ πενίιεκε, βζα κα είκαζ έημζιμξ κα ζδηχζεζ 

αοηυ ημ ζπμοδαίμ θμνηίμ πμο επνυηεζημ κα ακαιμνθχζεζ 

ημκ ηυζιμ ηαζ κα αθθάλεζ ηδ βναιιή ηδξ Εζημνίαξ ηδξ βδξ. 

Γζ‘ αοηυκ ημκ θυβμ Ο Ώθθάπ ζπεδίαζε αοηήκ ηδκ 

απμιυκςζδ ημο Πνμθήηδ  ηνία πνυκζα πνζκ κα ημο 

ειπκεφζεζ ημ Μήκοια. 

Ο ΣΗΙΜΠΡΕΙΛ (ΓΑΒΡΙΘΛ) ΣΟΤ ΦΕΡΝΕΙ ΣΘΝ 

ΑΠΟΚΑΛΤΨΘ 

ηακ ήηακ ζανάκηα εηχκ, ζηδκ δθζηία ηδξ 

μθμηθδνςιέκδξ ηεθεζυηδηαξ ηαηά ηδκ μπμία μζ Πνμθήηεξ 

θάιαακακ ηδκ εκημθή κα ιεηαδχζμοκ ημ Μήκοιά ημοξ, 

άνπζζακ κα ειθακίγμκηαζ ζδιάδζα ηδξ Πνμθδηζηήξ ημο 

ζδζυηδηαξ ηαζ κα θαίκμκηαζ ζζβά –ζζβά ζημκ μνίγμκηα ηδξ 

γςήξ· έκα απυ αοηά ηα ζδιάδζα ήηακ ημ υηζ οπήνπε ιζα 

πέηνα ζηδκ Μέηηα πμο ημκ παζνεημφζε. Βπίζδξ, θάιαακε 

αθδεζκά μνάιαηα βζα έλζ ιήκεξ. ,ηζ υναια θάιαακε, 

πναβιαημπμζμφηακ ιε ιεβάθδ αηνίαεζα, θακενά υπςξ ημ 

θςξ ηδξ διέναξ. Καηά ημ ιήκα Ραιακηάκ, ζημκ ηνίημ πνυκμ 

ηδξ απμιυκςζήξ ημο ζηδ ζπδθζά ηδξ Υζνά‘, Ο Ώθθάπ ήεεθε 

κα ελαπθχζεζ ημ Έθευξ Σμο ζηδ Γδ, βζα αοηυ ηίιδζε ημκ 

Μςπάιιακη  ιε ηδκ απμζημθή ημο, ηαζ ημο έζηεζθε ημκ 

Σγζιπνείθ (Γαανζήθ) ιε ιενζηά εδάθζα ημο Εενμφ Κμνακίμο. 
ζμκ αθμνά ηδκ αηνζαή διενμιδκία, πνμζεηηζηή ένεοκα ζε 
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έιιεζεξ απμδείλεζξ ηαζ ζπεηζηά ζημζπεία δείπκμοκ υηζ ήηακ δ 

Αεοηένα, 21
δ
 ιένα ημο ιήκα Ραιακηάκ, ηδ κφπηα, δδθαδή 

ηδξ 10δξ Ώοβμφζημο ημο 610 ι. Υ., υηακ μ Πνμθήηδξ  

ήηακ αηνζαχξ 40 εηχκ, 6 ιδκχκ ηαζ 12 διενχκ, ζφιθςκα ιε 

ημ ζεθδκζαηυ διενμθυβζμ, δδθ. 39 εηχκ, 3 ιδκχκ ηαζ 20 

διενχκ ζφιθςκα ιε ημ Γνδβμνζακυ διενμθυβζμ. 

Δ ‗Ά‘ζζα (ΏΎζα), δ θζθαθήεδξ (δ εοανέζηδζδ Σμο 

Ώθθάπ επ‘ αοηήξ), έδςζε ηδκ ελήξ αθήβδζδ βζ‘ αοηυ ημ 

ζδιακηζηυηαημ βεβμκυξ πμο έθενε ημ Θείμ θςξ πμο εα 

έδζςπκε ημ ζηυημξ ηδξ απζζηίαξ ηαζ ηδξ άβκμζαξ, μδήβδζε ηδ 

γςή ζε ιζα κέα πμνεία ηαζ επέθενε ηδ ζμαανυηενδ 

ηνμπμπμίδζδ ζηδ βναιιή ηδξ Εζημνίαξ ηδξ ακενςπυηδηαξ:  

«ηακ λεηίκδζε Ο Πνμθήηδξ  κα θαιαάκεζ ηδκ 

απμηάθορδ, αοηή ήνεε ιε ηδ ιμνθή αθδεζκχκ μναιάηςκ. 

πμηε έαθεπε έκα υναια, αοηυ πναβιαημπμζμφηακ ιε 

ιεβάθδ αηνίαεζα, θακενά υπςξ ημ θςξ ηδξ διέναξ. Άνπζζε 

κα αβαπάεζ ηδκ απμιυκςζδ ηαζ κα πδβαίκεζ ζηδ ζπδθζά 

Υζνά‘ βζα κα πνμζεφπεηαζ ηζξ κφπηεξ πνζκ κα επζζηνέρεζ 

ζηδκ μζημβέκεζά ημο βζα εθυδζα, ηαζ έπεζηα επέζηνεθε πάθζ 

πίζς ζηδ ζπδθζά, ιέπνζ πμο, απνυζιεκα, μ άββεθμξ Γαανζήθ 

ήθεε ζ‘ αοηυκ ιε ηδκ Ώθήεεζα ηαζ ημφ είπε: «Ώπάββεζθε.». Ο 

Πνμθήηδξ  ημο απάκηδζε: «Αε ιπμνχ κα δζααάζς». Ο 

Πνμθήηδξ  είπε: «Έπεζηα ιε πήνε ηαζ ιε αβηάθζαζε 

ζθζπηά ηαζ ιε δφκαιδ ιέπνζ πμο ελακηθήεδηα, ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ιε άθδζε ηαζ είπε: «Ώπάββεζθε». Καζ ημο 

απάκηδζα: «Αε ιπμνχ κα δζααάζς», ηαζ ιε πήνε ηαζ ιε 



 

101 

αβηάθζαζε ζθζπηά ηαζ ιε δφκαιδ βζα δεφηενδ θμνά ιέπνζ 

πμο ελακηθήεδηα. Έπεζηα ιε άθδζε ηαζ είπε: «Ώπάββεζθε». 

Ββχ είπα «Αε ιπμνχ κα δζααάζς». Με πήνε ηαζ ιε 

αβηάθζαζε ζθζπηά ηαζ ιε δφκαιδ βζα ηνίηδ θμνά, ηαζ έπεζηα 

ιε άθδζε ηαζ είπε: 

 Γηάβαζε! ην όλνκα ηνπ Κπξίνπ ζνπ, πνπ δεκηνύξγεζε. 

 Έπιαζε ηνλ άλζξσπν από ‘Άιαθ (θξεκάκελν ζξόκβν 

αίκαηνο).  Γηάβαζε! Καη Ο Κύξηόο ζνπ είλαη Ο πιένλ 

Γελλαηόδσξνο  [ Κνξάλην 96:1-3] 

Ο Πνμθήηδξ  επέζηνερε πνμξ ημ ζπίηζ ημο έπμκηαξ 

θάαεζ αοηά ηα εδάθζα, ιε ηδκ ηανδζά ημο κα ηνέιεζ. Μπήηε 

ζημ ζπίηζ ημο ηαζ είπε ζηδ Υακηίηγα ιπζκη Υμοάζθεκη, ηδ 

βοκαίηα ημο: «ηέπασέ ιε… ζηέπαζέ ιε.» Σμκ ζηέπαζε 

ιέπνζ πμο δνέιδζε. Βίπε ζηδ Υακηίγα:  «Σζ έπς πάεεζ;». Σδκ 

εκδιένςζε βζα ημ πενζζηαηζηυ ζηδ ζπδθζά πνμζεέημκηαξ, 

«η‘ αθήεεζα, θμαήεδηα βζα ημκ εαοηυ ιμο». Δ Υακηίηγα 

ημφ είπε: «πζ, ια ημκ Ώθθάπ! Ο Ώθθάπ πμηέ δεκ εα ζε 

απμβμδηεφζεζ. Βζφ ηναηάξ ζηεκμφξ δεζιμφξ ιε ημοξ 

ζοββεκείξ ζμο, επςιίγεζαζ ηα πνμαθήιαηα ηςκ άθθςκ, 

δίκεζξ απυ ηδκ πενζμοζία ζμο ζημοξ άπμνμοξ ηαζ ζηα 

μνθακά, ηζιάξ ηαζ ηαΎγεζξ ημοξ θζθμλεκμφιεκμφξ ζμο ηαζ 

αμδεάξ ημοξ άθθμοξ ζε δφζημθεξ πενζυδμοξ.» 

Ξεηίκδζε ιε ημκ Πνμθήηδ  βζα ημκ ελάδεθθυ ηδξ, 

Οοάναηα ιπζκ Νάμοθαθ ζιπκ Άζακη ιπζκ ‗Άιπκη Ώθ-

‗Οφγα, μ μπμίμξ είπε αζπαζηεί ημ Υνζζηζακζζιυ ηαηά ηδκ 
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πνμ –Εζθαιζηή πενίμδμ, ηαζ ήηακ βναθέαξ ηδξ ΐίαθμο ζηα 

Βανασηά. Ήηακ ηοθθυξ ηαζ δθζηζςιέκμξ άκηναξ. Δ Υακηίηγα 

ημο είπε: «Βλάδεθθε! Άημοζε ημκ Μςπάιιακη!» Ο 

Οοάναηα είπε: «Χ, Μςπάιιακη! Σζ είδεξ;» Ο Ώββεθζαθυνμξ 

Σμο Ώθθάπ ημο είπε αοηά πμο είπε δεζ. Ο Οοάναηα ημο 

απάκηδζε: «Ώοηυξ είκαζ μ Ναιμφξ (δδθ. μ άββεθμξ πμο ημο 

έπμοκ ειπζζηεοεεί ηα Θεσηά Μοζηζηά), ημκ μπμίμ Ο Ώθθάπ 

έζηεζθε ζημ Μςοζή.  Βφπμιαζ κα ήιμοκ κευηενμξ (βζα κα ζε 

οπμζηδνίλς). Βφπμιαζ κα είιαζ αηυια γςκηακυξ ηδ ζηζβιή 

πμο μ θαυξ ζμο εα ζε δζχλεζ». Ο Μςπάιιακη  νχηδζε: 

«Θα ιε δζχλμοκ;» Ο Οοάναηα απάκηδζε: «Ναζ!! πμζμξ 

έπεζ έθεεζ ιε ηάηζ πανυιμζμ ιε αοηυ πμο έθενεξ εζφ, έπεζ 

ηφπεζ επενζηήξ ακηζιεηχπζζδξ· ηαζ ακ είιαζ γςκηακυξ ιέπνζ 

εηείκδ ηδ ιένα, ηυηε εα ζε οπμζηδνίλς ζεεκανά.» Μεηά απυ 

ιενζηέξ ιένεξ μ Οοάναηα πέεακε ηαζ δ Ώπμηάθορδ 

δζεηυπδ. 

Διακοπι τθσ αποκάλυψθσ 

Τπάνπμοκ δζάθμνεξ απυρεζξ βζα ηδ δζάνηεζα ηδξ 

δζαημπήξ ηδξ Ώπμηάθορδξ. Ο Ειπκ ά‗κη ακέθενε υηζ μ Ειπκ 

‗Ώιπάξ είπε πςξ δ Ώπμηάθορδ ζηαιάηδζε βζα ιενζηέξ 

ιένεξ. Μεηά απυ πνμζεηηζηή ιεθέηδ, αοηυ θαίκεηαζ κα είκαζ 

ημ ζςζηυ. 

Βηείκμ ημ δζάζηδια, μ Πνμθήηδξ , έπεζε ζε έκα είδμξ 

ηαηάεθζρδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε έηπθδλδ ηαζ απμνία. Ο Ώθ-

Μπμοπάνζ ακέθενε: 
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«Δ Ώπμηάθορδ ζηαιάηδζε βζα θίβμ ηαζ μ Πνμθήηδξ  

θοπήεδηε ηυζμ, πμο πήβε βνήβμνα ζηδκ ημνοθή εκυξ 

αμοκμφ κα πέζεζ. ηακ έθηαζε ζηδκ ημνοθή ημο αμοκμφ ηαζ 

πήβε κα πέζεζ, μ Σγζιπνείθ (Γαανζήθ) ειθακίζηδηε ζε αοηυκ 

ηαζ ημο είπε: «Χ Μςπάιιακη! Βίζαζ πνάβιαηζ μ 

Ώββεθζαθυνμξ Σμο Ώθθάπ», μπυηε δ ηανδζά ημο δνέιδζε 

ηαζ επέζηνερε ζπίηζ. ηακ είδε υηζ δ Ώπμηάθορδ δεκ 

επέζηνεθε, έηακε ημ ίδζμ, αθθά μ Σγζιπνείθ (Γαανζήθ) ηάεε 

θμνά πμο ήεεθε κα πέζεζ ειθακζγυηακ πάθζ ιπνμζηά ημο ηαζ 

ημο έθεβε υ,ηζ ημο είπε πεζ κςνίηενα.» 

Ο Σηιμπρείλ (Γαβριιλ) φζρνει ξανά τθν αποκάλυψθ 

Σου Αλλάχ 

Ο Ειπκ Υάηγν είπε: ‗Ώοηυ (δ παφζδ ηδξ απμηάθορδξ 

Σμο Ώθθάπ βζα ιενζηέξ ιένεξ) βζκυηακ βζα κα ακαημοθίζεζ 

ημκ Ώββεθζαθυνμ Σμο Ώθθάπ  απυ ημ θυαμ πμο έκζςεε ηαζ 

κα ημκ ηάκεζ κα πενζιέκεζ ιε ακοπμιμκδζία ηδκ 

Ώπμηάθορδ. Καζ υηακ έβζκε αοηυ, Ο Ώθθάπ ημκ ηίιδζε λακά 

ιε ηδκ Ώπμηάθορδ. Ο Πνμθήηδξ  είπε:  

«Έιεζκα ζηδ ζπδθζά ηδξ Υζνά‘ βζα έκακ ιήκα. ηακ πέναζε, 

ηαηέαδηα ζηδκ ημζθάδα ηαζ ηάπμζμξ ιε θχκαλε. Κμίηαλα 

δελζά ιμο ηαζ δεκ είδα ηίπμηα. Κμίηαλα ζηα ανζζηενά ιμο 

ηαζ δεκ είδα ηίπμηα. Κμίηαλα ιπνμζηά ιμο ηαζ δεκ είδα 

ηίπμηα. Κμίηαλα πίζς ιμο ηαζ δεκ είδα ηίπμηα. ήηςζα ημ 

ηεθάθζ ιμο ηαζ είδα ηάηζ. Βίδα ημκ άββεθμ πμο είπε ένεεζ ζε 

ιέκα ζηδ ζπδθζά ηδξ Υζνά‘. Καευηακ ζε ιζα 
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ηανέηθα ακάιεζα ζηδ βδ ηαζ ημκ μονακυ. Φμαήεδηα πμθφ 

ηαζ έπεζα ζημ έδαθμξ. Πήβα ζηδ Υακηίηγα ηαζ ηδξ είπα, 

‗‗ηέπαζέ ιε…, ηέπαζέ ιε... Ρίλε ιμο ηνφμ κενυ.‘‘» Ο 

Πνμθήηδξ  είπε ζηδ ζοκέπεζα: «Δ Υακηίηγα ιε ζηέπαζε 

ηαζ ιμφ ένζλε ηνφμ κενυ. Καζ ήνεακ ζε ιέκα αοηά ηα 

εδάθζα»: 

 Ω! εζύ (Πξνθήηε) πνπ είζαη ζθεπαζκέλνο (κε έλα 

καλδύα)!  ήθσ θαη πξνεηδνπνίεζε!  Καη ηνλ Κύξην 

ζνπ δόμαζε.  Καη εμάγληζε ηα ελδύκαηά ζνπ!  Καη 

απνκαθξύλζνπ από ην Αξ-Ρνύηδδ (ηα είδσια θαη ηελ 

εηδσινιαηξία) (όπσο ήδε θάλεηο)!  [Κνξάλην 74:1-5] 

Ο Ειπκ Υάηγν είπε ζηδ ζοκέπεζα: «Ώοηυ ήηακ πνζκ απυ ηδκ 

επζαμθή ηδξ πνμζεοπήξ. Μεηά απυ αοηυ δ Ώπμηάθορδ 

άνπζζε κα ένπεηαζ ζε ιυκζιδ αάζδ.» 

Σμ παναπάκς πακηίε ακαθένεηαζ ζημ απίπ Ώθ-Μπμοπάνζ. 

Ώοηά ηα Βδάθζα ζδιαημδυηδζακ ηδκ ανπή ηδξ 

Ώπμζημθήξ ημο Μςπάιιακη . Πενζεθάιαακακ δφμ 

εκημθέξ: 

Ζ πξώηε εληνιή:  

Να δζαδχζεζ ηδκ πνμεζδμπμίδζδ. Καζ αοηή ανίζηεηαζ 

ζηα θυβζα Σμο Ώθθάπ: ήθσ θαη πξνεηδνπνίεζε!. Ώοηυ 

ζδιαίκεζ κα πνμεζδμπμζήζεζ ημοξ ακενχπμοξ βζα ηδκ 

ηζιςνία Σμο Ώθθάπ, πμο εα θάαμοκ ακ δεκ πάρμοκ κα 

ηάκμοκ υζα ηάκμοκ, δδθαδή ηδκ εζδςθμθαηνία, ηδκ 
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παναπθάκδζδ, ηαζ ηδκ απυδμζδ εηαίνςκ ζημκ Ώθθάπ, είηε 

ζηδκ Κονζανπία Σμο, είηε ζηζξ Εδζυηδηέξ Σμο, είηε ζηα 

Αζηαζχιαηά Σμο.  

Ζ δεύηεξε εληνιή:  

Σμ κα εθανιυγεζ ηζξ εκημθέξ Σμο Ώθθάπ ζημκ εαοηυ ημο 

βζα κα ηενδίζεζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδκ εοανέζηδζδ Σμο 

Ώθθάπ ηαζ κα βίκεζ ηαθυ πανάδεζβια βζα υπμζμκ εα πζζηέρεζ 

ζημκ Ώθθάπ. Ώοηή δ εκημθή ανίζηεηαζ ζηα θυβζα Σμο 

Ώθθάπ: Καη ηνλ Κύξην ζνπ δόμαζε. Ώοηυ ζδιαίκεζ κα 

δμλάγεζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ Σμκ Ώθθάπ ηαζ κα ιδκ ημο 

απμδίδεζ ηακέκακ εηαίνμ. Βπίζδξ ανίζηεηαζ ζηα θυβζα Σμο 

Ώθθάπ: Δμάγληζε ηα ελδύκαηά ζνπ. Δ ηονζμθεηηζηή 

έκκμζα αοηήξ ηδξ θνάζδξ ζδιαίκεζ κα ηαεανίζεζ ημ ζχια 

ηαζ ηα εκδφιαηά ημο, ιζαξ ηαζ δεκ είκαζ πνέπμκ βζα υπμζμκ 

δμλάγεζ Σμκ Ώθθάπ ηαζ πνμζεφπεηαζ, κα είκαζ ανχιζημξ ηαζ 

κα έπεζ ανχιζηα νμφπα. Ώκ απαζηείηαζ αοημφ ημο είδμοξ μ 

ελαβκζζιυξ, ηυηε απαζηείηαζ πμθφ πενζζζυηενμ ηαζ μ 

ελαβκζζιυξ απυ ηδκ ακδεζηυηδηα ηαζ ηδκ εζδςθμθαηνία. 

ΐνίζηεηαζ επίζδξ ζηα θυβζα Σμο Ώθθάπ: Καη 

απνκαθξύλζνπ από ην Αξ-Ρνύηδδ (ηα είδσια θαη ηελ 

εηδσινιαηξία)!, πμο ζδιαίκεζ κα ιείκεζ ιαηνζά απυ αζηίεξ 

πμο πνμηαθμφκ ηδκ Ονβή Σμο Ώθθάπ ηαζ ηδκ Σζιςνία Σμο. 

Με άθθα θυβζα, αοηά ηα Βδάθζα έεεζακ ζημοξ χιμοξ 

ημο Πνμθήηδ  έκα ιεβάθμ ηαεήημκ, ηαζ θεζημφνβδζακ ςξ 

δ ανπαβή ημο απυ ημκ φπκμ ηαζ απυ ηδ γεζηαζζά ηαζ ημκ 

αάθακε ζημ δνυιμ ηςκ δοζημθίςκ ηαζ ηςκ αβχκςκ. Ήηακ 
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ζακ κα ημφ έθεβακ: «Ώοηυξ πμο γεζ βζα ημκ εαοηυ ημο ιπμνεί 

κα γεζ ιε άκεζδ, εκχ εζφ, πμο ημοααθάξ αοηυ ημ ιεβάθμ 

θμνηίμ, ηζ ζπέζδ έπεζξ ιε ημκ φπκμ; Σζ ζπέζδ έπεζξ ιε ηδκ 

άκεζδ; Σζ ζπέζδ έπεζξ ιε ημ γεζηυ ηνεαάηζ; Με ηδκ άκεηδ 

γςή; ήης βζ‘ αοηυ ημ ζπμοδαίμ γήηδια πμο ζε πενζιέκεζ 

ηαζ βζ‘ αοηυ ημ αανφ θμνηίμ πμο ζε πενζιέκεζ. ήης πνμξ ημ 

ιυπεμ ηαζ ηδκ ημφναζδ, βζαηί μ πνυκμξ ημο φπκμο ηαζ ηδξ 

λεημφναζδξ έπεζ πενάζεζ, ηαζ ηίπμηα δε εα ιείκεζ, πανά 

ιυκμ δ ατπκία ηαζ δ ιεβάθδ δζάνηεζα ημο αβχκα. Γζ‘ αοηυ, 

ζήης ηαζ πνμεημζιάζμο βζ‘ αοηυ ημ γήηδια.» 

Ο Πνμθήηδξ  ζδηχεδηε ηαζ έιεζκε ζδηςιέκμξ βζα 

είημζζ ηνία πνυκζα. Αεκ λεημονάζηδηε, ηαζ πμηέ δεκ έγδζε 

βζα ημκ εαοηυ ημο, μφηε βζα ηδκ μζημβέκεζά ημο, ηαζ έιεζκε 

υνεζμξ βζα ημ Κάθεζια Σμο Ώθθάπ, ημοααθχκηαξ ηυζμ 

ιεβάθμ θμνηίμ. Σίπμηα δεκ ημκ απμζπμφζε απυ αοηυ ημ 

ζπμοδαίμ γήηδια…Βίεε Ο Ώθθάπ κα ημκ ακηαιείρεζ ιε ηδκ 

ηαθφηενδ αιμζαή βζα υθα αοηά πμο οπέθενε βζα ιαξ. 

Οζ επυιεκεξ εκυηδηεξ ημο αζαθίμο αοημφ δεκ είκαζ 

ηίπμηε, πανά ιζα ιζηνή εζηυκα αοημφ ημο ιαηνμπνυκζμο 

αβχκα ημο Πνμθήηδ . 

ΣΑ ΣΑΔΙΑ ΣΘ ΑΠΟΚΑΛΤΨΘ 

Πνζκ πνμπςνήζμοιε ζε θεπημιένεζεξ βζα ημκ 

ιαηνμπνυκζμ αβχκα ημο Μςπάιιακη , εα 

εέθαιε κα ελμζηεζςεμφιε ιε ηα ζηάδζα ηδξ Ώπμηάθορδξ, 

πμο απμηέθεζακ ηδκ ηφνζα πδβή ημο Μδκφιαημξ ηαζ ημ 
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ακηζηείιεκμ ηδξ Καθέζιαημξ. Ο Ειπκ Ώθ-Κάζι, 

ακαθένμκηαξ ηα ζηάδζα ηδξ Ώπμηάθορδξ, δήθςζε: 

Σν πξώην: Σα αθδεζκά μνάιαηα.  Ήηακ ημ ζδιείμ 

εηηίκδζδξ ηδξ Ώπμηάθορδξ . 

Σν δεύηεξν: Ώοηυ πμο μ άββεθμξ έπεζ ρζεονίζεζ ζηδκ 

ηανδζά ημο Πνμθήηδ . Ο Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ , 
είπε: «Σμ Άβζμ Πκεφια ρζεφνζζε ζηδκ ηανδζά ιμο υηζ 

«Καιζά ροπή δεκ εα παεεί  ιέπνζ κα θάαεζ μθυηθδνμ ημ 
αζμπμνζζιυ ηδξ (πμο υνζζε Ο Ώθθάπ), μπυηε κα θμαάζηε 

Σμκ Ώθθάπ ηαζ κα Σμο γδηάηε ιε υιμνθμ ηνυπμ. Μδκ 

αθήζεηε ηδκ ηαεοζηένδζδ ηδξ θήρδξ ηςκ αβαεχκ κα ζαξ 

μδδβήζεζ ζημ κα ηα θάαεηε ιε ακοπαημή πνμξ Σμκ Ώθθάπ, 
βζαηί αοηυ πμο έπεζ Ο Ώθθάπ δεκ ιπμνεί πμηέ κα απμηηδεεί, 

πανά ιυκμ ιέζς ηδξ οπαημήξ ζε Ώοηυκ.» 

 
Σν ηξίην: Ο άββεθμξ ενπυηακ ζημκ Ώββεθζαθυνμ Σμο Ώθθάπ 

 ιε ακενχπζκδ ιμνθή ηαζ ημο ιζθμφζε. Μενζηέξ θμνέξ μζ 

φκηνμθμζ ημο Πνμθήηδ  έαθεπακ ημκ άββεθμ ζε αοηήκ ηδ 

ιμνθή. 

 
Σν ηέηαξην: Δ απμηάθορδ ενπυηακ ζημκ Πνμθήηδ  ζακ 

ημκ ήπμ εκυξ ημοδμοκζμφ. Ώοηή ήηακ δ πζμ δφζημθδ ιμνθή 

βζα ημκ Πνμθήηδ , ζδνχηαξ έηνεπε απυ ημ ιέηςπυ ημο 

αηυια ηαζ ηζξ πζμ ηνφεξ ιένεξ. ηακ μ Πνμθήηδξ  ήηακ 
πάκς ζηδκ ηαιήθα ημο, δ ηαιήθα δεκ άκηεπε ημ αάνμξ ηαζ 

βμκάηζγε ζημ έδαθμξ. Μζα θμνά μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ 

 είπε ιζα ηέημζα απμηάθορδ, εκχ ηαευηακ ηαζ ημ πυδζ ημο 
ανζζηυηακ πάκς ζημ πυδζ ημο Γάζκη ιπζκ Θάιπζη. Ο Γάζκη 

έκζςζε υηζ δ πίεζδ ηυκηερε κα ηναοιαηίζεζ ημ πυδζ ημο.  
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Σν πέκπην: Ο Πνμθήηδξ  έαθεπε ημκ άββεθμ ζηδ ιμνθή 
ιε ηδκ μπμία είπε δδιζμονβδεεί. Ο άββεθμξ ημο απμηάθοπηε 

αοηά πμο Ο Ώθθάπ ημκ είπε δζαηάλεζ κα ημο απμηαθφρεζ. 
Ώοηυ, υπςξ ακαθένεζ ημ Κμνάκζμ ζηδ μφνα Ώκ-Νάηγι, 

ζοκέαδ δφμ θμνέξ. 

 
Σν έθην: Ώοηά πμο μ ίδζμξ Ο Ώθθάπ ημο απμηάθορε ζημκ 

μονακυ, δδθαδή υηακ ακέαδηε ζημκ μονακυ ηαηά ημ 

Νοπηενζκυ Σαλίδζ (Ώθ-Εζνά‘ ηαζ Ώθ-Μζ‗νάηγ) ηαζ έθααε ηδκ 
εκημθή ημο Ώθθάπ βζα ηδ αθά (πνμζεοπή). 

 

Σν έβδνκν: Ο Λυβμξ Σμο Ώθθάπ ζημκ Ώββεθζαθυνμ Σμο , 
πςνίξ ηδ ιεζμθάαδζδ εκυξ αββέθμο, υπςξ ιζθμφζε ιε ημκ 

Πνμθήηδ Μςοζή , υπςξ ακαθένεηαζ ζημ πακηίε ημο 
Νοπηενζκμφ Σαλζδζμφ. 

 

ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΣΑΔΙΟ ΣΟΤ ΚΑΛΕΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΛΛΑΧ 

Σρια χρόνια μυςτικοφ καλζςματοσ 

Ο Πνμθήηδξ  ζδηχεδηε ηαζ άνπζζε, αθμφ έθααε ηα 

πνμακαθενεέκηα Βδάθζα, ημ ηάθεζια βζα Σμκ Ώθθάπ. 

Βθυζμκ μζ Άνααεξ εηείκδξ ηδξ επμπήξ ήηακ άβνζμζ ηαζ δ 

ιυκδ ενδζηεία ημοξ ήηακ δ εζδςθμθαηνία, ηάηζ ημ μπμίμ δε 

ιπμνμφζακ κα οπμζηδνίλμοκ ιε ηάπμζμ επζπείνδια, εηηυξ 

ημο υηζ ηδκ είπακ θάαεζ απυ ημοξ παηένεξ ημοξ, ηαζ δεκ είπακ 

δεζηή, εηηυξ απυ ηδκ αθαγμκεία, μφηε ηνυπμ κα θφζμοκ ηζξ 
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δζαθμνέξ ημοξ, πανά ιυκμ ημ ζπαεί, ηαεχξ επίζδξ ηαζ θυβς 

ημο υηζ είπακ ηα πνςηεία ζε ενδζηεοηζηυ επίπεδμ ζηδκ 

Ώνααζηή Υενζυκδζμ, ηνίεδηε ζμθυ ημ ηάθεζια κα είκαζ 

ιοζηζηυ ζηδκ ανπή, βζα κα  ιδκ εηπθαβμφκ ιε ηάηζ πμο εα 

ημοξ ελμνβίζεζ. 

Οι πρϊτοι προςιλυτοι 

Ο Πνμθήηδξ  λεηίκδζε υπςξ ήηακ θοζζηυ ηδκ ζενή 

απμζημθή ημο απυ ημ ζπίηζ ημο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πνμπχνδζε 

ζημοξ ακενχπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ είπε πζμ ζηεκέξ επαθέξ. 

ηδ ζοκέπεζα, ηαθμφζε ζημ Εζθάι μπμζμκδήπμηε πίζηεοε υηζ 

ήηακ ηαθυξ άκενςπμξ απ‘ υζμοξ ήλενε ηαζ ημκ ήλενακ ηζ 

αοημί. Ήλενε υηζ αβαπμφζακ ηδκ αθήεεζα ηαζ ηδκ ηαθμζφκδ, 

ηζ εηείκμζ ήλενακ βζ‘ αοηυκ υηζ αβαπμφζε ηδκ αθήεεζα ηαζ 

ηδκ ηαθμζφκδ, ηαζ  ακηαπμηνίεδηακ, υζμζ δεκ είπακ ηδκ 

παναιζηνή αιθζαμθία βζα ηδκ εζθζηνίκεζα ημο Πνμθήηδ . 

Ώοημί μζ άκενςπμζ είκαζ ζηδκ Εζθαιζηή Εζημνία βκςζημί ςξ 

μζ πνχημζ πνμζήθοημζ. ηδκ ημνοθή ηδξ θίζηαξ ανίζηεηαζ δ 

ζφγοβμξ ημο Πνμθήηδ , δ ιδηένα ηςκ πζζηχκ, Υακηίηγα 

ιπζκη Υμοάζθζκη, αημθμοεμφιεκδ απυ ημκ απεθεφεενμ 

ζηθάαμ ημο Πνμθήηδ , Γάζκη ιπζκ Υάνζεα, ημκ μπμίμ μ 

Πνμθήηδξ  οζμεέηδζε. Έπεζηα ήηακ μ ‗Ώθί ιπζκ Ώιπί 

Σάθζιπ, λάδεθθμξ ημο Πνμθήηδ , μ μπμίμξ ανζζηυηακ ζηδκ 

εθδαεία. Ώημθμφεδζε μ ζηεκυηενμξ θίθμξ ημο Πνμθήηδ , 

Ώιπμφ Μπαην Ώζ-εκηίη. θμζ αοημί αζπάζηδηακ ημ Εζθάι 

ήδδ απυ ηδκ πνχηδ ιένα ημο ηαθέζιαημξ.  
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Ο Ώιπμφ Μπαην, πμο απυ ηδκ πνχηδ ιένα αζπάζηδηε 

ημ Εζθάι, απμδείπεδηε πμθφ εκενβυξ ζημ Κάθεζια. Ήηακ 

ζοβηαηαααηζηυξ, πνάμξ, αβαπδηυξ ηαζ δεζηυξ. Οζ άκδνεξ ημο 

θαμφ ημκ πθδζίαγακ ηαζ ηάεμκηακ ιαγί ημο βζα ηζξ βκχζεζξ, 

ηδ θζθία, ηδκ εοπάνζζηδ πανέα ημο, αθθά ηαζ βζα εέιαηα 

δμοθεζάξ. Καθμφζε υπμζμκ ειπζζηεουηακ απυ ημ θαυ ημο ζημ 

Εζθάι ηαζ ηαηάθενε ιε πνμζςπζηέξ πνμζπάεεζεξ κα 

πνμζεθηφζεζ έκα ζδιακηζηυ ανζειυ ακενχπςκ ζημ Εζθάι, 

υπςξ ημκ ‗Οοειάκ ζιπκ ‗Ώθάκ Ώθ-Άιαμοζ, ημκ Ώγ-

Γμοιπαίν ιπζκ Ώθ-‗Ώμοάι Ώθ-Άζακηζ, ημκ ‗Ώιπκη Ών-

Ραπιάκ ιπζκ ‗Άμοθ, ά‗κη ιπζκ Ώιπί Οοαηάξ Ώγ-Γμοπνίακ 

ηαζ ημκ Σάθπα ιπζκ ‗Οοιπάζκη Βθθά(π) Ώη-Σάζιζ. Οζ μπηχ 

αοημί απμηέθεζακ ημοξ πνχημοξ πνμζήθοημοξ ηαζ 

ανίζημκηαζ ζηδκ ημνοθή ηδξ θίζηαξ ηςκ ακενχπςκ πμο 

αζπάζηδηακ ημ Εζθάι.  

Ώοημφξ αημθμφεδζακ μ Ώιπμφ ‗Οοιπάζκηα ‗Άιζν ιπζκ 

Ώθ-Σγανάπ, μ Ώιπμφ άθαια ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθ-Άζακη Ώθ-

Μαπγμφιζ, δ βοκαίηα ημο ‗Οφι άθαια, μ Ώθ-Άνηαι ιπζκ 

Ώιπί Ώθ-Άνηαι, μ ‗Οοειάκ ιπζκ Μαδ‗μφκ Ώθ-Σγμφιαπζ, ηα 

δφμ αδέθθζα ημο μ Κμοκηάια ηαζ μ ‗Ώιπκη Ώθθάπ, μ 

‗Οοιπάζκηα ιπζκ Ώθ-Υάνζε ζιπκ Ώθ-Μμοηηάθζιπ ιπζκ 

‗Ώιπκη Μακάθ, μ α‗ίκη ιπζκ Γάζκη Ώθ-‗Άκηαμοζ, ηαζ δ 

βοκαίηα ημο δ Φάηζια ιπζκεη Ώθ-Υαηηάιπ, δ αδεθθή ημο 

‗Οφιαν ιπζκ Ώθ-Υαηηάιπ, μ Υαιπάιπ ιπζκ Ώθ-Άνη Ώη-

Σαιίιζ, μ Σγά‗θαν ιπζκ Ώιπί Σάθζιπ, δ βοκαίηα ημο δ 

Ώζιά‘ ιπζκεη ‗Οοιάζξ, μ Υάθζκη ιπζκ α‗ίκη ιπζκ Ώθ-‗Άαξ 

Ώθ-Άιαμοζ, δ βοκαίηα ημο δ Ώιίκα ιπζκεη Υάθα, μ αδεθθυξ 
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ημο μ ‗Ώιν ιπζκ α‗ίκη ιπζκ Ώθ-‗Άαξ, μ Υάηζιπ ιπζκ Ώθ-

Υάνζε Ώθ-Σγάιπζ, δ βοκαίηα ημο Φάηζια ιπζκεη Ώθ-

Μμοηγάθαθ, μ αδεθθυξ ημο μ Ώθ-Υαηηάιπ ιπζκ Ώθ-Υάνζε 

ηαζ δ βοκαίηα ημο Φμοηάζπα ιπζκεη Γζαζάν ηαζ μ αδεθθυξ 

ημο Μμο‗άιαν ιπζκ Ώθ-Υάνζε, μ Ώθ-Μμοηηάθζιπ ιπζκ 

Άγπαν Ώγ-Γμφπνζ ηαζ δ βοκαίηα ημο Ράιθα ιπζκεη Ώιπί 

‗Άμοθ ηεθζηά ηαζ μ Να‗ίι ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ Ώκ-

Ναπάι Ώθ-‗Άκηαμοζ. θμζ αοημί ήηακ Κμονασζίηεξ (δδθ. 

απυ ηδ θοθή ημο Κμονάζξ). 

Οι πρϊτοι προςιλυτοι εκτόσ τθσ φυλισ των Κουράϊσ 

Ο ‗Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ Μαζ‗μφκη Ώθ-Υάδαθζ, μ 

Μαζ‗μφκη ιπζκ Ραιπί‗α Ώθ-Κάνζ, μ ‗Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ 

Σγάπξ Ώθ-Άζακηζ ηαζ μ αδεθθυξ ημο Ώιπμφ Άπιακη ιπζκ 

Σγάπξ, μ Μπζθάθ ζιπκ Ραιπάπ Ώθ-Υάιπαζζ, μ μοπάζιπ 

ιπζκ ακάκ Ών-Ρμφιζ, μ ‗Ώιάν ιπζκ Γζάζεν Ώθ-‗Άκαζζ ηαζ 

μ παηέναξ ημο μ Γζάζεν ηαζ δ ιδηένα ημο δ μοιάσα ηεθζηά 

ηαζ μ ‗Άιζν ιπζκ Φμοπάζνα. 

Οι πρϊτεσ γυναίκεσ προςιλυτεσ, εκτόσ των 

προαναφερκειςϊν 

Δ Οοι Άζιακ Μπάναηα Ώθ-Υαιπαζία, δ Οοι Ώθ-

Φάκηθ δ βοκαίηα ημο Ώθ-‗Ώιπάξ ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθ-

Μμοηηάθζιπ ηαζ ηεθζηά δ Ώζιά‘ ιπζκεη Ώιπί Μπάην Ώζ-

εκηίη. 
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Οζ βκςζημί ςξ πνχημζ πνμζήθοημζ έθηαζακ ηα εηαηυκ 

ηνζάκηα άημια ημκ ανζειυ. 

Ας-αλά (θ Προςευχι) 

Ώπυ ηζξ πνχηεξ εκημθέξ πμο επζαθήεδηακ απυ Σμκ 

Ώθθάπ ήηακ δ εκημθή ηδξ Πνμζεοπήξ (αθά). 

Ο Ειπκ Υάηγαν είπε: ―ίβμονα μ Πνμθήηδξ  ζοκήεζγε 

κα πνμζεφπεηαζ πνζκ ημ «Νοπηενζκυ Σαλίδζ», επίζδξ ηαζ μζ 

φκηνμθμί ημο αθθά αηυια παναιέκεζ εέια αιθζζαήηδζδξ 

ημ ακ ή υπζ δ πνμζεοπή εδναζχεδηε ςξ οπμπνεςηζηυ 

ηεθεημονβζηυ πνζκ ηδκ επζαμθή ηςκ ζοκήεςκ πέκηε 

πνμζεοπχκ ηδ ιένα. Λέβεηαζ υηζ (πνζκ ημ Νοπηενζκυ ηαλίδζ) 

δ οπμπνεςηζηή πνμζεοπή είπε ηαεζενςεεί δφμ θμνέξ ηδ 

ιένα, ημ πνςί πνζκ ηδκ ακαημθή ημο δθίμο ηαζ ημ ανάδο πνζκ 

ηδ δφζδ.» 

Βπίζδξ, μ Γάζκη ιπζκ Υάνζεα είπε: «ηακ μ Πνμθήηδξ 

 δέπηδηε ηδκ πνχηδ Ώπμηάθορδ, μ Γαανζήθ – μ άββεθμξ, 

άνπζζε κα ημο δζδάζηεζ πχξ κα εηηεθεί ηδκ Οοκημφ‘ (κίρδ).» 

Ο Ειπκ Υζζάι ακέθενε: «ηακ ήηακ χνα βζα πνμζεοπή, 

μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ ηαζ μζ φκηνμθμί ημο πήβαζκακ 

ζηδκ ημζθάδα εκυξ αμοκμφ βζα κα πνμζεοπδεμφκ ηνοθά απυ 

ημ θαυ. Ο Ώιπμφ Σάθζιπ είδε ιζα θμνά ημκ Ώββεθζαθυνμ 

ημο Ώθθάπ ηαζ ημκ ‗Ώθί κα πνμζεφπμκηαζ, ημοξ νχηδζε ηζ 

ηάκμοκ ηαζ ιυθζξ ηαηάθααε, ημοξ είπε κα ιείκμοκ ζηαεενμί 

ζηδκ άζηδζή ημοξ.» 
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Ώοηή ήηακ δ θαηνεία ηδκ μπμία είπακ δζαηαπεεί μζ 

πζζημί. Αεκ είπακ άθθμοξ ηνυπμοξ θαηνείαξ, εηηυξ απυ αοηή. 

Δ Ώπμηάθορδ ηυηε ενπυηακ ιυκμ βζα κα λεηαεανίζεζ ηζξ 

δζάθμνεξ πηοπέξ ημο Σαμοπίκη (Μμκμεεσζιμφ), ηαζ κα 

εκεαννφκεζ ημοξ πζζημφξ κα ελαβκίζμοκ ηζξ ροπέξ ημοξ ηαζ 

κα ηεθεζμπμζήζμοκ ηδκ δεζηή, ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα ημοξ 

πενζβνάρεζ ημκ Πανάδεζζμ ηαζ ηδκ Κυθαζδ, ζακ κα ηα 

έαθεπακ ιε ηα ιάηζα ημοξ. Σμοξ πνμζέθενε ζοιαμοθέξ πμο 

έηακακ ηζξ ηανδζέξ ημοξ κα ακμίλμοκ ηαζ ηάζγακ ηζξ ροπέξ 

ημοξ, βζα κα ημοξ απμιαηνφκεζ απυ ηδκ αηιυζθαζνα ηδξ 

εζδςθμθαηνίαξ πμο επζηναημφζε ζηδκ ημζκςκία ημοξ, ηαζ κα 

ημοξ μδδβήζεζ ζε άθθδ αηιυζθαζνα, πζμ ηαεανή ηαζ πζμ 

αβκή. 

Έηζζ πέναζακ ηνία πνυκζα, ηαηά ηα μπμία δ Ώπμηάθορδ 

απεοεοκυηακ ζε ιειμκςιέκα άημια, ηαζ μ Πνμθήηδξ  δεκ 

ηαθμφζε δδιυζζα. Μα μζ Κμονάζξ ήλενακ βζα αοηυ ημ εέια, 

ηαζ μζ άκενςπμζ άνπζζακ κα ιζθμφκ βζ‘ αοηυ ηαζ κα 

επζηίεεκηαζ ζημοξ Μμοζμοθιάκμοξ, πςνίξ, αέααζα κα 

δείπκμοκ ιεβάθδ ζδιαζία, ηαεχξ μ Πνμθήηδξ  δεκ είπε 

ηαπεεί εκακηίμκ ηςκ εεχκ ημοξ. 

 

ΣΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΑΔΙΟ ΣΟΤ ΚΑΛΕΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΛΛΑΧ 

Δθμόςιο κάλεςμα 
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Θ Εντολι Σου Αλλάχ για δθμοςιοποίθςθ του 

καλζςματοσ 

ηακ ζδνφεδηε ιζα μιάδα Μμοζμοθιάκςκ ααζζζιέκδ 

ζηδκ αδεθθζηυηδηα ηαζ ηδ ζοκενβαζία, ηαεχξ ηαζ ζημ υηζ 

έθενακ ημ θμνηίμ βζα ηδκ δζάδμζδ ημο Καθέζιαημξ, ηυηε 

ήνεε δ Ώπμηάθορδ ιε ηδκ εκημθή πνμξ ημκ Πνμθήηδ  κα 

δδιμζζμπμζήζεζ ημ Κάθεζια ηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ημ ηαηυ 

ιε ημ ηαθυ. 

Σμ πνχημ Βδάθζμ πμο ήνεε ζπεηζηά ιε αοηυ ημ εέια, ήηακ: 

Καη πξνεηδνπνίεζε (Ω Μσράκκαλη) ηνπο θνληηλόηεξνπο 

ζε ζέλα από ηε θπιή ζνπ. [Κμνάκζμ 26:214]. 

Πνζκ απυ αοηυ ημ Βδάθζμ ζηδκ ίδζα μφνα είπε 

ακαθενεεί δ ζζημνία ημο Μςοζή λεηζκχκηαξ απυ ηδκ ανπή 

ηδξ Ώπμζημθήξ ημο ιέπνζ ηαζ ηδ ιεηακάζηεοζή ημο ιε ηα 

Παζδζά ημο Εζναήθ, ηδ ζςηδνία ημοξ απυ ημκ Φαναχ ηαζ ημκ 

πκζβιυ ημο Φαναχ ηαζ ηςκ αημθμφεςκ ημο. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα αοηυ ημ ηεθάθαζμ αθδβείηαζ ηα δζάθμνα 

ζηάδζα απυ ηα μπμία πέναζε μ Μςοζήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο Καθέζιαημξ ημο Φαναχ ηαζ ημο θαμφ ημο πνμξ ζημκ 

Ώθθάπ. Ώοηή δ ζζημνία ημο Μςοζή, ζηα Βδάθζα πνζκ απυ 

αοηυ πμο ακαθένεηαζ ζηδκ εκημθή Σμο Ώθθάπ πνμξ ημκ 

Πνμθήηδ  κα δδιμζζμπμζήζεζ ημ Κάθεζιά ημο πνμξ Σμκ 

Ώθθάπ, κα θεζημονβεί ςξ πανάδεζβια βζα εηείκμκ ηαζ ημοξ 

οκηνυθμοξ ημο βζα υζα εα θάαμοκ απυ ημ θαυ ημοξ, ημ 

θακαηζζιυ ηαζ ηδκ αιθζζαήηδζδ, υηακ ανπίζμοκ κα 
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δδιμζζμπμζμφκ ημ Κάθεζια, ηαζ βζα κα έπμοκ απυ ηδκ ανπή 

βκχζδ αοηχκ πμο εα ένεμοκ.  

Ώπυ ιζα άθθδ άπμρδ, ακαθένεζ, επίζδξ, ημ ηναβζηυ 

ηέθμξ αοηχκ πμο δζέρεοζακ ημοξ Πνμθήηεξ υπςξ μ θαυξ ημο 

Νχε, ημο ‗Άκη, ημο Θαιμφκη, ημο Ώαναάι, ηαζ ημο Λςη, βζα 

κα ιάεμοκ εηείκμζ ημκ πνμμνζζιυ ημοξ, ηδκ Σζιςνία Σμο 

Ώθθάπ ακ ζοκεπίζμοκ ηδκ ίδζα πναηηζηή, ηαζ κα ιάεμοκ μζ 

πζζημί υηζ μ ηαθυξ πνμμνζζιυξ ακήηεζ ζ‘ αοημφξ ηαζ υπζ 

ζημοξ αιθζζαδηίεξ. 

Σο Κάλεςμα των πιο κοντινϊν ςυγγενϊν 

Μεηά απυ αοηυ ημ Βδάθζμ, μ Μςπάιιακη  
ζοβηέκηνςζε ηδ θοθή ημο, Μπάκζ Υάζζι ηαζ ιαγί ημοξ 

ήνεακ ηάπμζμζ απυ ημοξ Μπάκζ Ώθ-Μμοηηάθζιπ ιπζκ 

‗Ώιπκη Μακάθ. Οζ αηνμαηέξ έθηακακ ημοξ ζανάκηα πέκηε 

άκδνεξ. 

Ο Ώιπμφ Λάπαιπ, υηακ μ Πνμθήηδξ εημζιαγυηακ κα 

ιζθήζεζ, πήνε αιέζςξ ηδκ πνςημαμοθία ηαζ απεοεφκεδηε 

ζημκ Πνμθήηδ : "Ώοημί είκαζ μζ εείμζ ηαζ ηα λαδέθθζα ζμο, 

ιίθα θμζπυκ, αθθά πνχηα απυ υθα πνέπεζ κα λένεζξ υηζ μ 

θαυξ ζμο δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ακηέλεζ υθμοξ ημοξ Άνααεξ, 

βζ‘ αοηυ κα απεοεοκεείξ απμηθεζζηζηά ζημοξ ζοββεκείξ ζμο. 

Ώκ επζιέκεζξ ζε αοηυ ημ γήηδια, εα είκαζ πζμ εφημθμ βζ‘ 

αοημφξ (ημοξ ζοββεκείξ ζμο), απυ ημ κα πέζμοκ πάκς ζμο μζ 

μζημβέκεζεξ ηςκ Κμονάζξ, ηζξ μπμίεξ εα οπμζηδνίλμοκ ηαζ μζ 

άθθμζ Άνααεξ. η‘ αθήεεζα, δεκ άημοζα πμηέ ηακείξ κα 
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έθενε ζημοξ ζοββεκείξ ημο ηάηζ πεζνυηενμ απυ αοηυ πμο 

έθενεξ εζφ." Ο Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ πανέιεζκε 

ζζςπδθυξ ηαζ δεκ είπε ηίπμηα ζε αοηή ηδ ζοκάκηδζδ.  

Σμοξ πνμζηάθεζε ζε ιζα αηυια ζοκάκηδζδ ηαζ είπε: 

"θεξ μζ Βοπανζζηίεξ απεοεφκμκηαζ ιυκμ ζημκ Ώθθάπ, Σμκ 

εοπανζζηχ, ακαγδηχ ηδ αμήεεζά Σμο, πζζηεφς ζε Ώοηυκ, 

ελανηχιαζ απυ Ώοηυκ, ιανηονχ υηζ δεκ οπάνπεζ άθθμξ εευξ 

εηηυξ απυ Σμκ Ώθθάπ ηαζ Μυκμ ηαζ δεκ έπεζ ηακέκακ 

«εηαίνμ»". ηδ ζοκέπεζα, είπε: "Έκαξ ηαεμδδβδηήξ δεκ εα 

έθεβε πμηέ ρέιαηα ζημ θαυ ημο. Ονηίγμιαζ ζημ υκμια Σμο 

Ώθθάπ, πμο δεκ οπάνπεζ άθθμξ εευξ εηηυξ απυ Ώοηυκ, υηζ 

είιαζ μ Ώββεθζαθυνμξ Σμο Ώθθάπ ζε εζάξ ζοβηεηνζιέκα ηαζ 

ζε υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ βεκζηά. Ονηίγμιαζ ζημ υκμια Σμο 

Ώθθάπ υηζ εα πεεάκεηε υπςξ αηνζαχξ ημζιυζαζηε ηαζ εα 

ακαζηδεείηε υπςξ αηνζαχξ λοπκάηε. Θα ηθδεείηε κα 

θμβμδμηήζεηε βζα ηζξ πνάλεζξ ζαξ. Συηε εα είκαζ είηε 

Πανάδεζζμξ βζα πάκηα, είηε Κυθαζδ βζα πάκηα." 

Ο Ώιπμφ Σάθζιπ απάκηδζε: "Αεκ οπάνπεζ ηίπμηα πζμ 

αβαπδιέκμ βζα ιαξ, πανά κα ζε αμδεήζμοιε, κα δεπημφιε 

ηζξ ζοιαμοθέξ ζμο ηαζ κα πζζηέρμοιε ζηα θυβζα ζμο. Ώοημί 

είκαζ μζ ζοββεκείξ ημο παηένα ζμο ζοβηεκηνςιέκμζ ηαζ εβχ 

είιαζ έκαξ απυ αοημφξ, αθθά ηαζ μ πζμ πνυεοιμξ απυ υθμοξ 

κα ηάκεζ αοηυ πμο εέθεζξ. Γζ‘ αοηυ ζοκέπζζε αοηυ πμο ζμο 

έπεζ ακαηεεεί. Ονηίγμιαζ ζημ υκμια Σμο Ώθθάπ, εα ζε 

πνμζηαηεφζς ηαζ εα ζε οπεναζπζζηχ, αθθά δ ροπή ιμο δε 
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ιμο επζηνέπεζ κα παναζηδεχ απυ ηδ ενδζηεία ημο ‗Ώιπκη 

Ώθ-Μμοηηάθζιπ." 

Ο Ώιπμφ Λάπαιπ ηυηε είπε: " Ονηίγμιαζ ζημ υκμια 

Σμο Ώθθάπ υηζ αοηυ είκαζ ημ πεζνυηενμ πνάβια. Πνέπεζ κα 

ημκ ζηαιαηήζεζξ πνζκ ημ ηάκμοκ μζ άθθμζ." Ο Ώιπμφ 

Σάθζιπ, ςζηυζμ, απάκηδζε:" Ονηίγμιαζ ζημ υκμια Σμο 

Ώθθάπ κα ημκ πνμζηαηεφμοιε υζμ είιαζηε γςκηακμί." 

το όροσ Ας-άφα 

Ώθμφ μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ αεααζχεδηε βζα ηδ 

δέζιεοζδ ημο Ώιπμφ Σάθζιπ ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζηαζία ημο, 

ακέαδηε ζημ υνμξ Ώζ-αθά ηαζ θχκαλε δοκαηά: "Χ, 

αιπαπά (Ώοηή ήηακ ιζα πνμεζδμπμζδηζηή θέλδ, ζηδκ 

πενίπηςζδ επίεεζδξ απυ έκα ζηναηυ ή βζα ηάηζ άθθμ, πμθφ 

ζπμοδαίμ, πμο ζοκέααζκε)!" Έπεζηα άνπζγε κα ηαθεί ηζξ 

θοθέξ ηςκ Κμονάζξ, μκμιαηίγμκηάξ ηεξ ιία-ιία: "Χ, Μπάκζ 

Φζπν, Χ, Μπάκζ ‗Ώκηέζ, Χ, Μπάκζ ηάδε, Χ, Μπάκζ ηάδε, Χ, 

Μπάκζ ‗Ώιπκη Μακάθ, Χ, Μπάκζ ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ!" 

Καζ υηακ ημκ άημοζακ, είπακ: "Πμζμξ είκαζ αοηυξ πμο 

θςκάγεζ;" Βίπακ, "Βίκαζ μ Μςπάιιακη." Οζ άκενςπμζ 

έηνελακ βνήβμνα πνμξ αοηυκ, ιέπνζ πμο, ακ ηάπμζμξ δε 

ιπμνμφζε κα πάεζ, έζηεθκε απεζηαθιέκμοξ βζα κα δμοκ ηζ 

ζοιααίκεζ. Ήνεε μ Ώιπμφ Λάπαιπ ηαζ μζ οπυθμζπμζ ηςκ 

Κμονάζξ. ηακ είπακ ζοβηεκηνςεεί, μ Πνμθήηδξ  είπε: 

"ΐθέπεηε, πμο ακ ζαξ έθεβα υηζ οπάνπμοκ άθμβα ζηδκ 

ημζθάδα πίζς απυ αοηυ ημ αμοκυ ηαζ εέθμοκ κα ζαξ 
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επζηεεμφκ, εα ιε πζζηεφαηε;" Βηείκμζ είπακ: "Ναζ, πμηέ δεκ 

αημφζαιε ηάπμζμ ρέια απυ εζέκα, πμηέ δεκ αημφζαιε απυ 

ζέκα ηάηζ, πανά ιυκμ ηδκ αθήεεζα". Ώοηυξ είπε: "Βίιαζ βζα 

ζαξ πνμεζδμπμζδηήξ εκυξ ηνμιενμφ ιανηονίμο. Ββχ είιαζ 

βζα ζαξ, υπςξ είκαζ έκαξ άκενςπμξ πμο είδε ημκ επενυ ηαζ 

έηνελε πνμξ ηάπμζμ ρδθυ ιένμξ βζα κα πνμεζδμπμζήζεζ ημ 

θαυ ημο, θμαμφιεκμξ ιδ θηάζεζ μ επενυξ πνζκ απυ αοηυκ, 

ηαζ θχκαλε, «Χ, αιπαπά!»". Έπεζηα ημοξ ηάθεζε ζηδκ 

Ώθήεεζα ηαζ ημοξ πνμεζδμπμίδζε βζα ηδκ Σζιςνία Σμο 

Ώθθάπ. ηδ ζοκέπεζα είπε: "Χ, θαέ ημο Κμονάζξ! 

Βλαβμνάζηε ημοξ εαοημφξ ζαξ βζα Σμκ Ώθθάπ (δδθ. 

Ώβμνάζηε ημκ Πανάδεζζμ, ηαζ ημ ηίιδια είκαζ δ οπαημή), 

ζχζεηε ημοξ εαοημφξ ζαξ απυ ημ Πον, δεκ έπς ηδκ ελμοζία 

απυ Σμκ Ώθθάπ κα ζαξ θένς υθεθμξ, μφηε αθάαδ! Αε ιπμνχ 

κα ζαξ πνμζηαηέρς ζε ηίπμηα απυ Σμκ Ώθθάπ! Χ, Μπάκζ 

Κά‗ιπ ιπζκ Λμο‘άζ, ζχζεηε ημοξ εαοημφξ ζαξ απυ ημ Πον, 

δεκ έπς ηδκ ελμοζία απυ Σμκ Ώθθάπ κα ζαξ θένς υθεθμξ, 

μφηε αθάαδ! Χ, Μπάκζ Μμφννα ιπζκ Κά‗ιπ, ζχζεηε ημοξ 

εαοημφξ ζαξ απυ ημ Πον! Χ, Μπάκζ Κμοζάζ, ζχζεηε ημοξ 

εαοημφξ ζαξ απυ ημ Πον, δεκ έπς ηδκ ελμοζία απυ Σμκ 

Ώθθάπ κα ζαξ θένς υθεθμξ, μφηε αθάαδ! Χ, Μπάκζ ‗Ώιπκη 

Μακάθ, ζχζεηε ημοξ εαοημφξ ζαξ απυ ημ Πον, δεκ έπς ηδκ 

ελμοζία απυ Σμκ Ώθθάπ κα ζαξ θένς υθεθμξ, μφηε αθάαδ! 

Αε ιπμνχ κα ζαξ πνμζηαηέρς ζε ηίπμηα απυ Σμκ Ώθθάπ! Χ, 

Μπάκζ ‗Ώιπκη αιξ, ζχζεηε ημοξ εαοημφξ ζαξ απυ ημ Πον! 

Χ, Μπάκζ Υάζζι, ζχζεηε ημοξ εαοημφξ ζαξ απυ ημ Πον! Χ, 

Μπάκζ ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ, ζχζεηε ημοξ εαοημφξ ζαξ 

απυ ημ Πον, δεκ έπς ηδκ ελμοζία απυ Σμκ Ώθθάπ κα ζαξ 
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θένς υθεθμξ, μφηε αθάαδ! Αε ιπμνχ κα ζαξ πνμζηαηέρς ζε 

ηίπμηα απυ Σμκ Ώθθάπ! Γδηήζηε ιμο υζα εέθεηε απυ ηα 

πνήιαηά ιμο. Αεκ έπς απυ Σμκ Ώθθάπ κα ζαξ θένς ηάηζ! Χ, 

‗Ώιπάξ ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ! Αε ιπμνχ κα ζε 

πνμζηαηέρς ζε ηίπμηα απυ Σμκ Ώθθάπ! Χ, αθέζα ιπζκεη 

Άιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ, εεία ημο Ώββεθζαθυνμο Σμο Ώθθάπ! 

Αε ιπμνχ κα ζε πνμζηαηέρς ζε ηίπμηα απυ Σμκ Ώθθάπ! Χ, 

Φάηζια ιπζκεη (ηυνδ ημο) Μςπάιιακη, ημο Ώββεθζαθυνμο 

Σμο Ώθθάπ! Γήηδζέ ιμο υζα εέθεζξ απυ ηα πνήιαηά ιμο. 

χζε ημκ εαοηυ ζμο απυ ημ Πον! Αεκ έπς ηδκ ελμοζία απυ 

Σμκ Ώθθάπ κα ζμο θένς υθεθμξ, μφηε αθάαδ! Αε ιπμνχ κα 

ζε πνμζηαηέρς ζε ηίπμηα απυ Σμκ Ώθθάπ! Καζ ζηδ ζοκέπεζα 

είπε ζε υθμοξ: Βηηυξ ημο υηζ έπς ζοββεκζηή ζπέζδ ιαγί ζαξ, 

ηδκ μπμία εα ηδνήζς ηαζ εα ζεααζηχ, υπςξ είκαζ πνέπμκ!" 

ηακ ηεθείςζε αοηήκ ηδκ πνμεζδμπμίδζδ, μζ άκενςπμζ 

έθοβακ ηαζ δεκ ακηέδναζακ ηαευθμο. Ο Ώιπμφ Λάπαιπ είπε 

ζημκ Πνμθήηδ : "Άκηε πάζμο! Γζ‘ αοηυ ιαξ ηάθεζεξ;" Σα 

Βδάθζα απμηαθφθεδηακ αιέζςξ ιεηά απυ αοηυ:  

 Να ράζνπλ ηα ρέξηα ηνπ Ακπνύ Λάρακπ (αξαβηθή 

έθθξαζε πνπ ζεκαίλεη ''λα ράζεη ν ίδηνο!''), θαη (ζη’ 

αιήζεηα) ν ίδηνο έραζε θαη ηαιαηπσξήζεθε. (ζην Κνξάλην 

πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη παξειζνληηθόο ρξόλνο γηα 

θάηη πνπ ζα γίλεη ζην κέιινλ, γηα λα δείμεη όηη απηό ζα γίλεη 

νπσζδήπνηε θαη ηίπνηα δε κπνξεί λα ην αιιάμεη)  

[Κμνάκζμ 111:1]. 



 

120 

Με αοηυ ημ δπδνυ Κάθεζια μ Πνμθήηδξ  δήθςζε 

ηαηδβμνδιαηζηά ζημοξ πζμ ημκηζκμφξ ημο ακενχπμοξ υηζ δ 

πίζηδ ζημ Μήκοιά ημο απμηεθεί ημ ζφκδεζιμ ηάεε 

ιεθθμκηζηήξ ζπέζδξ ακάιεζα ζε αοηυκ ηαζ εηείκμοξ, ηαζ υηζ 

δ ζοββέκεζα ελ αίιαημξ, πάκς ζηδκ μπμία ααζζγυηακ υθδ δ 

ανααζηή γςή, έπαρε κα οπάνπεζ θυβς αοηήξ ηδξ 

πνμεζδμπμίδζδξ. 

Δ θςκή ημο Πνμθήηδ  ζοκέπζζε κα ακηδπεί ζηδ 

Μέηηα, έςξ υημο απμηαθφθεδηε ημ αηυθμοεμ εδάθζμ: 

 Δπνκέλσο θήξπμε αλνηρηά, απηό πνπ δηαηάρζεθεο (ην 

Μήλπκα Σνπ Αιιάρ, ηνλ Ιζιακηθό Μνλνζετζκό), θαη 

απνκαθξύλζνπ από ηνπο Μνπζξηθίλ  (πνιπζετζηέο) (κελ 

ηνπο δίλεηο ζεκαζία).  [Κμνάκζμ15:94] 

Ο Πνμθήηδξ  λεηίκδζε κα ηαθεί ακμζπηά ζημ Εζθάι 

ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ πμθοεεσζηχκ, απαββέθθμκηάξ ημοξ 

ηάπμζα Βδάθζα απυ ημ Κμνάκζμ, ηαζ θέβμκηάξ ημοξ αοηά πμο 

μζ πνμδβμφιεκμζ πνμθήηεξ είπακ ζημοξ θαμφξ ημοξ: 

 Ω, ιαέ κνπ! ιαηξέςηε Σνλ Αιιάρ, δελ έρεηε άιινλ ζεό 

εθηόο από Απηόλ.  [Κμνάκζμ 7:59] 

Έπεζηα άνπζζε κα θαηνεφεζ ημκ Ώθθάπ ιπνμζηά ημοξ ηαζ 

κα πνμζεφπεηαζ ζημ Ώθ-Κάιπα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

διέναξ, θακενά ιπνμζηά ζε υθμοξ. 
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Σμ Κάθεζιά ημο άνπζζε κα θαιαάκεζ ιεβαθφηενδ 

απμδμπή, ηαζ μζ άκενςπμζ άνπζζακ κα εζζένπμκηαζ έκαξ – 

έκαξ ζηδ ενδζηεία Σμο Ώθθάπ, ηαζ αίςζακ ημ ιίζμξ ηαζ ηδκ 

επενυηδηα απυ ημοξ εζδςθμθάηνεξ, πανυθμ πμο ήηακ 

ζοββεκείξ ημοξ. Οζ Κμονάζξ ελμνβίζηδηακ ιε αοηά πμο 

έαθεπακ. 

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΟΤΝ ΟΙ ΠΡΟΚΤΝΘΣΕ 

ΑΠΟ ΣΟ ΝΑ ΑΚΟΤΟΤΝ ΣΟ ΚΑΛΕΜΑ ΣΟΤ 

ΜΩΧΑΜΜΑΝΣ 

Βηείκεξ ηζξ ιένεξ, μζ Κμονάζξ είπακ ιζα αηυιδ ζμαανή 

ακδζοπία· θίβμοξ ιυκμ ιήκεξ ιεηά ηδ δζαηήνολδ ημο 

Καθέζιαημξ πθδζίαγε δ επμπή ημο πνμζηοκήιαημξ. Οζ 

Κμονάζξ βκχνζγακ υηζ πνμζηοκδηέξ απυ υθδ ηδκ Ώνααία εα 

ένπμκηακ ζφκημια. οιθχκδζακ θμζπυκ υηζ ήηακ 

απαναίηδημ κα ζηεθημφκ έκακ ηνυπμ βζα κα απμλεκχζμοκ 

ημοξ Άνααεξ πνμζηοκδηέξ απυ ηδ κέα πίζηδ πμο δζαηήνοζζε 

μ Μςπάιιακη . Πήβακ κα δμοκ ημκ Ώθ-Οοαθίκη ιπζκ Ώθ-

Μμοβίνα βζα κα ιεθεηήζμοκ ημ εέια πνμζεηηζηά. Ο Ώθ-

Οοαθίκη ημοξ πνυηεζκε κα ζοκαζκέζμοκ ζε έκακ μιυθςκμ 

ζζπονζζιυ πμο εα θάιαακε ηδκ έβηνζζδ υθςκ ημοξ. Σμο 

είπακ, «Βζφ πεξ ιαξ ηζ κα ζζπονζζημφιε.» Ώοηυξ απάκηδζε, 

«πζ, εζείξ πείηε ηζ εβχ εα αημφζς.» Ώοημί είπακ, «Να 

πμφιε υηζ είκαζ Κάχιν (ιάκηδξ).» Ώοηυξ απάκηδζε: «πζ, ια 

Σμκ Ώθθάπ, δεκ είκαζ ιάκηδξ. Βιείξ είδαιε ημοξ ιάκηεζξ, ηαζ 

αοηυξ δε δνα υπςξ αοημί.» Βίπακ, ζηδ ζοκέπεζα, «Να πμφιε 

υηζ είκαζ Ματζνούν (ηνεθυξ, οπυ ηδκ ηαημπή ηάπμζμο 
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ηγζκκ).» Ο Ώθ-Οοαθίκη είπε, «Αεκ είκαζ Ματζνούν, ειείξ 

είδαιε ηδκ ηνέθα, ηαζ λένμοιε πχξ είκαζ, ηαζ αοηυξ δε δνα 

υπςξ αοημί.» ηδ ζοκέπεζα είπακ, «Να πμφιε πςξ είκαζ 

πμζδηήξ.» Ώοηυξ απάκηδζε, «Αεκ είκαζ πμζδηήξ, ειείξ 

λένμοιε υθεξ ηζξ ιμνθέξ ηδξ πμίδζδξ, ηαζ αοηυ (πμο θέεζ) 

δεκ είκαζ πμίδζδ.» Έπεζηα είπακ, «Να πμφιε υηζ είκαζ 

ιάβμξ.» Ώοηυξ απάκηδζε, «Αεκ είκαζ ιάβμξ, ειείξ είδαιε 

ημοξ ιάβμοξ ηαζ ηδ ιαβεία ημοξ, ηαζ αοηυξ δεκ έπεζ ζπέζδ ιε 

υθα αοηά.» Οζ Κμονάζξ είπακ, «Συηε ηζ κα πμφιε;» Ώοηυξ 

είπε, «Ονηίγμιαζ ζημ κμια Σμο Ώθθάπ υηζ μ θυβμξ ημο 

είκαζ βθοηυξ ηαζ δεκ οπάνπεζ ηακέκαξ θυβμξ πμο ιπμνεί κα 

επζηναηήζεζ έκακηί ημο. ,ηζ ηαζ κα πείηε απυ ηα 

πνμακαθενεέκηα, εα θαίκεηαζ υηζ είκαζ ρέια. Σμ ηαθφηενμ 

πμο ιπμνείηε κα πείηε είκαζ υηζ είκαζ ιάβμξ, πμο ήνεε ιε 

θυβζα ιαβείαξ, πμο πςνίγμοκ ημ βζμ απυ ημκ παηένα ηαζ ημκ 

αδεθθυ απυ ημκ αδεθθυ ημο, ημκ άκδνα απυ ηδ ζφγοβυ ημο, 

ηαζ ημκ άκδνα απυ ηδ θοθή ημο.» 

φιθςκα ιε άθθεξ εηδμπέξ, υηακ μ Ώθ-Οοαθίκη ημοξ 

απάκηδζε βζα υ,ηζ είπακ πνζκ, ηαζ εηείκμζ ημφ είπακ, «Πεξ 

ιαξ ηδ βκχιδ ζμο.», αοηυξ είπε: «Πενζιέκεηε κα ζηεθηχ.» 

Ο Ώθ-Οοαθίκη ζηέθηδηε ανηεηά, ιέπνζ πμο ημοξ είπε υζα 

πνμακαθένεδηακ. 

Ο Ώθθάπ απμηάθορε δέηα έλζ εδάθζα ζπεηζηά ιε ημκ 

Ώθ-Οοαθίκη ηαζ ηδκ πμκδνή ιέεμδμ πμο επζκυδζε βζα κα 

πεζναβςβήζεζ ημοξ ακενχπμοξ πμο ακαιέκμκηακ κα θηάζμοκ 

ζηδ Μέηηα βζα ημ πνμζηφκδια. Ο Ώθθάπ θέεζ: 
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 η’ αιήζεηα, ζθέθηεθε θαη ζρεδίαζε (ηη ζα πεη γηα 

ηνλ Μσράκκαλη θαη γηα ην Κνξάλην)·  θαη θαηαξακέλνο 

λα είλαη, γηα ην πώο ζρεδίαζε.  Καη πάιη, θαηαξακέλνο 

λα είλαη, γηα ην πώο ζρεδίαζε.  Έπεηηα θνίηαμε 

(ζθέθηεθε μαλά κε ηελ εζπρία ηνπ)·  έπεηηα 

ζπλνθξπώζεθε θαη ην πξόζσπό ηνπ ζθνηείληαζε.  

Έπεηηα έζηξεςε ηελ πιάηε ηνπ (ζηελ αιήζεηα) 

αιαδνληθά.  Έπεηηα είπε: ‘Απηό δελ είλαη παξά κόλν 

καγεία, από ηνπο πξνγόλνπο·  απηά δελ είλαη παξά ηα 

ιόγηα ελόο αλζξώπνπ!’  [Κνξάλην 74:18-25] 

Μεηά απυ αοηή ηδ ζοβηέκηνςζδ ηαζ ηδ ζοιθςκία ζηδκ 

μπμία ηαηέθδλακ, άνπζζακ κα ηδκ εθανιυγμοκ. Κάεμκηακ 

ζημοξ δνυιμοξ απυ ημοξ μπμίμοξ ένπμκηακ μζ πνμζηοκδηέξ, 

βζα κα ημοξ πνμεζδμπμζήζμοκ βζα ημκ Μςπάιιακη . Ο 

Πνμθήηδξ , απυ ηδκ άθθδ πθεονά, αβήηε ηαζ ηαθμφζε 

ηαθέζεζ ημοξ ακενχπμοξ απυ ηα ζπίηζα ημοξ ηαζ ζηδ θασηή 

αβμνά. Ο Ώιπμφ Λάπαιπ ημκ αημθμοεμφζε, θέβμκηαξ πίζς 

απυ ηδκ πθάηδ ημο, «Μδκ ημκ αημφηε, βζαηί είκαζ ρεφηδξ». 

θα αοηά είπακ ςξ απμηέθεζια υθδ δ Ώνααία κα αημφζεζ 

βζα ημκ Πνμθήηδ  ηαζ βζα ημ Κάθεζιά ημο. 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΣΟΤ 

ΚΑΛΕΜΑΣΟ 

ηακ ηεθείςζε ημ Πνμζηφκδια, μζ Κμονάζξ άνπζζακ κα 

ζηέθημκηαζ ηνυπμοξ βζα κα θήλεζ ημ Κάθεζια ημο Πνμθήηδ 

 ζημ λεηίκδιά ημο. ηέθηδηακ ημοξ ελήξ ηνυπμοξ: 
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1) Γεινηνπνίεζε, ππνβηβαζκόο, δηαθσκώδεζε θαη 

δηάςεπζε: 

Ο ζημπυξ ημοξ ήηακ κα ιεζςεεί ημ δεζηυ ηςκ 

Μμοζμοθιάκςκ. Οζ Κμονάζξ ηαημθμβμφζακ ημκ Πνμθήηδ 

 ηαζ ημκ απμηαθμφζακ ηνεθυ, Καη είπαλ: «Ω, Δζύ 

(Μσράκκαλη) ζηνλ νπνίν ζηάιζεθε ην Αδ-Γηθξ (ην 

Κνξάλην): η’ αιήζεηα, είζαη ηξειόο! (Κμνάκζμ 15:6), ηαζ 

ιάβμ ηαζ ρεφηδ Καη απηνί (νη Άξαβεο εηδσινιάηξεο) 

αλαξσηηνύληαη πώο έλαο πξνεηδνπνηεηήο (ν Μσράκκαλη) 

ήξζε ζ’ απηνύο από απηνύο (από ηελ ίδηα ηε γεληά ηνπο). 

Καη νη άπηζηνη είπαλ: «Δίλαη κάγνο, ςεύηεο.» (Κμνάκζμ 

38:4). πμηε ημκ έαθεπακ, ημκ ημίηαγακ ιε άζπδιμ ηνυπμ 

Καη ζη’ αιήζεηα, νη άπηζηνη παξαιίγν λα ζε θάλνπλ λα 

γιηζηξήζεηο κε ηα κάηηα ηνπο (από ην κίζνο ηνπο) όηαλ 

αθνύλε ην Αδ-Γηθξ (ην Κνξάλην) θαη ιέλε: «η’ αιήζεηα, 

είλαη ηξειόο. (Κμνάκζμ 68:51). 

Καζ υηακ μ Πνμθήηδξ  ηαευηακ ηαζ βφνς ημο 

ηάεμκηακ μζ πζμ αδφκαιμζ απυ ημοξ οκηνυθμοξ ημο, μζ 

Κμονάζξ ιζθμφζακ βζ‘ αοημφξ εζνςκζηά, θέβμκηαξ: «Ώοημί 

είκαζ μζ άκενςπμζ πμο ηάεμκηαζ βφνς ημο!» Ο Ώθθάπ θέεζ: 

η’ αιήζεηα, (θαηά ηελ εγθόζκηα δσή) απηνί (νη άπηζηνη) 

πνπ δηέπξαηηαλ εγθιήκαηα γεινύζαλ κε απηνύο πνπ 

πίζηεπαλ.  Καη, όπνηε πεξλνύζαλ δίπια ηνπο, έθιεηλαλ 

ην κάηη ν έλαο ζηνλ άιινλ (θνξντδεπνληαο).  Καη όηαλ 

επέζηξεθαλ ζηνπο δηθνύο ηνπο, επέζηξεθαλ αζηετδόκελνη 

(καδί κε ηνπο δηθνύο ηνπο, ριεπάδνληαο ηνπο πηζηνύο)·  
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θαη όηαλ ηνπο έβιεπαλ, έιεγαλ: «η’ αιήζεηα, απηνί είλαη 

πξάγκαηη παξαζηξαηεκέλνη!»  Μα εθείλνη (νη άπηζηνη, 

νη ακαξησινί) δελ εζηάιεζαλ σο παξαθνινπζεηέο πάλσ 

ηνπο (ζηνπο πηζηνύο)  Αιιά ζήκεξα (ηελ Ηκέξα ηεο 

Αλάζηαζεο), νη πηζηνί ζα γεινύλ κε ηνπο απίζηνπο. 

(Κμνάκζμ 83:29-34) 

Σα βέθζα ηαζ μζ ημνμσδίεξ άνπζζακ κα αολάκμκηαζ 

ζοκεπχξ, ιέπνζ πμο ζδιάδερακ ηδκ ροπή ημο Πνμθήηδ . 

πςξ θέεζ Ο Ώθθάπ: η’ αιήζεηα μέξνπκε όηη ην ζηήζνο 

ζνπ ζηελεύεη από απηά πνπ ιέλε.  Έηζη, δόμαδε Σνλ 

Κύξηό ζνπ (δει. εμύκλεζέ Σνλ κε ιόγηα πνπ Σνύ αξλνύληαη 

θάζε αηέιεηα) επγλσκνλώληαο Σνλ, θαη λα είζαη από 

απηνύο πνπ (Σνλ) πξνζθπλνύλ (θάλνπλ ηγθνύλη).  Καη 

λα ιαηξεύεηο Σνλ θύξηό ζνπ, κέρξη λα έξζεη γηα ζέλα ην 

βέβαην (ν ζάλαηνο).(Κμνάκζμ 15:97-99) 

Πνζκ απυ αοηυ ημ Βδάθζμ, Ο Ώθθάπ είπε ζημκ Πνμθήηδ 

 υηζ εα ημκ πνμζηαηέρεζ απυ ημοξ πθεοαζηέξ. η’ 

αιήζεηα! Δκείο ζε πξνζηαηέςακε από ηνπο ριεπαζηέο 

(απνκαθξύλνληάο ηα θαθά ηνπο). Απηνύο πνπ ζέηνπλ καδί 

κε Σνλ Αιιάρ άιινλ ζεό· κα, ζη’ αιήζεηα, ζα κάζνπλ (ηη 

ηνπο πεξηκέλεη). (Κμνάκζμ 15:95-96) 

Καζ Ο Ώθθάπ είπε ζημκ Πνμθήηδ  πςξ υ,ηζ ηάκμοκ εα 

ζηναθεί εκακηίμκ ημοξ. Καη πξάγκαηη (πνιινί) 

Αγγειηαθόξνη πξηλ από ζέλα ριεπάζηεθαλ, κα νη 

ριεπαζηέο ηνπο πεξηθπθιώζεθαλ από απηό ην ίδην πνπ 

ριεύαδαλ (ηελ ηηκσξία). (Κμνάκζμ 6:10) 
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2) Ζ δεκηνπξγία ακθηβνιηώλ θαη ε εθηεηακέλε 

πξνπαγάλδα: 

Ώοηυ ζοκέααζκε πμθφ εηηεηαιέκα, χζηε μζ άκενςπμζ κα 

επδνεαζημφκ ηαζ κα ιδκ έπμοκ μφηε έκα πενζεχνζμ κα 

θάαμοκ οπ‘ υρδ ημοξ ημ Κάθεζια ημο Πνμθήηδ . Έθεβακ 

βζα ημ Κμνάκζμ, υηζ απμηεθεί υκεζνα πμο μ Μςπάιιακη 

έαθεπε ηδ κφπηα ηαζ αθδβμφηακ ηδκ διένα. Έθεβακ, επίζδξ, 

υηζ ημ Κμνάκζμ απμηεθεί επζκυδζδ ημο ιοαθμφ ημο. Έκα 

αηυια πνάβια πμο είπακ, είκαζ υηζ έιαεε ημ Κμνάκζμ απυ 

ηάπμζμκ άθθμκ άκενςπμ. Έθεβακ, επίζδξ, υηζ εηηυξ απυ ημκ 

ίδζμ, οπήνπακ ηζ άθθμζ πμο ημκ αμδεμφζακ ζηδκ επζκυδζδ 

ημο Κμνακίμο. Εζπονίγμκηακ, επίζδξ, υηζ ημ Κμνάκζμ 

απμηεθεί ζζημνίεξ απυ ημοξ ανπαίμοξ θαμφξ, ηζξ μπμίεξ 

ακαπανήβαβε. Κάηζ αηυια πμο ζζπονίγμκηακ είκαζ υηζ 

ηάπμζμ ηγζκκ ή ζαηακάξ ήνεε ζ‘ αοηυκ ηαζ ημο δίδαλε ημ 

Κμνάκζμ. Ο Ώθθάπ απάκηδζε ζ‘ αοημφξ, Μήπσο λα ζαο 

πσ (Ω, άλζξσπνη) ζε πνηνπο θαηεβαίλνπλ νη αγηαηίλ 

(δηάβνινη);  Καηεβαίλνπλ ζε θάζε ςεύηε, ακαξησιό. 

(Κμνάκζμ 26:221-222) 

Αδθαδή μζ ζαηακάδεξ ηαηεααίκμοκ ζημκ ρεφηδ ηαζ ζημκ 

αιανηςθυ, αθθά απυ ημκ Πνμθήηδ  δεκ αημφζαηε μφηε 

έκα ρέια, μφηε ημκ είδαηε κα ηάκεζ πμηέ ηαιζά αιανηία. 

Πχξ, θμζπυκ, θέηε υηζ ημ Κμνάκζμ πνμένπεηαζ απυ ημκ 

αηακά; 

Κάπμζεξ θμνέξ ζζπονίγμκηακ υηζ μ Πνμθήηδξ  ήηακ 

ηνεθυξ, πμο θακηάζηδηε ηζξ έκκμζεξ ημο Κμνακίμο ηαζ ηζξ 
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δζαιυνθςζε ιε εαοιάζζεξ θέλεζξ, υπςξ ηάκμοκ μζ πμζδηέξ. 

Γζ‘ αοηυ είκαζ πμζδηήξ ηαζ ηα θυβζα ημο πμίδζδ. Ο Ώθθάπ 

ημοξ απάκηδζε ζηδκ ίδζα μφνα: 

 Όζν γηα ηνπο πνηεηέο, ηνπο αθνινπζνύλ νη 

πιαλεκέλνη.  Μήπσο δελ είδεο όηη κηινύλ ζηελ πνίεζή 

ηνπο γηα όια ηα πξάγκαηα (θαιό ή θαθό, όπσο ηελ ηηκή 

ησλ γπλαηθώλ, άιιεο θνξέο θαθνινγνύλ θαινύο 

αλζξώπνπο, άιιεο κηινύλ κε θαιά ιόγηα γηα θαθνύο 

αλζξώπνπο, άιινηε ιέλε ηελ αιήζεηα, άιινηε ςέκαηα 

θιπ.);  Καη όηη ιέλε απηά πνπ δελ θάλνπλ;  [Κμνάκζμ 

26:224-226] 

Ώκαθένεδηακ ηνία παναηηδνζζηζηά ηςκ πμζδηχκ, απυ 

ηα μπμία μ Πνμθήηδξ  δεκ έπεζ ηακέκα, ηαεχξ μζ άκενςπμζ 

πμο ημκ αημθμφεδζακ ήηακ ηαεμδδβδιέκμζ άκενςπμζ, 

εοζεαείξ ζηδ ενδζηεία ηαζ ηδκ δεζηή ημοξ, ζηζξ πνάλεζξ ηαζ 

ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ, ηαζ δεκ είπακ ηαιία ζπέζδ ιε ηδκ 

απμπθάκδζδ, ζε ηαιία πηοπή ηδξ γςήξ ημοξ. Ο Πνμθήηδξ  
δε ιζθμφζε βζα υθα ηα πνάβιαηα, υπςξ μζ πμζδηέξ. Ο 

Πνμθήηδξ  ηαθμφζε ιυκμ ζε έκακ Θευ, ιία ενδζηεία, ηαζ 

έκακ Ίζζμ Ανυιμ. Αε θέεζ ηίπμηα, πανά ιυκμ αοηά πμο ηάκεζ, 

ηαζ δεκ ηάκεζ ηίπμηα, πανά ιυκμ αοηά πμο θέεζ. Πμζα, 

θμζπυκ, δ ζπέζδ ημο Πνμθήηδ  ιε ηδκ πμίδζδ ηαζ ημοξ 

πμζδηέξ; Καζ πμζα δ ζπέζδ ηδξ πμίδζδξ ηαζ ηςκ πμζδηχκ ιε 

ημκ Πνμθήηδ ; 
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Έηζζ Ο Ώθθάπ απάκηδζε ζε ηάεε ρέια πμο είπακ μζ 

άπζζημζ εκακηίμκ ημο Πνμθήηδ , ημο Κμνακίμο ηαζ ημο 

Εζθάι.  

Δ πθεζμρδθία ηςκ επζπεζνδιάηςκ ημο αθμνμφζε ημ 

Μμκμεεσζιυ, ηδκ Ώπμζημθή ημο Πνμθήηδ , ηδκ Ώκάζηαζδ 

ηςκ κεηνχκ ηαηά ηδκ Διένα ηδξ Κνίζεςξ, ηαζ ημκ 

Ώπμθμβζζιυ. Σμ Κμνάκζμ απάκηδζε ζε ηαεέκα απυ ηα 

επζπεζνήιαηά ημοξ, δζαζαθδκίγμκηαξ ημ γήηδια απυ ηάεε 

πθεονά ηαζ δείπκμκηαξ ηδκ ακζηακυηδηα ηςκ εεχκ ημοξ. 

Ώοηυξ ήηακ μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμκ ελμνβίζηδηακ. 

ζμκ αθμνά ημ επζπείνδιά ημο ζπεηζηά ιε ημ ακ μ 

Μςπάιιακη  ήηακ Πνμθήηδξ, πανυθμ πμο παναδέπμκηακ 

ηδκ εζθζηνίκεζα, ηδκ αλζμπζζηία ηαζ ηδ ιεβάθδ εοζέαεζά ημο, 

εεςνμφζακ υηζ δ εέζδ ημο Πνμθήηδ είκαζ πμθφ ζπμοδαία 

βζα κα ηδκ ηαηαθάαεζ έκαξ άκενςπμξ, ηαζ, ηαηά ηζξ 

πεπμζεήζεζξ ημοξ, έκαξ άκενςπμξ δε ιπμνεί κα βίκεζ 

Πνμθήηδξ. ηακ μ Πνμθήηδξ  θακένςζε ηδκ Ώπμζημθή 

ημο ηαζ ηάθεζε ημοξ ακενχπμοξ κα πζζηέρμοκ ζ‘ αοηυκ, 

αοημί ανκήεδηακ ηαζ είπακ Πώο είλαη δπλαηόλ απηόο ν 

Αγγειηαθόξνο λα ηξώεη θαγεηό (όπσο εκείο) θαη λα 

πεξπαηά ζηηο αγνξέο (γηα λα βξεη θαγεηό θιπ.); Αλ 

ζηειλόηαλ έλαο άγγεινο γηα λα είλαη πξνεηδνπνηεηήο καδί 

ηνπ (ζα ηνλ πηζηεύακε). (Κμνάκζμ 25:7) 
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ηδ ζοκέπεζα είπακ υηζ μ Μςπάιιακη  είκαζ άκενςπμξ 

ηαζ υηζ Ο Αιιάρ δελ έζηεηιε ηίπνηα ζε έλαλ άλζξσπν. 

(Κμνάκζμ 6:91) 

Ο Ώθθάπ ημοξ απάκηδζε: Πεο: Πνηνο έζηεηιε ην 

Βηβιίν πνπ έθεξε ν Μσπζήο σο θσο θαη θαζνδήγεζε γηα 

ηνπο αλζξώπνπο; (Κμνάκζμ 6:91) 

Βπίζδξ, μζ άπζζημζ ήλενακ ηαζ παναδέπμκηακ υηζ μ 

Μςοζήξ ήηακ άκενςπμξ. Ο Ώθθάπ ημοξ απάκηδζε υηζ ηάεε 

θαυξ είπε ζημκ Πνμθήηδ ημο ηα ίδζα, ανκμφιεκμζ ηδκ 

Ώπμζημθή ημοξ, θέβμκηαξ η’ αιήζεηα, δελ είζηε παξά 

κόλν άλζξσπνη, όπσο εκείο. (Κμνάκζμ 14:10), Καη ηνπο 

είπαλ νη Αγγειηαθόξνη ηνπο: «η’ αιήζεηα, εκείο δελ 

είκαζηε παξά κόλν άλζξσπνη, όπσο εζείο.» Αιιά Ο 

Αιιάρ παξαρσξεί ηε Υάξε Σνπ ζε όπνηνλ ζέιεη από ηνπο 

δνύινπο ηνπ. (Κμνάκμ 14:11). Καζ μζ Πνμθήηεξ ηαζ μζ 

Ώββεθζαθυνμζ δεκ είκαζ πανά ιυκμ άκενςπμζ. Αεκ οπάνπεζ 

αζοιαίααζημ ακενχπζκδξ οπυζηαζδξ ηαζ Πνμθδηείαξ. Βθ‘ 

υζμκ αοημί είπακ παναδεπηεί υηζ μ Ώαναάι, μ Εζιαήθ, μ 

Μςοζήξ ήηακ Πνμθήηεξ, ηαζ άκενςπμζ, δε ιπυνεζακ κα 

επζιείκμοκ ζ‘ αοηυ ημ επζπείνδια. Γζ‘ αοηυ είπακ, «Ο Ώθθάπ 

δε ανήηε ηάπμζμκ άθθμ βζα Πνμθήηδ, πανά ιυκμ αοηυκ ημκ 

μνθακυ, θηςπυ άκενςπμ; Ο Ώθθάπ άθδζε υθμοξ ημοξ 

εοβεκείξ ηδξ Μέηηαξ ηαζ πήνε αοηυκ ημκ θηςπυ ςξ 

Ώββεθζαθυνμ;» Ο Ώθθάπ ημοξ απάκηδζε: Ο Αιιάρ μέξεη 

πνύ λα ηνπνζεηήζεη (δώζεη) ην Μήλπκά Σνπ. (Κμνάκζμ 

6:124) 
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ΐθέπμκηαξ υηζ μζ απεζηαθιέκμζ ηςκ εβημζιίςκ 

ααζζθέςκ ηοηθμθμνμφκ ζε ηανααάκζα απυ οπδνέηεξ ηαζ 

ζηθάαμοξ, ηαζ έπμοκ ζηδκ ηαημπή ημοξ υθα ηα ιέζα βζα ιζα 

απμθαοζηζηή γςή, ακανςηζυκηακ πχξ είκαζ δοκαηυκ μ 

Μςπάιιακη κα  ααζακίγεηαζ βζα κα ηενδίζεζ ηα πνμξ ημ γδκ, 

ηαζ ηαοηυπνμκα κα ζζπονίγεηαζ υηζ είκαζ μ Ώπεζηαθιέκμξ 

Σμο Ώθθάπ. …Αλ ζηειλόηαλ έλαο άγγεινο γηα λα είλαη 

πξνεηδνπνηεηήο καδί ηνπ (ζα ηνλ πηζηεύακε).  Ή (αλ) 

ηνύ είρε ξηρηεί (παξαρσξεζεί) έλαο ζεζαπξόο. Ή (αλ) είρε 

έλαλ θήπν από ηνλ νπνίν ζα έηξσγε. Καη νη άδηθνη είπαλ: 

«η’ αιήζεηα, δελ αθνινπζείηε, παξά έλαλ άλδξα 

καγεκέλν. (Κμνάκζμ 25:7-8) Ο Ώθθάπ απάκηδζε ζε αοηυ ημ 

επζπείνδια υηζ μ Μςπάιιακη , είκαζ Ώββεθζαθυνμξ, 

δδθαδή δ Ώπμζημθή ημο είκαζ κα ιεηαδχζεζ ημ Μήκοια ζε 

ηάεε άκενςπμ, είηε κέμ, είηε ιεβάθμ, είηε αδφκαιμ είηε 

δοκαηυ, είηε εοβεκή είηε θηςπυ, είηε εθεφεενμ είηε ζηθάαμ. 

Καζ ακ μ Πνμθήηδξ  απμθάιαακε ακηίζημζπεξ πμθοηέθεζεξ 

ιε αοηέξ ηςκ απεζηαθιέκςκ ηςκ εβημζιίςκ ααζζθζάδςκ, δε 

εα έθηακακ ζ‘ αοηυκ μζ αδφκαιμζ ηαζ μζ ιδ εοβεκείξ, χζηε 

κα ςθεθδεμφκ απυ αοηυκ. Μάθζζηα, μζ ηεθεοηαίμζ 

απμηεθμφκ ηδκ πθεζμρδθία ημο πθδεοζιμφ, έηζζ, ακ μ 

Πνμθήηδξ  πενζμνζγυηακ ζημοξ ηφηθμοξ ηςκ εοβεκχκ, μζ 

οπυθμζπμζ δε εα ςθεθμφκηακ απυ ημ Μήκοιά ημο. 

ζμκ αθμνά ηδκ άνκδζή ημοξ βζα ηδκ Ώκάζηαζδ ιεηά 

ημ εάκαημ, δεκ είπακ ηακέκα επζπείνδια, πανά ιυκμ ηδκ 

αιθζαμθία ζημ ιοαθυ ημοξ. Λέκε: Καη όηαλ πεζάλνπκε, 

θαη γίλνπκε ρώκα θαη θόθαια, ζα αλαζηεζνύκε ζη’ 
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αιήζεηα;  Καη νη πξνπάηνξέο καο; (Κμνάκζμ 37:16-17) 

Ο Ώθθάπ απάκηδζε ζ‘ αοηυ θέβμκηάξ ημοξ κα ακμίλμοκ ηα 

ιάηζα ημοξ βζα κα δμοκ αοηά πμο ζοιααίκμοκ ζηδκ εβηυζιζα 

γςή, αθμφ μ άδζημξ πμθθέξ θμνέξ παεαίκεζ πςνίξ κα θάαεζ 

ηδκ ηζιςνία βζα ηδκ αδζηία ημο, ηαζ μ αδζηδιέκμξ πμθθέξ 

θμνέξ πεεαίκεζ πςνίξ κα επζαθδεεί δζηαζμζφκδ ζε αοηυκ πμο 

ημο πνμηάθεζε ηδκ αδζηία. Ο εοζεαήξ ηαζ θζθάκενςπμξ 

πμθθέξ θμνέξ πεεαίκεζ πςνίξ κα θάαεζ ηδκ αιμζαή βζα ηδκ 

εοζέαεζα ηαζ ηδ θζθακενςπία ημο. Καζ μ αζεαήξ ηαζ 

εβηθδιαηίαξ πεεαίκεζ πνζκ θάαεζ ηδκ ηζιςνία βζα ηα 

εβηθήιαηά ημο. Ώκ, θμζπυκ, δεκ οπήνπε Ώκάζηαζδ ηαζ 

ιεηέπεζηα γςή, ή αιμζαή ή ηζιςνία ιεηά ημ εάκαημ, ηαζ μζ 

δομ μιάδεξ ακενχπςκ εα ελζζχκμκηακ. Καζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, μ άδζημξ ηαζ αζεαήξ εα ήηακ πζμ 

εοηοπζζιέκμξ απυ ημκ εοζεαή ηαζ αδζηδιέκμ. Ώοηυ είκαζ 

εκηεθχξ πανάθμβμ! Αεκ είκαζ δοκαηυκ Ο Ώθθάπ κα έπεζ 

πηίζεζ έκα ζφζηδια ααζζζιέκμ ζε αοηήκ ηδκ αδζηία! Καζ Ο 

Ώθθάπ θέεζ: Θα κεηαρεηξηζηνύκε, ινηπόλ ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο (πηζηνύο ζηνλ Ιζιακηθό Μνλνζετζκό, 

ππνηαγκέλνπο ζηε ζέιεζε ηνπ Αιιάρ) όπσο ηνπο 

Μνπηδξεκείλ (εγθιεκαηίεο, πνιπζετζηέο θαη απίζηνπο 

θιπ.); Ση ζπκβαίλεη κε ζαο; Πώο δηθάδεηε; (68:35-36) 

…Θα κεηαρεηξηζηνύκε απηνύο πνπ πηζηεύνπλ θαη 

θάλνπλ ελάξεηεο πξάμεηο όπσο απηνύο πνπ θαηαζηξέθνπλ 

ζηε Γε; Ή ζα κεηαρεηξηζηνύκε ηνπο επζεβείο όπσο ηνπο 

αζεβείο; (Κμνάκζμ 38:28) Βπίζδξ, Ο Ώθθάπ ημοξ 

απάκηδζε, βζα ηδκ αιθζαμθία ημοξ ζφιθςκα ιε ηδ θμβζηή 

ημοξ: Δίλαη πην δύζθνιε ε δηθή ζαο δεκηνπξγία ή ηνπ 
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νπξαλνύ; (ο Αλλάχ) τον έχει κτίσει. (Κμνάκζμ 79:27), 

Μα δε βιέπνπλ όηη, Ο Αιιάρ, πνπ Γεκηνύξγεζε ηνπο 

νπξαλνύο θαη ηε Γε, θαη δελ θνπξάζηεθε θαζόινπ κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπο, είλαη Ηθαλόο λα δώζεη δσή ζηνπο 

λεθξνύο; Βέβαηα, είλαη Ηθαλόο λα θάλεη ηα πάληα. 

(Κμνάκζμ 46:33) Βίκαζ εφθμβμ υηζ ημ κα λακαδδιζμονβήζεζ 

ηακείξ είκαζ πζμ εφημθμ απυ ημ κα δδιζμονβήζεζ βζα πνχηδ 

θμνά. …Όπσο αξρίζακε ηελ πξώηε δεκηνπξγία, ζα ηελ 

επαλαιάβνπκε… (Κμνάκζμ 21:104), Μήπσο 

θνπξαζηήθακε κε (δε κπνξέζακε λα θάλνπκε) ηελ πξώηε 

Γεκηνπξγία; (Κμνάκζμ 50:15) Έηζζ, Ο Ώθθάπ έδςζε 

απμζημιςηζηή απάκηδζδ ζε υθα ηα επζπεζνήιαηά ημοξ, 

απάκηδζδ πμο εα πείζεζ υπμζμκ πνδζζιμπμζήζεζ ημ ιοαθυ 

ημο. Οζ άπζζημζ, υιςξ, ήηακ αθαγυκεξ ηαζ επζεοιμφζακ ηδκ 

ορδθυηενδ εέζδ ζηδ Γδ. Ήεεθακ κα επζαάθμοκ ηα πζζηεφς 

ημοξ ζημ θαυ. Γζ‘ αοηυκ ημ θυβμ επέιεζκακ ζηδκ αδζηία ημοξ.  

3) Απνηξνπή ησλ αλζξώπσλ από ην λα αθνύζνπλ ην 

Κνξάλην: 

Οζ άπζζημζ, εηηυξ απ‘ υθα ηα πνμακαθενεέκηα 

επζπεζνήιαηα, πνμζπαεμφζακ κα απμηνέρμοκ ημοξ 

ακενχπμοξ απυ ημ κα αημφζμοκ ημ Κμνάκζμ ηαζ ημ 

Κάθεζια ημο Εζθάι ιε ηάεε ηνυπμ. Έηζζ, έδζςπκακ ημοξ 

ακενχπμοξ, έηακακ ευνοαμ, ηναβμοδμφζακ ηαζ έπαζγακ 

υηακ έαθεπακ υηζ μ Πνμθήηδξ  εημζιαγυηακ κα ηδνφλεζ ημ 

Κάθεζια, ή υηακ ημκ έαθεπακ κα πνμζεφπεηαζ ηαζ κα 

απαββέθθεζ ημ Κμνάκζμ, βζα κα ημκ εκμπθήζμοκ. Ο Ώθθάπ 
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είπε: Καη νη άπηζηνη είπαλ: «Να κελ αθνύηε απηό ην 

Κνξάλην, θαη λα θάλεηε ζόξπβν ζηα κέζα (ηεο 

απαγγειίαο) ηνπ, θαη ίζσο ληθήζεηε. (Κμνάκζμ 41:26) Ο 

Πνμθήηδξ  έθηαζε ζημ ζδιείμ κα ιδ ιπμνεί κα απαββείθεζ 

ημ Κμνάκζμ ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ημοξ ιέπνζ ηδκ πέιπηδ 

πνμκζά ηδξ Ώπμζημθήξ ημο. Τπήνπε ηάπμζμξ πμο θεβυηακ 

Ώκ-Νάκην ιπζκ Ώθ-Υάνζε, έκαξ πμθφ ηαηυξ άκενςπμξ απυ 

ημοξ Κμονάζξ, πμο πήβε ζηδκ Ώθ-Υίνα ηαζ έιαεε ηζξ 

ζζημνίεξ ηςκ Πενζχκ ααζζθέςκ ηαζ ηα θυβζα ημο Ρυζηαι ηαζ 

ημο Βζθακηζβζάν, ηαζ, υηακ μ Πνμθήηδξ  ηαευηακ ζε 

ηάπμζα ζοβηέκηνςζδ βζα κα ηαθέζεζ ημοξ ακενχπμοξ ζημ 

Ανυιμ Σμο Ώθθάπ ηαζ κα ημοξ πνμεζδμπμζήζεζ βζα ηδκ 

Σζιςνία Σμο, ημκ αημθμοεμφζε θέβμκηαξ, «Χ, θαέ ημο 

Κμονάζξ μνηίγμιαζ ζημ υκμια Σμο Ώθθάπ, εα ζαξ πς 

ηαθφηενα πνάβιαηα απυ αοηυκ.» Άνπζζε κα ημοξ ιζθά βζα 

ηζξ ζζημνίεξ ηςκ Πενζχκ ΐαζζθέςκ ηαζ ημο Ρυζηαι ηαζ ημο 

Βζθακηζβζάν. ηδ ζοκέπεζα έθεβε: «ε ηζ είκαζ ηαθφηενα ηα 

θυβζα ημο Μςπάιιακη απυ ηα δζηά ιμο;» 

Βπίζδξ, μ Ώκ-Νακην αβυναγε ηναβμοδίζηνζεξ, ηαζ υηακ 

άημοβε βζα ηάπμζμκ υηζ εέθεζ κα αζπαζηεί ημ Εζθάι, ημκ 

πήβαζκε ζ‘ αοηέξ ηαζ ημοξ έθεβε κα ημκ ηαΎζμοκ, κα ημο 

δχζμοκ πμηά ηαζ κα ημο ηναβμοδήζμοκ, ηαζ ημφ έθεβε: 

«Ώοηυ είκαζ ηαθφηενμ απυ αοηυ ζημ μπμίμ ζε ηαθεί μ 

Μςπάιιακη.» Ο Ώθθάπ είπε ζπεηζηά ιε αοηυκ: Καη από 

ηνπο αλζξώπνπο ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ αγνξάδνπλ ιόγηα 

ηνπ αέξα (ηξαγνύδηα, κνπζηθή κτλ.) γηα λα 
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παξαπιαλήζνπλ (ηνπο αλζξώπνπο) από ην Γξόκν Σνπ 

Αιιάρ… (Κμνάκζμ 31:6) 

Διωγμοί  

ηακ ημ ηάθεζια άνπζζε κα βίκεηαζ θακενυ, ηαηά ηδκ 

ανπή ημο ηέηανημο έημοξ ηδξ Ώπμζημθήξ, μζ πμθοεεσζηέξ 

πενζυνζζακ ηζξ ιεευδμοξ πανεκυπθδζήξ ημοξ πνμξ ημκ 

Πνμθήηδ  ηαζ ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ ζηζξ 

πνμακαθενεείζεξ. Ώθμφ ζοκεζδδημπμίδζακ υηζ δε 

ιπμνμφζακ κα ζηαιαηήζμοκ ημ Κάθεζια ιε αοηέξ ηζξ 

ιεευδμοξ, δζελήβαβακ ζοιαμφθζμ ιεηαλφ ημοξ ηαζ 

ηαηέθδλακ ζε ζοιθςκία, απμθαζίγμκηαξ κα ααζακίζμοκ 

ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ. Κάεε επζηεθαθήξ θοθήξ άνπζζε κα 

ααζακίγεζ υπμζμκ απυ ηδ θοθή ημο είπε αζπαζηεί ημ Εζθάι. 

Κάεε αθέκηδξ άνπζζε κα επζηίεεηαζ ζε υπμζμκ απυ ημοξ 

δμφθμοξ ημο είπε αζπαζηεί ημ Εζθάι. Πνμέαδζακ ζε 

ηνμιενέξ πνάλεζξ, πμο πνμηαθμφκ ακαηνζπίθα ηαζ ηάκμοκ ηζξ 

ηανδζέξ κα ζπάζμοκ ιυθζξ ηζξ αημφζμοκ.  

ηακ μ Ώιπμφ Σγάπθ άημοβε βζα ηάπμζμκ άκδνα ιε 

εοβεκή ηαηαβςβή ηαζ ιεβάθδ δφκαιδ ζηα πένζα ημο, υηζ 

αζπάζηδηε ημ Εζθάι, ημο ιζθμφζε άζπδια ηαζ πνμζπαεμφζε 

κα ημο δείλεζ υηζ έηακε θάεμξ· ηζ έπεζηα ημκ απεζθμφζε υηζ 

εα πάζεζ πνήιαηα ηαζ ελμοζία. Ώκ ηάπμζμξ πμο αζπαγυηακ 

ημ Εζθάι ήηακ αδφκαιμξ, ημκ πηοπμφζε ακεθέδηα ηαζ ημκ 

οπέααθθε ζε ακείπςηα ααζακζζηήνζα. 



 

135 

Ο εείμξ ημο ‗Οοειάκ ιπζκ ‗Ώθθάκ ηφθζβε ημκ ‗Οοειάκ 

ζε έκα ράεζκμ παθί, ηαζ έααγε θςηζά, έπεζηα ηδκ έζαδκε, βζα 

κα αζζεάκεηαζ ηδ γέζηδ ηαζ ημκ ηαπκυ. 

Δ ιδηένα ημο Μμφζ‗αιπ ιπζκ ‗Οοιάζν, υηακ έιαεε υηζ 

μ βζμξ ηδξ αζπάζηδηε ημ Εζθάι, ημο ζηένδζε θαβδηυ ηαζ 

κενυ, ηαζ ημκ έδζςλε απυ ημ ζπίηζ ημο. Ο Μμφζ‗αιπ γμφζε 

ιέπνζ ηυηε ιζα πμθοηεθή γςή, ια ζηδ ζοκέπεζα, αθμφ έθοβε 

απυ ημ ζπίηζ ημο, ημ δένια ημο απέηηδζε νοηίδεξ, ζακ ημ 

θίδζ. 

Ο μοπάζιπ ιπζκ ακάκ Ών-Ρμφιζ (μ ΐογακηζκυξ) 

ααζακίζηδηε ιέπνζ πμο έπαζε ηδ ζοκαίζεδζή ημο ηαζ δεκ 

ηαηαθάααζκε ηζ έθεβε, ιέπνζ πμο έπεζε ακαίζεδημξ. 

ζμκ αθμνά ημκ Μπζθάθ ιπζκ Ραιπάπ, δμφθμ ημο 

Οοιάβζα ιπζκ Υάθαθ Ώθ-Σγάιπζ, μ αθέκηδξ ημο έδεζε ζημ 

θαζιυ ημο έκα ζπμζκί ηαζ ημ έδςζε ζε ιζηνά παζδζά, βζα κα 

ημκ ηοηθμθμνήζμοκ ζηα αμοκά ηδξ Μέηηαξ. Σα παζδζά ημ 

έηακακ, ιέπνζ πμο ημ ζπμζκί άθδζε ζδιάδζ ζημ θαζιυ ημο. Ο 

Μπζθάθ επέιεκε κα θέεζ, «Άπακημοκ Άπακη» (Έκαξ ηαζ 

Μμκαδζηυξ, Έκαξ ηαζ Μμκαδζηυξ). Ο Οοιάβζα ημκ ηνααμφζε 

πμθφ δοκαηά ηαζ ημκ πηοπμφζε ιε έκα ζηθδνυ λφθμ, ηαζ ημκ 

έααγε κα ιείκεζ ηάης απυ ηδ γέζηδ ημο ήθζμο, ζηενχκηαξ 

ημο ημ θαβδηυ ηαζ ημ κενυ. Σμ πεζνυηενμ πμο ημφ έηακε 

ήηακ υηζ, ιία θμνά, ιέζα ζημ ηαηαιεζήιενμ, υηακ δ γέζηδ 

ημο ήθζμο ήηακ πμθφ δοκαηή, ημκ έααθε κα ιείκεζ εηεί, ημκ 

ένζλε ηάης ακάζηεθα, ηαζ δζέηαλε κα θένμοκ ιζα πμθφ 

ιεβάθδ πέηνα ηαζ κα ηδ αάθμοκ ζημ ζηήεμξ ημο. Σμο είπε, 
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«Μα Σμκ Ώθθάπ! Θα ιείκεζξ έηζζ ιέπνζ κα πεεάκεζξ ή κα 

ανκδεείξ ημκ Μςπάιιακη ηαζ κα θαηνέρεζξ ημ Ώθ-Λαη ηαζ 

ημ Ώθ-‗Οφγγα.» Ο Μπζθάθ, πανυθδ ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ 

μπμία ανζζηυηακ, είπε: «Άπακημοκ Άπακη». ηδ ζοκέπεζα 

ημο είπε, «Ώκ ήλενα ιζα θέλδ πμο κα ζε εηκεονίγεζ 

πενζζζυηενμ απυ αοηή, εα ηδκ έθεβα.» Κάπμζα ζηζβιή, μ 

Ώιπμφ Μπάην πέναζε ηαζ είδε ηζ έηακακ ζημκ Μπζθάθ, ηαζ 

ημκ αβυναζε βζα επηά ανβφνζα. ηδ ζοκέπεζα ημκ 

απεθεοεένςζε. 

ζμκ αθμνά ημκ ‗Ώιιάν ιπζκ Γζάζζζν, δμφθμ ηςκ 

Μπάκζ Μαπγμφι, μ μπμίμξ αζπάζηδηε ημ Εζθάι, υπςξ ηαζ μ 

παηέναξ ημο ηαζ δ ιδηένα ημο, μζ εζδςθμθάηνεξ, ιε 

πνςημζηάηδ ημκ Ώιπμφ Σγάπθ, ημοξ έαβαγακ έλς ηάης απυ 

ηδ δοκαηή γέζηδ ημο δθίμο, βζα κα ημοξ ααζακίζμοκ. 

Κάπμηε, μ Πνμθήηδξ  πέναζε απυ εηείκμ ημ ζδιείμ, ηαζ 

ημοξ είδε κα ααζακίγμκηαζ. Σμοξ είπε: «Τπμιμκή, Χ, 

μζημβέκεζα ημο Γζάζζν! αξ πενζιέκεζ δ εέζδ ζαξ ζημκ 

Πανάδεζζμ.» Ο Γζάζεν πέεακε απυ αοηά ηα ααζακζζηήνζα, 

ηαζ μ Ώιπμφ Σγάπθ ηάνθςζε ιε έκα δυνο ηδ μοιάβζα, ηδ 

ιδηένα ημο ‗Ώιιάν, δ μπμία πέεακε, ηαζ έβζκε δ πνχηδ 

βοκαίηα ιάνηοναξ ημο Εζθάι. Ήηακ ιζα πμθφ δθζηζςιέκδ, 

αδφκαιδ βοκαίηα. Σα αάζακα ζημκ ‗Ώιιάν έβζκακ πζμ 

εκηαηζηά: ιενζηέξ θμνέξ ημκ ααζάκζγακ αάγμκηάξ ημκ ηάης 

απυ ηδ γέζηδ ημο δθίμο, άθθεξ θμνέξ αάγμκηαξ ιεβάθεξ 

πέηνεξ πάκς ζημ ζηήεμξ ημο, άθθεξ ημκ ακάβηαγακ κα ιείκεζ 

ηάης απυ ημ κενυ, ιέπνζ κα ιείκεζ ακαίζεδημξ. ηδ ζοκέπεζα 

ημο έθεβακ: «Αε εα ζε αθήζμοιε, ιέπνζ κα ηαημθμβήζεζξ 
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ημκ Μςπάιιακη, ή κα πεζξ ηάηζ ηαθυ βζα ημ Ώθ-Λαη ηαζ ημ 

Ώθ-‗Οφγγα.» Κάης απυ αοηήκ ηδκ πίεζδ, εηείκμξ 

απμδέπηδηε αοηά πμο ημφ είπακ. Έπεζηα, πήβε ζημκ 

Πνμθήηδ  ηθαίβμκηαξ βζα κα απμθμβδεεί. Ο Ώθθάπ 

έζηεζθε αοηά ηα Βδάθζα: Όπνηνο αξλήζεθε Σνλ Αιιάρ 

αθνύ πίζηεςε, εθηόο από απηόο αλαγθάζηεθε (βξέζεθε 

θάησ από πίεζε) θαη ε θαξδηά ηνπ παξακέλεη 

θαζεζπραζκέλε ζηελ Πίζηε. (Κμνάκζμ 16:106) 

ζμκ αθμνά ημκ Ώιπμφ Φμοηάζπα, βκςζηυξ ιε ημ 

υκμια Άθθαπ, δμφθμξ ηςκ Μπάκζ ‗Ώιπκη Ώκη-Νηάνν, απυ 

ηδ θοθή ημο Άγκη, ημκ έαβαγακ έλς ζηδ ιεβάθδ γέζηδ, ηαζ 

έδεκακ ηα πυδζα ημο ιε αθοζίδεξ, έαβαγακ ηα νμφπα ημο ηαζ 

έααγακ ιζα ιεβάθδ πέηνα πάκς απυ ηδκ πθάηδ ημο, ιέπνζ 

πμο δε ιπμνμφζε κα ιεηαηζκδεεί. Σμκ άθδκακ ζε αοηήκ ηδκ 

ηαηάζηαζδ ιέπνζ κα πέζεζ ακαίζεδημξ. Μζα θμνά έδεζακ ημ 

πυδζ ημο ιε έκα ζπμζκί, ηαζ ημκ έζενκακ ηαζ ημκ έπζαζακ απυ 

ημ θαζιυ, ιέπνζ πμο κυιζζακ υηζ πέεακε. Ο Ώιπμφ Μπάην 

πενκμφζε απυ αοηυ ημ ζδιείμ, ηαζ ημκ αβυναζε ηαζ ημκ 

απεθεοεένςζε. 

Ο Υαιπάιπ ιπζκ Ώθ-Άνηη ήηακ δμφθμξ ηδξ Οοιι 

Ώκιάν ιπζκη ζιπά‗ Ώθ-Υμογα‗έσα. Ήηακ ζζδενάξ. ηακ 

αζπάζηδηε ημ Εζθάι, δ αθέκηνα ημο ημκ ααζάκζγε ιε θςηζά, 

αάγμκηαξ έκα ποναηηςιέκμ ζίδενμ πάκς απυ ημ ηεθάθζ ημο 

ηαζ πάκς απυ ηδκ πθάηδ ημο βζα κα ανκδεεί ημ Μςπάιιακη 

. Σμ ιυκμ πμο πέηοπε απυ αοηήκ ηδ ιεηαπείνζζδ, ήηακ κα 

αολήζεζ ηδκ πίζηδ ημο. Βπίζδξ, μζ εζδςθμθάηνεξ ημκ 
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ααζάκζγακ πενζζηνέθμκηαξ ημ θαζιυ ημο ηαζ πεηχκηαξ ημκ 

πάκς ζηδ θςηζά, ηαζ ηνααχκηαξ ημκ, ιέπνζ δ θςηζά κα 

ζαήζεζ απυ ηδκ πθάηδ ημο. 

Δ Γζκάζνα, ζηθάαα απυ ημ ΐογάκηζμ, αζπάζηδηε ημ 

Εζθάι ηαζ οπέθενε πμθθά ααζακζζηήνζα ζημ Ανυιμ Σμο 

Ώθθάπ, ιέπνζ πμο έπαζε ημ θςξ ηδξ. Οζ εζδςθμθάηνεξ ηδξ 

είπακ υηζ ημ Ώθ-Λαη ηαζ ημ Ώθ-‗Οφγγα ηδκ είπακ ηοθθχζεζ. 

Ώοηή είπε, «πζ, ια Σμκ Ώθθάπ, εηείκμζ δε ιμο έηακακ 

ηίπμηα. Ώοηυ ήνεε απυ Σμκ Ώθθάπ, ηαζ ακ εέθεζ Ο Ώθθάπ, 

εα ημ πάνεζ πίζς.» Σδκ άθθδ ιένα Ο Ώθθάπ ηδξ επέζηνερε 

ηδκ υναζή ηδξ. Οζ Κμονάζξ είπακ υηζ αοηυ πνμήθεε απυ ηδ 

ιαβεία ημο Μςπάιιακη. 

Βπίζδξ, δ Οοιι ‗Οοιπάζξ, ζηθάαα ηςκ Μπάκζ Γμφπνα, 

αζπάζηδηε ημ Εζθάι ηαζ μζ εζδςθμθάηνεξ ηδ ααζάκζζακ, ηαζ 

ζδζαίηενα μ αθέκηδξ ηδξ μ Ώθ-Άζμοακη ιπζκ ‗Ώιπκη 

Γζαβμφε, μ μπμίμξ ήηακ έκαξ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ 

επενμφξ ημο Πνμθήηδ . 

Βπίζδξ, ιία ζηθάαα ηςκ Μπάκζ Μμφ‘ιζθ αζπάζηδηε ημ 

Εζθάι ηαζ μ ‗Οφιαν ιπζκ Ώθ-Υαηάιπ, πμο ηυηε ήηακ 

εζδςθμθάηνδξ, ηδ πηοπμφζε ιέπνζ κα αανεεεί. Σδξ έθεβε, 

«Αε ζηαιάηδζα, πανά ιυκμ επεζδή αανέεδηα.» Βηείκδ ημο 

απάκηδζε, «Σμ ίδζμ εα ζμο ηάκεζ Ο Ώθθάπ.» 

Βπίζδξ, απυ ηζξ ζηθάαεξ πμο αζπάζηδηακ ημ Εζθάι ηαζ 

ααζακίζηδηακ ήηακ δ Ώκ-Ναπκηέζβζα ηαζ δ ηυνδ ηδξ. 
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Βπίζδξ, απυ ημοξ ζηθάαμοξ πμο ααζακίζηδηακ πμθφ ήηακ μ 

‗Ώιν ιπζκ Φμοπάζνα. 

Ο Ώιπμφ Μπαην αβυναγε υθμοξ αοημφξ ημοξ ζηθάαμοξ 

ηαζ ηζξ ζηθάαεξ, ηαζ ημοξ απεθεοεένςκε υθμοξ. Ο παηέναξ 

ημο, ημκ επέπθδλε βζ‘ αοηυ ημ εέια. Σμο είπε: «Γζαηί ζε 

αθέπς κα απεθεοεενχκεζξ αδφκαιμοξ ζηθάαμοξ; Ώκ 

απεθεοεένςκεξ δοκαημφξ άκδνεξ, εα ζε πνμζηάηεοακ.» Ο 

Ώιπμφ Μπαην ημφ είπε, «Σμ ηάκς ιυκμ βζα Σμκ Ώθθάπ.» Ο 

Ώθθάπ ιίθδζε ζημ Κμνάκζμ ιε ηαθά θυβζα βζα ημκ Ώιπμφ 

Μπαην, ηαζ ιε ζηθδνά θυβζα βζα ημοξ επενμφξ ημο. αο 

πξνεηδνπνίεζα γηα έλα θιεγόκελν Ππξ κε άγξηεο θιόγεο. 

Γε ζα κπεη κέζα ζ’ απηό, παξά ν πην άζιηνο. Πνπ 

δηαςεύδεη (ηνλ Πξνθήηε) θαη ζηξέθεηαη καθξηά από ηελ 

πίζηε. (Κμνάκζμ 92:14-16) Ώοηυξ πμο εκκμείηαζ ζ‘ αοηυ 

Σμ Βδάθζμ είκαζ μ Οοιάβζα ιπζκ Υάθαθ, ηαζ μζ υιμζμί ημο. 

Καη ζα ηελ Απνθεύγεη (ζα κείλεη καθξηά από ηε Φσηηά) 

ν πην επζεβήο.  Απηόο πνπ μνδεύεη ηνλ πινύην ηνπ γηα 

λα απμήζεη ηνλ εμαγληζκό ηνπ (ηνλ εαπηό ηνπ/ηελ ςπρή 

ηνπ).  Καη δελ έρεη (ππ όςε ηνπ) θακία ράξε από 

θαλέλαλ λα ηνπ αληαπνδνζεί (θαη γηα απηό μνδεύεη ηα 

ιεθηά ηνπ, αιιά)  Παξά κόλν λα αλαδεηήζεη ηελ 

επαξέζηεζε Σνπ Κπξίνπ Σνπ, Σνπ Τςίζηνπ.  Καη 

ζίγνπξα ζα επραξηζηεζεί (κόιηο κπεη ζηνλ Παξάδεηζν). 

(Κμνάκζμ 92:17) Βδχ εκκμείηαζ μ Ώιπμφ Μπάην Ώζ-ζκηίη. 

Σμ ζοιπέναζια υθςκ αοηχκ είκαζ υηζ βζα υπμζμκ ιάεαζκακ 

μζ εζδςθμθάηνεξ υηζ αζπάζηδηε ημ Εζθάι, ημκ ααζάκζγακ. 

Ώοηυ ήηακ βζ‘ αοημφξ πμθφ εφημθμ κα βίκεζ ζημοξ 
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αδφκαιμοξ Μμοζμοθιάκμοξ, υπςξ μζ ζηθάαμζ ηαζ μζ 

ζηθάαεξ, αθμφ δεκ οπήνπε ηακείξ κα ελμνβζζηεί βζ‘ αοημφξ 

ηαζ κα ημοξ πνμζηαηέρεζ, ηαζ μζ ίδζμζ μζ αθέκηεξ ημοξ ήηακ 

πμο πνμηαθμφζακ αοηά ηα ααζακζζηήνζα. ζμκ αθμνά, 

ςζηυζμ, ημοξ εοβεκείξ ηαζ ημοξ ακενχπμοξ πμο ηαηείπακ 

ορδθή εέζδ ζηδκ ημζκςκία, δεκ ήηακ ηυζμ εφημθμ κα ημοξ 

πεζνάλμοκ, αθμφ είπακ ζηα πένζα ημοξ δφκαιδ ηαζ ελμοζία. 

Γζ‘ αοηυ θίβεξ ήηακ μζ θμνέξ πμο πνμζπάεδζακ κα αθάρμοκ 

ηάπμζμοξ απυ αοημφξ, ηαζ ιε ιεβάθδ πνμζμπή.  

Θ ςτάςθ των ειδωλολατρϊν απζναντι ςτον Προφιτθ 

ζμκ αθμνά ημκ Πνμθήηδ , είπε εοβέκεζα, ανπμκηζά, 

ηαζ αζφβηνζηδ ηεθεζυηδηα ζημ παναηηήνα, ηαζ επδνέαγε ηζξ 

ροπέξ ηςκ ακενχπςκ, ειπκέμκηαξ ημ ζεααζιυ υθςκ. Έηζζ, 

δεκ ημθιμφζε ηακείξ κα ημκ αθάρεζ, εηηυξ απυ ημοξ πζμ 

ακυδημοξ. Βπζπθέμκ, είπε ηδκ πνμζηαζία ημο εείμο ημο, 

Ώιπμφ Σάθζιπ, μ μπμίμξ απμηεθμφζε ηδκ πζμ ζεααζηή 

πνμζςπζηυηδηα ηςκ Κμονάζξ, βζ‘ αοηυ ήηακ πμθφ δφζημθμ 

ηακείξ κα επζηεεεί ζε ηάπμζμκ πμο είπε οπυ ηδκ πνμζηαζία 

ημο. Ώοηή δ ηαηάζηαζδ πνμηαθμφζε ιεβάθδ ακδζοπία 

ζημοξ Κμονάζξ, ηαζ ημοξ ακάβηαζε κα ζηεθημφκ ιζα θφζδ 

βζα κα αβμοκ απυ αοηήκ ηδ δφζημθδ ηαηάζηαζδ, πςνίξ κα 

πνμηθδεεί βζ‘ αοημφξ ιεβαθφηενμ πνυαθδια. Ώοηυ ημοξ 

μδήβδζε ζημ κα δζαθέλμοκ ημ δνυιμ ηδξ δζαπναβιάηεοζδξ 

ιε ημκ Ώιπμφ Σάθζιπ, ιε ηνυπμ πμο δείπκεζ ηδ ζμαανυηδηα 

ημο γδηήιαημξ, ιε πνμζμπή ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ έιιεζεξ 

απεζθέξ. 
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Αντιπροςωπεία των Κουράισ πλθςιάηει τον Αμποφ 

Σάλιμπ 

Ο Ειπκ Εζπάη είπε: «Μενζημί απυ ημοξ εοβεκείξ ηςκ 

Κμονάζξ πήβακ ζημκ Ώιπμφ Σάθζιπ. Σμο είπακ, ‗‗Χ, Ώιπμφ 

Σάθζιπ, μ ακζρζυξ ζμο ηαημθυβδζε ημοξ εεμφξ ιαξ. Ώζηεί 

ηνζηζηή ζηδ ενδζηεία ιαξ, βεθμζμπμζεί ηα υκεζνά ιαξ ηαζ 

θέεζ υηζ μζ πνυβμκμί ιαξ ήηακ παναπθακδιέκμζ. Έηζζ, 

ζηαιάηα ημκ βζα ιαξ, ή άθδζε ακμζπηυ ημ δνυιμ ιεηαλφ 

οιχκ ηαζ αοημφ. Γζαηί ηζ εζφ είζαζ ακηίεεημξ ιε αοηυκ υπςξ 

ηζ ειείξ. Έηζζ, εα αθαζνέζμοιε ειείξ ημ αάνμξ απυ πάκς 

ζμο.‘‘ Ο Ώιπμφ Σάθζιπ ημφξ απάκηδζε ιε εοβεκζηυ ηαζ 

εηθεπηοζιέκμ φθμξ, ηζ έπεζηα αοημί έθοβακ. Ο Πνμθήηδξ  

επέιεζκε ζηδ δνάζδ ημο, δδθαδή ημ κα ηαθεί ημοξ 

ακενχπμοξ ζημ Εζθάι. Οζ Κμονάζξ δε ιπμνμφζακ, ηυηε, κα 

οπμιείκμοκ πενζζζυηενμ, βζ‘ αοηυ απμθάζζζακ κα πάκε λακά 

ζημκ Ώιπμφ Σάθζιπ, πνδζζιμπμζχκηαξ ζηθδνυηενδ 

πνμζέββζζδ.» 

Οι Κουράισ απειλοφν τον Αμποφ Σάλιμπ 

Οζ εοβεκείξ ηςκ Κμονάζξ πθδζίαζακ πάθζ ημκ Ώιπμφ 

Σάθζιπ, ηαζ ημο είπακ: «Χ, Ώιπμφ Σάθζιπ, έπεζξ βζα ιαξ 

ορδθή εέζδ ηαζ ηζιή. μο είπαιε γδηήζεζ κα ζηαιαηήζεζξ 

ημκ ακζρζυ ζμο, ηζ εζφ δεκ ημκ ζηαιάηδζεξ. Μα ημκ Ώθθάπ, 

δε ιπμνμφιε κα ηάκμοιε άθθδ οπμιμκή ζηδκ πνμζαμθή ηςκ 

εεχκ ιαξ ηαζ ζηδκ ηνζηζηή πμο αζηεί ζηδ ενδζηεία ηαζ ημοξ 

πνμβυκμοξ ιαξ. Γζ‘ αοηυ, ζηαιάηδζέ ημκ, εζδάθθςξ εα 
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πμθειήζμοιε αοηυκ ηαζ εζέκα, ιέπνζ ηάπμζμξ απυ ημοξ δομ 

ιαξ κα παεεί.» Ώοηή δ ζζπονή απεζθή ζδιάδερε ηδκ ροπή 

ημο Ώιπμφ Σάθζιπ, βζ‘ αοηυ μ ηεθεοηαίμξ ηάθεζε ημκ 

Πνμθήηδ , ηαζ ημο είπε: «Χ, ακζρζέ ιμο! Ο θαυξ ζμο ήνεε 

ζε ιέκα ηαζ ιμο είπε αοηυ ηζ αοηυ. Γζ‘ αοηυ, δζεοηυθοκε ηδ 

δζηή ιμο ηαζ ηδ δζηή ζμο εέζδ, ηαζ ιδ ιε θμνηχκεζξ ιε ηάηζ 

πμο δε ιπμνχ κα ακηέλς.» Ο Πνμθήηδξ  κυιζζε υηζ μ 

εείμξ ημο ημκ εβηαηέθεζρε, ηαζ δε εα ημκ οπμζηήνζγε πζα. 

Βίπε: «Ω! Θείε, νξθίδνκαη ζην όλνκα Σνπ Αιιάρ, αλ 

βάινπλ ηνλ ήιην ζην δεμί κνπ ρέξη θαη ην θεγγάξη ζην 

αξηζηεξό κνπ γηα λα εγθαηαιείςσ απηό πνπ θάλσ, δε ζα 

ην άθελα πνηέ, κέρξη Ο Αιιάρ λα ην θάλεη λα 

επηθξαηήζεη, ή κέρξη εγώ λα ραζώ.» Ο Πνμθήηδξ  
έηθαρε ηαζ ζδηχεδηε κα θφβεζ, ηαζ ηυηε μ Ώιπμφ Σάθζιπ 

ημκ θχκαλε ηαζ ημο είπε: «Πήβαζκε, Χ, ακζρζέ ιμο, ηαζ πεξ 

υ,ηζ εέθεζξ, ια Σμκ Ώθθάπ, δεκ πνυηεζηαζ κα ζε εβηαηαθείρς 

πμηέ.» Έπεζηα απήββεζθε έκα πμίδια: «Ονηίγμιαζ ιε ημ 

υκμια Σμο Ώθθάπ, πμηέ δε εα ζε θηάζμοκ ιε ημ πθήεμξ 

ημοξ, ιέπνζ κα εαθηχ ζημ πχια.» 

Οι Κουράισ πθγαίνουν ακόμα μία φορά ςτον Αμποφ 

Σάλιμπ 

Οζ Κμονάζξ, αθέπμκηαξ υηζ μ Ώββεθζαθυνμξ Σμο Ώθθάπ 

επέιεκε αηυια ζημ Κάθεζιά ημο, ζοκεζδδημπμίδζακ υηζ μ 

Ώιπμφ Σάθζιπ δε εα εβηαηέθεζπε πμηέ ημκ ακζρζυ ημο, 

αηυια ηζ ακ αοηυ πνμηαθμφζε ημ ιίζμξ ημοξ. Μενζημί απυ 

αοημφξ, πήβακ κα ημκ δμοκ άθθδ ιία θμνά, παίνκμκηαξ ιαγί 
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ημοξ έκακ κεανυ πμο μκμιαγυηακ ‗Ειάνα ιπζκ Ώθ-Οοαθίκη 

ιπζκ Ώθ-Μμοβίνα ηαζ είπακ, «Χ! Ώιπμφ Σάθζιπ! Ώοηυ είκαζ 

ημ πζμ έλοπκμ ηαζ ημ πζμ ηαθυ αβυνζ ζε υθδ ηδ θοθή ηςκ 

Κμονάζξ, βζ‘ αοηυ πάν‘ ημκ ςξ οζυ ζμο, ηαζ δχζε ιαξ ημκ 

ακζρζυ ζμο, εηείκμκ πμο ακηζηίεεηαζ ζηδ ενδζηεία ζμο ηαζ 

ζηδ ενδζηεία ηςκ πνμβυκςκ ζμο, πμο δίπαζε ημ θαυ ζμο ζε 

δφμ πθεονέξ, χζηε κα ημκ ζημηχζμοιε ηαζ κα ζε 

απαθθάλμοιε απυ ηα αηεθείςηα αάζακα· απθά έκακ 

άκενςπμ ακηί εκυξ άθθμο». Δ απάκηδζδ ημο Ώιπμφ Σάθζιπ 

ήηακ: «Μα Σμκ Ώθθάπ, είκαζ ιζα πναβιαηζηά άδζηδ 

ζοιθςκία. Μμο δίκεηε ημ βζμ ζαξ κα ημκ ακαενέρς ηαζ 

εέθεηε κα ζαξ δχζς ημκ ακζρζυ ιμο βζα κα ημκ ζημηχζεηε; 

Μα Σμκ Ώθθάπ αοηυ δε εα βίκεζ πμηέ!» Ο Ώθ-Μμύη‗ζι ιπζκ 

‗Ώκηέζ ιπζκ Νάμοθαθ ιπζκ ‗Ώιπκη Μακάθ (μ μπμίμξ ήηακ 

ζοββεκήξ ημο Ώιπμφ Σάθζιπ), έκα ιέθμξ ηδξ 

ακηζπνμζςπείαξ, ημο είπε: «Χ, Ώιπμφ Σάθζιπ, μνηίγμιαζ 

ζημ υκμια Σμο Ώθθάπ, μ θαυξ ζμο δε ζε αδίηδζε. 

Πνμζπάεδζακ υζμ ιπμνμφζακ βζα κα απμθφβμοκ αοηυ πμο 

δεκ επζεοιείξ, ια δε αθέπς κα εεξ κα απμδεπηείξ ηίπμηα απυ 

αοημφξ.» Ο Ώιπμφ Σάθζιπ ημο απάκηδζε: «Ονηίγμιαζ ζημ 

υκμια Σμο Ώθθάπ, ιε αδίηδζακ. Καζ υπςξ αθέπς, ιε 

εβηαηαθείπεζξ ηαζ οπμζηδνίγεζξ ημ θαυ εκακηίμκ ιμο. Κάκε 

θμζπυκ υπςξ κμιίγεζξ.» Οζ Κμονάζξ, αθέπμκηαξ υηζ απέηοπακ 

ιε αοηέξ ηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ, ηαζ υηζ δε ιπμνμφζακ κα 

πείζμοκ ημκ Ώιπμφ Σάθζιπ κα ζηαιαηήζεζ ημκ Πνμθήηδ  
απυ ημ Κάθεζιά ημο, απμθάζζζακ κα οζμεεηήζμοκ έκακ 

άθθμκ ηνυπμ, ημκ μπμίμ είπακ πνμζπαεήζεζ κα απμθφβμοκ, 
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θμαμφιεκμζ ηζξ ζοκέπεζέξ ημο, δδθαδή κα επζηεεμφκ ζημκ 

ίδζμ ημκ Πνμθήηδ . 

Επικζςεισ των Κουράισ ςτον Προφιτθ  

Οζ Κμονάζξ, πένα απυ ηζξ ιεευδμοξ πμο έπμοκ 

πνμακαθενεεί, άνπζζακ κα επζηίεεκηαζ ζημκ Πνμθήηδ . 

Ήηακ θμβζηυ επζηεθαθήξ ημοξ κα είκαζ μ Ώιπμφ Λάπαιπ, 

εείμξ ημο Πνμθήηδ , μ μπμίμξ ήηακ απυ ημοξ επζηεθαθήξ 

ηςκ Μπάκζ Υάζζι, βζ‘ αοηυ ηαζ δεκ είπε ημοξ ίδζμοξ θυαμοξ 

ιε ημοξ οπμθμίπμοξ. Ήηακ μ πζμ μνηζζιέκμξ επενυξ ημο 

Εζθάι ηαζ ηςκ Μμοζμοθιάκςκ απυ ηδκ πνχηδ ιένα ημο 

Καθέζιαημξ. Βπεηίεεημ ζημκ Πνμθήηδ  αηυια ηαζ πνζκ μζ 

Κμονάζξ απμθαζίζμοκ κα ημο επζηεεμφκ. Βπίζδξ, μ Ώιπμφ 

Λάπαιπ είπε πακηνέρεζ ημοξ δφμ βζμοξ ημο, ‗Οφηηιπα ηαζ 

‗Οοηηάζιπα, ιε ηζξ δφμ ηυνεξ ημο Πνμθήηδ , ηδ Ρμοηάβζα 

ηαζ ηδκ Οοιι Καθεμφι, πνζκ αηυια απυ ημ Κάθεζια. 

Έπεζηα, υηακ μ Πνμθήηδξ  λεηίκδζε ημ Κάθεζια, μ Ώιπμφ 

Λάπαιπ ημοξ δζέηαλε κα πάνμοκ δζαγφβζμ. 

ηακ μ ‗Ώιπκη Ώθθάπ, μ δεφηενμξ βζμξ ημο Πνμθήηδ  

πέεακε, μ Ώιπμφ Λάπαιπ πήβε πανμφιεκμξ ζημοξ 

εζδςθμθάηνεξ ηδξ Μέηηαξ, θέβμκηάξ ημοξ υηζ μ Μςπάιιακη 

έπαζε ημ παζδί ημο. πςξ έπμοιε πνμακαθένεζ μ Ώιπμφ 

Λάπαιπ αημθμοεμφζε ημκ Πνμθήηδ  ηαηά ημ 

Πνμζηφκδια ηαζ ζηδκ αβμνά, θέβμκηαξ ζημκ ηυζιμ κα ιδκ 

ημκ αημφεζ, βζαηί είκαζ ρεφηδξ. Καζ επίζδξ ημο πεημφζε 

πέηνεξ ιέπνζ ηα πυδζα ημο κα αζιμνναβήζμοκ.  



 

145 

Δ ζφγοβυξ ημο, Οοιι Σγαιείθ Άνμοα ιπζκεη Υάνιπ 

ιπζκ Οοιάβζα, δ αδενθή ημο Ώιπμφ μοθζάκ, δνμφζε ιε ημκ 

ίδζμ ααειυ επενυηδηαξ απέκακηζ ζημκ Πνμθήηδ . Έααγε 

αβηάεζα ζημ δνυιμ πμο εα αημθμοεμφζε μ Πνμθήηδξ , βζα 

κα πθδβςεεί. Βπίζδξ, ηα ημπμεεημφζε ζηδκ πυνηα ημο ηζξ 

κφπηεξ. Ήηακ μλφεοιδ ιε οανζζηζηή βθχζζα, ηαζ εκεάννοκε 

ημοξ ακενχπμοξ κα πνμααίκμοκ ζε επενυηδηεξ εκακηίμκ ημο 

Πνμθήηδ . ηακ άημοζε ηα Βδάθζα ημο Κμνακίμο ζπεηζηά 

ιε ηδκ ίδζα ηαζ ημ ζφγοβυ ηδξ, ηναηχκηαξ πέηνεξ ζημ πένζ 

ηδξ πήβε ζημκ Πνμθήηδ , μ μπμίμξ ηαευηακ ημκηά ζημ Ώθ-

Κά‗ιπα, ηαζ ιαγί ημο ήηακ μ Ώιπμφ Μπαην. ηακ έθηαζε 

ζ‘ αοημφξ, Ο Ώθθάπ ηδκ έηακε κα ιδ δεζ ημκ Πνμθήηδ , 

ηαζ αοηή είπε ζημκ Ώιπμφ Μπαην: «Χ, Ώιπμφ Μπαην, πμφ 

είκαζ μ θίθμξ ζμο; Βπεζδή άημοζα υηζ ιζθά ιε ζηθδνά θυβζα 

βζα ιέκα. Μα Σμκ Ώθθάπ, ακ ημκ ανς, εα ημκ πηοπήζς ιε 

αοηέξ ηζξ πέηνεξ ζημ ζηυια ημο.» Ώθμφ έθοβε, μ Ώιπμφ 

Μπαην είπε: «Χ, Πνμθήηδ, θεξ κα ιδ ζε είδε;» Ο Πνμθήηδξ 

 απάκηδζε: «πζ, δε ιε είδε, Ο Ώθθάπ έζηνερε ηδκ υναζή 

ηδξ ιαηνζά απυ ιέκα.» 

Ο Ώιπμφ Λάπαιπ πνμέαδ ζε υθεξ αοηέξ ηζξ ηηδκςδίεξ, 

πανυθμ πμο ήηακ εείμξ ημο Πνμθήηδ  ηαζ βείημκάξ ημο, 

αθμφ ημ ζπίηζ ημο ήηακ δίπθα ζε αοηυ ημο Πνμθήηδ . Σμ 

ίδζμ έπναηηακ ηαζ μζ άθθμζ βείημκεξ, υπςξ μ Ώθ-Υάηαι ιπζκ 

Ώιπί Ώθ-‗Ώξ, μ ‗Οφηιπα ιπζκ Ώιπί Μα‗ίη, μ ‗Ώκηέζ ιπζκ 

Υαινά‘ Ώε-Θάηαθζ ηαζ  μ Ειπκ Ώθ-Ώζκηά‘ Ώθ-Υάδαθζ ηηθ. 

Βκχ μ Πνμθήηδξ  ήηακ ζημ ζπίηζ ημο, πεημφζακ ζοπκά ηα 

εκηυζεζα ιζαξ ηαιήθαξ ζημκ Πνμθήηδ  πάκς απυ ημοξ 
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ημίπμοξ ημο ζπζηζμφ ημο, εκχ αοηυξ πνμζεοπυηακ ιέζα ζημ 

ζπίηζ ημο. ηακ ημ έηακακ αοηυ, μ Πνμθήηδξ  έαβαζκε απυ 

ημ ζπίηζ ημο ηαζ ηα έπζακε ιε έκα λφθμ, θέβμκηαξ: «Χ, Μπάκζ 

‗Ώιπκη Μακάθ, ηζ βεζημκζά είκαζ αοηή;» 

Ο ‗Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ Μαζ‗μφκη είπε: «Κάπμηε μ 

Πνμθήηδξ  πνμζεοπυηακ ζημ Ώθ-Κά‗ιπα, ηαζ μ Ώιπμφ 

Σγαπθ ηαζ μζ θίθμζ ημο ηάεμκηακ εηεί. Βίπακ ιεηαλφ ημοξ, 

‗Πμζμξ εα θένεζ ηα εκηυζεζα απυ ηζξ ηαιήθεξ, βζα κα ηα 

αάθεζ ζηδκ πθάηδ ημο υηακ εα πέζεζ πνδκήξ;‘ Ο ‗Οφηιπα 

ιπζκ Ώιπί Μα‗ίη ήηακ αοηυξ πμο πήβε. Έθενε ηα εκηυζεζα, 

ηαζ παναημθμοεμφζε ημκ Πνμθήηδ , ιέπνζ πμο εηείκμξ 

έπεζε πνδκήξ. Συηε, ηα έααθε ζηδκ πθάηδ ημο. Σμκ ημίηαγα, 

ηαζ δε ιπμνμφζα κα ηάκς ηίπμηα, βζαηί δεκ είπα ηαιία 

πνμζηαζία.» Βίπε ζηδ ζοκέπεζα: «Ώοημί άνπζζακ κα βεθμφκ 

ηαζ κα πέθημοκ μ έκαξ πάκς ζημκ άθθμκ. Ο Πνμθήηδξ  
έιεζκε ζηδ ζηάζδ ημο, ηαζ δε ζήηςζε ημ ηεθάθζ ημο, ιέπνζ 

πμο ήνεε δ ηυνδ ημο, Φάηηζια, ηαζ αθαίνεζε ηα εκηυζεζα 

απυ ηδκ πθάηδ ημο. Ο Πνμθήηδξ  ζήηςζε ημ ηεθάθζ ημο 

θέβμκηαξ, ‗Χ, Ώθθάπ, εηδζηήζμο ημοξ Κμονάζξ‘ ηνεζξ θμνέξ. 

Ώοημί αζζεάκεδηακ πμθφ άζπδια ιεηά απυ αοηά ηα θυβζα 

ημο Πνμθήηδ , επεζδή ηαηάθααακ υηζ αοηή δ επίηθδζδ εα 

βίκεζ δεηηή απυ ημκ Ώθθάπ. ηδ ζοκέπεζα μ Πνμθήηδξ  
είπε: ‗Χ, Ώθθάπ, εηδζηήζμο ημκ Ώιπμφ Σγάπθ, ημκ ‗Οφηιπα 

ιπζκ Ραιπί‗α, ημκ άζιπα ιπζκ Ραιπί‗α, ημκ Ώθ-Οοαθίκη 

ιπζκ ‗Οφηιπα, ημκ Οοιάβζα ιπζκ Υάθαθ, ηαζ ημκ ‗Οφηιπα 

ιπζκ Ώιπί Μα‗ίη.‘» Οκμιάηζζε ηαζ ηάπμζμκ έαδμιμ, ημο 

μπμίμο, ςζηυζμ, ημ υκμια δεκ έπεζ ηαηαβναθεί. Ο Ειπκ 
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Μαζ‗μφκη είπε ζηδ ζοκέπεζα: «Ονηίγμιαζ ιε ημ υκμια Σμο 

Ώθθάπ, υηζ είδα αοημφξ πμο μκμιάηζζε μ Πνμθήηδξ  κα 

ζημηχκμκηαζ ζηδ ιάπδ ημο Μπάκην (ηδκ πνχηδ ιάπδ 

ιεηαλφ ηςκ Μμοζμοθιάκςκ ηαζ ηςκ απίζηςκ).»   

Βπίζδξ, μ Οοιάβζα ιπζκ Υάθαθ, υηακ έαθεπε ημκ 

Πνμθήηδ , ημκ πνμζέααθθε. Σμ ίδζμ ηαζ μ αδεθθυξ ημο, 

Οοιπάζ ιπζκ Υάθαθ, μ μπμίμξ ήηακ θίθμξ ημο ‗Οφηιπα ιπζκ 

Ώιπί Μα‗ίη. Κάπμηε μ ‗Οφηιπα πήβε κα αημφζεζ ηα θυβζα 

ημο Πνμθήηδ. ηακ ημ έιαεε μ Οοιπάζ, ημο ιίθδζε ιε 

άζπδια θυβζα ηαζ ημο γήηδζε κα θηφζεζ ημ πνυζςπμ ημο 

Ώββεθζαθυνμο, ηάηζ ημ μπμίμ μ ‗Οφηιπα έηακε. Κάηζ αηυια 

πμο έηακε μ ‗Οοιπάζ ήηακ υηζ άθεεε μζηά ηαζ ηα θοζμφζε 

ζημκ Πνμθήηδ . 

Ο Ώιπμφ Σγαπθ απαβυνερε ζημκ Πνμθήηδ  κα 

πνμζεφπεηαζ ζημ Ώθ-Κά‗ιπα, απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή πμο ημκ 

είδε κα ημ ηάκεζ. Μία θμνά ημκ είδε κα πνμζεφπεηαζ, ηαζ ημο 

είπε, «Χ! Μςπάιιακη, δε ζμο απαβυνερα κα πνμζεφπεζαζ 

εδχ;», ηαζ ημκ απείθδζε. Ο Πνμθήηδξ  ημφ απάκηδζε 

ζηθδνά, ηζ εηείκμξ ημο είπε, «Χ, Μςπάιιακη, ηζ έπεζξ βζα κα 

ιε απεζθήζεζξ;» φιθςκα ιε ιζα άθθδ εηδμπή, μ Πνμθήηδξ 

 ημκ έπζαζε απυ ημ βζαηά ημο ηαζ ημκ ηαναημφκδζε, 

θέβμκηαξ: Αιίκνλν ζε ζέλα (σ, άλζξσπε)! Καη (μαλά) 

αιίκνλν ζε ζέλα! (Κμνάκζμ 75:34-35) Ο Ώιπμφ Σγαπθ 

είπε: «Με απεζθείξ, Χ, Μςπάιιακη; Μα Σμκ Ώθθάπ, μφηε 

εζφ, μφηε μ Θευξ ζμο, δε ιπμνείηε κα ιμο ηάκεηε ηίπμηα. 
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Ββχ είιαζ μ πζμ ηζιδιέκμξ πμο πενπάηδζε ιεηαλφ ηςκ δφμ 

αμοκχκ ηδξ Μέηηαξ.» 

Ο Ώιπμφ Σγαπθ, ιεηά απυ αοηήκ ηδκ απεζθή, δε 

ζηαιάηδζε ηδκ ακμδζία ημο, ια ακηίεεηα ζοκέπζζε κα 

αθάπηεζ ημκ Πνμθήηδ  πζμ έκημκα. Ο Ώιπμφ Υμονάζνα 

είπε υηζ ηάπμηε μ Ώιπμφ Σγαπθ είπε: «Ονηίγμιαζ ζημ Ώθ-

Λαη ηαζ ζημ Ώθ-‗Οφγγα, ακ δς ημκ Μςπάιιακη, εα αάθς ημ 

πυδζ ιμο ζημ θαζιυ ημο ηαζ εα πεηάλς πχια ζημ πνυζςπυ 

ημο.» Πήβε ζημκ Πνμθήηδ , εκχ εηείκμξ πνμζεοπυηακ, βζα 

κα αάθεζ ημ πυδζ ημο ζημ θαζιυ ημο υπςξ είπε πνζκ. Οζ 

άκενςπμζ ελεπθάβδζακ υηακ ημκ είδακ κα πενπαηά πνμξ ηα 

πίζς, αάγμκηαξ ηα πένζα ημο, βζα πνμζηαζία, ιπνμζηά απυ 

ημ πνυζςπυ ημο. Σμκ νχηδζακ ηζ ημο είπε ζοιαεί. Βηείκμξ 

είπε: ‗ΐθέπς ακάιεζα ζε ιέκα ηαζ ζ‘ αοηυκ έκα πανάηςια 

ιε θςηζά ηαζ θηενά.‘ Ο Πνμθήηδξ  είπε: ‗Ώκ ιε πθδζίαγε 

πενζζζυηενμ, μζ άββεθμζ εα ημκ άνπαγακ άηνμ-άηνμ.‘» 

Ώοηή ήηακ ιυκμ ιζα πμθφ ιζηνή εζηυκα ηςκ υζςκ 

αδζηζχκ ηαζ ααζακζζηδνίςκ οπέζηδζακ μ Ώββεθζαθυνμξ Σμο 

Ώθθάπ  ηαζ μζ Μμοζμοθιάκμζ απυ ημοξ εζδςθμθάηνεξ. Βλ‘ 

αζηίαξ αοηχκ ηςκ ηηδκςδζχκ, μ Πνμθήηδξ  έπνεπε κα 

πάνεζ ιζα ζμαανή απυθαζδ, βζα κα πνμζηαηέρεζ ημ 

Μμοζμοθιακζηυ θαυ απυ ηα ααζακζζηήνζά ημο. Γζ‘ αοηυ 

αημθμφεδζε δφμ ζμθέξ ηζκήζεζξ:  

 Δ επζθμβή ημο Οίημο ημο Ώθ-Άνηαι ιπζκ Άιπζ αθ-

Άνηαι αθ-Μαπγμφιζ ςξ ηέκηνμ βζα ημ Κάθεζια ηαζ 

ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ Μμοζμοθιάκςκ. 
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 Δ εκημθή ζημοξ Μμοζμοθιάκμοξ κα ιεηακαζηεφζμοκ 

ζηδκ Ώαδζζοκία. 

 

Ο Οίκοσ του Αλ-’Άρκαμ 

Ώοηυξ μ Οίημξ ανζζηυηακ δίπθα απυ ημ υνμξ Ώθ-άθα, 

ιαηνζά απυ ηα αθέιιαηα ηςκ εζδςθμθαηνχκ, ηαζ βζ‘ αοηυ μ 

Πνμθήηδξ  ημκ δζάθελε, βζα κα ζοβηεκηνχκεζ ημοξ 

Μμοζμοθιάκμοξ ηνοθά, βζα κα ημοξ δζδάζηεζ ημ Κμνάκζμ 

ηαζ κα ελαβκίγεζ ηζξ ροπέξ ημοξ, έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ μζ 

Μμοζμοθιάκμζ κα εηηεθμφκ ιε αζθάθεζα ηαζ εζνήκδ ηδ 

θαηνεία ημοξ, ηαεχξ ηαζ βζα κα έπεζ υπμζμξ εέθεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα αζπαζηεί ημ Εζθάι πςνίξ κα ημ ιαεαίκμοκ μζ 

άδζημζ εζδςθμθάηνεξ. Ο Ειπκ Εζάη είπε: «Κάπμζμζ απυ ημοξ 

οκηνυθμοξ ημο Πνμθήηδ  ζοβηεκηνχεδηακ ζε ιζα 

ημζθάδα ηδξ Μέηηαξ βζα κα πνμζεοπδεμφκ ηνοθά. ιςξ, 

ημοξ είδακ ηάπμζμζ απυ ημοξ άπζζημοξ ηςκ Κμονάζξ, ηαζ 

άνπζζακ κα ημοξ πνμζαάθθμοκ ηαζ κα ημοξ πμθειμφκ. Ο 

ά‗κη ιπζκ Ώιπί Οοαηάξ πηφπδζε έκακ εζδςθμθάηνδ ηαζ ημο 

πνμηάθεζε αζιμνναβία. Ώοηή ήηακ δ πνχηδ αζιαημποζία 

ζηδκ ζζημνία ημο Εζθάι.» Έηζζ, ήηακ ζμθή δ απυθαζδ ημο 

Πνμθήηδ  κα ζοβηεκηνχκεηαζ ηνοθά ιε ημοξ οκηνυθμοξ 

ημο. 

Θ πρϊτθ μετανάςτευςθ ςτθν Αβθςςυνία (Αικιοπία) 

Οζ αθθεπάθθδθεξ επζεέζεζξ λεηίκδζακ ζημ ιέζμ ημο 

ηέηανημο έημοξ ηδξ Ώπμζημθήξ, ιε ανβμφξ ζηδκ ανπή 

νοειμφξ, αθθά άνπζζακ ζηαεενά κα επζηαπφκμκηαζ ηαζ κα 
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πεζνμηενεφμοκ ιένα ιε ηδ ιένα ηαζ ιήκα ιε ημ ιήκα, ιέπνζ 

πμο δ ηαηάζηαζδ έβζκε ηνμιενά ζμαανή ηαζ ακοπυθμνδ ζηα 

ιέζα ημο πέιπημο έημοξ, μπυηε μζ Μμοζμοθιάκμζ λεηίκδζακ 

κα ζηέθημκηαζ ζμαανά εθζηημφξ ηνυπμοξ βζα κα απμηνέρμοκ 

ηα επχδοκα ααζακζζηήνζα πμο οθίζηακημ. ε αοηή ηδ 

ζημηεζκή ηαζ απεθπζζηζηή επμπή απμηαθφθεδηε δ μφνα 

Ώγ-Γμφιαν (Κεθάθαζμ 39), πμο έδζκε ηδκ μδδβία ζημοξ 

Μμοζμοθιάκμο κα επζθέλμοκ ηδ ιεηακάζηεοζδ ςξ θφζδ. 

Όζνη έθαλαλ ην θαιό ζ’ απηόλ ηνλ θόζκν ζα ιάβνπλ κηα 

εμαηξεηηθή ακνηβή (ζηελ άιιε δσή, ηνλ Παξάδεηζν). Κη ε 

γε Σνπ Αιιάρ είλαη πιαηηά (δει. αλ δελ κπνξείο λα 

ιαηξεύεηο Σνλ Αιιάρ ζε έλα κέξνο πήγαηλε ζε άιιν)! Όζνη 

– κάιηζηα – θαξηεξηθά ππνκέλνπλ ζα πάξνπλ ηελ ακνηβή 

ηνπο ρσξίο ινγαξηαζκό (απεξηόξηζηα)! (Κμνάκζμ 39:10) 

Ο Πνμθήηδξ  βκχνζγε ήδδ υηζ μ Ώζπάια Νεβημφξ, 

Υνζζηζακυξ ααζζθζάξ ηδξ Ώαδζζοκίαξ (Ώζεζμπίαξ), ήηακ έκαξ 

δίηαζμξ ηοαενκήηδξ πμο ηακείξ δε εα αδζημφηακ ζημ 

ααζίθεζυ ημο, ηαζ έηζζ δζέηαλε ημοξ μπαδμφξ ημο κα 

ακαγδηήζμοκ άζοθμ ζηδκ Ώαδζζοκία (Ώζεζμπία). 

Καηά ημ ιήκα Ράηγαιπ ημο πέιπημο έημοξ ηδξ 

Ώπμζημθήξ, δ πνχηδ μιάδα ηςκ ιεηακαζηχκ ακαπχνδζε βζα 

ηδκ Ώαδζζοκία (Ώζεζμπία). Ώπμηεθμφηακ απυ δχδεηα 

άκδνεξ ηαζ ηέζζενζξ βοκαίηεξ, επζηεθαθήξ ηςκ μπμίςκ ήηακ 

μ ‗Οοειάκ ιπζκ ‗Ώθθάκ ηαζ ιαγί ημο ήηακ δ ζφγοβυξ ημο, 

Ρμοηάβζα [ηυνδ ημο Πνμθήηδ ]. Ο Πνμθήηδξ  είπε βζα 

αοημφξ ημοξ δφμ ιεηακάζηεξ: 
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"Δίλαη ν πξώηνο νίθνο πνπ κεηαλαζηεύεη ζην Γξόκν Σνπ 

Αιιάρ κεηά ηνλ Αβξαάκ θαη ηνλ Λση (Δηξήλε ζε 

απηνύο)." 

Δ μιάδα έθοβε ηνοθά ηδ κφπηα, βζα κα ιδκ ημοξ 

ακηζθδθεμφκ μζ Κμονάζξ. Σαλίδερακ ιέζς ηδξ εάθαζζαξ, 

ανίζημκηαξ δφμ ειπμνζηά πθμία πμο έηοπε κα πθέμοκ πνμξ 

ηδκ Ώαδζζοκία (Ώζεζμπία), ημκ πνμμνζζιυ ημοξ. Σα κέα ηδξ 

επζδζςηυιεκδξ ακαπχνδζήξ ημοξ έθηαζακ ζηα αοηζά ηςκ 

Κμονάζξ, ηαζ έηζζ έζηεζθακ ηάπμζμοξ άκδνεξ κα ημοξ 

ηοκδβήζμοκ, αθθά μζ πζζημί είπακ ήδδ εβηαηαθείρεζ ημ 

θζιάκζ μο‗άζιπα βζα ημ αζθαθέξ ηαηαθφβζυ ημοξ, υπμο ημοξ 

οπμδέπηδηακ ιε γεζηαζζά ηαζ ηδ δέμοζα θζθμλεκία. 

Οι Κουράισ πζφτουν πρθνείσ μαηί με τουσ 

Μουςουλμάνουσ και θ επιςτροφι των μεταναςτϊν 

ημ Ραιαγάκζ ημο ίδζμο έημοξ, μ Πνμθήηδξ  πήβε ζημ 

Ώθ-Κά‗ιπα, υπμο ανζζηυηακ έκα ηενάζηζμ πθήεμξ 

πμθοεεσζηχκ απυ ημοξ Κμονάζξ, ακάιεζα ζημοξ μπμίμοξ 

ανίζημκηακ ηα ζδιαίκμκηα ηαζ ηα δζάζδια πνυζςπα ηςκ 

Κμονάζξ. Ξαθκζηά άνπζζε κα απαββέθεζ ηδ μφνα Ώκ-Νάηγι 

(Κεθάθαζμ 41-Σμ Άζηνμ). Οζ εζδςθμθάηνεξ δεκ είπακ 

αημφζεζ πμηέ ημ Κμνάκζμ, επεζδή επέιεκακ ζε υζα είπακ 

απμθαζίζεζ Μελ αθνύηε απηό ην Κνξάλην, αιιά θάλεηε 

ζόξπβν (όηαλ ην απαγγέιινπλ), ώζηε ίζσο (ηνπο) 

ληθήζεηε. (Κμνάκζμ 41:26) 
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ηακ μ Πνμθήηδξ  ημοξ ελέπθδλε ιε ηδκ απαββεθία 

αοηήξ ηδξ μφνα, ηαζ άημοζακ ηα πακέιμνθα Θεία Λυβζα, 

ηα μιμνθυηενα θυβζα πμο είπακ αημφζεζ πμηέ, μζ ηανδίεξ 

ημοξ, ιαβεφηδηακ ηαζ λέπαζακ ηεθείςξ ηδ ζηάζδ ημοξ, ηαζ 

δεκ οπήνπε ηακείξ ημοξ πμο δεκ ηα άημοζε ιε πνμζμπή. 

ζπμο μ Πνμθήηδξ  έθηαζε ζημ ηεθείςια πμο πνμηαθεί 

νίβδ. Λνηπόλ, πέζεηε πξελείο (θάλεηε ηγθνύλη) γηα Σνλ 

Αιιάρ θαη ιαηξέπεηέ Σνλ. (Κμνάκζμ 53:62) Έπεζηα, μ 

Πνμθήηδξ  έπεζε πνδκήξ. Κακείξ δε ιπυνεζε κα εθέβλεζ 

ημκ εαοηυ ημο, ιέπνζ πμο υθμζ έπεζακ πνδκείξ. Ήηακ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα δ θαιπνή ζηζβιή ηδξ Ώθήεεζαξ πμο δίπαζε 

ηζξ αδζάθθαηηεξ ροπέξ ηςκ αθαγυκςκ ηαζ ηςκ πθεοαζηχκ. 

Έιεζκακ άκαοδμζ υηακ ηαηακυδζακ υηζ ηα Λυβζα Σμο Ώθθάπ 

είπακ ηαηααάθεζ ηζξ ηανδζέξ ημοξ ηαζ έηακακ αοηυ πμο ηυζμ 

ζηθδνά πνμζπαεμφζακ κα αθακίζμοκ ηαζ κα ελμκηχζμοκ. 

Οζ άθθμζ πμθοεεσζηέξ πμο δεκ ήηακ πανυκηεξ ζηδ ζηδκή 

ημφξ ηαηδβυνδζακ ηαζ ημοξ ηαηέηνζκακ αοζηδνά· ζοκεπχξ 

άνπζζακ κα επζκμμφκ ρέιαηα ηαζ κα ζοημθακημφκ ημκ 

Πνμθήηδ , ζζπονζγυιεκμζ υηζ είπε ιζα θνάζδ πμο έδεζπκε 

ηδκ εηηίιδζή ημο βζα ηα είδςθα, ηαζ βζ‘ αοηυ έπεζακ 

πνδκείξ. Πνυηεζηαζ βζα ιία θνάζδ πμο μζ εζδςθμθάηνεξ 

έθεβακ ζοκεπχξ βζα ηα είδςθά ημοξ: «Ώοηά είκαζ ηα 

ζπμοδαία είδςθα, ηαζ δ ιεζμθάαδζή ημοξ είκαζ αοηυ πμο 

γδηάιε.» θα αοηά ήηακ απεβκςζιέκεξ πνμζπάεεζεξ κα 

εδναζχζμοκ ιζα ζοβπςνδηέα δζηαζμθμβία βζα ηδκ οπμηαβή 

ημοξ ζημκ Πνμθήηδ  εηείκδ ηδ ιένα. Φοζζηά, δ ακυδηδ 

ηαζ ποδαία ζοημθακηζηή ζοιπενζθμνά ημοξ ενπυηακ ζε 
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ζοιθςκία ιε ηδκ ηαεζενςιέκδ ηαηηζηή ημο κα θέκε ρέιαηα 

ηαζ κα ελοθαίκμκηαζ ζηεοςνίεξ. 

Σα κέα απυ αοηυ ημ πενζζηαηζηυ δζαζηνεαθχεδηακ 

ζημοξ Μμοζμοθιάκμοξ ιεηακάζηεξ ηδξ Ώαδζζοκίαξ 

(Ώζεζμπίαξ). Πθδνμθμνήεδηακ υηζ υθμζ μζ Κμονάζξ 

αζπάζηδηακ ημ Εζθάι ηαζ έηζζ εημίιαζακ ηδκ επζζηνμθή 

ημοξ ζηδκ παηνίδα. Έθηαζακ ζηδ Μέηηα ημ ιήκα αμοάθ 

ημο ίδζμο έημοξ. ηακ ήηακ ιζα χνα ιαηνζά απυ ηδ Μέηηα 

ακαηάθορακ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηδξ ηαηάζηαζδξ. Μενζημί 

απυ αοημφξ επέζηνερακ ζηδκ Ώαδζζοκία (Ώζεζμπία), άθθμζ 

ιπήηακ ηνοθά ζηδκ πυθδ ή ιπήηακ θακενά αθθά οπυ ηδκ 

ηδδειμκία ηάπμζμο ζδιαίκμκημξ πνμζχπμο ημο ηυπμο. 

Χζηυζμ, θυβς ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο απμηαθφθεδηακ ζημοξ 

ηαημίημοξ ηδξ Μέηηαξ βζα ηδκ ηαθή θζθμλεκία ηαζ ηδ εενιή 

οπμδμπή ηςκ Μμοζμοθιάκςκ ζηδκ Ώαδζζοκία (Ώζεζμπία), 

μζ πμθοεεσζηέξ ελμνβίζηδηακ ηαζ άνπζζακ κα επζαάθμοκ 

αηυια πζμ αοζηδνά ηαζ ηνμιενά ααζακζζηήνζα ζημοξ 

Μμοζμοθιάκμοξ. Ώιέζςξ ιεηά μ Ώββεθζαθυνμξ Σμο Ώθθάπ 

 έηνζκε επζηαηηζηή ηδκ ακάβηδ κα δζαηάλεζ ημοξ 

ααμήεδημοξ οκηνυθμοξ ημο κα ακαγδηήζμοκ ηαηαθφβζμ 

ζηδκ Ώαδζζοκία (Ώζεζμπία) βζα δεφηενδ θμνά.  

Θ δεφτερθ μετανάςτευςθ ςτθν Αβθςςυνία (Αικιοπία) 

Οζ Μμοζμοθιάκμζ πνμεημζιάγμκηακ βζα ηδ δεφηενδ 

ιεηακάζηεοζή ημοξ, ια αοηή ηδ θμνά εα ήηακ πζμ 

εηηεηαιέκδ. Δ ιεηαηίκδζδ αοηή ηδ θμνά δεκ ήηακ ηυζμ 
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εφημθδ υζμ δ πνχηδ, ηαεχξ μζ Κμονάζξ ανίζημκηακ ζε 

εβνήβμνζδ βζα ηδκ παναιζηνή ηίκδζδ ηςκ Μμοζμοθιάκςκ, 

έπμκηαξ απμθαζίζεζ αοηή ηδ θμνά κα ημοξ ειπμδίζμοκ. ε 

εφεεημ πνυκμ υιςξ, μζ Μμοζμοθιάκμζ δζεοεέηδζακ ηζξ 

οπμεέζεζξ ημοξ ηυζμ βνήβμνα πμο ζηάεδηε αδφκαημ ζημοξ 

Κμονάζξ κα απμηνέρμοκ ηδκ απυδναζή ημοξ. Έηζζ, πήβακ 

ζηδκ Ώαδζζοκία πνζκ ημοξ ζηαιαηήζμοκ μζ Κμονάζξ. Ώοηή 

ηδ θμνά, δ μιάδα ηςκ ιεηακαζηχκ απμηεθμφηακ απυ 

μβδυκηα ηνείξ άκδνεξ ηαζ δεηαεκκέα, ή ζφιθςκα ιε ηάπμζεξ 

εηδμπέξ δεηαμπηχ, βοκαίηεξ. 

Οι δολοπλοκίεσ των Κουράισ εναντίον των 

μεταναςτϊν 

Οζ Κμονάζξ δεκ ακέπμκηακ ηδκ πνμμπηζηή ημο κα 

οπάνπεζ έκα αζθαθέξ ηαηαθφβζμ βζα ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ 

ζηδκ Ώαδζζοκία (Ώζεζμπία), ηαζ έηζζ έζηεζθακ δφμ έλοπκμοξ 

ηαζ δοκαημφξ απεζηαθιέκμοξ βζα κα απαζηήζμοκ ηδκ 

εηδίςλή ημοξ. Πνυηεζηαζ βζα ημκ ‗Ώιν ιπζκ Ώθ-‗Ώξ ηαζ ημκ 

‗Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ Ώιπί Ραιπί‗α – πνζκ κα αζπαζημφκ ημ 

Εζθάι. Βίπακ πάνεζ ιαγί ημοξ πμθφηζια δχνα βζα ημ ααζζθζά 

ηαζ ημκ ηθήνμ ημο ηαζ πνμζπάεδζακ ιε ηάπμζα 

επζπεζνήιαηα κα ημοξ πείζμοκ κα δζχλμοκ ημοξ 

Μμοζμοθιάκμοξ. Μεηά απυ αοηυ μζ ηθδνζημί ζφιαμοθμζ 

ημο ααζζθζά πνμζπάεδζακ κα ημκ ζοιαμοθέρμοκ κα δζχλεζ 

ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ απυ ημκ ηυπμ. Μυθζξ μζ ηθδνζημί 

απμθάζζζακ κα ζοιαμοθέρμοκ ημ ααζζθζά κα δζχλεζ ημοξ 

Μμοζμοθιάκμοξ, μ ‗Ώιν ηαζ μ ‗Ώιπκη Ώθθάπ πήβακ ζημ 
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ααζζθζά, ημφ έδςζακ ηα δχνα ηαζ ημφ είπακ: «Χ, ααζζθζά, 

ζη‘ αθήεεζα ήνεακ ζηδ πχνα ζμο ακυδημζ άκενςπμζ, πμο 

άθδζακ ηδ ενδζηεία ημο θαμφ ημοξ, ηαζ μφηε αζπάζηδηακ 

ηδ ενδζηεία ζμο. Καζ έθενακ ιζα ενδζηεία ηδκ μπμία μζ 

ίδζμζ εθήονακ. Αεκ ηδ βκςνίγμοιε, ηαζ μφηε εζφ ηδ 

βκςνίγεζξ. Καζ μζ εοβεκείξ ημο θαμφ ημοξ, απυ ημοξ παηένεξ, 

ημοξ εείμοξ ηαζ ημοξ ζοββεκείξ ημοξ, ιαξ έζηεζθακ ζε ζέκα 

βζα κα ημοξ ζηείθεζξ πίζς ζ‘ αοημφξ. Καζ εηείκμζ βκςνίγμοκ 

ηαθφηενα ηζ έηακακ ηαζ ηζ είπακ.»  

Οζ ηθδνζημί είπακ: «Βίκαζ αθήεεζα, Χ, ααζζθζά, έηζζ 

δχζ‘ ημοξ πίζς βζα κα ημοξ επζζηνέρμοκ ζημ θαυ ηαζ ηδκ 

παηνίδα ημοξ.». Ο ααζζθζάξ, υιςξ, είδε υηζ έπνεπε κα 

ζηεθηεί ζμαανά βζ‘ αοηυ ημ εέια, ηαζ υηζ έπνεπε κα αημφζεζ 

ηαζ ηζξ δφμ πθεονέξ. Έηζζ, έζηεζθε κα ηαθέζμοκ ημοξ 

Μμοζμοθιάκμοξ. Σμοξ είπε: «Σζ είκαζ αοηή δ ενδζηεία, βζα 

ηδκ μπμία εβηαηαθείραηε ημ θαυ ζαξ; Καζ μφηε 

αζπαζηήηαηε ηδ ενδζηεία ιμο, μφηε ηάπμζα βκςζηή 

ενδζηεία;».  

Ο Σγά‗θαν ιπζκ Ώιπί Σάθζιπ ζδηχεδηε ηαζ 

απεοεφκεδηε ζημ ααζζθζά ιε ηα ελήξ θυβζα: «Χ ααζζθζά! 

Ήιαζηακ έκα έεκμξ αοεζζιέκμ ζηδκ άβκμζα ηαζ ηδ 

ααναανυηδηα· θαηνεφαιε είδςθα, ηνχβαιε πηχιαηα 

(γχςκ), γμφζαιε ακήεζηα, απμηυπηαιε ηζξ ζπέζεζξ ιε ηζξ 

μζημβέκεζέξ ιαξ, ηαζ παναιεθμφζαιε ηα ηαεήημκηα ηδξ 

ηαθήξ βεζημκίαξ· μ δοκαηυξ απυ ιαξ έηνςβε ημκ αδφκαιμ. 

ΐνζζηυιαζηακ ζε αοηήκ ηδκ ηαηάζηαζδ ιέπνζ πμο Ο Ώθθάπ 
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έζηεζθε ακάιεζά ιαξ έκακ Ώββεθζαθυνμ απυ ειάξ, ημο 

μπμίμο βκςνίγαιε ηδκ ηαηαβςβή, ηδκ εζθζηνίκεζα, ηδκ 

εκηζιυηδηα ηαζ ηδκ αβκυηδηα· ηαζ αοηυξ ιαξ ηάθεζε ζημ 

Μμκμεεσζιυ ηαζ ζημ κα θαηνεφμοιε Σμκ Ώθθάπ ηαζ ιυκμ. 

Μαξ απαβυνερε κα θαηνεφμοιε είδςθα ηαζ πέηνεξ, ηα μπμία 

θαηνεφαιε ειείξ ηαζ μζ πνυβμκμί ιαξ· ηαζ ιαξ δζέηαλε κα 

θέιε ηδκ αθήεεζα, κα επζζηνέθμοιε αοηά πμο ιάξ 

ειπζζηεφμκηαζ, κα ηναηάιε ζηεκμφξ δεζιμφξ ιε ημοξ 

ζοββεκείξ ιαξ ηαζ κα θενυιαζηε ηαθά ζημοξ βείημκέξ ιαξ· 

ιαξ απέηνερε απυ ηζξ αιανηίεξ ηαζ ηζξ αζιαημποζίεξ· ιαξ 

απέηνερε απυ ηδκ ακδεζηυηδηα· ιαξ απέηνερε απυ ηδκ 

ρεοδμνηία· ιαξ απαβυνερε κα ηνχιε ηα πνήιαηα ηςκ 

μνθακχκ· ιαξ απαβυνερε κα ηαημθμβμφιε ηδκ ηζιή ηςκ 

βοκαζηχκ· ιαξ δζέηαλε κα θαηνεφμοιε Σμκ Ώθθάπ ηαζ Μυκμ 

ηαζ κα ιδκ Σμφ απμδίδμοιε ηίπμηα (ζηδ θαηνεία)· ιαξ 

δζέηαλε κα πνμζεοπυιαζηε, κα δίκμοιε εθεδιμζφκδ ηαζ κα 

κδζηεφμοιε - άνπζζε κα απανζειεί ημοξ Ποθχκεξ ημο Εζθάι 

- . Σμκ πζζηέραιε ηαζ πζζηέραιε ζ‘ αοηυκ, αημθμοεήζαιε 

αοηά πμο ιαξ έθενε απυ ηδ ενδζηεία Σμο Ώθθάπ. Έηζζ, 

θαηνέραιε Σμκ Ώθθάπ ηαζ δεκ Σμο απμδχζαιε ηακέκακ 

εηαίνμ, ηαζ απμιαηνοκεήηαιε απ‘  υ,ηζ ιαξ απαβυνερε ηαζ 

ηάκαιε υ,ηζ ιαξ επέηνερε. Γζ‘ αοηυ ημ θυβμ μ θαυξ ιαξ 

ελδβένεδ εκακηίμκ ιαξ ιε επενυηδηα, ιαξ ααζάκζζακ ηαζ 

πνμζπάεδζακ κα ιαξ ακαβηάζμοκ κα εβηαηαθείρμοιε ηδ 

θαηνεία Σμο Ώθθάπ ηαζ κα επζζηνέρμοιε ζηδ θαηνεία ηςκ 

εζδχθςκ, ακηί ηδξ θαηνείαξ Σμο Ώθθάπ, ηαζ ζε υζα ακήεζηα 

πνάβιαηα ηάκαιε ζημ πανεθευκ. Ώθμφ ιαξ ηαηαπίεζακ ηαζ 

ιαξ αδίηδζακ, ηαζ ζηέκερακ ημ δνυιμ ιαξ, ηαζ ιαξ 
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απέηνερακ απυ ηδ ενδζηεία ιαξ, ήνεαιε ζηδ πχνα ζμο ηαζ 

επζθέλαιε εζέκα απυ υθμοξ ημοξ άθθμοξ, εθπίγμκηαξ ζηδ 

θζθμλεκία ζμο ηαζ υηζ δε εα ιαξ αδζηήζεζξ.»  

Ο ααζζθζάξ ημοξ είπε: «Έπεηε ηάηζ απυ αοηά πμο έθενε 

απυ Σμκ Ώθθάπ;». Ο Σγά‗θαν ημφ είπε, «Ναζ.». Ο ααζζθζάξ 

ημφ είπε: «Ώπάββεζθέ ηα.». Ο Σγά‗θαν απήββεζθε έκα 

ημιιάηζ απυ ηδ μφνα Μάνζαι (Κεθ. 19 «Μανία»). Έπεζηα 

μ ααζζθζάξ ιαγί ιε ημοξ ηθδνζημφξ ημο ααζζθείμο ημο βέιζζε 

ιε δάηνοα πμο ηφθδζακ ζηα ιάβμοθά ημο ηαζ αηυια ηαζ 

ζημ ιμφζζ ημο.  

Συηε μ Νέβημοξ ακαθχκδζε: «η‘ αθήεεζα, αοηυ ηαζ 

αοηυ πμο έθενε μ Εδζμφξ πνμένπμκηαζ απυ ηδ ίδζα πδβή 

Φςηυξ.». Ώπεοεοκυιεκμξ ζημοξ απμηανδζςιέκμοξ 

απεζηαθιέκμοξ ηςκ Κμονάζξ είπε: «Φφβεηε, μνηίγμιαζ ζημ 

υκμια Σμο Ώθθάπ υηζ πμηέ δε εα ζαξ ημφξ δχζς.» ΐβήηακ 

έλς ηαζ μ ‗Ώιν ζιπκ Ώθ-‗Ώξ είπε ζημκ Ώιπκη Ώθθάπ: 

«Ονηίγμιαζ υηζ αονζυ εα ημο λακαιζθήζς ηαζ εα ημο πς υηζ 

θέκε πςξ μ Εδζμφξ  είκαζ μ δμφθμξ Σμο Ώθθάπ.»  

Σδκ επυιεκδ ιένα μζ δφμ απεζηαθιέκμζ πήβακ λακά ζημ 

ααζζθζά ηαζ μ ‗Ώιν ημο είπε: «Χ, ααζζθζά, θέκε αανζέξ 

ημοαέκηεξ βζα ημκ Εδζμφ .». Οζ Μμοζμοθιάκμζ ηθήεδηακ 

λακά ηαζ νςηήεδηακ ηζ θέκε βζα ημκ Εδζμφ . Φμαήεδηακ, 

αθθά απμθάζζζακ κα ημο πμοκ ηδκ αθήεεζα, ηαζ υηζ είκαζ κα 

βίκεζ αξ βίκεζ.  
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Πάθζ μ Σγά‗θαν ζδηχεδηε ηαζ απάκηδζε: «Βιείξ θέιε 

αοηά πμο ιαξ έθενε μ Πνμθήηδξ ιαξ , υηζ δδθαδή είκαζ μ 

δμφθμξ Σμο Ώθθάπ, μ Ώββεθζαθυνμξ Σμο, έκα Πκεφια απυ 

Ώοηυκ ηαζ μ Λυβμξ ημο πμο εκέπκεοζε ζηδκ Μανία, ηδκ 

Πανεέκμ, ηδκ Ώβκή (δδθ. «Γεκδεήης», ηαζ αοηυξ έβζκε).». 

Ο ααζζθζάξ πήνε έκα ηθαδί απυ ηδ βδ ηαζ είπε: «Μα Σμκ 

Ώθθάπ, μ Εδζμφξ, οζυξ ηδξ Μανίαξ, δεκ είκαζ πανά ιυκμ 

αοηυ πμο είπεξ.» ηδ ζοκέπεζα, απεοεοκυιεκμξ ζημοξ 

ηθδνζημφξ πμο είπακ εοιχζεζ ηαζ άνπζζακ κα θςκάγμοκ, 

είπε: «Μα Σμκ Ώθθάπ, θςκάληε υζμ εέθεηε.» Βίπε έπεζηα 

ζημοξ Μμοζμοθιάκμοξ: «Πδβαίκεηε, εα γήζεηε αζθαθείξ 

ζηδ πχνα ιμο. πμζμξ ζαξ πνμζαάθεζ, εα είκαζ 

ηαηαδζηαζιέκμξ, πμζμξ ζαξ πνμζαάθεζ, εα είκαζ 

ηαηαδζηαζιέκμξ, πμζμξ ζαξ πνμζαάθεζ, εα είκαζ 

ηαηαδζηαζιέκμξ, μφηε βζα έκα πνοζυ αμοκυ (ςξ δςνμδμηία) 

δε εα αθάρς ηάπμζμκ απυ ζαξ.».  

Βίπε έπεζηα ζημοξ οπδνέηεξ ημο, «Αχζηε ημοξ πίζς ηα 

δχνα ημοξ. Αε πνεζάγμιαζ ηέημζα δχνα. Μα Σμκ Ώθθάπ, Ο 

Ώθθάπ δεκ πήνε απυ ιέκα δςνμδμηία βζα κα πάνς πίζς ηδ 

ααζζθεία ιμο. Πχξ, θμζπυκ, εβχ εα πάνς δςνμδμηία βζα (κα 

εκακηζςεχ) ζημκ Ώθθάπ; Ο Ώθθάπ δεκ άημοζε υζμοξ ήηακ 

εκακηίμκ ιμο, εβχ εα αημφζς αοημφξ πμο είκαζ εκακηίμκ 

Σμο;» Έηζζ, μ ‗Ώιν ηαζ μ ‗Ώιπκη Ώθθάπ έθοβακ, αθμφ μζ 

απαζηήζεζξ ημοξ απμννίθεδηακ, ηαζ μζ Μμοζμοθιάκμζ 

έγδζακ ζηδκ Ώαδζζοκία (Ώζεζμπία) ιε ηδκ ηαθφηενδ 

θζθμλεκία, ακεκυπθδημζ έςξ υημο επέζηνερακ ζηδ Μεδίκα. 
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Θ εντατικοποίθςθ των βαςανιςτθρίων και θ 

προςπάκεια των Κουράισ να ςκοτϊςουν τον 

Προφιτθ  

ηακ μζ δμθμπθμηίεξ ηςκ Κμονάζξ ηαζ δ πνμζπάεεζά 

ημοξ κα θένμοκ πίζς ημοξ ιεηακάζηεξ απέηοπακ παηαβςδχξ, 

εφιςζακ πάνα πμθφ. Άνπζζα κα επζηίεεκηαζ ζημοξ 

οπυθμζπμοξ Μμοζμοθιάκμοξ, εκηαηζημπμζχκηαξ αηυια 

πενζζζυηενμ ηα ααζακζζηήνζά ημοξ, ηαζ πνμζπάεδζακ κα 

ζημηχζμοκ ημκ Πνμθήηδ . ζμκ αθμνά ημοξ 

Μμοζμοθιάκμοξ πμο είπακ παναιείκεζ ζηδ Μέηηα, ήηακ 

πμθφ θίβμζ, ηαζ ιάθζζηα, είηε ήηακ εοβεκείξ, ηζ έηζζ είπακ 

αζοθία, είηε ανίζημκηακ οπυ ηδκ πνμζηαζία ηάπμζμο άθθμο. 

Πανυθα αοηά, έηνοαακ υηζ ήηακ Μμοζμοθιάκμζ, ηαζ 

πνμζπαεμφζακ, υζμ ήηακ δοκαηυκ, κα ιείκμοκ ιαηνζά απυ 

ημοξ εζδςθμθάηνεξ. Χζηυζμ, δεκ ήηακ πθήνςξ αζθαθείξ. 

ζμκ αθμνά ημκ Πνμθήηδ , εηείκμξ πνμζεοπυηακ ηαζ 

θάηνεοε Σμκ Ώθθάπ ιπνμζηά ζηα ιάηζα ηςκ εζδςθμθαηνχκ, 

ηαζ ηαθμφζε ζημ Ανυιμ Σμο Ώθθάπ ηνοθά ηαζ θακενά, 

πςνίξ κα ιπμνεί ηίπμηα κα ημκ ζηαιαηήζεζ απυ αοηυ. 

Κάπμηε μ ‗Οοηάζιπα ιπζκ Ώιπί Λάπαιπ έαθαρε άζπδια ημκ 

Πνμθήηδ , ηυαμκηαξ ηα νμφπα ημο ηαζ θηφκμκηαξ ζημ 

πνυζςπυ ημο αθθά ημ ζάθζμ δεκ έθηαζε πμηέ εηεί. μ 

Πνμθήηδξ  είπε: «Χ, Ώθθάπ, ζηείθε ζ‘ αοηυκ έκα ζηοθί 

απυ ηα ζηοθζά ζμο!»  

Ο Ώθθάπ απάκηδζε εεηζηά ζηδ επίηθδζδ ημο 

Μςπάιιακη , ηάηζ πμο έβζκε ιε ημκ ελήξ ηνυπμ: Κάπμηε μ 
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‗Οοηάζιπα ιε ιενζημφξ ζοιπαηνζχηεξ ημο απυ ημοξ Κμονάζξ 

λεηίκδζε κα πάεζ ζηδ ονία ηαζ ηαηέθοζε ζηδκ Ώγ-Γανηά‘. 

Βηεί έκα θζμκηάνζ ημοξ πθδζίαζε ηαζ ημοξ πενζηφηθςζε, ηαζ 

μ ‗Οοηάζιπα είπε: «Χ, αθίιμκυ ιμο! Μα Σμκ Ώθθάπ, αοηυ 

ημ θζμκηάνζ εα ιε ηαηαανμπείζεζ ζίβμονα υπςξ αηνζαχξ μ 

Μςπάιιακη  ζηέηεοζε. Με ζηυηςζε ζηδ ονία εκχ είκαζ 

ζηδ Μέηηα.» Σμ θζμκηάνζ έθοβε ηαζ υηακ ήνεε ημ ανάδο μζ 

άκδνεξ ημο ημκ έααθακ ζηδ ιέζδ, ηαζ ημζιήεδηακ βφνς ημο. 

Σμ θζμκηάνζ λακαβφνζζε, ηζκήεδηε ζακ αζηναπή, άνπαλε ημκ 

‗Οοηάζιπα ιέζα απυ ημοξ ζοκηνυθμοξ ημο ηαζ έθαβε ημ 

ηεθάθζ ημο. 

Ώκαθένεηαζ επίζδξ υηζ μ ‗Οφηιπα ιπζκ Ώιπί Μα‗ίη 

ηάπμηε ζηάεδηε ζημ ζαένημ ημο Πνμθήηδ  ηδκ χνα πμο 

πνμζεοπυηακ ιέπνζ πμο ηα ιάηζα ημο πεηάπηδηακ. 

O ‗Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ ‗Ώιν ιπζκ Ώθ-‗Ώξ είπε: Κάπμηε 

μζ Κμονάζξ είπακ ζοβηεκηνςεεί ημκηά ζημ Ώθ-Κά‗ιπα, ηαζ 

ιζθμφζακ βζα ημκ Πνμθήηδ . Βίπακ, «Αεκ ηάκαιε ηυζδ 

οπμιμκή βζα ηίπμηα, υζδ ζ‘ αοηυκ ημκ άκενςπμ. Αείλαιε 

οπμιμκή ζ‘ αοηυκ ζε ηάηζ ηυζμ ιεβάθμ.» Συηε, ειθακίζηδηε 

μ Πνμθήηδξ , πενπαηχκηαξ ιπνμζηά ημοξ βζα κα ηάκεζ 

πενζθμνά ζημ Ώθ-Κά‗ιπα. Οζ Κμονάζξ ημκ ηαημθμβμφζακ, 

ηαζ απυ ημ πνυζςπμ ημο Πνμθήηδ  θάκδηε υηζ ηα θυβζα 

ημοξ ημκ εκυπθδζακ. ηακ μ Πνμθήηδξ  λακαπέναζε 

ιπνμζηά ημοξ, έηακακ ημ ίδζμ, ηαζ απυ ημ πνυζςπμ ημο 

Πνμθήηδ  θάκδηε υηζ ηα θυβζα ημοξ ημκ εκυπθδζακ. Σδκ 

ηνίηδ θμνά, έηακακ ημ ίδζμ ηαζ μ Πνμθήηδξ  ημοξ είπε: «Χ, 
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θαέ ημο Κμονάζξ, ιε αημφηε; Ονηίγμιαζ ζημ υκμια Σμο 

Ώθθάπ υηζ έθενα βζα ζαξ ηδ ζθαβή.» Σα θυβζα αοηά ημοξ 

επδνέαζακ πμθφ, ηαζ έπαρακ κα ιζθμφκ. Έκαξ απυ αοημφξ 

ημφ είπε: «Φφβε, Χ Ώιπά Ώθ-Κάζζι, μνηίγμιαζ υηζ δεκ 

ήζμοκ πμηέ ηαηυξ άκενςπμξ.» 

Σδκ άθθδ ιένα, είπακ ζοβηεκηνςεεί λακά ηαζ 

ζογδημφζακ βζα ημκ Πνμθήηδ , ηαζ υηακ ημκ είδακ, ημο 

επζηέεδηακ ηαζ ημκ πενζηφηθςζακ, ηαζ ημκ έπζαζακ απυ ηα 

νμφπα ημο. μ Ώιπμφ Μπαην έηνελε ηθαίβμκηαξ ηαζ είπε: 

«Θέθεηε κα ζημηχζεηε έκακ άκενςπμ απθά επεζδή θέεζ, μ 

Κφνζυξ ιμο είκαζ Ο Ώθθάπ;» ηδ ζοκέπεζα έθοβακ. 

Ο Χάμηα μπιν ‘Αμπντ Αλ-Μουττάλιμπ αςπάηεται το 

Ιςλάμ 

Μέζα ζε ζημηεζκέξ ζοκεήηεξ ακζζυηδηαξ ηαζ ηονακκίαξ, 

ιζα εθπίδα θςηυξ λεπνυααθθε ζημκ μνίγμκηα βζα ημοξ 

ηαηαπζεζιέκμοξ. Ο Υάιγα ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ 

αζπάζηδηε ημ Εζθάι, ηαηά ημ ιήκα Αμοθ Υίηγα, ημ έηημ 

έημξ ηδξ Ώπμζημθήξ. Ο θυβμξ βζ‘ αοηυ ήηακ μ ελήξ: 

Ο Πνμθήηδξ  ηαευηακ ημκηά ζημ θυθμ Ώζ-αθά, απυ 

υπμο έηοπε κα πενκά μ Ώιπμφ Σγαπθ, μ μπμίμξ ημκ πηοπμφζε 

πνμζαάθμκηάξ ημκ. Ο Πνμθήηδξ ςζηυζμ, έιεζκε ζζςπδθυξ 

ηαζ δεκ έαβαθε μφηε θέλδ. Ο Ώιπμφ Σγάπθ ζοκέπζζε 

ακεκυπθδημξ, πήνε ιζα πέηνα ηαζ πηφπδζε ημ ηεθάθζ ημο 

Πνμθήηδ , ιέπνζ πμο άνπζζε κα αζιμνναβεί. Ώθμφ ημο 

επζηέεδηε πήβε κα ζοκακηήζεζ ημοξ Κμονάζξ ζημκ ηυπμ 
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ζοβηέκηνςζήξ ημοξ. Μζα ζηθάαα πμο ακήηε ζημκ ‗Ώιπκη 

Ώθθάπ ιπζκ Σγμοκη‗άκ, είπε δεζ υ,ηζ έηακε μ Ώιπμφ Σγάπθ, 

ηαζ πήβε κα ημ πεζ ζημ Υάιγα, υηακ μ ηεθεοηαίμξ επέζηνεθε 

απυ ημ ηοκήβζ, ηναηχκηαξ ημ ηυλμ ημο ζημκ χιμ. ηακ ηδκ 

άημοζε, μ Υάιγα ελμνβίζηδηε πμθφ ηαζ έηνελε κα ανεζ ημκ 

Ώιπμφ Σγαπθ. ηακ πέναζε απυ ημ Ώθ-Κά‗ιπα, ανήηε ημκ 

Ώιπμφ Σγάπθ κα ηάεεηαζ εηεί ιε ιζα πανέα ηςκ Κμονάζξ. Ο 

Υάιγα νίπηδηε πάκς ημο ηαζ πηφπδζε αίαζα ημ ηυλμ ζημ 

ηεθάθζ ημο, θέβμκηαξ: «Χ! Πνμζαάθθεζξ ημκ Μςπάιιακη· 

ηαζ εβχ αημθμοεχ ηδ ενδζηεία ημο;» Οζ άκδνεξ απυ ημοξ 

Μπάκζ Μαπγμφι έζπεοζακ κα αμδεήζμοκ ημκ Ώιπμφ Σγαπθ, 

ηαζ μζ άκδνεξ απυ ημοξ Μπακί Υάζζι έζπεοζακ κα 

οπμζηδνίλμοκ ημ Υάιγα. Ο Ώιπμφ Σγαπθ είπε: «Ώθήζηε 

ήζοπμ ημκ Ώιπμφ ‗Οοιιάνα (ημκ Υάιγα), ια ημκ Ώθθάπ 

θένεδηα πνμζέααθα ιε πμθφ άζπδιμ ηνυπμ ημκ ακζρζυ 

ημο.»  

ηδκ πναβιαηζηυηδηα μ Υάιγα ανπζηά αζπάζηδηε ημ 

Εζθάι θυβς ηδξ οπενδθάκεζαξ εκυξ άκδνα πμο δεκ 

ιπμνμφζε κα δεπηεί άθθμζ κα ηαπεζκχκμοκ ημ ζοββεκή ημο. 

Ώνβυηενα Ο Ώθθάπ, ςζηυζμ, άκμζλε ημ ζηήεμξ ημο ηαζ ημ 

Εζθάι ιπήηε ζηδκ ηανδζά ημο. Ώπμδείπηδηε πδβή ιεβάθδξ 

δφκαιδξ βζα ηδκ Εζθαιζηή Πίζηδ ηαζ ημοξ μπαδμφξ ηδξ. 

Ο ‘Οφμαρ ιμπιν Αλ-Χαττάμπ αςπάηεται το Ιςλάμ: 

ε υθδ αοηή ηδκ μιζπθχδδ αηιυζθαζνα, έκα άθθμ θςξ 

ειθακίζηδηε ημ μπμίμ ήηακ πζμ δοκαηυ απυ ημ πνμδβμφιεκμ 

ηαζ ήηακ ημ υηζ μ ‗Οφιαν ζιπκ Ώθ-Υαηηάιπ αζπάζηδηε ημ 
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Εζθάι ημκ ιήκα Αμοθ-Υίηγα, έλδ πνυκζα αθμφ μ Μςπάιιακη 

έθααε ηδκ απμζημθή, ηνεζξ ιένεξ ιεηά ημκ αζπαζιυ ημο 

Εζθάι απυ ημκ Υάιγα. Ο ‗Οφιαν ήηακ έκαξ άκδναξ ιε 

ιεβάθμ εάννμξ ηαζ απμθαζζζηζηυηδηα, ημκ μπμίμ ζηδ 

Μέηηα θμαμφκηακ ηαζ ζέαμκηακ, ηαζ ιέπνζ ηυηε έκαξ 

ζηθδνυξ ακηίπαθμξ βζα ηδ κέα ενδζηεία. Ο Ειπκ Μαζ‗μφκη 

ακέθενε υηζ μ Πνμθήηδξ () είπε: 

«Χ Ώθθάπ! Τπμζηήνζλε ημ Εζθάι ιέζς εκυξ απυ ημοξ 

δφμ άκηνεξ πμο πνμηζιάξ πενζζζυηενμ: ημο ‗Οφιαν ζιπκ Ώθ-

Υαηηάιπ ή ημο Ώιπμφ Σγαπθ ιπζκ Υζζάι.» 

Ο ‗Οφιαν ήηακ πνμθακχξ εηείκμξ πμο μ Ώθθάπ 

δζάθελε. 

ηακ ελεηάζμοιε ηζξ ηυζεξ εηδμπέξ πμο ιζθμφκ βζα ημκ 

αζπαζιυ ημο Εζθάι απυ ημκ ‗Οφιαν, ιπμνμφιε κα 

ηαηαθήλμοιε ζημ αζθαθέξ ζοιπέναζια υηζ ημ Εζθάι ιπήηε 

ζηδκ ηανδζά ημο ζηαδζαηά. Ήηακ βκςζηυξ βζα ηδκ 

αοζηδνυηδηα ηαζ ηδκ απμθαζζζηζηυηδηά ημο ηαζ μζ 

Μμοζμοθιάκμζ δζχπεδηακ πμθφ απυ αοηυκ θαιαάκμκηαξ 

πμθθά ααζακζζηήνζα. Βίπε πμθθά ακηζηνμουιεκα 

ζοκαζζεήιαηα πμο ιάπμκηακ ημ έκα ιε ημ άθθμ ζηδκ ροπή 

ημο. Ώπυ ηδ ιία πθεονά έκζςεε ιεβάθδ εηηίιδζδ βζα ηζξ 

παναδυζεζξ ημο θαμφ ημο· ηαζ απυ ηδκ άθθδ, εαφιαγε πμθφ 

ηδκ δφκαιδ ηαζ ηδκ ζηαεενυηδηα ηςκ Μμοζμοθιάκςκ 

ηαεχξ ηαζ ηδκ ακημπή ημοξ ζηα ααζακίζηδνζα πμο 

ακηζιεηχπζγακ θυβς ηδξ πίζηδξ ημοξ. Ώοηέξ μζ δφμ απυρεζξ 

ηςκ άηνςκ, δδιζμφνβδζακ ιζα ιμνθή δοζπζζηίαξ ζημ ιοαθυ 
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ημο ηαζ ημκ έηακακ ιενζηέξ θμνέξ κα πζζηεφεζ υηζ ιπμνεί ημ 

Εζθάι κα είκαζ μ αθδεζκυξ δνυιμξ πνμξ ημκ Ώθθάπ. Καζ 

παναηάης ακαθένεηαζ πςξ ημ Εζθάι ιπήηε ζηδκ ηανδζά ημο 

‗Οφιαν. 

Μζα κφπηα μ ‗Οφιαν ζιπκ Ώθ-Υαηηάιπ πήβε ζημκ Εενυ 

Οίημ ηδξ Μέηηαξ, υπμο είδε ημκ Πνμθήηδ () κα 

πνμζεφπεηαζ, ηαζ ημκ άημοζε κα απαββέθεζ ηδ μφνα Ώθ-

Υάηηα (Κεθάθαζμ 69) ημο Εενμφ Κμνακίμο. Σα θυβζα ημο 

Ώθθάπ ημκ βμήηεοζακ ηαζ άββζλακ ηδκ ηανδζά ημο. Καζ είπε 

ιέζα ημο «Μα ημκ Ώθθάπ, αοηυξ (μ Μςπάιιακη) είκαζ 

πμζδηήξ, υπςξ είπακ μζ Κμονάζξ.». ηδκ ζοκέπεζα ηδξ 

απαββεθίαξ άημοζε  η’αιήζεηα απηό είλαη, ν ιόγνο ελόο 

έληηκνπ Αγγειηαθόξνπ  θαη δελ είλαη ηα ιόγηα ελόο 

πνηεηή:   ιίγα είλαη απηά πνπ πηζηεύεηε!  ηαζ ηυηε μ 

‗Οφιαν είπε «ηυηε είκαζ θυβζα ιάκηδ.». ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ 

απαββεθίαξ άημοζε  Ούηε είλαη ν ιόγνο ελόο κάληε:  ιίγα 

είλαη απηά πνπ ζπκάζηε (δει. ζθεθηείηε θαη ζπκεζείηε ηε 

δηαθνξά ησλ ιόγσλ ελόο κάληε κε ηα ιόγηα ηνπ Πξνθήηε!) 

 Δίλαη ε απνθάιπςε πνπ ζηάιζεθε θάησ (ζηε γε) από 

ηνλ Κύξην ησλ θόζκσλ. . Συηε ημ Εζθάι άββζλε βζα πνχηδ 

θμνά ηδκ ηανδζά ημο. 

Βηείκδ αηνζαχξ ηδ ζηζβιή ημ Εζθάι δζείζδοζε ζηδκ 

ηανδζά ημο. Χζηυζμ, δ ζημηεζκή πθεονά ηςκ πνμ-ζζθαιζηχκ 

ηάζεςκ, δ ααεζά παναδμζζαηή ιζζαθθμδμλία, ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ δ ηοθθή πενδθάκζα βζα ηδ ενδζηεία ηςκ πνμβυκςκ ημο, 

επζζηίαζακ ηδκ μοζία ηδξ ιεβάθδξ Ώθήεεζαξ πμο άνπζγε κα 
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εζζπςνεί δζζηαηηζηά ζηδκ ηανδζά ημο. Έηζζ αοηυξ ζοκέπζζε 

ηζξ αβνζυηδηέξ ημο ηαηά ημο Εζθάι ηαζ ηςκ Μμοζμοθιάκςκ, 

δίπςξ κα θάαεζ οπυρδ ημο ηδκ αβκή θοζζηή αίζεδζδ πμο 

ανζζηυηακ πίζς απυ αοηυ ημ εφεναοζημ ηάθοιια ηδξ 

άβκμζαξ ηαζ ηδξ εκ βέκεζ κμμηνμπίαξ πμο επζηναημφζε πνζκ 

ημ Εζθάι.  

Ο μλφξ παναηηήναξ ημο ηαζ δ ιεβάθδ έπενα ημο 

απέκακηζ ζημκ Πνμθήηδ (), ημκ μδήβδζε ιζα ιένα κα θφβεζ 

απυ ημ ζπίηζ ημο ιε ημ ζπαεί ακά πεζνυξ, ζημπεφμκηαξ κα 

ζημηχζεζ ημκ Πνμθήηδ (). Ο Νμο‗άζι ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθθάπ, 

έκαξ θίθμξ ημο ‗Οφιαν, ημκ ζοκάκηδζε ηοπαία ζηα ιέζα ηδξ 

δζαδνμιήξ. Σμκ νχηδζε: ‗Πμφ παξ, ς, ‗Οφιαν;‘ Ο ‗Οφιαν 

είπε: «Να ζημηχζς ημκ Μςπάιιακη», μ Νμο‗άζι είπε: «Καζ 

πχξ εα είζαζ αζθαθήξ απυ ημοξ Μπάκζ Υάζζι ηαζ ημοξ 

Μπάκζ Γμφπνα ακ ζημηχζεζξ ημκ Μςπάιιακη;» Συηε μ 

‗Οφιαν ημφ είπε: «Αεκ ζε αθέπς πανά κα έπεζξ παναιεθήζεζ 

ηδ ενδζηεία ζμο!!», ηυηε μ Νμο‗άζι ημφ είπε: «Μήπςξ εεξ 

κα ζμο πς ηάηζ εηπθδηηζηυ; Δ αδεθθή ζμο ηαζ μ βαιπνυξ 

ζμο είκαζ αοημί πμο παναιέθδζακ ηδ ενδζηεία ζμο!!»   

Ο ‗Οφιαν ηαηεοεφκεδηε πνμξ ημ ζπίηζ ηδξ αδεθθήξ ημο 

ιε ημ πνυζςπυ ημο κα δείπκεζ ηδκ ηαηή πνυεεζή ημο. 

Καεχξ πθδζίαγε, άημοζε ηδ θςκή ημο Υαιπάιπ ιπζκ Ώθ-

Ώνάηη, πμο δίδαζηε ζηδκ αδεθθή ημο ‗Οφιαν ηαζ ζημκ 

άκδνα ηδξ ηδ μφνα (Κμνακζηυ Κεθάθαζμ) ‗Σα- Υα‘. Ο 

Υαιπάιπ, ιυθζξ ακηζθήθεδηε ημκ ενπμιυ ημο ‗Οφιαν, 

ηνφθηδηε ζημ ζπίηζ. Δ Φάηζια, αδεθθή ημο ‗Οφιαν πήνε ημ 
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πανηί ημο Κμνακίμο ηαζ ημ έηνορε. Μα μ ‗Οφιαν είπε ήδδ 

αημφζεζ ηδκ απαββεθία ημο Υαιπάιπ. Καζ έηζζ υηακ ιπήηε 

ιέζα είπε: «Σζ ήηακ αοηυ πμο άημοζα ιυθζξ ηχνα;». Δ 

αδεθθή ημο ηαζ μ ζφγοβυξ ηδξ απάκηδζακ: «Αεκ ήηακ πανά 

ιζα απθή ζοκμιζθία ιεηαλφ ιαξ.» Συηε μ ‗Οφιαν είπε: 

«Μήπςξ παναιεθήζαηε ηδ ενδζηεία ζαξ;» Συηε μ βαιπνυξ 

ημο ημο είπε: «Σζ κμιίγεζξ ακ δ Ώθήεεζα ανίζηεηαζ ζε άθθδ 

ενδζηεία εηηυξ απυ ηδ δζηή ζμο;» Συηε μ ‗Οφιαν πήδδλε 

πάκς ζημ βαιπνυ ημο ηαζ ημκ πηφπδζε άζπδια, αθθά δ 

Φάηζια έηνελε κα ζχζεζ ημκ άκδνα ηδξ. Συηε, μ ‗Οφιαν 

ζηνάθδηε πνμξ ηδκ αδεθθή ημο ηαζ ηδξ έδςζε έκα πηφπδια 

πμο έηακε ημ πνυζςπυ ηδξ κα αζιμνναβεί. Συηε δ αδεθθή 

ημο ημο είπε εοιςιέκδ: «Σζ κμιίγεζξ ακ δ Ώθήεεζα 

ανίζηεηαζ ζε άθθδ ενδζηεία εηηυξ απυ ηδ δζηή ζμο; 

Μανηονχ υηζ δεκ οπάνπεζ άθθμξ εευξ εηηυξ απυ ημκ Ώθθάπ, 

ηαζ υηζ μ Μςπάιιακη είκαζ μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ.» 

Μεηά απυ αοηά ηα θυβζα μ ‗Οφιαν απεθπίζηδηε ηαζ 

ηαηάθααε ηδκ ζζπονή πίζηδ ηδξ αδεθθήξ ημο ζημ Εζθάι ηαζ 

υηακ είδε ημ πνυζςπυ ηδξ βειάημ αίιαηα, ιαθάηςζε, 

ιεηάκζςζε ηαζ κηνάπδηε ηαζ ζηδ ζοκέπεζα είπε: «Αχζηε ιμο 

αοηυ ημ αζαθίμ πμο έπεηε βζα κα ημ δς.» Δ Φάηζια ηυηε ημο 

είπε: «Ώδεθθέ ιμο, είζαζ αηάεανημξ απυ ηδκ εζδςθμθαηνία 

ζμο, δε ιπμνεί κα ημ αββίλεζ ηακείξ, πανά ιυκμ μζ αβκμί. 

Πήβαζκε θμζπυκ κα πθοεείξ πνχηα.» Πήβε, ηαζ πήνε ηδ 

ζεθίδα ηαζ δζάααζε  ην όλνκα ηνπ Αιιάρ ηνπ 

Παληειήκνλα ηνπ Πνιπεύζπιαρλνπ  ηαζ ηυηε μ ‗Οφιαν 

είπε: «η‘ αθήεεζα Ώοηά είκαζ Καθά ηαζ Ώβκά Οκυιαηα.» 
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ηαζ έπεζηα ζοκέπζζε κα δζααάγεζ ημοξ πνχημοξ ζηίπμοξ ημο 

ηεθαθαίμο Σα- Υα, ιέπνζ πμο έθηαζε ζημ:  

 Δγώ είκαη – πξαγκαηηθά – ν Αιιάρ (ν Μνλαδηθόο 

θαη Μόλνο Θεόο). Γελ ππάξρεη άιινο ζεόο, εθηόο από 

Δκέλα, γη’ απηό ιάηξεςέ Με θαη θαζηέξσζε ηελ 

πξνζεπρή γηα λα Με ζπκάζαη (γηα ηελ εμύκλεζή Μνπ).  

(Κμνάκζμ 20:14) 

Ώθμφ μ ‗Οφιαν δζάααζε αοημφξ ημοξ ζηίπμοξ είπε: 

«Πυζμ ελαίζζα είκαζ  αοηά ηα Λυβζα ηαζ πυζμ εοβεκή είκαζ! 

Οδδβείζηε ιε ζημ Μςπάιιακη.». Καζ υηακ μ Υαιπάιπ ημ 

άημοζε, αβήηε απυ ηδκ ηνορχκα ημο ηαζ είπε: «Χ ‗Οφιαν! 

Ώκάιεκε ηα ηαθά κέα. Βφπμιαζ μ Ώθθάπ κα ακηαπμηνίεδηε 

ζηδκ πνμζεοπή ημο Πνμθήηδ (),ημο μπμίμο δ πνμζεοπή 

ηδκ Πέιπηδ ημ ανάδο ήηακ: «Χ Ώθθάπ! δοκάιςζε ημ Εζθάι 

ιέζς είηε ημο ‗Οφιαν ιπζκ Ώθ-Υαηηάιπ είηε ημο Ώιπμφ 

Σγαπθ ιπζκ Υζζάι.»»  

Ο ‗Οφιαν έθοβε ηυηε ιε πνμμνζζιυ έκα ζπίηζ ζημ Ώζ-

άθα, υπμο μ Πνμθήηδξ Μςπάιιακη () ζοκακηζυηακ 

ηνοθά ιε ημοξ ζοκηνυθμοξ ημο. Ο ‗Οφιαν έθηαζε εηεί ιε 

ημ ζπαεί ζημ πένζ. Υηφπδζε ηδκ πυνηα. Έκαξ απυ ημοξ 

ζοκηνυθμοξ ημο Πνμθήηδ () πήβε κα δεζ πμζμξ είκαζ ηαζ 

ημίηαλε ιέζα απυ ιία παναιάδα ζηδκ πυνηα ηαζ βφνζζε κα 

πθδνμθμνήζεζ ημκ Πνμθήηδ () ηαζ ιάγερε ημοξ 

ζοκηνυθμοξ. Ο Υάιγα () ημφξ είπε: «Σζ ζοιααίκεζ;», αοημί 

απάκηδζακ: «Ο ‗Οφιαν», ηυηε μ Υάιγα () ημφξ είπε: «Καζ 

ηζ έβζκε πμο είκαζ μ ‗Οφιαν!! Ώθήζηε ημκ κα ιπεζ. Ώκ 
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επζεοιεί ηάηζ ηαθυ, ημο ημ δχζαιε, ηαζ ακ επζεοιεί ηάηζ 

ηαηυ, εα ημκ ζημηχζαιε ιε ημ ίδζμ ημο ημ ζπαεί!!»  

θα αοηά έβζκακ εκχ μ Πνμθήηδξ () ήηακ ιέζα 

θαιαάκμκηαξ απμηάθορδ απυ ημκ Ώθθάπ βζα ημ εέια. Ο 

Πνμθήηδξ () πνμπχνδζε βζα κα ζοκακηήζεζ ημκ ‗Οφιαν, 

ημκ έπζαζε απυ ηα νμφπα ηαζ ημ εδηάνζ ημο ηαζ ημκ άνπαλε 

δοκαηά θέβμκηαξ: «Αεκ εα πάρεζξ ς, ‗Οφιαν ιέπνζ μ Ώθθάπ 

κα επζαάθεζ ζε ζέκα ηδκ αηίιςζδ ηαζ ηδκ ηζιςνία υπςξ 

επέααθε ζημκ Ώθ-Χαθείκη ιπζκ Ώθ-Μμοβείνα; Χ, Ώθθάπ, 

αοηυξ είκαζ μ ‗Οφιαν ζιπκ Ώθ-Υαηηάιπ, ς, Ώθθάπ, 

δοκάιςζε ημ Εζθάι ιέζς ημο ‗Οφιαν ζιπκ Ώθ-Υαηηάιπ.», 

ηυηε μ ‗Οφιαν είπε: «Μανηονχ υηζ δεκ οπάνπεζ άθθμξ εευξ 

εηηυξ απυ ημκ Ώθθάπ, ηαζ υηζ είζαζ μ Ώββεθζαθυνμξ ημο 

Ώθθάπ.». Καζ έηζζ μ ‗Οφιαν αζπάζηδηε ημ Εζθάι, ηαζ μζ 

φκηνμθμζ, θχκαλακ δοκαηά: «Ώθθάπμο Άηιπαν» (Ο Ώθθάπ 

είκαζ μ Μέβαξ). 

Ο αζπαζιυξ απυ ημκ ‗Οφιαν ημο Εζθάι πνμηάθεζε 

ιεβάθμ ευνοαμ ιεηαλφ ηςκ απίζηςκ ηαζ ήηακ έκαξ 

πναβιαηζηυξ ενίαιαμξ βζα ημ Εζθάι, ζηέπαζε ημοξ απίζημοξ 

ιε απμβμήηεοζδ εκχ ζηέπαζε ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ ιε 

δυλα, ηζιή ηαζ εοηοπία.  

Ο Ειπκ Εζπάη δζδβήεδηε υηζ μ ‗Οφιαν () είπε: «ηακ 

αζπάζηδηα ημ Εζθάι, ζηέθηδηα πμζμξ είκαζ μ ιεβαθφηενμξ 

επενυξ ημο Μςπάιιακη (); Βίπα ζημκ εαοηυ ιμο, μ Ώιπμφ 

Σγαπθ. Ξεηίκδζα κα ημκ ανς ηαζ πηφπδζα ηδκ πυνηα ημο. 

ηακ αβήηε ιμο είπε: ‗Καθχξ μνίζαηε, ηζ γδηάξ;‘ Σμο είπα 
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λεηάεανα: «Ήνεα κα ζμο πς υηζ είπα πζζηέρεζ ζημκ Ώθθάπ, 

ηαζ ζημκ Ώββεθζαθυνμ Σμο, ημκ Μςπάιιακη, ηαζ ζε υ,ηζ 

ιεηέθενε απυ ημκ Ώθθάπ». Ώιέζςξ ιμο έηθεζζε ηδκ πυνηα 

θέβμκηαξ: «Ώξ ζε απμιαηνφκεζ μ εευξ απυ ηάεε ηαθυ.»» 

Ο Ειπκ Ώθ-Σγάμογζ δζδβήεδηε υηζ μ ‗Οφιαν () είπε: 

«ηακ έκαξ άκηναξ αζπαγυηακ ημ Εζθάι, μζ άθθμζ άκηνεξ 

πήδδλακ πάκς ημο, ημκ πηοπμφζακ, ηαζ αοηυξ ημοξ 

πηοπμφζε. Καζ υηακ εβχ αζπάζηδηα ημ Εζθάι πήβα ζημκ 

εείμ ιμο, ημκ Ώθ-‗Άζζ ιπζκ Υάζζι, ηαζ ημκ πθδνμθυνδζα, 

αθθά αοηυξ ιπήηε ζπίηζ ημο (δδθ. πςνίξ κα ακηζδνάζεζ 

αίαζα), έπεζηα πήβα ζε έκακ δβέηδ απυ ημοξ ιεβαθφηενμξ 

δβέηεξ ηςκ Κμονάζξ, ηαζ ημκ πθδνμθυνδζα, αθθά επίζδξ 

ιπήηε ζπίηζ ημο.» 

Ο Ειπκ ‗Ώιπάξ () είπε: «Ρχηδζα ημκ ‗Οφιαν ζιπκ 

Ώθ-Υαηηάιπ βζαηί ημο είπε δμεεί ημ επίεεημ Ώθ-Φανμφη 

(αοηυξ πμο λεπςνίγεζ ηδκ αθήεεζα απυ ημ ρέια), ηαζ εηείκμξ 

απάκηδζε: «Ο Υάιγα είπε αζπαζηεί ημ Εζθάι ηνεζξ ιένεξ 

πνζκ απυ ιέκα, -ηαζ εδχ ζοκέπζζε μ ‗Οφιαν κα δζδβείηαζ ηδκ 

ζζημνία ημο αζπαζιμφ ημο ημ Εζθάι- ηαζ αθμφ είπα 

αζπαζηεί ημ Εζθάι, νχηδζα ημκ Πνμθήηδ (): «Αε 

ανζζηυιαζηε ζηδκ Ώθήεεζα, ηαζ ακ πεεάκμοιε ηαζ ακ 

γήζμοιε;» Ο Πνμθήηδξ () απάκηδζε: «Ναζ, μνηίγμιαζ 

ζημκ Ώθθάπ, ζημο Οπμίμο ημ Υένζ ανίζηεηαζ δ ροπή ιμο, 

υηζ ανίζηεζηε ζηδκ Ώθήεεζα, ηαζ ακ πεεάκεηε ηαζ ακ 

γήζεηε.» Ρχηδζα θμζπυκ ημκ Πνμθήηδ (): «Γζαηί ηυηε 

ηνοαυιαζηε (δδθ. βζαηί δεκ δζαηδνφζζμοιε δδιυζζα, ηαζ 
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βζαηί θμαυιαζηε απυ ημοξ δζςβιμφξ αθμφ είιαζηε ζηδκ 

Ώθήεεζα); Ονηίγμιαζ ζημκ Ώθθάπ, μ Οπμίμξ ζε έζηεζθε ιε 

ηδκ Ώθήεεζα, υηζ εα αβμφιε (κα δζαηδνφλμοιε ηαζ κα 

θαηνεφμοιε ημκ Ώθθάπ δδιυζζα πςνίξ θυαμ).» Μεηά 

αβήηαιε ζε δφμ ζεζνέξ, ιε ημ Υάιγα κα δβείηαζ ηδξ ιίαξ ηαζ 

ειέκα κα δβμφιαζ ηδξ άθθδξ. Καηεοεοκυιαζηακ ζημ Εενυ 

Σγαιί (Ώθ-Κά‗ιπα) ιέζα ζημ θςξ ηδξ ιέναξ, ηαζ υηακ μζ 

πμθοεεσζηέξ ηςκ Κμονάζξ ιαξ είδακ, ηα πνυζςπά ημοξ 

πθχιζαζακ ηαζ αζζεάκεδηακ δφζεοιμζ ηαζ αβακαηηζζιέκμζ. 

Βηείκδκ ηδκ διένα, μ Πνμθήηδξ () ιμφ πνμζέδςζε ημ 

επίεεημ Ώθ-Φανμφη».  

Ο Ειπκ Μαζ‗μφκη () είπε: «Αεκ ιπμνέζαιε πμηέ κα 

πνμζεοπδεμφιε ζημ Εενυ Οίημ (Ώθ-Κά‗ιπα), ιέπνζ πμο μ 

‗Οφιαν αζπάζηδηε ημ Εζθάι.» 

Ο μοπάζιπ Ών-Ρμφιζ (μ αογακηζκυξ - μ Ρςιζυξ) () 

είπε: «Ο αζπαζιυξ ημο ‗Οφιαν ζημ Εζθάι ιάξ έδζκε ιεβάθδ 

οπμζηήνζλδ, ανπίζαιε κα δζαηδνφηημοιε ημ ηάθεζιά ιαξ 

δδιυζζα, κα ζοβηεκηνςκυιαζηε ζημκ Εενυ Οίημ ηαζ κα 

ηαευιαζηε ζε ηφηθμοξ ηαζ κα πενζθενυιαζηε ημο Εενμφ 

Οίημο εθεφεενα. Σμθιμφζαιε αηυια ηαζ κα 

ακηαπακηήζμοιε ζε υπμζμκ ιαξ πνμζαάθεζ ζε ηάπμζα απυ 

αοηά πμο θέεζ.». 

ημ ίδζμ πθαίζζμ, Ο Ειπκ Μαζ‗μφκη () είπε: «Έπμοιε 

δοκαιχζεζ πμθφ απυ ηυηε πμο μ ‗Οφιαν αζπάζηδηε ημ 

Εζθάι.» 
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ΟΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΙ ΣΩΝ ΚΟΤΡΑΪ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΟΝ ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟ ΣΟΤ 

ΑΛΛΑΧ 

Μεηά ημκ αζπαζιυ αοηχκ ηςκ δφμ ζζπονχκ ακδνχκ, 

ημο Υάιγα ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ ηαζ ημο ‗Οφιαν 

ιπζκ Ώθ-Υαηηάιπ () ζημ Εζθάι, ηα ζφκκεθα ηδξ ηονακκίαξ 

ηαζ ηδξ ηαηαπίεζδξ άνπζζακ κα δζαθφμκηαζ ηαζ μζ 

πμθοεεσζηέξ ζοκεζδδημπμίδζακ υηζ δεκ είπε ηακέκα κυδια 

κα οπμαάθμοκ ζε ααζακζζηήνζα ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ. 

Άνπζζακ επμιέκςξ κα ζηνέθμοκ ηδκ εηζηναηεία ημοξ ζε ιζα 

άθθδ πμνεία, ηδκ πμνεία ηςκ ζοιθενυκηςκ ηαζ ηςκ 

πεζναζιχκ.  

Ο Ειπκ Εζπάη είπε: «Ώθμφ μζ Κμονάζξ είδακ πςξ μ 

Υάιγα αζπάζηδηε ημ Εζθάι, ηαζ μζ Μμοζμοθιάκμζ άνπζζακ 

κα αολάκμκηαζ, ζοβηεκηνχεδηακ ζημ πχνμ βφνς απυ ημκ 

Εενυ Οίημ, εκχ μ Πνμθήηδξ () ηαευηακ ιέζα ζημκ Εενυ 

Οίημ ιυκμξ ημο, ηαζ μ ‗Οφηηιπα ιπζκ Ραιπί‗α, έκαξ απυ 

ημοξ ανπδβμφξ ημοξ ημοξ είπε: ‗Χ, θαέ ηςκ Κμονάζξ, ηζ θέηε 

κα πάς ζημκ Μςπάιιακη ηαζ κα ιζθήζς ιαγί ημο 

πνμζθένμκηάξ ημο πνάβιαηα; Ίζςξ κα δεπηεί ηάηζ απυ αοηά, 

ηαζ έηζζ κα ημο δχζμοιε υπμζα εέθεζ ηαζ κα πάρεζ ημ 

ηάθεζιά ημο. Οζ Κμονάζξ απάκηδζακ: «Ναζ, ς, Ώιπά Ώθ-

Χαθείκη (πνμζςκφιζμ ημο ‗Οφηηιπα), πήβαζκε ζε αοηυκ ηαζ 

ιίθδζέ ημο.», ηαζ έηζζ μ ‗Οφηηιπα πήβε ζημκ Πνμθήηδ () 

ηαζ ημο είπε: «Χ, αδενθέ ιμο, ζη‘ αθήεεζα ηαζ υπςξ ήδδ 

λένεζξ, εζφ ηαηέπεζξ ηζιδιέκδ ηαζ ορδθή εέζδ ζε ιαξ, ηαζ 
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ηαηάβεζαζ απυ εοβεκή μζημβέκεζα, αθθά έθενεξ ζημ θαυ ζμο 

έκα ιεβάθμ εέια, ιε ημ μπμίμ δζαπχνζζεξ ηδκ εκυηδηα ηςκ 

ακενχπςκ ημο θαμφ ζμο, ηαζ ιε ημ μπμίμ οπμααειίγεζξ ηα 

υκεζνα, ημοξ εεμφξ ηαζ ηδ ενδζηεία ημοξ, ηαζ έδεζλεξ πςξ μζ 

πνυβμκμί ημοξ ήηακ άπζζημζ. Γζα αοηυ άημο απυ ιέκα, εα 

ζμο πνμζθένς ηάπμζα πνάβιαηα, ζηέρμο ηα, ίζςξ κα 

δεζπηείξ ηάηζ απυ αοηά.». Συηε μ Πνμθήηδξ () ημφ 

απάκηδζε: «Πεξ, ς, Ώιπά Ώθ-Χαθείκη, κα αημφζς ηζ εα 

πεζξ.» Ο ‗Οφηηιπα είπε: «Χ, αδενθέ, ακ μ ζημπυξ ζμο απυ 

αοηυ ημ εέια πμο έθενεξ είκαζ ηα πνήιαηα, εα ιαγέρμοιε 

βζα ζέκα απυ ηα θεθηά ιαξ ιέπνζ κα βίκεζξ μ πζμ πθμφζζμξ 

ακάιεζά ιαξ, ηαζ ακ ζηυπεοεξ ιε αοηυ ημ εέια ηζιή ηαζ 

δυλα, εα ζε ηάκμοιε ηονίανπμ ζε ιαξ ηαζ έηζζ δεκ εα 

απμθαζίγμοιε ηίπμηε πςνίξ ηδκ άδεζά ζμο, ηαζ ακ ήεεθεξ ιε 

αοηυ ημ εέια ααζζθεία, εα ζε ηάκμοιε ααζζθζά ιαξ, ηαζ ακ 

αοηυ πμο ένπεηαζ ζε ζέκα (δδθ. δ απμηάθορδ) είκαζ έκα 

ηαηυ πκεφια πμο δεκ ιπμνείξ κα ημ δζχλεζξ ιαηνζά απυ 

ζέκα, εα ακαγδηήζμοιε βζα ζέκα ζαηνζηή εεναπεία αηυια 

ηαζ ακ ιαξ ημζηίζεζ υθμκ ημκ πθμφημ ιαξ ιέπνζ κα 

εεναπεοηείξ». ηακ ηεθείςζε μ ‗Οφηηιπα, μ Πνμθήηδξ () 

ημφ είπε: «Σεθείςζεξ, ς, Ώιπά Ώθ-Χαθείκη;», μ ‗Οφηηιπα 

είπε: «Ναζ» Συηε μ Πνμθήηδξ () ημφ είπε: «Συηε άημο απυ 

ιέκα.» Ο ‗Οφηηιπα είπε: «Μάθζζηα» Ο Πνμθήηδξ () 

άνπζζε κα απαββέθκεζ:  ην όλνκα ηνπ Αιιάρ, ηνπ Αξ-

Ραρκάλ (Παληειεήκνλα), ηνπ Αξ-Ραρείκ 

(Πνιπεύζπιαρλνπ). Υ. Μ. (=Χα, Μηκ) [Απηά ηα γξάκκαηα 

είλαη έλα από ηα ζαύκαηα ηνπ Κνξαλίνπ θαη θαλείο εθηόο 

από ηνλ Αιιάρ (θαη κόλν) δε γλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπο.]  
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Μηα Απνθάιπςε από ηνλ Αξ-Ραρκάλ (Παληειεήκνλα), 

ηνλ Αξ-Ραρείκ (Πνιπεύζπιαρλν) (Αιιάρ).  Έλα Βηβιίν 

πνπ ηα Δδάθηά ηνπ επεμεγνύληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα. 

Έλα Κνξάλην (αλάγλσζκα) ζηελ Αξαβηθή γηα ιαό πνπ 

θαηαιαβαίλεη.  Αλαγγέιιεη Υαξκόζπλεο Δηδήζεηο [ηνπ 

Παξαδείζνπ γηα όζνπο πηζηεύνπλ ζηε Μνλαδηθόηεηα ηνπ 

Αιιάρ (δειαδή ζηνλ Ιζιακηθό κνλνζετζκό) θαη θνβνύληαη 

ηνλ Αιιάρ (δειαδή απέρνπλ από θάζε είδνο ακαξηίαο θαη 

θαθήο πξάμεο) θαη γηα απηνύο πνπ αγαπνύλ ηνλ Αιιάρ 

(θάλνληαο ηηο θαιέο πξάμεηο πνπ έρεη ππνδείμεη)] θαη 

Πξνεηδνπνηεί (γηα ηελ Σηκσξία ηνπ Ππξόο ηεο Κνιάζεσο 

ζε όζνπο δελ πηζηεύνπλ ζηε Μνλαδηθόηεηα ηνπ Αιιάρ). Κη 

όκσο νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο ζηξάθεθαλ καθξηά θαη 

έηζη δελ αθνύλ. (Κμνάκζμ 41: 1-4) 

Ο Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () ζοκέπζζε κα 

απαββέθθεζ ημ Κεθάθαζμ εκχ μ ‗Οφηηιπα ηαευηακ ηαζ 

άημοβε πνμζεηηζηά ιε ηα πένζα ημο πίζς απυ ηδκ πθάηδ ημο 

ζηδνζγυιεκμξ ιε αοηά ζημ έδαθμξ. ηακ μ Ώββεθζαθυνμξ 

() έθηαζε ζημ Βδάθζμ πμο απαζημφζε κα πέζεζ ζε πνδκή 

ζηάζδ, αιέζςξ ημ έηακε. ηδ ζοκέπεζα ζηνάθδηε ζημκ 

‗Οφηηιπα θέβμκηαξ: «Λμζπυκ, ς, Ώιπά Ώθ-Χαθείκη! 

Άημοζεξ αοηά πμο άημοζεξ, είζαζ ηχνα εθεφεενμξ κα ηάκεζξ 

υηζ επζεοιείξ.»  

Ο ‗Οφηηιπα ηυηε απμζφνεδηε ζηδ ζοκηνμθζά ημο βζα 

κα ημοξ πθδνμθμνήζεζ βζα ηδ ζηάζδ ημο Πνμθήηδ (). ηακ 

μζ ζοιπαηνζχηεξ ημο ημκ είδακ, μ έκαξ μνηίζηδηε ζημκ 
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άθθμκ υηζ είπε επζζηνέρεζ ιε έκα πνυζςπμ δζαθμνεηζηυ απυ 

αοηυ ιε ημ μπμίμ είπε πνζκ θφβεζ βζα κα ζοκακηήζεζ ημκ 

Μςπάιιακη (). ηακ μ ‗Οφηηιπα ηάεζζε ιαγί ημοξ, αοημί 

ημο είπακ: «Σζ έπεζξ, ς, Ώιπά Ώθ-Χαθείκη;» αοηυξ είπε: 

«η‘ αθήεεζα, άημοζα θυβζα, μνηίγμιαζ υηζ δεκ έπς αημφζεζ 

πμηέ θυβζα ζακ αοηά πμο απήββεζθε εηείκμξ. Ονηίγμιαζ υηζ 

δεκ έπμοκ ζπέζδ μφηε ιε ηδκ πμίδζδ, μφηε ιε ηδ ιαβεία, 

μφηε πδβάγμοκ απυ ηδ ιακηεία. Χ, θαέ ηςκ Κμονάζξ! αξ 

γδηχ κα αημφζεηε ηδ ζοιαμοθή ιμο, ιδ ζηαεείηε ςξ 

ειπυδζμ ιεηαλφ αοημφ ημο άκηνα ηαζ αοημφ πμο ζημπεφεζ. 

Μα ημκ Ώθθάπ, εα πνμένπεηαζ απυ ηα Λυβζα ημο πμο 

άημοζα απυ αοηυκ, ηάηζ πμθφ ζπμοδαίμ, ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο μζ άθθεξ Ώνααζηέξ θοθέξ ημκ κζηήζμοκ ηαζ 

ζαξ απαθθάλμοκ απυ αοηυκ, εα ζαξ βθζηχζμοκ απυ ημκ 

ηυπμ, εκχ, ακηίεεηα, ακ αοηυξ ηονζανπήζεζ επί ηςκ 

Ώνααζηχκ θοθχκ, ηυηε εα απμθαφζεηε ηδ ααζζθεία ηαζ ηδ 

δυλα ημο ηαζ εα ιμζναζηείηε ηδ δφκαιή ημο ηαζ εα είζηε μζ 

πζμ εοηοπζζιέκμζ άκενςπμζ θυβμ αοημφ.» Ώοηά ηα θυβζα, 

ςζηυζμ, δε ανήηακ ακηαπυηνζζδ ηαζ δεκ πνμζέθηοζακ ημοξ 

απίζημοξ, μζ μπμίμζ είπακ ζημκ ‗Οφηηιπα: «Μα ημκ εευ, ζε 

ιάβερε ιε ηδ βθχζζα ημο, ς, Ώιπά Ώθ-Χαθείκη», ηυηε μ 

‗Οφηηιπα ημφξ είπε: «Ώοηή είκαζ δ βκχιδ ιμο, ηαζ ηάκηε 

υ,ηζ κμιίγεηε.». 

Θ απόφαςθ του Αμποφ Σηάχλ να ςκοτϊςει τον 

Προφιτθ  
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Ώθμφ μ Πνμθήηδξ  ανκήεδηε ηζξ πνμζθμνέξ ηςκ 

Κμονάζξ, μ Ώιπμφ Σγαπθ ιέζς  ηδξ αθαγμκείαξ ημο είπε 

ζημοξ ακενχπμοξ: «Χ, θαέ ηςκ Κμονάζξ, μ Μςπάιιακη 

ανκήεδηε ηζξ πνμζθμνέξ ιαξ ζοκεπίγμκηαξ κα οπμααειίγεζ 

ηδ ενδζηεία, ημοξ πνμβυκμοξ, ηα υκεζνα ηαζ ημοξ εεμφξ ιαξ, 

ηαζ εβχ οπυζπμιαζ ζημ εευ ιαξ κα πενζιέκς ημκ 

Μςπάιιακη ημοααθχκηαξ ιζα ιεβάθδ πέηνα, δ μπμία εα 

είκαζ πζμ αανζά ηαζ απυ υζμ ακηέπς κα ημοααθήζς, ηαζ υηακ 

μ Μςπάιιακη πέζεζ ζε πνδκή ζηάζδ ηαηά ηδκ πνμζεοπή 

ημο, ηυηε εα ζπάζς ημ ηεθάθζ ημο ιε ηδκ πέηνα, ηαζ ηυηε αξ 

ηάκμοκ μζ Μπάκμο ‗Ώιπκη Μακάθ (δ μζημβέκεζα ημο 

Μςπάιιακη ) υ,ηζ εέθμοκ, ηαζ εζείξ μζ Κμονάζξ είζηε ηυηε 

εθεφεενμζ κα δζαθέλεηε, είηε κα ιε αθήζηε βζα ημοξ Μπάκζ 

‗Ώιπκη Μακάθ, χζηε κα ιε εηδζηδεμφκ, είηε κα ιε 

πνμζηαηέρεηε.» Συηε μζ Κμονάζξ είπακ: «Μα ημκ Ώθθάπ δε 

εα ζε αθήζμοιε πμηέ βζα ημοξ Μπάκζ ‗Ώιπκη Μακάθ, βζα 

αοηυ ηάκε αοηυ πμο απμθάζζζεξ.». 

Σμ πνςί μ Ώιπμφ Σγαπθ πήνε ιζα πέηνα υπςξ είπε, ηαζ 

ηάεζζε πενζιέκμκηαξ ημκ Πνμθήηδ  κα ένεεζ κα 

πνμζεοπδεεί, μζ Κμονάζξ ηαοηυπνμκα ηάεζζακ ζηδ 

ζοκδεζζιέκδ ζοβηέκηνςζή ημοξ πενζιέκμκηαξ ηζ εα ηάκεζ μ 

Ώιπμφ Σγαπθ. Ο Πνμθήηδξ  ήνεε βζα κα πνμζεοπδεεί ηαζ 

υηακ έπεζε ζε πνδκή ζηάζδ, μ Ώιπμφ Σγαπθ ημοαάθδζε ηδκ 

πέηνα ηαζ πήβε πνμξ ημο Πνμθήηδ  βζα κα ημκ ζημηχζεζ, 

αθθά υηακ πθδζίαζε ημκ Πνμθήηδ  βφνζζε πίζς ιε πθςιυ 

πνυζςπμ ηαζ παβςιέκα πένζα πάκς ζηδ πέηνα ημο ηαζ ήηακ 

πμθφ ηνμιαβιέκμξ. ηακ μζ Κμονάζξ ημκ είδακ ζε ηέημζα 
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ηαηάζηαζδ ημφ είπακ: «Σζ ζμο ζοκέαδ, ς, Ώιπά Ώθ-Υάηαι 

(ημ επχκοιυ ημο);», Ώοηυξ ημοξ είπε: «Πήβα κα ηάκς υ,ηζ 

ζαξ είπα πεεξ, αθθά υηακ πθδζίαζα ημκ Μςπάιιακη είδα 

ιζα ανζεκζηή ηαιήθα πμο ιε ειπυδζζε κα ημκ θηάζς. Μα 

ημκ εευ, δεκ έπς δεζ πμηέ ηέημζα ανζεκζηή ηαιήθα μφηε 

ηέημζμοξ ηοκυδμκηεξ ζακ αοηέξ πμο ηζξ έπεζ, ιε ηζξ μπμίεξ 

ηοκυδμκηεξ πμο κα ήεεθε κα ιε θάεζ υηακ ηυκηερα ζημκ 

Μςπάιιακη.» 

Ο Ειπκ Εζπάη ακέθενε υηζ μ Πνμθήηδξ  ημφ είπε βζα 

αοηή ηδκ πενίζηαζδ: «Ώοηή δ ανζεκζηή ηαιήθα ήηακ μ 

Γαανήθ (ημ Άβζμ Πκεφια), ακ μ Ώιπμφ Σγαπθ ιε πθδζίαγε 

εα ημκ έπαζνκε μ Γαανήθ.». 

Οι διαπραγματεφςεισ και οι παραχωριςεισ 

Ώθμφ μζ Κμονάζξ απέηοπακ κα ζηαιαηήζμοκ ημκ 

Πνμθήηδ  απυ ημ κα ιεηαδίδεζ ημ Μήκοια ημο Ώθθάπ 

ιέζς ηςκ πνμζθμνχκ, ηαζ ιέζς ηδξ απεζθήξ, ηαζ αθμφ μ 

Ώιπμφ Σγαπθ απέηοπε κα ζημηχζεζ ημκ Πνμθήηδ , ηυηε μζ 

Κμονάζξ ζηέθηδηακ άθθδ θφζδ, ημ κα ηάκμοκ ζοιαζααζιυ 

ιε ημκ Πνμθήηδ , δδθαδή κα ηάκμοκ δζαπναβιαηεφζεζξ 

ιαγί ημο ζπεηζηά ιε ηδ ενδζηεία, ιέζς ημο κα ηάκμοκ 

ηάπμζεξ παναπςνήζεζξ ζηδ ενδζηεία ημοξ ιε ακηάθθαβια 

κα ηάκεζ ηαζ μ Πνμθήηδξ  ηάπμζεξ παναπςνήζεζξ ζηδ 

ενδζηεία ημο, ηαζ έηζζ κα ζοκακηδεμφκ ζηδ ιέζδ ημο 

δνυιμο. Οζ άπζζημζ ζηέθηδηακ αοηή ηδ θφζδ θυβς ημο δεκ 

ήηακ ζίβμονμζ υηζ μ Πνμθήηδξ  ανίζηεηαζ ζημ θάεμξ 

δνυιμ, αθθά ήηακ ζε αιθζαμθία υηζ μ Πνμθήηδξ  
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ανίζηεηαζ ζημ δνυιμ ηδξ Ώθήεεζαξ, βζα αοηυ ζηέθηδηακ υηζ 

ιε αοηή ηδ θφζδ δεκ εα πάζμοκ ημ ζςζηυ δνυιμ ηαζ μφηε εα 

εβηαηαθείρμοκ ηδ ενδζηεία ημοξ. 

Ο Ειπκ Εζπάη είπε: «Κάπμηε, εκχ μ Πνμθήηδξ  έηακε 

πενζθμνά βφνς ημο Ώθ-Κά‗ιπα, ημκ ζηαιάηδζακ μ Ώθ-

Άζμοακη ιπζκ Ώθ-Μμοηηάθζιπ ιπζκ Άζακη ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθ-

‗Οφγγα, μ Ώθ-Χαθείκη ιπζκ Ώθ-Μμοβίνα, μ Οοιάζβζα ιπζκ 

Υάθαθ ηαζ μ Ώθ-‗Ώξ ιπζκ Χά‘ζθ Ώζ-άπιζ, μζ μπμίμζ 

ηαηείπακ ορδθή εέζδ ζημ θαυ ημοξ, ηαζ είπακ ζημκ 

Πνμθήηδ : «Χ, Μςπάιιακη, έθα κα θαηνεφμοιε ,ηζ 

θαηνεφεζξ ηαζ εζφ κα θαηνεφεζξ υ,ηζ θαηνεφμοιε, ηαζ έηζζ κα 

ζοιιεηέπμοιε ιαγί ζε αοηυ ημ εέια, ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ 

πμο Ώοηυξ πμο θαηνεφεζξ είκαζ Καθφηενμξ απυ αοηά πμο 

θαηνεφμοιε, ηυηε κα πάνμοιε έκα ιενίδζμ απυ ηδκ θαηνεία 

Σμο, ηαζ ζηδ πενίπηςζδ υηζ αοηά πμο θαηνεφμοιε είκαζ 

ηαθφηενα απυ Ώοηυκ πμο θαηνεφεζξ, ηυηε κα πάνεζξ έκα 

ιενίδζμ απυ ηδ θαηνεία αοηχκ.». Μεηά απυ αοηά ηα θυβζα 

πμο είπακ, μ Ώθθάπ μ Όρζζημξ απμηάθορε ζημκ 

Ώββεθζαθυνμ Σμο  ηδ μφνα (109 – Ώθ-Κάθζνμοκ – Οζ 

άπζζημζ) ςξ απάκηδζδ ζε αοημφξ,  Πεο (σ, Μσράκκαλη), 

σ, εζείο νη άπηζηνη.  Γελ ιαηξεύσ απηά πνπ ιαηξεύεηε 

….  ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ μφναξ. 

Ο Ειπκ Σγανείν είπε: «Οζ Κμονάζξ είπακ ζημκ Πνμθήηδ 

: ‗Να θαηνεφεζξ ημοξ εεμφξ ιαξ έκα πνυκμ, ηαζ ειείξ κα 

θαηνεφμοιε ημκ Θευ ζμο έκα πνυκμ.‘ Καζ ηυηε μ Ώθθάπ  

απμηάθορε ζημκ Πνμθήηδ Σμο :  Πεο (σ, Μσράκκαλη 
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ζηνπο άπηζηνπο): ‘Με δηαηάμεηε λα ιαηξεύσ άιινλ εθηόο 

ηνπ Αιιάρ, σ, αλίδενη;  (Κμνάκζμ 39:64).». 

Θ ςφγχυςθ των Κουράισ και θ Επικοινωνία τουσ με 

τουσ Εβραίουσ 

Οζ δνυιμζ ζημηείκζαζακ ιπνμζηά ζημοξ εζδςθμθάηνεξ 

ιεηά απυ ηδκ απμηοπία ημοξ ζηζξ πνμακαθενυιεκεξ 

δζαπναβιαηεφζεζξ, παναπςνήζεζξ ηαζ πνμζθμνέξ, ηαζ 

έπεζακ ζε ιεβάθδ ζφβποζδ ζημ ηζ πνέπεζ κα ηάκμοκ. 

Κάπμζμξ ακάιεζά ημοξ, πμο θεβυηακ Ώκ-Νάκηνν ιπζκ Ώθ-

Υάνζε, ημοξ είπε ηυηε: «Χ, θαέ ηςκ Κμονάζξ, ια ημ εευ, 

έπεζε ζε ζαξ έκα ιεβάθμ εέια, βζα ημ μπμίμ δεκ ιπμνείηε κα 

θηάζεηε ζε θφζδ. η‘ αθήεεζα μ Μςπάιιακη υηακ ήηακ 

κεανυξ ακάιεζά ζαξ, ήηακ μ πζμ εοζεαήξ, μ πζμ εζθζηνζκήξ, μ 

πζμ αλζυπζζημξ άκενςπμξ ακάιεζά ζαξ, ηαζ ηχνα πμο 

αθέπεηε ηα βέκζα ημο κα έπμοκ ανπίζεζ κα αζπνίγμοκ (δδθ. 

πέναζε ηα ζανάκηα πνυκζα ημο ακαιεζά ημοξ ςξ εζθζηνζκήξ) 

ηαζ αθμφ έθενε ζε ζαξ αοηυ πμο έθενε (δδθ. ημ Μήκοια ημο 

Ώθθάπ), ανπίζεηε κα θέηε (ρεοδχξ) ‗Μάβμξ‘. Μα ημκ εευ 

δεκ είκαζ ιάβμξ, είδαιε ημοξ ιάβμοξ ηαζ πχξ ηάκμοκ ηδ 

ιαβεία ημοξ! Καζ είπαηε ‗Μάκηδξ‘. Μα ημκ εευ δεκ είκαζ 

ιάκηδξ, είδαιε ημοξ ιάκηεζξ ηαζ πχξ ηάκμοκ ηδ ιακηεία 

ημοξ! Καζ είπαηε ‗Πμζδηήξ‘. Μα ημκ εευ δεκ είκαζ πμζδηήξ, 

αημφζαιε ηδκ πμίδζδ ιε υθα ηα είδδ ηδξ! Καζ είπαηε 

‗Πανάθνςκ‘, ια ημ εευ δεκ είκαζ πανάθνςκ, είδαιε ηδκ 

παναθνμζφκδ ηαζ πςξ είκαζ! Καζ μ Μςπάιιακη δεκ έπεζ 

ζπέζδ ιε υθα αοηά. Χ, θαέ ηςκ Κμονάζξ, ημζηάλεηε ηαθά 



 

179 

ζηζξ οπμεέζεζξ ζαξ, ια ημκ εευ έπεζε ζε ζαξ έκα ιεβάθμ 

εέια.». 

ηακ μζ άπζζημζ είδακ ηδκ ακηίζηαζδ ημο Πνμθήηδ  

εκάκηζα ζε υθεξ αοηέξ ηζξ πνμηθήζεζξ, ηδκ άνκδζή ημο ζε 

υθμοξ ημοξ πεζναζιμφξ ημοξ ηαζ δ ζηαεενή δοκαηή ζηάζδ 

ημο ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ, ζοκ ηδκ εζθζηνίκεζα, ηδκ αλζμπνέπεζα 

ηαζ ημοξ ορδθμφξ παναηηήνεξ ημο, ηυηε δ αίζεδζή ημοξ 

ήηακ υηζ αοηυξ είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα μ Ώββεθζαθυνμξ 

ημο Ώθθάπ. Έηζζ απμθάζζζακ κα επζημζκςκήζμοκ ιε ημοξ 

Βαναίμοξ χζηε κα ζζβμονέρμοκ βζα ημ εέια ημο Πνμθήηδ 

, ακ είκαζ αθήεεζα πνμθήηδξ ή ημ ζζπονίγεηαζ ρεοδχξ, ηαζ 

έηζζ μζ άπζζημζ έζηεζθακ ημκ Ώκ-Νάκην ιπζκ Ώθ-Υάνζε ιε 

άθθμοξ ζημοξ εαναίμοξ πμο γμφζακ ζηδκ Ώθ-Μακηίκα. ηακ 

ημοξ είπακ βζα ημ εέια ηαζ γήηδζακ ηδ ζοιαμθή ημοξ, μζ 

Ρααίκμζ ηςκ εαναίςκ ημφξ είπακ: «Ρςηήζηε ημκ βζα ηνία 

εέιαηα, ακ ζαξ απακηήζεζ ηυηε είκαζ πναβιαηζηά έκαξ 

πνμθήηδξ ζηαθιέκμξ απυ ημ Θευ, ηαζ ακ υπζ, ηυηε 

ζζπονίγεηαζ ρεοδχξ. Ρςηήζηε ημκ βζα ημ εέια ηάπμζςκ 

εθήαςκ απυ πμθφ παθζά, πμζα είκαζ δ ζζημνία ημοξ. Δ μπμία 

είκαζ πμθφ εαοιαζηή. Καζ νςηήζηε ημκ βζα ημ εέια εκυξ 

άκηνα, μ μπμίμξ ηοηθμθμνμφζε ζηδ βδ ηαζ έθηαζε ζηδκ 

ακαημθή ηαζ ηδ δφζδ ηδξ βδξ. Βπίζδξ νςηήζηε ημκ ζπεηζηά 

ιε ηδ ροπή, ηζ είκαζ;». ηακ μ Ώκ-Νακην βφνζζε Μέηηα είπε 

ζημοξ άπζζημοξ: «Ήνεα ζε ζαξ ιε ηάηζ πμο εα ηνίκεζ ιεηαλφ 

εζάξ ηαζ ημο Μςπάιιακη, ηαζ εα δείλεζ πμζμξ ανίζηεηαζ ζημ 

ζςζηυ δνυιμ.» Καζ έηζζ μ Ώκ-Νακην ημφξ πθδνμθυνδζε 

αοηά πμο ημο είπακ μζ Βαναίμζ. Οζ Κμονάζξ νχηδζακ ημκ 
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Πνμθήηδ () βζα ηα ηνία εέιαηα, ηαζ ιεηά απυ θίβεξ ιένεξ μ 

Ώθθάπ () απμηάθορε ηδ μφνα Ώθ-Καπθ ζημκ 

Ώββεθζαθυνμ Σμο, δ μπμία πενζέπεζ ηδκ ζζημνία ηςκ εθήαςκ 

ηαζ ηδκ ζζημνία εηείκμο ημο άκηνα πμο ηοηθμθμνμφζε ζηδ 

βδ, ιε ημ υκμια Αμο-Ώθ-Κανκάζκ (αοηυξ πμο θμνά δομ 

ηέναηα ζημ ηεθάθζ ημο), ηαζ δ απάκηδζδ ζπεηζηά ιε ηδ ροπή 

απμηαθφθεδηε ζηδ μφνα Ώθ-Εζνά‘. Καζ έηζζ μζ άπζζημζ 

ηςκ Κμονάζξ επζαεααίςζακ υηζ μ Μςπάιιακη () ανίζηεηαζ 

ζηδκ Ώθήεεζα ηαζ υηζ είκαζ εζθζηνζκήξ ζε αοηά πμο θέεζ, 

αθθά μζ άδζημζ ζοκέπζζακ πεζζιαηζηά ζηδκ αβκςιμζφκδ ηαζ 

ζηδκ απζζηία. 

Ώοηή είκαζ ζφκμρδ ημο πχξ μζ άπζζημζ ακηζιεηχπζζακ 

ημ Κάθεζια ημο Πνμθήηδ (), ηαζ ημ υηζ έηακακ ηα πάκηα 

βζα κα ζηαιαηήζμοκ ημ Κάθεζια ημο Πνμθήηδ (), ηαζ 

ιεηαηζκήεδηακ απυ ιία θάζδ ζηδκ επυιεκδ. Ώπυ ηδκ 

αοζηδνυηδηα ζηδ ιαθαηή ζοιπενζθμνά ηαζ απυ ηδ ιαθαηή 

ζοιπενζθμνά, λακά ζηδκ αοζηδνυηδηα. Ώπυ ηδκ 

επζπεζνδιαημθμβία ζηδ δζαπναβιάηεοζδ, ηαζ λακά πίζς 

ζηδκ επζπεζνδιαημθμβία. Καζ απυ ηζξ απεζθέξ ζημοξ 

πεζναζιμφξ, ηαζ λακά πίζς ζηζξ απεζθέξ. Έηζζ, πήβαζκακ 

ζοκεπχξ έκα αήια ιπνμζηά ηαζ πάθζ έκα αήια πίζς, ηαζ μ 

θυβμξ βζα υθα αοηά ήηακ ημ κα ζηαιαηήζμοκ ημ Κάθεζια 

ημο Εζθάι. Μα ιεηά ηδκ απμηοπία υθςκ υζα έηακακ, δεκ 

ημοξ έιεζκε πανά ιυκμ ημ ζπαεί.  

Θ ςτάςθ του Άμπι Σάλιμπ και των ςυγγενϊν του 
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Ώθμφ μζ Κμονάζξ γήηδζακ απυ ημκ Άιπζ Σάθζιπ κα 

ημοξ παναδχζεζ ημκ Πνμθήηδ () βζα κα ημκ ζημηχζμοκ, 

ηαζ αθμφ εηείκμξ είδε απυ ηζξ ηζκήζεζξ ημοξ ηαζ ηδ 

ζοιπενζθμνά ημοξ ηδκ πνυεεζή ημοξ κα ημκ ζημηχζμοκ, 

υπςξ πνμζπαεμφζακ μ ‗Οφηιπα ιπζκ Άιπζ Μα‗Ύη, μ Άιπμο 

Σγαπθ ιπζκ Υζζάι ηαζ μ ‗Οφιαν ιπζκ Ώθ-Υαηηάιπ, ηυηε μ 

Άιπμο Σάθζιπ ιάγερε ημοξ ζοββεκείξ ημο, ημοξ Μπάκζ 

Υάζζι ηαζ ημοξ Μπάκζ Ώθ-Μμοηηάθζιπ, ηαζ ημοξ ηάθεζε κα 

πνμζηαηέρμοκ ημκ Πνμθήηδ (). θμζ ημοξ 

ακηαπμηνίεδηακ ζημ ηάθεζιά ημο, είηε ήηακ 

Μμοζμοθιάκμζ, είηε άπζζημζ ηαζ έηακακ οπυζπεζδ βζ‘ αοηυ 

ιπνμζηά απυ ημ Ώθ-Κά‗ιπα, εηηυξ απυ ημκ αδεθθυ ημο 

Άιπζ Σάθζιπ, μ Άιπμο Λάπαιπ, μ μπμίμξ ημοξ άθδζε ηαζ 

πήβε ζηδκ πθεονά ηςκ Κμονάζξ.  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ 

Θ αδικία και θ επικετικότθτα 

Ώθμφ μζ άπζζημζ είδακ ηδκ απμηοπία υθςκ υζα έηακακ 

ηαζ αθμφ είδακ ημοξ Μπάκζ Υάζζι ηαζ ημοξ Μπάκζ Ώθ-

Μμοηηάθζιπ απμθαζζζιέκμοξ κα πνμθοθάλμοκ ημκ 

Πνμθήηδ (), ηυηε ζοβηεκηνχεδηακ ζηδκ ημζθάδα ημο Ώθ-

Μμφπζαιπ ηαζ ζπδιάηζζακ ζοιιαπία εκακηίμκ ηςκ Μπάκζ 

Υάζζι ηαζ ηςκ Μπάκζ Ώθ-Μμοηηάθζιπ. οιθχκδζακ κα ιδκ 

πακηνεφμκηαζ ηακέκακ ηαζ ηαιία απυ αοημφξ, κα ιδκ έπμοκ 

ειπμνζηέξ ζπέζεζξ, μφηε κα ηάεμκηαζ ιαγί ημοξ, μφηε κα 
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ιπαίκμοκ ζηα ζπίηζα ημοξ, μφηε κα ημοξ ιζθμφκ, ιέπνζ κα 

ημοξ πανέδζδακ ημκ Μςπάιιακη () βζα κα ζημηχζμοκ. 

Τπέβναρακ ζοκεήηδ ιε υθα αοηά ηαζ έβναρακ ζ‘ αοηή κα 

ιδ δεπημφκ απυ ημοξ Μπάκζ Υάζζι πμηέ ηακέκα είδμξ 

ζοιθζθίςζδξ, μφηε κα ημοξ δείλμοκ ηαιία επζείηεζα, ιέπνζ 

κα ημκ παναδχζμοκ βζα κα ημκ ζημηχζμοκ. Σδ ζοκεήηδ 

έβναρε μ Μπαβίκη ιπζκ ‗Άιζν ιπζκ Υάζζι, εκακηίμκ ημο 

μπμίμο μ Πνμθήηδξ () έηακε επίηθδζδ ζημκ Ώθθάπ, ηαζ ημ 

πένζ ημο πανέθοζε. 

Καζ έηζζ έβζκε αοηή δ ζοκεήηδ, ηαζ ηνειάζηδηε ιέζα 

ζημ Ώθ-Κά‗ιπα. Έηζζ, μζ Μπάκζ Υάζζι ηαζ μζ Μπάκζ Ώθ-

Μμοηηάθζιπ πενζμνίζηδηακ ζηδκ ημζθάδα ημο Άιπζ Σάθζιπ.  

Σρία χρόνια ςτθν κοιλάδα του Άμπι Σάλιμπ 

Ο απμηθεζζιυξ άνπζζε κα βίκεηαζ πμθφ αοζηδνυξ, αθμφ 

μζ εζδςθμθάηνεξ δε άθδζακ ηαιία ηνμθή, μφηε ηακέκα 

πνμσυκ κα ιπεζ ζηδ Μέηηα, πςνίξ κα ζπεφζμοκ κα ημ 

αβμνάζμοκ. Έηζζ, μζ Μπάκζ Υάζζι ηαζ μζ Μπάκζ Ώθ-

Μμοηηάθζιπ ηαηέθοβακ ζημ κα ηνχκε θφθθα δέκηνςκ ηαζ 

δένιαηα γχςκ, ιέπνζ πμο ηακείξ ιπμνμφζε κα αημφζεζ πίζς 

απυ ηδκ ημζθάδα ηζξ θςκέξ απυ ηδκ πείκα ηςκ βοκαζηχκ ηαζ 

ηςκ παζδζχκ ημοξ. Σίπμηα θαβχζζιμ δεκ έθηακε ζε αοημφξ, 

εηηυξ απυ ιενζηέξ πενζπηχζεζξ, πμο πεκζπνέξ πμζυηδηεξ 

θαβδημφ δζαηζκμφκηακ θαεναία απυ ηάπμζμοξ 

ζοιπμκεηζημφξ ηαημίημοξ ηδξ Μέηηαξ. Καζ δεκ έαβαζκακ 

απυ ηδκ ημζθάδα βζα κα αβμνάζμοκ ηα πνάβιαηά ημοξ, πανά 

ιυκμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ‗ηςκ ζενχκ ιδκχκ‘ –μπυηε μζ 
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επενμπναλίεξ ηαηά πανάδμζδ έπαοακ, ηαζ αβυναγακ θαβδηυ 

πμο ενπυηακ έλς απυ ηδ Μέηηα. Μα μζ ηάημζημζ ηδξ 

Μέηηαξ ημζημθμβμφζακ ηα ηνυθζια άδζηα χζηε κα ιδ 

ιπμνμφκ κα ηα αβμνάζμοκ.  

Ο Υαηίι ιπζκ Υζγάι ήηακ ηάπμηε ζημ δνυιμ βζα κα 

δχζεζ ηνοθά ζηδ εεία ημο, Υακηίηγα (Δ εοανέζηδζδ ημο 

Ώθθάπ επ‘ αοηήξ) θίβμ ζζηάνζ, υηακ μ Ώιμφ Σγαπθ ημο 

ακέημρε ηδκ πμνεία, εέθμκηαξ κα ημκ απμηνέρεζ. Μυκμ ιε 

ηδκ πανέιααζδ ημο Ώιπμφ Ώθ-Μπμοπηάνζ, ηαηάθενε μ 

Υαηίι κα θηάζεζ ζημκ πνμμνζζιυ ημο.  

πμηε υθμζ πήβαζκακ κα λαπθχζμοκ, μ Ώιπμφ Σάθζιπ 

δζέηαγε ημκ Πνμθήηδ () κα λαπθχζεζ ζημ ηνεαάηζ ημο, βζα 

κα ημκ πνμζηαηέρεζ απυ υπμζμκ επζεοιμφζε κα ημκ 

ζημηχζεζ. Κζ έηζζ ιυθζξ υθμζ απμημζιζυκημοζακ, μ Άιπμο 

Σάθζιπ έδζκε εκημθή ζε έκακ απυ ημοξ βζμοξ ημο, ημοξ 

αδεθθμφξ ημο ή ημοξ λαδέθθμοξ ημο κα ημζιδεεί ζημ 

ηνεαάηζ ημο Ώββεθζαθυνμο ημο Ώθθάπ ().  

Ο Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () ηαζ μζ Μμοζμοθιάκμζ 

έαβαζκακ ηαηά ηζξ διένεξ ηςκ εμνηχκ βζα κα ζοκακηήζμοκ 

ημοξ ακενχπμοξ ηαζ κα ημοξ ηαθέζμοκ ζημ Εζθάι. 

Θ ακφρωςθ τθσ ςυνκικθσ 

Πέναζακ ηνία πνυκζα απμηθεζζιμφ, ηαζ ηαηά ημ ιήκα 

Μμοπάνναι ημ δέηαημ έημξ ηδξ Πνμθδηζηήξ Ώπμζημθήξ ημο 

Μςπάιιακη (), δ ζοκεήηδ αηονχεδηε ηαζ μ απμηθεζζιυξ 
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δζαηυπδηε. Ώοηυ βζαηί μζ Κμονάζξ ήηακ δζαζνειέκμζ ηαζ 

ηάπμζμζ οπμζηήνζγακ ηδ ζοκεήηδ, εκχ άθθμζ ηδ ιζζμφζακ. 

Ώοημί πμο ηδ ιζζμφζακ επεδίςηακ κα ηδκ αηονχζμοκ.  

Ώοηυξ πμο έζπεοζε κα ηδκ αηονχζεζ ήηακ μ Υζζάι ιπζκ 

‗Ώιν, απυ ημοξ Μπάκζ ‗Άιζν ιπζκ Λμο‘άζ, μ μπμίμξ 

δζαηδνμφζε ιοζηζηέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ Μπάκζ Υάζζι ηαζ ημοξ 

έθενκε θαεναία θαβδηυ ζηδκ ημζθάδα ηα ανάδοα. Ο Υζζάι 

πήβε ζημ Γμοπάζν ιπζκ Άιπζ ‘Οοιιάβζα Ώθ-Μαπγμφιζ, ημο 

μπμίμο δ ιδηένα ήηακ δ ‗Άηζηα ιπζκεη ‗Ώιπκη Ώθ-

Μμοηηάθζιπ, ηαζ ημο είπε: «Χ, Γμοπάζν, δέπεζαζ κα ηνςξ 

ηαζ κα πίκεζξ, εκχ μζ εείμζ ζμο είκαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ πμο 

λένεζξ;» Ο Γμοπάζν απάκηδζε: «Σζ κα ηάκς, είιαζ έκαξ ιυκμ 

άκενςπμξ! Μα ημκ Ώθθάπ, ακ είπα ιαγί ιμο άθθμκ έκακ 

άκενςπμ, εα έζπεοδα κα ηδκ αηονχζς.» Συηε μ Υζζάι ημφ 

είπε: «Σμκ ανήηεξ.» Συηε, μ Γμοπάζν ημφ είπε: «Φάλε βζα 

έκακ ηνίημ.» Συηε πήβε ζημκ Ώθ-Μμφη‗αι ιπζκ ‗Οοκηάσ ηαζ 

ημο εφιζζε ηδ ζοββεκζηή ημο ζπέζδ ιε ημοξ Μπάκζ Υάζζι 

ηαζ ημοξ Μπάκζ Ώθ-Μμοηηάθζιπ. Σμκ ηαηδβυνδζε βζα ηδκ 

έβηνζζή ημο ζ‘ αοηήκ ηδκ αδζηία ηςκ Κμονάζξ. Συηε μ Ώθ-

Μμφη‗αι ημφ είπε: «Σζ κα ηάκς, είιαζ έκαξ ιυκμ 

άκενςπμξ!» Ο Υζζάι απάκηδζε: «ΐνήηεξ ημκ δεφηενμ.» 

Βηείκμξ ημο είπε: «Φάλε βζα έκακ ηνίημ.» Ώπάκηδζε: 

«Τπάνπεζ. Ο Γμοπάζν ιπζκ Άιπζ ‘Οοιιάβζα.» Συηε, εηείκμξ 

είπε: «Φάλε βζα έκακ ηέηανημ.» Συηε μ Υζζάι πήβε ζημκ 

Άιπζ Ώθ-Μπμοπηάνζ ιπζκ Υζζάι. Σμο είπε υ,ηζ είπε ζημ 

Μμφη‗αι. Συηε μ Άιπζ Ώθ-Μπμοπηάνζ ημφ είπε: «Τπάνπεζ 

ηακείξ κα ιαξ οπμζηδνίλεζ ζ‘ αοηυ;» Βηείκμξ είπε: «Ναζ. 
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Έπμοιε ιαγί ιαξ ημκ Γμοπάζν ιπζκ Άιπζ ‘Οοιιάβζα ηαζ ημκ 

Ώθ-Μμφη‗αι ιπζκ ‗Οοκηάσ.» Κζ αοηυξ ηυηε ημο είπε: 

«Υνεζαγυιαζηε ηαζ πέιπημ.» Συηε μ Υζζάι πήβε ζημκ 

Γάι‗α ιπζκ Ώθ-Άζμοακη ιπζκ Ώθ-Μμοηηάθζιπ ιπζκ Άζακη 

ηαζ ημο οπεκεφιζζε ηδ ζοββεκζηή ζπέζδ ημο ιε αοημφξ. 

Βηείκμξ ημο είπε: «Τπάνπεζ ηακείξ πμο επζδζχηεζ αοηυ πμο 

ιε ηαθείξ κα ηάκμοιε;» Βίπε, «Ναζ.» ηαζ ιεηέπεζηα ημο είπε 

ηα μκυιαηά ημοξ. Έηζζ ιαγεφηδηακ υθμζ αοημί ηαζ 

οπμζπέεδηακ κα αηονχζμοκ ηδ ζοκεήηδ. Ο Γμοπάζν ημφξ 

είπε: «Ββχ εα είιαζ μ πνχημξ πμο εα ιζθήζεζ βζ‘ αοηυ ημ 

εέια.»  

Σδκ επυιεκδ ιένα, εκχ μζ Κμονάζξ ανίζημκηακ ζημκ 

ηυπμ ζοβηέκηνςζήξ ημοξ, μ Γμοπάζν, θμνχκηαξ ηαθά νμφπα, 

έηακε επηά θμνέξ πενζθμνά βφνμ απυ ημκ Εενυ Οίημ ηαζ 

ιεηά πήβε βζα κα ιζθήζεζ ζημοξ ακενχπμοξ. Βίπε: «Χ, 

ηάημζημζ ηδξ Μέηηα! Βιείξ ηνχιε ηαζ κηοκυιαζηε, εκχ μζ 

Μπάκζ Υάζζι ηαηαζηνέθμκηαζ, δε ιπμνμφκ κα αβμνάζμοκ 

ηίπμηε, μφηε κα πμοθήζμοκ ηίπμηε; Μα ημκ Ώθθάπ, δε εα 

ηαείζς, ιέπνζ κα ζπζζηεί αοηή δ άδζηδ ζοκεήηδ ημο 

απμηθεζζιμφ ημοξ!» Συηε μ Άιπμο Σγαπθ ημφ απάκηδζε: 

«Φεφδεζαζ! Μα ημκ Ώθθάπ, δε εα ζπζζηεί!» ‘ εηείκμ ημ 

ζδιείμ μ Γάι‗α ιπζκ Ώθ-Άζμοακη απάκηδζε: «Μα ημκ 

Ώθθάπ, εζφ είζαζ μ ρεφηδξ! Αεκ ηδ δεπηήηαιε ηαηά ηδ 

βναθή ηδξ.» Συηε μ Άιπμο Ώθ-Μπμοπηάνζ είπε: «Ο Γάι‗α 

θέεζ ηδκ αθήεεζα, ειείξ δε δεπυιαζηε υ,ηζ έπεζ βναθηεί ζ‘ 

αοηή!» ηδ ζοκέπεζα, μ Ώθ-Μμφη‗αι ιπζκ ‗Οοκηάσ ημφξ είπε: 

«Λέηε ηδκ αθήεεζα, ηαζ ρεφδεηαζ υπμζμξ θέεζ ηάηζ εηηυξ απυ 
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αοηυ. Βίιαζηε αεχμζ εκχπζμκ ημο Ώθθάπ, απ‘ υ,ηζ είκαζ 

βναιιέκμ ιέζα ηδξ.» Βπίζδξ, μ Υζζάι ιπζκ ‗Ώιν είπε ημ 

ίδζμ ηαζ ηυηε μ Άιπμο Σγαπθ είπε: «Ώοηυ είκαζ ηάηζ πμο 

απμθαζίζαηε ημ ανάδο, απυ πνζκ ιεηά απυ δζααμφθεοζδ 

ιεηαλφ ζαξ ζε άθθμ ζδιείμ.»  

Συηε μ Άιπμο Σάθζιπ ήθεε ζ‘ αοημφξ θυβς ημο υηζ μ 

Ώθθάπ () είπε απμηαθφρεζ ζημκ Ώββεθζαθυνμ Σμο () βζ‘ 

αοηή ηδ ζοκεήηδ υηζ είπε ζηείθεζ ιονιήβηζα πμο έθαβακ υ,ηζ 

είπε βναθηεί ιέζα ηδξ απυ αδζηία ηαζ απμημπή ζοββεκζηχκ 

ζπέζεςκ, εηηυξ απυ ημ κμια ημο Ώθθάπ. Έηζζ μ Άιπμο 

Σάθζιπ πήβε ζημοξ Κμονάζξ ηαζ ημοξ είπε: «Ο ακζρζυξ ιμο 

είπε αοηυ ηαζ αοηυ. Ώκ ρεφδεηαζ, ηυηε εα ημκ παναδχζμοιε 

ζε ζαξ. Καζ ακ θέεζ ηδκ αθήεεζα, εα εβηαηαθείρεηε ηδκ 

απμημπή ηςκ ζοββεκζηχκ ζπέζεχκ ιαξ ηαζ ηδκ αδζηία πνμξ 

ειάξ.» Οζ οπυθμζπμζ ημο είπακ: «Αίηαζμ αοηυ πμο θεξ.» 

Πήβε, θμζπυκ, μ Ώθ-Μμφη‗αι κα πάνεζ ηδ ζοκεήηδ, ηαζ ηδ 

ανήηε θαβςιέκδ απυ ηα ιονιήβηζα, εηηυξ απυ ημ 

«Μπίζιζηα Ώθθάπμοια (ημ κμια ημο Ώθθάπ)», ηαζ υ,ηζ 

πενζείπε απυ ημ υκμια ημο Ώθθάπ δεκ ημ έθαβακ. Έπεζηα, μ 

Ώθ-Μμφη‗αι αηφνςζε ηδ ζοκεήηδ ηαζ ηυηε μ Ώββεθζαθυνμξ 

ημο Ώθθάπ () ηαζ υζμζ ανίζημκηακ ιαγί ημο αβήηακ απυ 

ηδκ ημζθάδα. Κζ έηζζ μζ άπζζημζ είδακ έκα ιεβάθμ διείμ ηδξ 

Ώπμζημθήξ ημο Πνμθήηδ (), αθθά μζ άπζζημζ είκαζ υπςξ 

ημοξ πενζέβναρε μ Ώθθάπ: 
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 Καη όηαλ βιέπνπλ έλα εκείν (από ηα ζεκεία Μαο), 

ζηξέθνληαη καθξηά θαη ιέλε: «Απηό είλαη ζπλερήο 

καγεία!»  (Εενυ Κμνάκζμ 54:2) 

Θ τελευταία αντιπροςωπεία των Κουράισ για τον 

Άμπι Σάλιμπ 

Ο Πνμθήηδξ () έθοβε απυ ηδκ ημζθάδα ηαζ ζοκέπζζε 

ημ ηάθεζιά ημο. Παν‘ υθμ πμο μζ Κμονάζξ ζηαιάηδζακ ημκ 

απμηθεζζιυ ημοξ, ζοκέπζζακ ηδκ ηαηαπίεζδ πάκς ζημοξ 

Μμοζμοθιάκμοξ ηαζ ζηδκ απμηνμπή ηςκ άθθςκ απυ ημ 

δνυιμ ημο Ώθθάπ. ζμκ αθμνά ημκ Άιπμο Σάθζιπ, εηείκμξ 

ζοκέπζζε κα πνμζηαηεφεζ ημκ ακζρζυ ημο, ια είπε λεπενάζεζ 

ημ μβδμδημζηυ έημξ ηδξ δθζηίαξ ημο, ηαζ μ απμηθεζζιυξ πμο 

είπε ζοιαεί ζημ θαυ ημο ημο πνμηάθεζε ελαζεέκζζδ ηαζ 

απμβμήηεοζδ. Μεηά απυ θίβμοξ ιήκεξ, άνπζζε κα ημκ 

ηοκδβά δ αζεέκεζα, ηαζ ηυηε μζ εζδςθμθάηνεξ θμαμφκηακ βζα 

ηδ θήιδ ημοξ ζημοξ Άνααεξ, ακ έηακακ ηαηυ ζημκ ακζρζυ 

ημο ιεηά ημ εάκαηυ ημο. Έηζζ, πνμζπάεδζακ λακά κα 

ηάκμοκ δζαπναβιάηεοζδ ιε ημκ Πνμθήηδ (), ιέζς ημο 

Άιπζ Σάθζιπ, ηαζ κα ημο δχζμοκ ηάπμζα απυ αοηά πμο 

πνμδβμοιέκςξ μζ ίδζμζ δεκ είπακ δεπηεί. Έζηεζθακ, θμζπυκ, 

ιζα άθθδ ακηζπνμζςπεία ζημκ Άιπζ Σάθζιπ, δ μπμία ήηακ 

ηαζ δ ηεθεοηαία ακηζπνμζςπεία.  

Δ ακηζπνμζςπεία, πμο πενζεθάιαακε ηάπμζμοξ απυ ημοξ 

εοβεκείξ ημο θαμφ, πήβε ζημκ Άιπζ Σάθζιπ ηαζ ημο ιίθδζακ. 

Οζ δβέηεξ αοημί ήηακ: Ο ‗Οφηιπα ιπζκ Ραιπί‗α, μ άζιπα 
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ιπζκ Ραιπί‗α, μ Άιπμο Σγαπθ ιπζκ Υζζάι, μ ‘Οοιιάβζα 

ιπζκ Υάθαθ, μ Άιπμο μοθοάκ ιπζκ Υανιπ, ηαζ άθθμζ. 

θμζ ιαγί ήηακ πενίπμο είημζζ πέκηε άημια. Βίπακ: «Χ, 

Άιπα Σάθζιπ! Καηέπεζξ ορδθή εέζδ ακάιεζά ιαξ, υπςξ 

λένεζξ. Καζ ζμο ήθεε αοηυ πμο αθέπεζξ (δδθ. δ αζεέκεζα). 

Φμαυιαζηε βζα ζέκα. Βζφ βκςνίγεζξ αοηυ πμο οπάνπεζ 

ακάιεζα ζ‘ ειάξ ηαζ ζημκ ακζρζυ ζμο. Έηζζ, ηάθεζέ ημκ ηαζ 

δχζ‘ ημο απυ ειάξ, ηαζ δχζε ιαξ απυ αοηυκ. Καζ αξ πάρεζ 

ηδ ζηάζδ ημο πνμξ ειάξ, ηζ ειείξ εα πάρμοιε ηδ ζηάζδ ιαξ 

πνμξ αοηυκ. Καζ αξ αθήζεζ ειάξ ηαζ ηδ ενδζηεία ιαξ 

ήζοπμοξ, ηζ ειείξ εα αθήζμοιε αοηυκ ηαζ ηδ ενδζηεία ημο 

ήζοπμοξ.» Έπεζηα μ Άιπζ Σάθζιπ ηάθεζε ημκ Πνμθήηδ () 

ηαζ ημο είπε: «Χ, ακζρζέ ιμο, αοημί είκαζ μζ εοβεκείξ ημο 

θαμφ ζμο. Μαγεφηδηακ βζα κα ζμο δχζμοκ, ηαζ βζα κα 

πάνμοκ απυ ζέκα.» Μεηά ημκ πθδνμθυνδζε βζ‘ αοηά πμο 

είπακ ηαζ βζ‘ αοηά πμο πνμζέθενακ βζα ημ κα ιδκ εκμπθεί 

ηάεε μιάδα ηδκ άθθδ. Συηε μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () 

ημφξ είπε: «ΐθέπεηε ακ εα ζαξ δχζς ιζα θέλδ, ηδκ μπμία ακ 

πείηε, εα ηονζανπήζεηε ι‘ αοηή ημοξ Άνααεξ ηαζ ημοξ ιδ 

Άνααεξ;» Καζ υηακ είπε αοηά ηα θυβζα, αοημί ζηαιάηδζακ 

ηαζ έπεζακ ζε ζφβποζδ. Συηε μ Άιπμο Σγαπθ είπε: «Πμζα 

είκαζ αοηή δ θέλδ; Πεξ ηδκ, ηζ ειείξ, μνηίγμιαζ ιε ημ υκμια 

ημο παηένα ζμο, εα ζμο δχζμοιε αοηή ηδ θέλδ ηαζ ημ 

δεηαπθάζζυ ηδξ.» Συηε μ Πνμθήηδξ () είπε: «Πείηε: Λα 

ζθθάπα ίθθα Ώθθάπ (Αεκ οπάνπεζ άθθμξ εευξ εηηυξ απυ ημκ 

Ώθθάπ) ηαζ κα εβηαηαθείρεηε υ,ηζ θαηνεφεηε εηηυξ απυ 

Ώοηυκ.» Βλεπθάβδζακ πμθφ ηαζ είπακ: «Χ, Μςπάιιακη, 

εέθεζξ κα ηάκεζξ υθμοξ ημο εεμφξ έκακ Θευ; Πενίενβμ είκαζ 
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αοηυ πμο θεξ!» Μεηά, είπακ μ έκαξ ζημκ άθθμκ: «Μα ημκ 

Ώθθάπ, αοηυξ μ άκδναξ δε εα ζαξ δχζεζ αοηυ πμο εέθεηε. Ώξ 

ιείκμοιε ζηδ ενδζηεία ηςκ πνμβυκςκ ιαξ, ιέπνζ μ Ώθθάπ 

κα ηνίκεζ ιεηαλφ ιαξ.» Κζ έηζζ έθοβακ. 

 

Θ χρονιά τθσ κλίψθσ 

Ο κάνατοσ του Άμπι Σάλιμπ 

Ο Άιπμο Σάθζιπ αννχζηδζε ζμαανά ηαζ ιεηά απυ θίβμ 

ηαζνυ πέεακε, ηαηά ημ δέηαημ έημξ ηδξ Ώπμζημθήξ ημο 

Πνμθήηδ (), έλζ ιήκεξ ιεηά ηδκ έλμδμ απυ ημκ απμηθεζζιυ 

ζηδκ ημζθάδα, ηνεζξ ιένεξ πνζκ ημ εάκαημ ηδξ Υακηίηγα, ηδξ 

ζογφβμο ημο Πνμθήηδ ().  

Ο Ώθ-Μμοζάβζαιπ είπε: «ηακ μ εάκαημξ ενπυηακ ζημκ 

Άιπζ Σάθζιπ, μ Πνμθήηδξ () πήβε ζ‘ αοηυκ, εκχ εηεί ήηακ 

ηαζ μ Άιπμο Σγαπθ. Βίπε: ‗Χ, εείε ιμο, πεξ: Λα ζθθάπα ίθθα 

Ώθθάπ, ιζα θέλδ πμο ιπμνχ κα πνδζζιμπμζήζς ςξ 

επζπείνδια βζα ζέκα εκχπζμκ ημο Ώθθάπ.‘» Συηε μ Άιπμο 

Σγαπθ ηαζ μ ‗Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ Άιπζ ‘Οοιιάβζα είπακ: «Χ, 

Ώιπμφ Σάθζιπ, εα εβηαηέθεζπεξ ηδ ενδζηεία ημο Άιπκη Ώθ-

Μμοηηάθζιπ;» Καζ ζοκέπζζακ κα ημο ιζθμφκ ιέπνζ πμο 

εηείκμξ είπε ηα ηεθεοηαία ημο θυβζα: «(εα πεεάκς) ηδ 

ενδζηεία ημο Άιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ.» Συηε μ Πνμθήηδξ 

() είπε: «Θα γδηήζς ζοβπχνεζδ βζα ζέκα απυ ημκ Ώθθάπ 



 

190 

ακ Ώοηυξ δεκ ιε απμηνέρεζ.» Καζ ηυηε μ Ώθθάπ έζηεζθε ημ 

εδάθζμ: 

 Γελ είλαη γηα ηνλ Πξνθήηε νύηε γη’ απηνύο πνπ 

πηζηεύνπλ λα δεηήζνπλ ζπγρώξεζε γηα ηνπο 

εηδσινιάηξεο αθόκα θη αλ ήηαλ ζπγγελείο ηνπο, αθνύ 

θαλεξώζεθε ζ’ απηνύο όηη είλαη νη θάηνηθνη ηνπ Ππξόο.  

(Εενυ Κμνάκζμ 9:113) 

Βπίζδξ, απμηάθορε ημ εδάθζμ:  

 η’ αιήζεηα δε ζα θαζνδεγείο όπνηνλ αγαπάο. Μα ν 

Αιιάρ θαζνδεγεί όπνηνλ ζέιεη. Καη Απηόο γλσξίδεη 

θαιύηεξα ηνπο θαζνδεγεκέλνπο.  (Εενυ Κμνάκζμ 28:56) 

Παν‘ υθμ πμο μ Άιπμο Σάθζιπ ήηακ ημ μπονυ πμο 

πνμζηάηερε ημ Κάθεζια ημο Εζθάι απυ ηζξ επζεέζεζξ ηςκ 

εζδςθμθαηνχκ, πανέιεζκε ζηδ ενδζηεία ηςκ πνμβυκςκ ημο, 

ηζ έηζζ δεκ πέηοπε. Ο Ώθ-‗Ώιπάξ ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθ-

Μμοηηάθζιπ είπε ζημκ Πνμθήηδ (): «Αεκ έζςζεξ ημ εείμ 

ζμο απυ ηδκ ηζιςνία, εκχ εηείκμξ ζε πνμζηάηεοζε ηαζ 

εφιςκε βζα θμβανζαζιυ ζμο;» Συηε μ Πνμθήηδξ () είπε: 

«ΐνίζηεηαζ ζε νδπή θςηζά (πμο θηάκεζ ιυκμ ιέπνζ ημοξ 

αζηνάβαθμοξ ημο), ηαζ ακ δεκ ήιμοκ εβχ, εα ανζζηυηακ ζημ 

παιδθυηενμ αάεμξ ημο Πονυξ ηδξ Κμθάζεςξ.» (Ώθ-

Μπμοπάνζ) 

Ο Άιπμο α‗είκη Ώθ-Υμφκηνζ άημοζε ημκ Πνμθήηδ () 

κα θέεζ, βζα ημ εείμ ημο: «Ίζςξ κα ημκ επςθεθήζεζ δ 
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ιεζμθάαδζή ιμο ηαηά ηδκ Διένα ηδξ Κνίζεςξ, ηζ έηζζ κα 

ανεεεί ζε νδπή θςηζά πμο θηάκεζ (ιυκμ) ιέπνζ ημοξ 

αζηναβάθμοξ ημο.» (Ώθ-Μπμοπάνζ) 

Ο κάνατοσ τθσ Χαντίτηα 

Μεηά ημ εάκαημ ημο Άιπζ Σάθζιπ, ηνεζξ διένεξ ή δφμ 

ιήκεξ, πέεακε δ Μδηένα ηςκ πζζηχκ, δ Υακηίηγα (δ 

εοανέζηδζδ ημο Ώθθάπ επ‘ αοηήξ). Πέεακε ζηδκ δθζηία ηςκ 

65 εηχκ, εκχ ηυηε μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () ήηακ 50.  

Δ Υακηίηγα (δ εοανέζηδζδ ημο Ώθθάπ επ‘ αοηήξ) ήηακ 

απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ πάνεξ πμο πανείπε μ Ώθθάπ ζημκ 

Ώββεθζαθυνμ Σμο (). Έιεζκε ιαγί ημο είημζζ πέκηε πνυκζα. 

Σμκ ηαεδζφπαγε υηακ ακδζοπμφζε, ημκ οπμζηήνζλε ζηζξ πζμ 

δφζημθεξ ζηζβιέξ ημο, ημκ αμδεμφζε ζημ κα δζααζαάζεζ ημ 

Κάθεζιά ημο ηαζ ημκ οπμζηήνζλε ιε ημκ εαοηυ ηδξ ηαζ ιε ηα 

πνήιαηά ηδξ. Ο Πνμθήηδξ () είπε: «Πίζηερε ζε ιέκα υηακ 

μζ άκενςπμζ ιε ανκμφκηακ. Καζ ιε πίζηερε υηακ μζ 

άκενςπμζ ιε δζέρεοδακ. Με οπμζηήνζλε ιε ηα πνήιαηά ηδξ, 

υηακ μζ άκενςπμζ ιμφ ζηενμφζακ. Καζ μ Ώθθάπ ιμφ πανείπε 

απυ αοηήκ παζδζά, εκχ απυ ηζξ άθθεξ (ζογφβμοξ) ιμφ ηα 

ζηενμφζε.» (Άπιακη) 

Ο Άιπμο Υμονάζνα είπε: «Ο Γαανζήθ ήθεε ζημκ 

Πνμθήηδ () ηαζ ημο είπε: ‗Χ, Ώββεθζαθυνε ημο Ώθθάπ! 

Ώοηή είκαζ δ Υακηίηγα. Ήθεε ηαζ έπεζ ιαγί ηδξ έκα δίζημ ιε 

ιαβζά ή θαβδηυ ή πμηυ. Καζ υηακ θηάζεζ ζε ζέκα κα ηδξ 

πνμζθένεζξ παζνεηζζιμφξ απυ ημκ Θευ ηδξ ηαζ κα ηδξ δχζεζξ 
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ηα ηαθά κέα, κα ακαιέκεζ έκα ζπίηζ απυ ιανβανζηάνζα ζημκ 

Πανάδεζζμ, ημ υπμζμ είκαζ πμθφ εονφπςνμ ηαζ δεκ οπάνπεζ 

ιέζα ημο μφηε ευνοαμξ μφηε ημφναζδ.‘» (Ώθ-Μπμοπάνζ) 

Θ ςυςςϊρευςθ των λυπϊν 

Μεηά απυ αοηά ηα δφμ βεβμκυηα δ εθίρδ ηαζ μ πυκμξ 

ηάναλακ ηδκ ηανδζά ημο Ώββεθζαθυνμο ημο Ώθθάπ (). 

Βπίζδξ, ημο ήθεακ πμθθέξ ζοιθμνέξ απυ ημ θαυ ημο, αθμφ 

άνπζζακ κα ημκ αθάπημοκ θακενά ιεηά ημ εάκαημ ημο Άιπζ 

Σάθζιπ. Έηζζ, δ εθίρδ ημο Πνμθήηδ () άνπζζε κα 

αολάκεηαζ ιένα ιε ηδ ιένα, ιέπνζ πμο απμβμδηεφηδηε απυ 

ημ θαυ ημο ηαζ πήβε ζημοξ ηάημζημοξ ημο Ώη-Σά‘ζθ, 

εθπίγμκηαξ κα ακηαπμηνζεμφκ ζημ ηάθεζιά ημο ή κα ημο 

πνμζθένμοκ ηαηαθφβζμ ηαζ κα ημκ οπμζηδνίλμοκ εκακηίμκ 

ημο θαμφ ημο, ια δεκ είδε απυ αοημφξ ηαιία οπμζηήνζλδ. 

Ώκηίεεηα, ημκ έαθαρακ πενζζζυηενμ απ‘ υ,ηζ μ θαυξ ημο.  

Καζ υπςξ αολήεδηακ μζ δζςβιμί ηςκ ηαημίηςκ ηδξ 

Μέηηα ζημκ Πνμθήηδ (), αολήεδηακ ηαζ ζημοξ 

οκηνυθμοξ ημο, ιέπνζ πμο μ φκηνμθυξ, ημο, Άιπμο 

Μπαην, ηαηέθοβε ζημ κα ιεηακαζηεφζεζ απυ ηδ Μέηηα 

ζηδκ Ώαδζζοκία. Μα υηακ λεηίκδζε ηδ δζαδνμιή ημο ηαζ 

έθηαζε ζημ ζδιείμ πμο θέβεηαζ Μπανη Ώθ-Γζιάκη, ηυηε μ 

Ειπκ Ώκη-Νημφβμοκα ημκ επέζηνερε οπυ ηδκ πνμζηαζία ημο. 

Ο Ειπκ Εζπάη είπε: «ηακ πέεακε μ Άιπμο Σάθζιπ, μζ 

Κμονάζξ έδεζλακ ζημκ Πνμθήηδ () απυ ηζξ αθάαεξ αοηά 

πμο δεκ ημθιμφζακ κα ηάκμοκ ηαηά ηδ γςή ημο Άιπζ 
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Σάθζιπ, ζε ηέημζμ ααειυ πμο έηακε έκακ απυ ημοξ ακυδημοξ 

ηςκ Κμονάζξ κα ζημνπίζεζ πχια πάκς απυ ημ ηεθάθζ ημο 

Πνμθήηδ (). Έηζζ, μ Πνμθήηδξ () ιπήηε ζπίηζ ημο 

έπμκηαξ πχια ζημ ηεθάθζ ημο, ηζ έηζζ ιζα απυ ηζξ ηυνεξ ημο 

έζπεοζε κα πθφκεζ ημ ηεθάθζ ημο απυ ημ πχια ηθαίβμκηαξ. 

Ο Πνμθήηδξ () ηήξ είπε: ‗Χ, ηυνδ, ιδκ ηθαζξ, ζη‘ αθήεεζα 

μ Ώθθάπ πνμζηαηεφεζ ημκ παηένα ζμο.‘» Ο Ειπκ Εζπάη 

ζοκέπζζε: «Ο Πνμθήηδξ () είπε: ‗Οζ Κμονάζξ δε ιμο 

πνμηάθεζακ ηέημζα αθάαδ πμο κα ηδ ιζζχ, ιέπνζ πμο πέεακε 

μ Άιπμο Σάθζιπ.‘» 

Λυβς αοηχκ ηςκ ζοκεπυιεκςκ πυκςκ εηείκδ ηδ πνμκζά, 

ημ έημξ μκμιάγεηαζ «Δ πνμκζά ηδξ εθίρδξ». 

Ο γάμοσ με τθ άουντα (θ ευαρζςτθςθ του Αλλάχ επ’ 

αυτισ) 

Καηά ημ ιήκα αμοάθ εηείκδ ηδ πνμκζά, πμο ήηακ δ 

δέηαηδ ηδξ Ώπμζημθήξ ημο Πνμθήηδ (), μ Ώββεθζαθυνμξ 

ημο Ώθθάπ () πακηνεφηδηε ηδ άμοκηα ιπζκεη Γάιι‗α, δ 

μπμία ήηακ απυ ημοξ πνχημοξ πμο είπακ αζπαζηεί ημ Εζθάι 

ηαζ είπε ιεηακαζηεφζεζ ζηδκ Ώαδζζοκία. Ήηακ δ ζφγοβμξ 

ημο Ώζ-αηνάκ ιπζκ ‗Ώιν, μ μπμίμξ είπε αζπαζηεί ημ Εζθάι 

ηαζ είπε ιεηακαζηεφζεζ ιαγί ηδξ, ια πέεακε ζηδκ 

Ώαδζζοκία. Έηζζ, μ Πνμθήηδξ () ηδκ πακηνεφηδηε, ηαζ 

ήηακ δ πνχηδ ημο ζφγοβμξ ιεηά ημ εάκαημ ηδξ Υακηίηγα.  
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Παράγοντεσ υπομονισ και ςτακερότθτασ 

Βδχ ιπμνεί ηακείξ κα ακανςηδεεί αοηυ πμο έηακε ημοξ 

θμβζημφξ ακενχπμοξ κα πέζμοκ ζε ζφβποζδ. Πμζμζ είκαζ μζ 

πανάβμκηεξ ηαζ μζ θυβμζ πμο έηακακ ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ 

κα θηάζμοκ ζε ηέημζμκ ορδθυ ααειυ οπμιμκήξ ηαζ 

ζηαεενυηδηαξ; Καζ πχξ οπέιεζκακ ηέημζμοξ δζςβιμφξ, μζ 

μπμίμζ ζημ άημοζιά ημοξ ηάκμοκ ημκ μπμζμκδήπμηε κα 

ακαηνζπζάγεζ ηαζ ηδκ ηανδζά ημο κα ηνέιεζ; Γζ‘ αοηυ εα 

ιζθήζμοιε ζοκμπηζηά βζα ηάπμζμοξ απ‘ αοημφξ ημοξ 

πανάβμκηεξ: 

1. Ζ πίζηε ζηνλ Αιιάρ.  

Ο πνχημξ ηαζ ηφνζμξ πανάβμκηαξ είκαζ ακαιθίαμθα δ 

αηθυκδηδ πίζηδ ζημκ Ώθθάπ ηαζ Μυκμ, ζε ζοκδοαζιυ ιε 

έκα εαοιάζζμ ααειυ βκχζδξ ηςκ Εδζμηήηςκ Σμο. Έκαξ 

άκενςπμξ ιε νζγςιέκδ ααεζά ηδκ πίζηδ αοηή ζηδκ ηανδζά 

ημο, εα δεζ αοηέξ ηζξ δοζημθίεξ ςξ ηάηζ αζήιακημ πμο 

εφημθα πνμζπενκζέηαζ ζα κα ήηακ ηάηζ πεηαιέκμ ζηδκ άηνδ 

ημο δνυιμο ημο, πμο δε ιπμνεί κα ημκ ζηαιαηήζεζ ή ζακ 

επζπθέμκηα θφηζα πάκς ζε ιζα ιεβάθδ πθδιιφνα, δ μπμία 

ήνεε βζα κα ζπάζεζ ηα πζμ δοκαηά θνάβιαηα ηαζ ηα 

απυνεδηα ηάζηνα. Ο Ώθθάπ () θέεζ: 

 Όζν αθνξά ηνλ αθξό, απηόο ζα θύγεη σο απόβξαζκα 

(ζα πεηηέηαη ζηηο όρζεο), ελώ ην σθέιηκν ζηνπο 

αλζξώπνπο ζα παξακείλεη ζηε γε.  (Εενυ Κμνάκζμ 13:17) 
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2. Ζ εγεζία πνπ ειθύεη ηηο θαξδηέο.  

Ο Πνμθήηδξ () δεκ ήηακ ιυκμ μ φρζζημξ δβέηδξ βζα ηδ 

Μμοζμοθιακζηή ημζκυηδηα, ια ηαζ βζα υθδ ηδκ 

ακενςπυηδηα. Βίπε ορδθμφξ παναηηήνεξ, ηέθεζα ροπή, 

ορδθά παναηηδνζζηζηά. θα αοηά εθηφμοκ ηζξ ηανδζέξ ηςκ 

ακενχπςκ. Σέημζμ παναηηήνα δεκ ημκ είπε πμηέ ηακέκαξ 

άθθμξ άκενςπμξ. Ήηακ ζημκ φρζζημ ααειυ ηζιδιέκμξ, 

ηαθυξ ηαζ εοβεκήξ ηαζ είπε απυ αλζμπνέπεζα ηαζ εζθζηνίκεζα 

αοηά πμο μφηε μζ επενμί ημο, πένα απυ ημοξ οκηνυθμοξ 

ημο, δε ιπμνμφζακ κα αιθζζαδηήζμοκ. Καζ ηαιία θέλδ δεκ 

είπε αβεζ απυ ημ ζηυια ημο, πςνίξ κα είκαζ ζίβμονμζ υηζ θέεζ 

ηδκ αθήεεζα. 

Σνεζξ άκενςπμζ απυ ημοξ Κμονάζξ άημοζακ ηνοθά ημ 

Κμνάκζμ, ηαζ έπεζηα έκαξ απυ αοημφξ νχηδζε ημκ Άιπα 

Σγαπθ, μ μπμίμξ ήηακ έκαξ απυ ημοξ ηνεζξ: «Σζ κμιίγεζξ βζ‘ 

αοηά πμο άημοζεξ απυ ημκ Μςπάιιακη;» Βίπε: 

«Ώκηαβςκζζηήηαιε ειείξ ηαζ μζ Μπάκμο ‗Ώιπκη Μακάθ 

ζηδκ ηζιή. Σάζγακ ημοξ θηςπμφξ ηαζ ηαΎγαιε ηζ ειείξ. 

Κμοααθμφζακ ηαζ ημοααθμφζαιε ηζ ειείξ. Έδζκακ ηαζ 

δίκαιε ηζ ειείξ. Μέπνζ πμο ήιαζηακ ζακ δφμ αβςκζζηζηά 

άθμβα ζηδκ ίδζα εέζδ. Καζ ηχνα θέκε: ‗Ώκαδείπηδηε 

ακάιεζά ιαξ έκαξ Πνμθήηδξ ζημκ μπμίμκ ένπεηαζ δ 

απμηάθορδ απυ ημκ μονακυ.‘ Έηζζ, πχξ ιπμνμφιε ηζ ειείξ 

κα θηάζμοιε ζ‘ αοηυ ημ επίπεδμ; Μα ημκ Ώθθάπ δε εα 

πζζηέρμοιε πμηέ ζ‘ αοηυκ.» 
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Ο Άιπμο Σγαπθ, είπε ηάπμηε ζημκ Πνμθήηδ (): «Χ, 

Μςπάιιακη, δε ζε δζαρεφδμοιε, ια δζαρεφδμοιε αοηά πμο 

έθενεξ.» Συηε μ Ώθθάπ () έζηεζθε ημ εδάθζμ: 

 η’ αιήζεηα, δε ζε δηαςεύδνπλ (κέζα ηνπο), κα νη 

άδηθνη (από ηελ αδηθία θαη ηελ αγλσκνζύλε ηνπο) 

αξλνύληαη ηα εδάθηα ηνπ Αιιάρ.  (Εενυ Κμνάκζμ 6:33) 

Καζ υηακ μζ άπζζημζ πέηαλακ πάκς ημο ζπθάπκα 

ηαιήθςκ, εκχ εηείκμξ ανζζηυηακ ζε πνδκή ζηάζδ, έηακε 

επίηθδζδ εκακηίμκ ημοξ, ηζ έηζζ αοημί ζηαιάηδζακ κα 

βεθμφκ ηαζ ακδζφπδζακ πμθφ, υκηαξ αέααζμζ υηζ εα 

ηαηαζηναθμφκ.  

Βπίζδξ, μ Πνμθήηδξ () έηακε επίηθδζδ ηαηά ημο 

‗Οφηηιπα ιπζκ Άιπζ Λάπαιπ, μ μπμίμξ αεααζχεδηε υηζ εα 

ημκ ανεζ αοηυ πμο επζηαθέζηδηε μ Πνμθήηδξ (), ιέπνζ πμο 

ζε έκα ηαλίδζ ημο είδε έκα θζμκηάνζ, ηαζ είπε: «Μα ημκ 

Ώθθάπ! Ο Μςπάιιακη ιε ζηυηςζε εκχ ανίζηεηαζ ζηδ 

Μέηηα.»  

Βπίζδξ, μ ‘Οοιπάζ ιπζκ Υάθαθ απείθδζε 

επακεζθδιιέκα ημκ Πνμθήηδ () υηζ εα ημκ ζημηχζεζ. Μα μ 

Πνμθήηδξ () ημφ είπε: «Ββχ είιαζ πμο εα ζε ζημηχζς ακ 

ημ εέθεζ μ Ώθθάπ.» Καζ υηακ μ Πνμθήηδξ () ηναοιάηζζε 

εθαθνά ημκ ‘Οοιπάζ ζημ θαζιυ ηαηά ηδ ιάπδ ημο ‘Οφπμοκη, 

εηείκμξ είπε: «η‘ αθήεεζα, ιμο ημ είπε ζηδ Μέηηα: ‗Ββχ 

είιαζ πμο εα ζε ζημηχζς‘ Μα ημκ Ώθθάπ, εα ιε ζηυηςκε 

αηυια ηζ ακ ιε έθηοκε.»  
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Ο α‗κη ιπζκ Μμο‗άδ είπε ζημκ ‘Οοιάβζα ιπζκ Υαθάθ 

ζηδ Μέηηα, «Άημοζα ημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ () ιζα 

ιένα κα θέεζ υηζ μζ Μμοζμοθιάκμζ εα ζε ζημηχζμοκ 

ζίβμονα.» Ο ‘Οοιάβζα πακζημαθήεδηε ηαζ μνηίζηδηε υηζ 

δεκ εα εβηαηαθείρεζ πμηέ ηδ Μέηηα. Ώηυια ηαζ υηακ μ 

Ώιπμφ Σγαπθ ημκ ακάβηαζε κα επεθάζεζ ιε αοημφξ βζα κα 

πμθειήζμοκ ημκ Πνμθήηδ () ηδ ιένα ηδξ ιάπδξ ημο 

Μπακην, αβυναζε ηδκ ηαθφηενδ ηαζ πζμ βνήβμνδ ηαιήθα 

ζηδ Μέηηα βζα κα επζζπεφζεζ ηδκ απυδναζή ημο. Ώηυια ηαζ 

δ ζφγοβυξ ημο ημκ πνμεζδμπμίδζε «Ξέπαζεξ αοηυ πμο ζμο 

είπε μ αδεθθυξ ζμο απυ ηδ Μεκηίκα;» Δ απάκηδζή ημο ήηακ: 

«πζ, ια ημκ Ώθθάπ, δεκ έπς ηαιία πνυεεζδ κα πάς ιε ημοξ 

Κμονάζξ, εα απμδεζιεοηχ απυ αοημφξ ιεηά απυ θίβμ.» 

Ώοηή ήηακ δ ηαηάζηαζδ ηςκ επενχκ ημο. Μα υζμκ 

αθμνά ημοξ οκηνυθμοξ ημο, ημκ είπακ ιέζα ζηδκ ηανδζά 

ημοξ, ηαζ μζ ροπέξ ημοξ εθηφμκηακ πνμξ αοηυκ ζακ ημ 

ζίδδνμ ζημ ιαβκήηδ. Καζ μζ ηανδζέξ ημοξ ήηακ βειάηεξ ιε 

αθδεζκή αβάπδ πνμξ αοηυκ. Καζ μζ ηανδζέξ ημοξ ηαζ ηα ιάηζα 

ημοξ δζφπαγακ ιε ημ κα ημκ ημζηάγμοκ. Ώπυ ηα ζδιάδζα 

αοηήξ ηδξ αβάπδξ είκαζ υηζ εα δέπμκηακ κα δχζμοκ ηδ γςή 

ημοξ βζα κα ιδκ πεζναπηεί μφηε ηνίπα απυ ηα ιαθθζά ημο 

Πνμθήηδ ().  

Μζα ιένα, μ Ώιπμφ Μπαην ιπζκ Άιπζ Κμοπάθα (δ 

εοανέζηδζδ ημο Ώθθάπ επ‘ αοημφ) λοθμημπήεδηε άβνζα απυ 

ημκ ‗Οφηηιπα ιπζκ Ραιπί‗α, έκα ηνμιενυ πμθοεεσζηή. 

Οθυηθδνμ ημ ζχια ημο αζιμνναβμφζε ηαζ ήηακ ζηα 
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πνυεονα ημο κα πεεάκεζ, ηαζ υιςξ, υηακ μζ Μπάκμο Σάζι 

ημκ ημοααθμφζακ ζε έκα έκδοια ηαζ ημκ πήβακ ζημ ζπίηζ 

ημο, εκχ δεκ είπακ αιθζαμθία υηζ εα πεεάκεζ, ζημ ηέθμξ ηδξ 

διέναξ εηείκμξ άνπζζε κα ιζθά. Βίπε: «Πχξ είκαζ μ 

Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ ();» Οζ πανεονζζηυιεκμζ εηεί 

είπακ ζηδ ιδηένα ημο, Οοιι Ώθ-Υάζν: «Πνμζπάεδζε κα ημκ 

ηαΎζεζξ ή κα ημο δχζεζξ ηάηζ κα πζεζ.» Ώοηή πήβε ιυκδ ηδξ 

ζ‘ αοηυκ ηαζ ημο έθεβε επίιμκα κα θάεζ, υπςξ εηείκμξ έθεβε 

ζοκεπχξ: «Πχξ είκαζ μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ ();» 

Βηείκδ είπε: «Μα ημκ Ώθθάπ, δεκ λένς βζα ηδκ ηαηάζηαζδ 

ημο οκηνυθμο ζμο.» Συηε μ Άιπμο Μπαην ηήξ είπε: 

«Πήβαζκε ζηδκ Οοιι Σγαιίθ ιπζκεη Ώθ-Υαηηάιπ ηαζ 

νχηδζέ ηδ βζ‘ αοηυκ.» ηδ ζοκέπεζ εηείκδ πήβε ζηδκ Οοιι 

Σγαιίθ ηαζ ηδ νχηδζε. Σδξ απάκηδζε: «Αεκ λένς, αθθά ακ 

εέθεζξ κα ένες ιαγί ζμο ιέπνζ ημ βζμ ζμο.» Έηζζ, πήβε ιαγί 

ηδξ ηαζ ανήηε ημκ Άιπα Μπαην ζε άεθζα ηαηάζηαζδ, ηαζ 

θχκαλε: «Μα ημκ Ώθθάπ, αοημί πμο ζμο ημ έηακακ δεκ είκαζ 

πανά θαυξ απζζηίαξ ηαζ ηαημήεεζαξ. Κζ εβχ εθπίγς απυ ημκ 

Ώθθάπ κα εηδζηδεεί βζα ζέκα.» Μα μ Άιπμο Μπαην ηήξ 

είπε: «Πχξ είκαζ μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ ();» Ώοηή ημο 

είπε: «Βίκαζ ηαθά.» Συηε εηείκμξ ζοκέπζζε, «Πμφ είκαζ;» 

Σμο είπε: «ημ ζπίηζ ημο Ειπκ Ώθ-Άνηαι.» Συηε μ Άιπμο 

Μπαην είπε: «Μα ημκ Ώθθάπ, δε εα βεοηχ θαβδηυ, μφηε εα 

πζς, ιέπνζ κα πάς ζημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ ().» Συηε 

ημκ πήνακ ζηδνίγμκηάξ ημκ πάκς ημοξ, ιέπνζ πμο πήβε ζημκ 

Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ (). 
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‘ αοηυ ημ αζαθίμ εα ακαθένμοιε ηέημζεξ ζζημνίεξ 

αβάπδξ ηαζ αθμζίςζδξ ηςκ οκηνυθςκ ημο Πνμθήηδ () 

πνμξ εηείκμκ, υπςξ αοηέξ πμο έβζκακ ηαηά ηδ ιάπδ ημο 

Οφπμοκη απυ ημκ Υμοιπάζβζειπ (δ εοανέζηδζδ ημο Ώθθάπ 

επ‘ αοημφ) ηαζ άθθμοξ. 

3. Σν αίζζεκα επζύλεο. 

Οζ φκηνμθμζ είπακ ιεβάθμ αίζεδια εοεφκδξ, ηέημζα 

πμο δε ιπμνεί ηακείξ κα ηδκ απμθφβεζ, θυβς ηςκ ηαηχκ 

ζοκεπεζχκ πμο ιπμνμφζακ κα επαημθμοεήζμοκ αοηήκ ηδκ 

απμθοβή ηαζ ημο υηζ εα ζοκέααζκε ιεβαθφηενδ αθάαδ απυ 

ημοξ δζςβιμφξ πμο ακηζιεηχπζγακ, δ μπμία, ιάθζζηα, εα 

ηηοπμφζε υθδ ηδκ ακενςπυηδηα. 

4. Ζ πίζηε ζηε Μέιινπζα Εσή. 

Ώοηυ πμο οπμζηήνζγε ημ αίζεδια εοεφκδξ ημοξ ήηακ δ 

αεααζυηδηά ημοξ βζα ηδ ζοκάκηδζδ ιε ημκ Κφνζμ ηςκ 

ηυζιςκ ηαζ βζα ημ υηζ εα θμβμδμημφζακ βζα ηα ένβα ημοξ, 

είηε ιεβάθα, είηε ιζηνά, ηαζ εα ηαηέθδβακ είηε ζηδκ αζχκζα 

εοδαζιμκία, είηε ζημ αζχκζμ ιανηφνζμ. Γκχνζγακ, επίζδξ, υηζ 

αοηή δ εβηυζιζα γςή δεκ είκαζ ίζδ μφηε ιε έκα θηενυ 

εκηυιμο ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ Μέθθμοζα. Ώοηή δ βκχζδ έηακε 

υθεξ ηζξ ηαθαζπςνίεξ πμο ακηζιεηχπζγακ ηαηά ηδκ εβηυζιζα 

γςή κα θαίκμκηαζ εφημθεξ. 

5. Σν Κνξάλην. 
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‘ αοηέξ ηζξ δφζημθεξ ζηζβιέξ απμηαθφπημκηακ ηα 

ηεθάθαζα ηαζ ηα εδάθζα ημο Εενμφ Κμνακίμο, βζα κα 

οπμζηδνίλμοκ ηα επζπεζνήιαηα ηαζ ηζξ απμδείλεζξ ηδξ 

εζθζηνίκεζαξ ημο Εζθάι, ηαεμδδβχκηαξ ημοξ 

Μμοζμοθιάκμοξ πνμξ ηζξ ανπέξ ηζξ μπμίεξ μ Ώθθάπ υνζζε ςξ 

ηδ αάζδ ηδξ πζμ ζπμοδαίαξ ηαζ εαοιάζζαξ ακενχπζκδξ 

ημζκςκίαξ ζημκ ηυζιμ, ηδξ Εζθαιζηήξ ημζκςκίαξ. Βπίζδξ, ημ 

Κμνάκζμ εκεαννφκεζ ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ κα έπμοκ 

οπμιμκή ηαζ ακημπή, υπςξ:  

 Ή λνκίδεηε (σ, πηζηνί) όηη ζα εηζέιζεηε ζηνλ Παξάδεηζν 

ρσξίο λα έιζεη ζε ζαο (απηέο νη δνθηκαζίεο), όπσο ήιζε ζε 

απηνύο πνπ πέξαζαλ πξηλ από ζαο; Υηππήζεθαλ από ηε 

θηώρεηα θαη ηηο αζζέλεηεο θαη θινλίζζεθαλ κέρξη πνπ ν 

Αγγειηαθόξνο θαη απηνί πνπ πίζηεπαλ καδί ηνπ είπαλ, 

«Πόηε είλαη ε Νίθε από ηνλ Αιιάρ;» Αλακθίβνια, ε 

Νίθε από ηνλ Αιιάρ είλαη θνληά.  (Εενυ Κμνάκζμ 2:214) 

 Μήπσο λνκίδνπλ νη άλζξσπνη όηη ζα αθεζνύλ (ρσξίο 

δνθηκαζίεο) όηαλ ιέλε: «Πηζηεύνπκε» θη όηη δελ ζα 

δνθηκαζηνύλ (γη’ απηό);  η’ αιήζεηα, Έρνπκε ήδε 

δνθηκάζεη εθείλνπο (πνπ έδεζαλ) πξηλ απ’ απηνύο. Ώζηε ν 

Αιιάρ λα δεη (ηελ αιήζεηα) εθείλσλ πνπ είλαη αιεζηλνί 

(πηζηνί), θαη λα δεη (ην ςεύδνο) ησλ ςεπηώλ. (αλ θαη ν 

Αιιάρ γλσξίδεη όια απηά πξηλ ηνπο ππνβάιιεη ζε 

δνθηκαζία).  (Εενυ Κμνάκζμ 29:2-3) 

Βπίζδξ, αοηά ηα εδάθζα ήνεακ ςξ απάκηδζδ ζηα 

επζπεζνήιαηα ηςκ πεζζιαηάνδδςκ απίζηςκ ζημοξ 
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ζζπονζζιμφξ ημοξ, χζηε κα ιδ ιείκεζ βζ‘ αοημφξ ηαιία 

δζηαζμθμβία, ηαζ ιζα θμνά ημοξ πνμεζδμπμζήζεζ βζα ημ 

ηνμιενυ ιανηφνζμ ακ επζιείκμοκ ζηδκ πεζζιαηζηή ημοξ 

ζηάζδ, εκχ άθθδ θμνά ημφξ δείπκεζ ηδκ ηαεμδήβδζδ βζα κα 

απμιαηνοκεμφκ απυ ηδκ θακενή πθάκδ ημοξ. 

Ώηυια, ημ Κμνάκζμ πήνε ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ ζε έκακ 

δζαθμνεηζηυ ηυζιμ, ζηα ζηδκζηά ημο ζφιπακημξ ηαζ ηδκ 

μιμνθζά ημο, ηδκ ηεθεζυηδηα ηδξ εεζυηδηάξ ημο Ώθθάπ ηαζ 

ηα ίπκδ ημο εθέμοξ ηαζ ηδξ επζείηεζάξ Σμο, ηαζ ημοξ 

ακαββέθθεζ ηα εοπάνζζηα κέα ημο Παναδείζμο, υπςξ ζημ 

Βδάθζμ: 

 Ο Κύξηόο ηνπο ηνπο αλαγγέιιεη επράξηζηα λέα, έιενο 

από Απηόλ, θαη Δπαξέζηεζε (κ’ απηνύο), θαη Παξάδεηζν 

γη’ απηνύο, όπνπ ζα έρνπλ αηώληα επδαηκνλία.  (Εενυ 

Κμνάκζμ 9:21)  

Καζ απεζημκίγεζ βζ‘ αοημφξ ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ επενχκ 

ημοξ απυ ημοξ απίζημοξ, υπςξ: 

 Σελ Ζκέξα πνπ ζα ζπξζνύλ κε ηα πξόζσπά ηνπο ζην 

Ππξ (ζα εηπσζεί ζ’ απηνύο): «Γεπηείηε ην καξηύξην ηεο 

άθαξ (ηεο Φσηηάο).»  (Εενυ Κμνάκζμ 54:48) 

6. Οη ραξκόζπλεο εηδήζεηο γηα ηελ επηηπρία. 

Οζ Μμοζμοθιάκμζ ήλενακ απυ ηδκ πνχηδ ιένα πμο 

οπέζηδζακ δζςβιμφξ ηαζ δοζημθίεξ, υηζ ημ κα εζζέθεεζ 

ηακείξ ζημ Εζθάι δε ζδιαίκεζ υηζ εα θάαεζ ιυκμ ζοιθμνέξ, 
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αθθά ημ Κάθεζια ημο Εζθάι είπε ζηυπμ απυ ηδκ πνχηδ 

διένα ημο κα ελαθακίζεζ ηδκ άβκμζα ηδξ πνμ-Εζθαιζηήξ 

επμπήξ ηαζ ημ άδζημ ζφζηδιά ηδξ, ηαζ βκχνζγακ υηζ απυ ηα 

απμηεθέζιαηά ημο εα ήηακ ημ κα ηαεμδδβήζεζ υθδ ηδκ 

ακενςπυηδηα ζηδ βδ πνμξ ηδκ Βοανέζηδζδ ημο Ώθθάπ ηαζ 

κα ημοξ απαθθάλεζ απυ ημ κα θαηνεφμοκ ηα δδιζμονβήιαηα, 

χζηε κα θαηνεφμοκ ημ Αδιζμονβυ.  

Καζ ημ Κμνάκζμ έθενε δζαδμπζηά αοηέξ ηζξ εοπάνζζηεξ 

εζδήζεζξ, ηαηά ηζξ δφζημθεξ ζηζβιέξ πμο ακηζιεηχπζγακ μζ 

Μμοζμοθιάκμζ, αθδβμφιεκμ ηζξ ζζημνίεξ ηςκ 

πνμδβμφιεκςκ πνμθδηχκ ηαζ ηςκ θαχκ ημοξ, πμο ημοξ 

δζέρεοδακ ηαζ ημοξ ανκμφκηακ, ηαζ ηζξ ζζημνίεξ πμο ήηακ 

ίδζεξ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ Μμοζμοθιάκςκ ηδξ Μέηηα ηαζ 

ηςκ απίζηςκ ηδξ.  

ηδ ζοκέπεζα αοηά ηα εδάθζα ακέθενακ ηζξ ζοκεήηεξ 

ηδξ ηαηάθδλδξ ηςκ απίζηςκ ηαζ ηςκ αδίηςκ, δδθαδή ηδξ 

ηαηαζηνμθήξ ημοξ, εκχ ακέθενακ, επίζδξ, ηδκ επζηοπία πμο 

πενζιέκεζ ημοξ εοζεαείξ ηαζ ημοξ πζζημφξ. Αδθαδή αοηέξ μζ 

ζζημνίεξ πενζείπακ θακενά ζδιάδζα βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ημο 

θαμφ ηδξ Μέηηα ζημ ημκηζκυ ιέθθμκ ηαζ βζα ηδκ επζηοπία 

ηςκ Μμοζμοθιάκςκ ηαζ ημο Εζθαιζημφ Καθέζιαημξ. 

Γζα πανάδεζβια, εκχ ιαζκυηακ μ πυθειμξ ιεηαλφ ηςκ 

ΐογακηζκχκ ηαζ ηςκ Πενζχκ, ηαζ μζ άπζζημζ επζεοιμφζακ ηδ 

κίηδ ηςκ Πενζχκ, επεζδή ήηακ εζδςθμθάηνεξ ζακ αοημφξ, 

εκχ μζ Μμοζμοθιάκμζ επζεοιμφζακ ηδ κίηδ ηςκ 

ΐογακηζκχκ, θυβς ημο υηζ πίζηεοακ ζημκ ίδζμ Θευ, ζημοξ 
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Πνμθήηεξ Σμο, ζηδκ απμηάθορή Σμο ηαζ ζηδ Μέθθμοζα 

Γςή, εκχ μζ Πένζεξ κζημφζακ ημκ πυθειμ,  μ Ώθθάπ έζηεζθε 

ηα εοπάνζζηα κέα βζα ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ, υηζ μζ 

ΐογακηζκμί εα κζηήζμοκ ζε θίβα πνυκζα. Βπίζδξ, ημοξ 

ακήββεζθε υηζ ηαζ μζ πζζημί Μμοζμοθιάκμζ, εηείκδ ηδκ 

διένα, εα κζηήζμοκ ημοξ άπζζημοξ.  

Ώηυια έκα πανάδεζβια αοημφ ήηακ ημ ελήξ:  

Ο Υαιπιάιπ ιπζκ Ώθ-Ώνη είπε: «Πήβα ζημκ Πνμθήηδ 

() εκχ ανζζηυηακ ζηδ ζηζά ημο Ώθ-Κά‗ιπα, ηζ ειείξ είπαιε 

οπμζηεί δζςβιμφξ απυ ημοξ άπζζημοξ, ηαζ ημο είπα: ‗Αεκ 

ηάκεζξ επίηθδζδ ζημκ Ώθθάπ εκακηίμκ ημοξ;‘ Συηε μ 

Πνμθήηδξ () ηαευηακ ιε ημηηζκζζιέκμ πνυζςπμ, ηαζ είπε: 

‗η‘ αθήεεζα, μζ πζζημί πνζκ απυ ζαξ, μ έκαξ απ‘ αοημφξ 

ιπμνμφζε κα ημκ ηνίαμοκ ιε ζζδενέκζμ θακάνζ ζημ ζχια ημο 

ηαζ κα αβάθμοκ υ,ηζ οπάνπεζ πάκς απυ ηα ηυηαθά ημο απυ 

ζάνηα ηαζ κεφνα, ηαζ αοηυ κα ιδκ ημκ ηάκεζ κα 

εβηαηαθείρεζ ηδ ενδζηεία ημο. Καζ ζη‘ αθήεεζα, μ Ώθθάπ εα 

μθμηθδνχζεζ αοηυ ημ εέια (ημ Εζθάι), ιέπνζ πμο μ 

ηαλζδζχηδξ απυ ηδ ακ‗ά‘ (πυθδ ζηδκ Τειέκδ) κα ηαλζδέρεζ 

ιέπνζ ημ Υάκηαναιαμοη πςνίξ κα θμαάηαζ ηίπμηα, εηηυξ απυ 

ημκ Ώθθάπ.‘» ε άθθδ έηδμζδ αοημφ ημο Υακηίε είπε: 

«Ώθθά ζη‘ αθήεεζα, εζείξ είζηε αζαζηζημί.». 

 

Σο τρίτο ςτάδιο 
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Σο κάλεςμα του Ιςλάμ ζξω από τθ Μζκκα 

Ο Προφιτθσ () ςτθν Ατ-Σά’ιφ 

Σμ ιήκα αμοάθ ημο δέηαημο έημοξ ηδξ Ώπμζημθήξ ημο 

Πνμθήηδ (), μ Πνμθήηδξ () πήβε ζηδκ πυθδ Ώη-Σά‘ζθ, 

πμο ανίζηεηαζ 100 πζθζυιεηνα ιαηνζά απυ ηδ Μέηηα. Ο 

Πνμθήηδξ () πήβε εηεί ηαζ βφνζζε ιε ηα πυδζα, εκχ ιαγί 

ημο ήηακ μ οπδνέηδξ ημο, Γάζκη ιπζκ Υάνζεα. Βκχ ήηακ ηαε‘ 

μδυκ, ηαθμφζε ζημ Εζθάι υπμζα θοθή ανζζηυηακ ζημ δνυιμ 

ημο. Ώθθά δεκ οπήνπε μφηε ιζα θοθή πμο κα ακηαπμηνίεδηε 

ζημ ηάθεζιά ημο.  

ηακ έθηαζε ζηδκ Ώη-Σά‘ζθ πήβε ζε ηνία αδέθθζα απυ 

ημοξ δβέηεξ ηδξ θοθήξ Θαηίθ, μζ μπμίμζ ήηακ: μ ‗Ώιπκη 

Γζα‘θίθ, μ Μαζ‗μφκη ηαζ μ Υαιπίιπ, βζμζ ημο ‗Ώιν ιπζκ 

‗Οοιάζν Ώε-Θάηαθζ. Σμοξ ηάθεζε ζημ Ανυιμ ημο Ώθθάπ 

ηαζ ζημ κα οπμζηδνίλμοκ ημ Εζθάι. Συηε έκαξ απυ αοημφξ 

είπε: «πίγεζξ ημ έκδοια ημο Ώθ-Κά‘ιπα, ακ μ Ώθθάπ ζε 

έζηεζθε ζηδκ πναβιαηζηυηδηα.» Κάπμζμξ άθθμξ απ‘ αοημφξ 

είπε: «Αε ανήηε ηακέκακ άθθμκ, πανά εζέκα, μ Ώθθάπ;» 

Συηε μ ηνίημξ είπε: «Μα ημκ Ώθθάπ, δεκ εα ζμο ιζθήζς 

πμηέ. Ώκ είζαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα Ώββεθζαθυνμξ, ηυηε 

είζαζ πμθφ ζπμοδαίμξ βζα κα επζπεζνδιαημθμβήζς ιαγί ζμο. 

Καζ ακ ζζπονίγεζαζ ρεοδχξ υηζ μ Ώθθάπ ζε έζηεζθε, ηυηε δε 

βίκεηαζ κα ιζθήζς ιαγί ζμο.» Συηε μ Πνμθήηδξ () 

ζδηχεδηε ηαζ έθοβε. 
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Ο Πνμθήηδξ () ζηδ ζοκέπεζα έιεζκε βζα δέηα ιένεξ 

ζημ θαυ ηδξ Ώη-Σά‘ζθ, ηαζ δεκ άθδζε ηακέκακ απυ ημοξ 

εοβεκείξ ημοξ πςνίξ πάεζ ηαζ κα ημο ιζθήζεζ. Μα υθμζ ημφ 

είπακ: «Φφβε απυ ηδκ πυθδ ιαξ.» Έηζζ, έζηεζθακ πίζς ημο 

ημοξ ακυδημοξ ηαζ υηακ μ Πνμθήηδξ () ήηακ έημζιμξ κα 

θφβεζ, ηυηε μζ ακυδημζ ηαζ μζ ζηθάαμζ ημκ αημθμφεδζακ 

ηαημθμβχκηαξ ημκ ηαζ θςκάγμκηαξ πίζς ημο, ιέπνζ πμο μζ 

άκενςπμζ ιαγεφηδηακ ηαζ έηακακ δφμ ζεζνέξ, ηαζ άνπζζακ 

κα ημο θέκε ακυδηα θυβζα ηαζ κα ημκ πεηνμαμθμφκ ζηα 

πυδζα, ιέπνζ πμο μζ θηένκεξ ημο άνπζζακ κα αζιμνναβμφκ 

ηαζ ηα οπμδήιαηά ημο βέιζζακ ιε αίια. Ο Γάζκη ιπζκ 

Υάνζεα έζπεοζε κα ιπεζ ιπνμζηά ημο βζα κα ημκ 

πνμζηαηεφζεζ, ιέπνζ πμο πηοπήεδηε ζημ ηεθάθζ ημο, ημ 

μπμίμ άκμζλε ηαζ άνπζζε κα αζιμνναβεί. Οζ ακυδημζ δεκ ημοξ 

άθδζακ, ιέπνζ πμο έθηαζακ ζημκ ημίπμ ηςκ ‗Οφηιπα ηαζ 

άζιπα, βζςκ ημο Ραιπί‗α, πμο ανζζηυηακ πέκηε πζθζυιεηνα 

απυ ηδκ Ώη-Σά‘ζθ. ηακ μ Πνμθήηδξ () ηαηέθοβε πίζς 

απυ ημκ ημίπμ βζα κα πνμζηαηεοεεί, μζ ακυδημζ ημκ 

πανάηδζακ ηαζ επέζηνερακ. Ο Πνμθήηδξ () πήβε ζε ιία 

ηθδιαηανζά ηαζ ηάεζζε ηάης απυ ηδ ζηζά ηδξ, ζηδνζγυιεκμξ 

ζε έκακ ημίπμ. ηακ μ Πνμθήηδξ () ηάεζζε ηαζ δζφπαζε, 

έηακε επίηθδζδ πνμξ ημκ Ώθθάπ, δ μπμία απυ ηυηε έβζκε 

πμθφ δζάζδιδ. Ήηακ ιζα επίηθδζδ πμο έδεζπκε ηδ εθίρδ ηδξ 

ηανδζάξ ημο απυ ηζξ δοζημθίεξ πμο ζοκάκηδζε. Βίπε: 

 «Ω! Αιιάρ! Μόλν ζε έλα απεπζύλσ ην παξάπνλό 

κνπ γηα ηελ αδπλακία κνπ, γηα ηα αλεπαξθή κέζα κνπ θαη 

γηα ην όηη νη άλζξσπνη κε αηίκαζαλ. Ω, Δζύ, ν πην 
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Διεήκσλ από ηνπο ειεήκνλεο. Δίζαη ν Κύξηνο ησλ 

αβνήζεησλ θαη ησλ αδπλάκσλ. Καη είζαη ν Κύξηόο κνπ! 

ε πνηνλ ζα κε αθήζεηο λα βαζίδνκαη; ε έλαλ πνπ είλαη 

πνιύ καθξηά θαη πνπ ζα κε ζπλαληνύζε κε 

ζπλνθξπσκέλν πξόζσπν, ή ζε έλαλ ερζξό ν νπνίνο 

ππεξηζρύεη έλαληη εκνύ; Αλ δελ είζαη Δζύ Οξγηζκέλνο 

καδί κνπ, ηόηε δελ έρσ πξόβιεκα γηα ηίπνηε άιιν. Ζ 

Υάξε νπ είλαη πην επξεία γηα κέλα. Αλαδεηώ θαηαθύγην 

ζην Φσο ηνπ Πξνζώπνπ νπ, πνπ έθαλε ην ζθνηάδη λα 

ιάκςεη, δηεπζεηώληαο όιεο ηηο ππνζέζεηο απηνύ ηνπ 

θόζκνπ θαη ηεο Μέιινπζαο Εσήο, από ην λα ζηείιεηο ζ’ 

εκέλα ηελ νξγή νπ, ή λα νξγηζηείο πνηέ απέλαληί κνπ. 

Γηα έλα είλαη όιε ε Δπαξέζηεζε, κέρξη λα 

ηθαλνπνηεζείο (από κέλα). Καη δελ ππάξρεη κέζν νύηε 

δύλακε, παξά κόλν αλ πξνέξρεηαη από έλα.» 

ηακ μζ δφμ βζμζ ημο Ραιπί‗α ημκ είδακ, ηυηε ημκ 

θοπήεδηακ ηαζ ηάθεζακ έκακ οπδνέηδ, μ μπμίμξ ήηακ 

Υνζζηζακυξ, ηαζ μκμιαγυηακ ‗Ώκηάξ, θέβμκηάξ ημο: «Πάνε 

έκα ηζαιπί ηαζ πήβαζκε κα ημ δχζεζξ ζε αοηυκ ημκ άκδνα.». 

ηακ μ οπδνέηδξ πήβε ηαζ ημ ημπμεέηδζε ιπνμζηά ζημκ 

Πνμθήηδ (), ηυηε εηείκμξ άπθςζε ημ πένζ ημο βζα κα πάνεζ 

ηα ζηαθφθζα, θέβμκηαξ: «Μπίζιζ Βθθάπ (ημ κμια ημο 

Ώθθάπ).» ηαζ ζηδ ζοκέπεζα έθαβε. Συηε μ ‗Ώκηαξ ημφ είπε: 

«Ώοηά ηα θυβζα (ημ Μπίσμι Ελλάχ) δεκ ηα θέκε μζ ηάημζημζ 

αοηήξ ηδξ πυθδξ.». Συηε μ Πνμθήηδξ () ημφ είπε: «Ώπυ 

πμζα πχνα είζαζ, ηαζ πμζα είκαζ δ ενδζηεία ζμο;». Σμο είπε: 

«Βίιαζ Υνζζηζακυξ απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Νζκεοί.». Συηε μ 
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Πνμθήηδξ () ημφ είπε: «Βίζαζ απυ ηδκ πυθδ ημο εοζεαή 

άκδνα Γζμφκμοξ βζμο ημο Μάηηα (Εςκά, βζμο ημο 

Μαηεαίμο).». Συηε εηείκμξ ημφ είπε: «Πχξ ημκ λένεζξ ημκ 

Εςκά, βζμ ημο Μαηεαίμο;». Σμο είπε: «Βίκαζ μ αδεθθυξ ιμο. 

Ήηακ Πνμθήηδξ, υπςξ ηζ εβχ.». Συηε μ ‗Ώκηάξ έζπεοζε κα 

θζθήζεζ ημ ηεθάθζ, ηα πένζα ηαζ ηα πυδζα ημφ Πνμθήηδ (). 

Βηείκδ ηδ ζηζβιή έκαξ απυ ημοξ βζμοξ ημο Ραιπί‗α είπε ζημκ 

άθθμκ: «Ώοηυξ παναπθάκδζε ημκ οπδνέηδ ζμο.». ηακ μ 

‗Ώκηάξ πήβε ζ‘ αοημφξ, ημο είπακ: «Σζ είκαζ αοηυ πμο 

ηάκεζξ;». Βηείκμξ απάκηδζε: «Χ αθέκηδ ιμο! Αεκ οπάνπεζ 

ηακείξ ζηδ βδ ηαθφηενμξ απυ αοηυκ ημκ άκδνα. Μμο ιίθδζε 

βζα ηάηζ ημ μπμίμ δε εα βκχνζγε ηακείξ, πανά ιυκμ έκαξ 

Πνμθήηδξ.». Βηείκμζ ημο είπακ: «Χ, ‗Ώκηάξ, ηζ ζοιααίκεζ ιε 

ζέκα; Μδκ ημκ αθήκεζξ κα ζε απμιαηνφκεζ απυ δ ενδζηεία 

ζμο, ζη‘ αθήεεζα δ δζηή ζμο ενδζηεία είκαζ ηαθφηενδ απυ 

ηδ δζηή ημο ενδζηεία.». 

Ο Πνμθήηδξ () έθοβε απυ ηεζ ηαζ λεηίκδζε βζα ηδ 

Μέηηα εθζιιέκμξ ηαζ ηαηανναηςιέκμξ. ηακ έθηαζε ζημ 

ιένμξ πμο θέβεηαζ Κάνκ Ώθ-Μακάγζθ, μ Ώθθάπ ημφ έζηεζθε 

ημκ Γαανζήθ ηαζ ιαγί ημο ημκ ανιυδζμ άββεθμ ηςκ αμοκχκ, μ 

μπμίμξ ημο πνμζέθενε κα ηαηαζηνέρεζ, ηθείκμκηαξ ακάιεζα 

ζηα δφμ αμοκά, ημ θαυ ηδξ Μέηηα. 

Ο Ώθ-Μπμοπάνζ αθδβήεδηε αοηήκ ηδκ ζζημνία ςξ ελήξ: 

«Δ ‗ΏΎζα (δ εοανέζηδζδ ημο Ώθθάπ επ‘ αοηήξ) νχηδζε ημκ 

Πνμθήηδ (): ‗Έπεζξ ακηζηνίζεζ ιένα πζμ ζηθδνή ηαζ 

έκημκδ απυ ηδ ιάπδ ημο ‘Οφπμοκη;‖ Βηείκμξ απάκηδζε: 
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‗Τπέθενα πμθθά απυ ημ θαυ ζμο! Σμ πεζνυηενμ πμο 

οπέθενα ήηακ ηδκ Διένα ημο Ώθ-‗Άηαιπα, υηακ ιίθδζα 

ζημκ Ειπκ ‗Ώιπκη Γζαθίθ ιπζκ ‗Ώιπκη Κζθάθ βζα κα ιε 

οπμζηδνίλεζ, αθθά εηείκμξ ιε απμβμήηεοζε ηαζ ιε 

εβηαηέθεζρε. Ββηαηέθεζρα ηδκ πενζμπή, εκχ ήιμοκ ζδζαίηενα 

εθζιιέκμξ ηαζ ιε ημ αθέιια ζηναιιέκμ ζημ έδαθμξ, ηαζ δεκ 

ηαηαθάααζκα πυζμ πενπαημφζα ιέπνζ πμο έθηαζα ζε ιζα 

πενζμπή πμο μκμιάγεηαζ Κανκ Ώε-Θα‗άθζιπ, ηυηε ζήηςζα 

ημ ηεθάθζ ιμο, ηαζ παναηήνδζα έκα ζφκκεθμ πμο ιε 

επζζηίαζε. Κμζηάγμκηαξ (ζημ ζφκκεθμ) είδα ημκ Γαανζήθ κα 

είκαζ ιέζα ζημ ζφκκεθμ ηαζ ιε ηάθεζε ηαζ είπε: ‗Χ, 

Μςπάιιακη! Ο Ώθθάπ, άημοζε ηα θυβζα πμο ζμο είπε μ 

θαυξ ζμο ηαζ ηζ ζμο απακηήζακε – ηαζ έζηεζθε βζα ζέκα ημκ 

Άββεθμ πμο είκαζ επζηεθαθήξ ηςκ αμοκχκ, χζηε κα ημκ 

δζαηάλεζξ υ,ηζ εέθεζξ κα ηάκεζ ζε αοημφξ.‘ Ο Πνμθήηδξ () 

είπε: ‗Ο Άββεθμξ, επζηεθαθήξ ηςκ αμοκχκ, ιε ηάθεζε ηαζ ιε 

παζνέηδζε, θέβμκηαξ: ‗Χ, Μςπάιιακη, μ Ώθθάπ άημοζε ηα 

θυβζα πμο ζμο είπε μ θαυξ ζμο ηαζ εβχ είιαζ μ επζηεθαθήξ 

ηςκ αμοκχκ ηαζ μ Ώθθάπ ιε έζηεζθε ζε εζέκα βζα κα ιε 

δζαηάλεζξ ιε υ,ηζ εέθεζξ. Ώκ εεξ εα εκχζς ηα δφμ ιεβάθα 

υνδ ηδξ Μέηηαξ ηαζ εα ημοξ ζοκεθίρς [ακάιεζα ζηα 

αμοκά].‘ Ο Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () είπε: ‗πζ, εθπίγς 

υηζ μ Ώθθάπ εα αβάθεζ απυ ημοξ απυβμκμφξ ημοξ, ακενχπμοξ 

πμο εα θαηνεφμοκ ημκ Ώθθάπ ηαζ ιυκμ, πςνίξ κα απμδίδμοκ 

ζ‘ Ώοηυκ ηακέκακ εηαίνμ.» 

Ώοηή δ απάκηδζδ ημο Πνμθήηδ () δείπκεζ ημκ ορδθυ 

παναηηήνα ηαζ ηδκ ορδθή πνμζςπζηυηδηά ημο.  
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Δ ηανδζά ημο Πνμθήηδ () ηαεδζοπάζηδηε θυβς αοηήξ 

ηδξ οπμζηήνζλδξ πμο έζηεζθε μ Ώθθάπ απυ πάκς απυ ημοξ 

Βπηά Οονακμφξ, ηζ έηζζ πνμπχνδζε πνμξ ηδ Μέηηα, ιέπνζ 

πμο έθηαζε ζηδκ ημζθάδα ηδξ Νάπθα, πμο ανζζηυηακ ζημ 

δνυιμ ημο. Έιεζκε εηεί βζα ιένεξ. Καηά ηδκ παναιμκή ημο 

εηεί μ Ώθθάπ έζηεζθε ζ‘ αοηυκ ιζα μιάδα απυ ηγζκκ. Ο 

Ώθθάπ ακέθενε αοηυ ημ πενζζηαηζηυ ζημ Εενυ Κμνάκζμ, ζε 

δφμ μφνα. 

 Καη (ζπκήζνπ, σ, Μσράκκαλη) όηαλ ζηείιακε ζ’ εζέλα 

κηα νκάδα από ηα ηδηλλ, γηα λα αθνύζνπλ ην Κνξάλην. 

Καη όηαλ παξνπζηάζηεθαλ εθεί, είπαλ: «Αθνύζηε κε 

πξνζνρή!» Κη όηαλ ηειείσζε γύξηζαλ ζην ιαό ηνπο σο 

πξνεηδνπνηεηέο.  Δίπαλ: «Ω, ιαέ καο! η’ αιήζεηα, 

αθνύζακε έλα Βηβιίν πνπ ζηάιζεθε κεηά ηνλ Μσπζή 

επηθπξώλνληαο ό,ηη ήξζε πξηλ απ’ απηό (δει. 

επηθπξώλνληαο ηελ απνζηνιή ηνπ Μσπζή θαη ηνπ Ιεζνύ 

θαη ηηο απζεληηθέο Γξαθέο ηνπο). Πνπ θαζνδεγεί ζηελ 

Αιήζεηα θαη ζε έλαλ ίζην Γξόκν (δει. ην Ιζιάκ).  Ω! 

ιαέ καο! Αληαπνθξηζείηε (δει. δερηείηε κε ππαθνή) ζε 

απηόλ πνπ θαιεί πξνο ηνλ Αιιάρ, θαη πηζηέςεηε ζ’ απηόλ, 

ώζηε (ν Αιιάρ) λα ζπγρσξήζεη γηα ζαο από ηηο ακαξηίεο 

ζαο, θαη λα ζαο ζώζεη από έλα επώδπλν καξηύξην.»  

(Εενυ Κμνάκζμ 46:29-31) 

 Πεο (σ, Μσράκκαλη): «Μνπ έρεη απνθαιπθζεί όηη κία 

νκάδα ηδηλλ άθνπζαλ (ην Κνξάλην). Καη είπαλ: ‘‘η’ 

αιήζεηα, αθνύζακε έλα ζαπκάζην Κνξάλην!  Καζνδεγεί 
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ζηελ Αιήζεηα, θαη έρνπκε πηζηέςεη ζ’ απηό, θαη δε ζα 

πξνζεηαηξίζνπκε θαλέλαλ (ζηε ιαηξεία) ζηνλ Κύξηό καο 

(ηνλ Αιιάρ)  (Εενυ Κμνάκζμ 72:1-2) 

Ώπυ αοηά ηα Βδάθζα θακενχεδηε υηζ μ Πνμθήηδξ () 

δεκ ακηζθήθεδηε ηδκ πανμοζία ηδξ μιάδαξ ηςκ ηγζκκ ηαζ ημ 

υηζ ημκ άημοζακ. Μα ημ έιαεε ανβυηενα, υηακ μ Ώθθάπ ημφ 

απμηάθορε αοηά ηα Βδάθζα. ε αοηήκ ηδκ πενίζηαζδ 

οπάνπεζ αηυια ιζα οπμζηήνζλδ απυ ημκ Ώθθάπ πνμξ ημκ 

Ώββεθζαθυνμ Σμο ηαζ ηα εοπάνζζηα κέα ηδξ επζηοπίαξ ημο 

Καθέζιαηυξ ημο, υπςξ επίζδξ ηαζ ημ υηζ δεκ οπάνπεζ ηαιία 

δφκαιδ ζ‘ αοηυκ ημκ ηυζιμ πμο κα ιπμνεί κα ηάκεζ αοηυ ημ 

Κάθεζια κα απμηφπεζ. Ώοηυ θαίκεηαζ ζηα θυβζα ηςκ ηγζκκ, 

πμο ακέθενε μ Ώθθάπ ζημ Εενυ Κμνάκζμ: 

 Καη πηζηεύνπκε όηη δε κπνξνύκε λα εκπνδίζνπκε ηε 

ζέιεζε ηνπ Αιιάρ ζηε γε (αλ ζέιεη λα καο ηηκσξήζεη), 

νύηε κπνξνύκε λα μεθύγνπκε από ηε ζέιεζή Σνπ (αλ 

ήζειε λα παξνπζηαζηνύκε ή αλ ζέιεη λα καο ηηκσξήζεη δε 

κπνξνύκε λα μεθύγνπκε από απηό).  (Εενυ Κμνάκζμ 72:12) 

Μεηά απυ αοηήκ ηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ αοηά ηα εοπάνζζηα 

κέα, ημ ζφκκεθμ ηδξ εθίρδξ ηαζ ηδξ απυβκςζδξ πμο ήηακ 

πάκς απυ ημκ Πνμθήηδ () απυ ηυηε πμο εηδζχπεδηε απυ 

ηδκ Ώη-Σά‘ζθ δζαθφεδηε. Έηζζ, μ Πνμθήηδξ () λεηίκδζε ηδ 

δζαδνμιή ημο πνμξ ηδ Μέηηα ιε ηαζκμφνβζα εκένβεζα ηαζ 

ιεβάθμ γήθμ βζα κα ιεηαδχζεζ ημ Μήκοια ημο Ώθθάπ. 
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Συηε, μ Γάζκη ιπζκ Υάνζεα ημφ είπε: «Πχξ εα παξ ζε 

αοημφξ, αθμφ ζε έδζςλακ;» Ο Πνμθήηδξ () ημφ απάκηδζε 

«Ω, Εάηλη! η’ αιήζεηα, ν Αιιάρ ζα θάλεη γηα απηό (ηε 

δπζθνιία) πνπ βιέπεηο άλεζε θαη δηέμνδν. Καη ν Αιιάρ 

ππνζηεξίδεη ηε ζξεζθεία Σνπ θαη ππνζηεξίδεη ηνλ 

Πξνθήηε Σνπ.» Έπεζηα μ Πνμθήηδξ () ζοκέπζζε, ηαζ υηακ 

έθηαζε ημκηά ζηδ Μέηηα έιεζκε ζημ ζπήθαζμ Υζνά‘, ηαζ 

έζηεζθε έκακ άκδνα απυ ηδ θοθή Υμογά‗α ζημκ Ώθ-Άπκαξ 

ιπζκ ανίη, χζηε κα ημκ οπμζηδνίλεζ. Ο ηεθεοηαίμξ είπε: 

«Βίιαζ ζφιιαπμξ (ηςκ Κμονάζξ), ηαζ μ ζφιιαπμξ δεκ 

οπμζηδνίγεζ (ηακέκακ εκακηίμκ ημοξ).» Ώνβυηενα, μ 

Πνμθήηδξ () έζηεζθε ζημκ μοπάζθ ιπζκ ‗Ώιν, μ μπμίμξ 

απάκηδζε υηζ μζ Μπάκμο ‗Ώιν δεκ οπμζηδνίγμοκ ηακέκακ 

έκακηζ ηςκ Μπάκζ Κα‗ιπ. ηδ ζοκέπεζα, μ Πνμθήηδξ () 

έζηεζθε ζημκ Ώθ-Μμφη‗αι ιπζκ ‗Οοκηάζ, μ μπμίμξ 

ακηαπμηνίεδηε ζημ γήηδια αοηυ ηαζ είπε: «Ναζ», ηαζ 

ιεηέπεζηα πήνε ηα υπθα ημο ηαζ ηάθεζε ημοξ βζμοξ ημο ηαζ 

ηδκ μζημβέκεζά ημο, θέβμκηάξ ημοξ: «Πάνηε ηα υπθα ζαξ ηαζ 

ζηαεείηε ζηζξ βςκίεξ ημο Εενμφ Οίημο, επεζδή εβχ έδςζα ηδκ 

πνμζηαζία ιμο ζημκ Μςπάιιακη.» Έπεζηα έζηεζθε έκακ 

άκδνα ζημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ () βζα κα ημκ 

εκδιενχζεζ υηζ ιπμνεί κα ιπεζ ζηδκ πυθδ. Έηζζ, μ 

Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () ιπήηε ζηδ Μέηηα ιαγί ιε ημκ 

Γάζκη ιπζκ Υάνζεα, ιέπνζ πμο έθηαζε ζημκ Εενυ Οίημ. Συηε 

μ Ώθ-Μμφη‗αι ιπζκ ‗Οοκηάζ, εκχ ήηακ πάκς ζηδκ ηαιήθα 

ημο, είπε ζημοξ ακενχπμοξ: «Χ, θαέ ηςκ Κμονάζξ. Έδςζα 

ηδκ πνμζηαζία ιμο ζημκ Μςπάιιακη. Να ιδκ ημκ 

ηαημθμβήζεζ ηακείξ.» Έηζζ, μ Πνμθήηδξ () έηακε 
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πενζθμνά βφνς απυ ημκ Εενυ Οίημ ηαζ πνμζεοπήεδηε δφμ 

Ράη‗α, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα έθοβε βζα ημ ζπίηζ ημο, εκχ μ 

Μμφη‗αι ιπζκ ‗Οοκηάζ ηαζ ηα παζδζά ημο ανίζημκηακ βφνς 

ημο ιε ηα υπθα ημοξ βζα κα ημκ πνμζηαηέρμοκ, ιέπνζ πμο 

ιπήηε ζημ ζπίηζ ημο. 

Ο Άιπμο Σγαπθ νχηδζε ημκ Μμφη‗αι: «Σμο έδςζεξ 

ηδκ πνμζηαζία ζμο ή έβζκεξ Μμοζμοθιάκμξ;» Βηείκμξ 

απάκηδζε: «Έδςζα ιυκμ ηδκ πνμζηαζία ιμο.» Έηζζ, μ 

Άιπμο Σγαπθ ημφ είπε: «Κζ ειείξ δίκμοιε πνμζηαζία ζε 

υπμζμκ δίκεζξ εζφ πνμζηαζία.» 

Ο Πνμθήηδξ () δζαηήνδζε αοηήκ ηδκ πάνδ ζημ 

Μμφη‗αι, ηαζ είπε ζπεηζηά ιε ημοξ αζπιαθχημοξ ζηδ ιάπδ 

ημο Μπακην: «Ώκ μ Ώθ-Μμφη‗αι ιπζκ ‗Οοκηάζ ήηακ 

γςκηακυξ, ηαζ ιμο ιζθμφζε βζα θμβανζαζιυ ημοξ ηαζ ιμο 

έθεβε κα ημοξ αθήζς, εα ημοξ άθδκα βζ‘ αοηυκ.» 

 

Σο κάλεςμα ςτο Ιςλάμ ςτισ φυλζσ και ςτουσ 

ανκρϊπουσ 

Ο Πνμθήηδξ () επέζηνερε ζηδ Μέηηα βζα κα 

ζοκεπίζεζ ημ ηάθεζιά ημο πνμξ ηζξ θοθέξ ηαζ ζημοξ 

ακενχπμοξ ηαηά ημ ιήκα Αδ Βθ-Κέ‗κηα ημο δέηαημο έημοξ 

ηδξ Ώπμζημθήξ ημο, υηακ ηαζ πθδζίαγε δ επμπή ημο Υαηγ. 

Βηείκδ ηδκ επμπή μζ άκενςπμζ άνπζζακ κα ηαηαθηάκμοκ ζηδ 

Μέηηα απυ υθεξ ηζξ πενζμπέξ, χζηε κα εηηεθέζμοκ ημ 
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πνμζηφκδια. Ο Πνμθήηδξ () άδναλε αοηήκ ηδκ εοηαζνία 

βζα κα ηαθέζεζ ιία-ιία ηζξ ανααζηέξ θοθέξ ζημ Εζθάι, υπςξ 

ήδδ ηαθμφζε απυ ημ ηέηανημ έημξ ηδξ Ώπμζημθήξ ημο. 

ιςξ, εηείκδ ηδ πνμκζά άνπζζε κα ημοξ γδηά κα ημκ 

οπμζηδνίλμοκ ηαζ κα ημο δχζμοκ πνμζηαζία ηαζ ηαηαθφβζμ, 

χζηε κα ζοκεπίζεζ ηδκ Ώπμζημθή πμο ημο έζηεζθε μ Ώθθάπ.  

Οι φυλζσ που ο Προφιτθσ () κάλεςε ςτο Ιςλάμ 

Ο Ώγ-Γμφπνζ είπε: «Ώκάιεζα ζηζξ θοθέξ πμο ηάθεζε μ 

Πνμθήηδξ () ζημ Εζθάι ήηακ μζ: Μπάκμο ‗Άιζν ιπζκ 

α‗ζά‗α, Μμοπάνζιπ ιπζκ Υάζθα, Φεγάνα, Γαζζάκ, 

Μμφννα, Υακίθα, αθήι, ‗Άιπξ, Μπάκμο Ναζν, Μπάκμο 

Ώθ-Μπαηά‘, Κέκκηα, Καθιπ, Ώθ-Υάνζε ζιπκ Κά‗ιπ, 

‗Οφδνα ηαζ Ώθ-Υακηάνια. Καιία απυ αοηέξ ηζξ θοθέξ δεκ 

ακηαπμηνίεδηε ζημ ηάθεζιά ημο.» 

ζμκ αθμνά ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμκ μ Πνμθήηδξ () 

ηάθεζε αοηέξ ηζξ θοθέξ, ηαζ πμζα ήηακ δ απάκηδζή ημοξ, μ 

Ειπκ Εζπάη ακέθενε:  

1. Μπάκμο Καθιπ: Ο Πνμθήηδξ () πήβε ζε ιζα μιάδα απυ 

ημοξ Μπάκμο Καθιπ πμο θέβμκηακ Μπάκμο ‗Ώιπκη Ώθθάπ. 

Ο Πνμθήηδξ () ημφξ ηάθεζε ζημ Εζθάι ηαζ ημοξ γήηδζε κα 

ημο πνμζθένμοκ πνμζηαζία ηαζ ηαηαθφβζμ, θέβμκηάξ ημοξ: 

«Χ, Μπάκζ ‗Ώιπκη Ώθθάπ! Ο Ώθθάπ έδςζε ηαθυ υκμια 

ζημκ παηένα ζαξ (‗Ώιπκη Ώθθάπ ζδιαίκεζ δούλος του 

Αλλάχ)!» Βηείκμζ, υιςξ, δε δέπηδηακ ημ Κάθεζιά ημο. 
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2. Μπάκμο Υακίθα: Ο Πνμθήηδξ () πήβε ζηα ζπίηζα ημοξ 

βζα κα ημοξ ηαθέζεζ ζημ Ανυιμ ημο Ώθθάπ. Κακείξ Άναααξ 

δεκ ημο έδςζε πεζνυηενδ απάκηδζδ απυ ηδ δζηή ημοξ.  

3. Μπάκμο ‗Άιζν ιπζκ α‗ζά‗α: Ο Πνμθήηδξ () πήβε ζ‘ 

αοημφξ ηαζ ημοξ ηάθεζε ζημ Ανυιμ ημο Ώθθάπ. Έκαξ απυ 

αοημφξ, ιε ημ υκμια Μπασπάνα ιπζκ Φζνάξ, είπε: «Μα ημκ 

Ώθθάπ, ακ έπαζνκα αοηυκ ημκ άκδνα απυ ημοξ Κμονάζξ, εα 

έηνςβα (οπενκζημφζα) ιέζς αοημφ υθμοξ ημοξ Άνααεξ.» 

ηδ ζοκέπεζα είπε ζημκ Πνμθήηδ (): «ΐθέπεζξ, ακ ειείξ 

ζμο δχζμοιε οπυζπεζδ αθμζίςζδξ, οπμζηδνίγμκηάξ ζε ζημ 

εέια ζμο, ηαζ έπεζηα μ Ώθθάπ ζε ηάκεζ κα οπενζζπφζεζξ 

έκακηζ αοηχκ πμο ακηζηίεεκηαζ ζε ζέκα, εα θάαμοιε ελμοζία 

ιεηά απυ ζέκα;» Ο Πνμθήηδξ () απάκηδζε: «Δ ηονζανπία 

είκαζ ζημ Υένζ ημο Ώθθάπ. Σδκ δίκεζ υπμο εέθεζ.» Συηε, μ 

Μπασπάνα ημφ είπε: «Βιείξ εα ζε οπμζηδνίλμοιε εκακηίμκ 

ηςκ Ώνάαςκ, ηαζ ίζςξ κα πάζμοιε ηδ γςή ιαξ ζ‘ αοηυ, ηαζ 

ακ μ Ώθθάπ ζε ηάκεζ κα οπενζζπφζεζξ ζημοξ Άνααεξ, ηυηε δ 

ηονζανπία εα πάεζ ζε άθθμοξ εηηυξ απυ ειάξ; Αεκ έπμοιε 

ακάβηδ ημ εέια ζμο.» Κζ έηζζ ανκήεδηακ. 

ηακ μζ Μπάκμο ‗Άιζν επέζηνερακ ζηδκ πυθδ ημοξ, 

ιίθδζακ ζε έκακ δθζηζςιέκμ ημοξ, μ μπμίμξ δε ιπμνμφζε κα 

πάεζ ζημ πνμζηφκδια θυβς δθζηίαξ. Σμο είπακ: «Ήθεε ζ‘ 

ειάξ έκαξ άκδναξ απυ ημοξ Κμονάζξ, απυ ημοξ Μπάκζ 

‗Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ ηαζ ζζπονίζηδηε υηζ είκαζ 

Πνμθήηδξ. Μαξ γήηδζε κα ημο πνμζθένμοιε πνμζηαζία ηαζ 

ηαηαθφβζμ.» Ο δθζηζςιέκμξ απυεεζε ηα πένζα ημο ζημ 



 

215 

ηεθάθζ ημο, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα είπε: «Χ, Μπάκζ ‗Άιζν! 

Νμιίγεηε υηζ αοηυ απμθεφβεηαζ; Μα Ώοηυκ ζημο μπμίμο ηα 

πένζα ανίζηεηαζ  δ ροπή ιμο, δεκ οπήνλε μφηε έκαξ απυ ηα 

παζδζά ημο Εζιαήθ (ημο Πνμθήηδ Εζιαήθ, βζμο ημο Πνμθήηδ 

Ώαναάι. Ο Εζιαήθ ήηακ πνμπάημναξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ 

Μέηηα) πμο κα ζζπονζζηεί ηάηζ ηέημζμ ρεοδχξ. Ώοηυ (ημ 

ηάθεζιά ημο) είκαζ αθήεεζα. Πμφ ήηακ δ θμβζηή ζαξ;» 

Οι πιςτοί εκτόσ τθσ Μζκκα 

πςξ μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () ηάθεζε ηζξ θοθέξ 

πνμξ ημ Εζθάι, έηζζ ηάθεζε ηαζ ηάπμζμοξ ακενχπμοξ ηαζ 

απυ ηάπμζμοξ απυ αοημφξ έθααε εεηζηέξ απακηήζεζξ. 

Κάπμζμζ άκδνεξ πίζηερακ ζημκ Πνμθήηδ () ιεηά ημ ηέθμξ 

ηδξ επμπήξ ημο Πνμζηοκήιαημξ. Μενζημί απ‘ αοημφξ ήηακ:  

1. μοάζκη ιπζκ Ώζ-άιζη: Ο μοάζκη ήηακ πμζδηήξ απυ ημοξ 

ηαημίημοξ ηδξ Μεδίκα. Ο θαυξ ημο ημκ απμηαθμφζε «Ο 

Σέθεζμξ», θυβς ηδξ πμίδζήξ ημο, ηδξ δφκαιήξ ημο, ηδξ ηζιήξ 

ημο ηαζ ηδξ μζημβεκεζαηήξ ηαηαβςβήξ ημο. Ο μοάζκη ήνεε 

ζηδ Μέηηα βζα Πνμζηφκδια, ηαζ ηυηε μ Ώββεθζαθυνμξ ημο 

Ώθθάπ () ημκ ηάθεζε ζημ Εζθάι. Βηείκμξ είπε ζημκ 

Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ (): «Ίζςξ αοηυ πμο έπεζξ είκαζ 

ζακ αοηυ πμο έπς.» Συηε μ Πνμθήηδξ () ημφ είπε: «Καη ηη 

είλαη απηό πνπ έρεηο;» Ο μοάζκη απάκηδζε: «Σδ ζμθία ημο 

Λμοηιάκ.» Συηε μ Πνμθήηδξ () ημφ είπε: «Γεημ’ ηε κνπ.» 

Έηζζ, μ μοάζκη ημφ είπε υ,ηζ ήλενε απυ αοηήκ. Καζ μ 

Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () ημφ είπε: «Απηά είλαη θαιά 

ιόγηα, κα απηό πνπ έρσ είλαη θαιύηεξν απ’ απηά. Δίλαη 
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Κνξάλην πνπ ν Αιιάρ απνθάιπςε ζ’ εκέλα, ην νπνίν 

απνηειεί θαζνδήγεζε θαη θσο.» ηδ ζοκέπεζα μ 

Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () ημφ απήββεζθε ηάπμζα 

απμζπάζιαηα απυ ημ Κμνάκζμ ηαζ ημκ ηάθεζε ζημ Εζθάι. 

Έηζζ, μ μοάζκη αζπάζηδηε ημ Εζθάι ηαζ είπε: «Βίκαζ 

ςναίμξ θυβμξ.»  

ηακ μ μοάζκη πήβε ζηδ Μεδίκα ζημηχεδηε ζε ιία 

ιάπδ ιεηαλφ ηςκ Ώθ-Άμοξ ηαζ ηςκ Ώθ-Υάγναηγ, πνζκ ηδκ 

διένα ηδξ ιάπδξ Μπς‗άε. 

2. Εβζάξ Μπζκ Μς‗άδ: Ήηακ κεανυξ απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ 

Μεδίκαξ. Ήθεε ζηδ Μέηηα ιε ηδκ ακηζπνμζςπεία ηδξ θοθήξ 

Ώθ-Άμοξ, πμο είπακ έθεεζ επζδζχημκηαξ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ 

Κμονάζξ εκακηίμκ ιζαξ άθθδξ θοθήξ ηδξ Μεδίκα, ηδξ Ώθ-

Υάγναηγ. Ώοηυ έβζκε πνζκ απυ ηδ ιάπδ ημο Μπς‗άε. ηακ μ 

Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () έιαεε βζα ημκ ενπμιυ ημοξ, 

πήβε κα ημοξ ζοκακηήζεζ ηαζ ημοξ είπε: «Δλδηαθέξεζηε γηα 

θάηη πην θαιό από απηό πνπ ήξζαηε λα δεηήζεηε;» Βίπακ: 

«Καζ ηζ είκαζ αοηυ;» Ώπάκηδζε: «Δίκαη ν Αγγειηαθόξνο 

ηνπ Αιιάρ. Με έζηεηιε γηα όινπο ηνπο δνύινπο Σνπ, γηα 

λα ηνπο θαιέζσ ζην λα ιαηξεύνπλ κόλν ηνλ Αιιάρ θαη λα 

κελ απνδίδνπλ ηίπνηα καδί Σνπ ζηε ιαηξεία. Καη κνπ 

απνθάιπςε ην Βηβιίν.» Έπεζηα μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ 

ημφξ ιίθδζε βζα ημ Εζθάι ηαζ ημοξ απήββεζθε ηάπμζα 

απμζπάζιαηα απυ ημ Κμνάκζμ. Συηε μ Εβζάξ ιπζκ Μς‗άδ 

είπε: «Χ, θαέ ιμο! Μα ημκ Ώθθάπ, αοηυ είκαζ ηαθφηενμ απυ 

αοηυ πμο ήνεαιε κα γδηήζμοιε.» Συηε μ Άιπμο Ώθ-
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Υάζζζαν Άκαξ ιπζκ Ράθζ‗, έκαξ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ 

ακηζπνμζχπμοξ, πήνε πχια ηαζ ημ πέηαλε ζημ πνυζςπμ ημο 

Εβζάξ, θέβμκηάξ ημο: «ηαιάηα! η‘ αθήεεζα, ήνεαιε βζα 

ηάηζ άθθμ, ηαζ υπζ βζ‘ αοηυ.» Έηζζ, μ Εβζάξ ζηαιάηδζε κα 

ιζθά, ηαζ μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () ζδηχεδηε ηαζ 

έθοβε, εκχ μζ ακηζπνυζςπμζ έθοβακ απυ ηδ Μέηηα πςνίξ κα 

έπμοκ πεηφπεζ κα ζοιθςκήζμοκ ζοιιαπία ιε ημοξ Κμονάζξ. 

Λίβμ ηαζνυ ιεηά ηδκ επζζηνμθή ημοξ ζηδ Μεδίκα, μ Εβζάξ 

πέεακε, επακαθαιαάκμκηαξ ηαηά ηδ ζηζβιή ημο εακάημο 

ημο: «Αεκ οπάνπεζ εευξ εηηυξ απυ ημκ Ώθθάπ», ηαζ επίζδξ 

ελοικχκηαξ ηαζ εοπανζζηχκηαξ ημκ Ώθθάπ. Έηζζ, δεκ 

οπάνπεζ αιθζαμθία βζα ημ υηζ πέεακε Μμοζμοθιάκμξ. 

3. Άιπμο Αανν Ώθ-Γαθάνζ: Ήηακ απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ 

Μεδίκαξ. ηακ ηα κέα ηδξ Ώπμζημθήξ ημο Πνμθήηδ () 

έθηαζακ απυ ημκ μοάζκη ιπζκ Ώζ-άιζη ηαζ ημκ Εβζάξ Μπζκ 

Μς‗άδ ζηδ Μεδίκα ηαζ ζη‘ αοηζά ημο Άιπμο Αανν, εηείκμξ 

έβζκε Μμοζμοθιάκμξ. 

Ο Ώθ-Μπμοπάνζ ακέθενε υηζ μ ζιπκ ‗Ώιπάξ ακέθενε υηζ 

μ Άιπμο Αανν είπε: «Ήιμοκ έκαξ άκδναξ απυ ηδ Γζθάν 

(πνμάζηζμ ηδξ Μεδίκαξ). Μάεαιε υηζ έκαξ άκδναξ απυ ηδ 

Μέηηα ζζπονζγυηακ υηζ είκαζ Πνμθήηδξ. Έηζζ, είπα ζημκ 

αδεθθυ ιμο: ‗Πήβαζκε ζ‘ αοηυκ ημκ άκδνα ηαζ ιίθα ιαγί 

ημο, ηαζ θένε ιμο ηδκ αθήεεζα βζ‘ αοηυκ.‘ Έηζζ, μ αδεθθυξ 

ιμο πήβε ηαζ ημκ ζοκάκηδζε, ηαζ υηακ επέζηνερε ημφ είπα: 

‗Σζ κέα ιμο θένκεζξ;‘ Ώοηυξ είπε: ‗Μα ημκ Ώθθάπ, είδα έκακ 

άκδνα πμο δζαηάζζεζ ημ ηαθυ ηαζ απαβμνεφεζ ημ ηαηυ.‘ Συηε 
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ημο είπα: ‗Αε ιμο θηάκμοκ αοηά πμο ιμο θεξ.‘ Έηζζ, πήνα 

έκα λφθμ ηαζ πήβα μ ίδζμξ ζηδ Μέηηα. Μα δεκ ημκ ήλενα, 

ηαζ δεκ ήεεθα κα νςηήζς βζ‘ αοηυκ. Έηζζ, έιεζκα ζημ Σγαιί 

ηαζ έπζκα κενυ απυ ηδ Γάιγαι (βζα κα ιδ δχζς ζηυπμ). Ο 

‗Άθζ ιπζκ Άιπζ Σάθζιπ πέναζε ιπνμζηά ιμο ηαζ είπε: 

‗Μμζάγεζξ ζακ λέκμξ‘ Βίπα, ‗Ναζ.‘ Βηείκμξ είπε: ‗Έθα ιαγί 

ιμο ζημ ζπίηζ ιμο.‘ Έηζζ, πήβα ιαγί ημο, ηζ εηείκμξ δε ιε 

νχηδζε ηίπμηα, ηζ εβχ μφηε ημκ νχηδζα, μφηε ημο είπα 

ηίπμηα. Σδκ άθθδ ιένα ημ πνςί πήβα ζημ Σγαιί βζα κα 

νςηήζς βζα ημκ Πνμθήηδ (), ια ηακείξ δε ιμο είπε ηίπμηα 

βζ‘ αοηυκ. ηδ ζοκέπεζ μ ‗Άθζ πέναζε λακά ιπνμζηά ιμο ηαζ 

είπε: ‗Αεκ λένεζξ αηυια ηζ γδηάξ;‘ Βίπα: ‗πζ.‘ Συηε ιε πήνε 

ηαζ πενπαηήζαιε, ηαζ ιμο είπε: ‗Πμζμ είκαζ ημ εέια ζμο; Σζ 

ζε θένκεζ εδχ;‘ Συηε ημο είπα: ‗Θα ζμο ημ πς ακ ημ 

ηναηήζεζξ ιοζηζηυ.‘ Ώοηυξ ζοιθχκδζε ηαζ ημο είπα: 

‗Μάεαιε υηζ έκαξ άκδναξ εδχ ζζπονίγεηαζ υηζ είκαζ 

Πνμθήηδξ ημο Ώθθάπ. Έζηεζθα, θμζπυκ, ημκ αδεθθυ ιμο βζα 

κα ημο ιζθήζεζ, ια βφνζζε πςνίξ μζ πθδνμθμνίεξ ημο κα ιμο 

ανημφκ. Έηζζ, ήεεθα κα ημκ ζοκακηήζς πνυζςπμ ιε 

πνυζςπμ.‘ Συηε μ ‗Άθζ ιμφ είπε: ‗η‘ αθήεεζα, 

ηαεμδδβήεδηεξ. Καηεοεφκμιαζ πνμξ αοηυκ. Μπεξ εηεί πμο 

εα ιπς. Καζ ακ δς ηακέκακ πμο ιπμνεί κα ζε πεζνάλεζ ακ ζε 

αημφζεζ κα γδηάξ ημκ Μςπάιιακη, ηυηε εα ζηαεχ δίπθα 

ζημκ ημίπμ ζα κα θηζάπκς ηα οπμδήιαηά ιμο, χζηε κα 

θφβεζξ.‘ Έηζζ, πήβα ιαγί ημο, ιέπνζ πμο ιπήηε ζημ ιένμξ 

υπμο ανζζηυηακ μ Πνμθήηδξ () ηαζ ιπήηα ηζ εβχ ιαγί ημο. 

Βίπα ζημκ Πνμθήηδ (): ‗Πεξ ιμο βζα ημ Εζθάι.‘ Ο 

Πνμθήηδξ () ιμφ είπε βζα ημ Εζθάι, ηζ εηείκδ ηδ ζηζβιή 
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αζπάζηδηα ημ Εζθάι. Ο Πνμθήηδξ () ζηδ ζοκέπεζα ιμφ 

είπε: ‗Χ, Άιπα Αανν! Κνάηδζε αοηυ ημ εέια (υηζ 

αζπάζηδηεξ ημ Εζθάι) ιοζηζηυ ηαζ πήβαζκε ζηδκ πυθδ ζμο. 

Καζ υηακ ιάεεζξ βζα ηδ κίηδ ιαξ, ηυηε έθα.‘ Βίπα: ‗Μα 

Ώοηυκ πμο ζε έζηεζθε ιε ηδκ Ώθήεεζα, εα πς θςκαπηά ηδ 

ιανηονία ακάιεζα ζημοξ Κμονάζξ.‘ Έηζζ, πήβα ζημ Σγαιί, 

υπμο ανίζημκηακ μζ Κμονάζξ, ηαζ είπα: ‗Χ, θαέ ηςκ 

Κμονάζξ! Μανηονχ υηζ δεκ οπάνπεζ εευξ εηηυξ απυ ημκ 

Ώθθάπ ηαζ υηζ μ Μςπάιιακη είκαζ μ δμφθμξ ηαζ μ 

Ώββεθζαθυνμξ Σμο.‘ Συηε, μζ Κμονάζξ είπακ ιεηαλφ ημοξ: 

‗Βθάηε κα πηοπήζμοιε αοηυκ ημκ απμζηάηδ.‘ δηχεδηακ, 

θμζπυκ, ηαζ άνπζζακ κα ιε πηοπμφκ, ζημπεφμκηαξ κα ιε 

ζημηχζμοκ. Μα μ Ώθ-‗Ώιπάξ έζπεοζε κα ιε ζχζεζ, ηαζ 

ημοξ είπε: ‗Ώθίιμκυ ζαξ! Πάηε κα ζημηχζεηε έκακ άκδνα 

απυ ηδ Γζθάν, εκχ ηα ηανααάκζα ζαξ ηαζ ηα ηαλίδζα ζαξ 

πενκμφκ απυ ηδ Γζθάν;‘ Έηζζ, ιε άθδζακ. Σδκ επμιέκδ 

έηακα ημ ίδζμ, ηαζ αοημί έηακακ ημ ίδζμ, ια μ Ώθ-‗Ώιπάξ ιε 

έζςζε πνμεζδμπμζχκηαξ ημοξ ιε ηα ίδζα θυβζα.» 

4. Σμοθάζθ ιπζκ ‗Ώιν Ώκη-Νηάμοζζ: Ήηακ έκαξ εοβεκήξ 

άκενςπμξ ηαζ θμβζηυξ άκδναξ ηαζ πμζδηήξ, ανπδβυξ ηδξ 

θοθήξ Νηάμοξ, πμο είπακ πνζβηζπάημ ημκηά ζηδκ Τειέκδ. Ο 

Σμοθάζθ πήβε ζηδ Μέηηα ηαηά ημ εκδέηαημ έημξ ηδξ 

Ώπμζημθήξ ημο Πνμθήηδ () ηαζ μ θαυξ ηδξ Μέηηα ημκ 

οπμδέπηδηε πνζκ θηάζεζ ζηδ Μέηηα, ζπεφδμκηαξ κα ημκ 

ηζιήζμοκ. Σμο είπακ ζηδ ζοκέπεζα: «Χ, Σμοθάζθ, ήνεεξ 

ζηδκ πυθδ ιαξ ηαζ οπάνπεζ έκαξ απυ ειάξ πμο ιαξ 

πνμηάθεζε ιεβάθμ πνυαθδια. Αζέζπαζε ηδκ εκυηδηά ιαξ 
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ηαζ μ θυβμξ ημο είκαζ ζακ ηδ ιαβεία. Με αοηυκ ημ θυβμ 

δζαπχνζζε ημκ βζμ απυ ημκ παηένα, ημκ αδεθθυ ηαζ απυ ηδ 

βοκαίηα ημο, ηαζ ειείξ θμαυιαζηε βζα ζέκα ηαζ βζα ημ θαυ 

ζμο, ιήπςξ πάεεηε αοηυ πμο πάεαιε ηζ ειείξ. Έηζζ, ιδκ ημο 

ιζθήζεζξ ηαζ ιδκ αημφζεζξ ηίπμηα απυ αοηυκ.» 

Ο Σμοθάζθ είπε: «Μα ημκ Ώθθάπ, ζοκέπζγακ κα ιμο 

θέκε αοηά ηα θυβζα, ιέπνζ πμο απμθάζζζα κα ιδκ αημφζς 

ηίπμηα απυ αοηυκ, μφηε κα ημο ιζθήζς. ηακ πήβα ζημκ Εενυ 

Οίημ, ημκ είδα κα πνμζεφπεηαζ ιπνμζηά απυ ημ Ώθ-Κά‘ιπα. 

Ο Ώθθάπ ιε έηακε κα αημφζς ηάπμζα απυ ηα θυβζα ημο. Καζ 

άημοζα ςναία θυβζα. Βίπα ιέζα ιμο: ‗Μα ημκ Ώθθάπ! Βίιαζ 

έκαξ θμβζηυξ άκενςπμξ ηαζ πμζδηήξ. Καζ βκςνίγς ηαθά ηδ 

δζαθμνά ημο ηαθμφ θυβμο απυ ημκ ηαηυ. Πμζμξ είκαζ μ 

θυβμξ πμο κα ιε απμηνέρεζ απυ ημ κα αημφζς ηζ θέεζ αοηυξ 

μ άκδναξ; Ώκ είκαζ ηαθά, εα ηα δεπηχ, ηαζ ακ είκαζ ηαηά εα 

ημκ αθήζς.‘ Έηζζ, έιεζκα ιέπνζ πμο αοηυξ λεηίκδζε κα 

θεφβεζ βζα ημ ζπίηζ ημο, μπυηε ημκ αημθμφεδζα, ιέπνζ πμο 

ιπήηε ζημ ζπίηζ ημο ηζ εβχ ιπήηα πίζς ημο. Σμο είπα βζ‘ 

αοηά πμο είπακ βίκεζ ηαηά ημκ ενπμιυ ιμο ηαζ βζα ηδκ 

πνμεζδμπμίδζδ ηςκ ακενχπςκ κα ιδ ημκ αημφζς, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ημ υηζ άημοζα ηάπμζα απυ ηα θυβζα ημο. Έηζζ, 

ημο είπα: ‗Πεξ ιμο βζα ημ Εζθάι.‘ Ο Πνμθήηδξ () ιμφ είπε 

βζα ημ Εζθάι ηαζ ιμο απήββεζθε ηάπμζα απμζπάζιαηα απυ 

ημ Κμνάκζμ. Μα ημκ Ώθθάπ, δεκ είπα αημφζεζ πμηέ θυβζα 

ηαθφηενα απυ αοηά, μφηε ηίπμηε πζμ αιενυθδπημ απυ αοηυ. 

Έηζζ, αζπάζηδηα ημ Εζθάι ηαζ είπα ηδ ιανηονία ηδξ 

Ώθήεεζαξ. Έπεζηα, είπα ζημκ Πνμθήηδ (): ‗Βίιαζ έκαξ 
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εοβεκήξ άκενςπμξ, ηαζ μ θαυξ ιμο ιε αημφεζ. Θα επζζηνέρς 

ζ‘ αοημφξ ηαζ εα ημοξ ηαθέζς ζημ Εζθάι. Γζ‘ αοηυ, ηάκε 

επίηθδζδ ζημκ Ώθθάπ κα ιμο δχζεζ έκα διάδζ.‘ Έηζζ, μ 

Πνμθήηδξ () ημ έηακε.». Ο Σμοθάζθ ζοκέπζζε: «Σμ διάδζ 

ιμο ήηακ υηζ υηακ πθδζίαγα ζημ θαυ ιμο, μ Ώθθάπ έηακε 

θςξ ζημ πνυζςπυ ιμο. ηδ ζοκέπεζα ηάθεζα ημκ παηένα 

ιμο ηαζ ηδ βοκαίηα ιμο ζημ Εζθάι, ηζ έηζζ ημ αζπάζηδηακ. 

Ο θαυξ ιμο, υιςξ, άνβδζε κα ακηαπμηνζεεί, ηζ εβχ 

ζοκέπζζα κα ημοξ ηαθχ ζημ Εζθάι, ιέπνζ πμο ιεηακάζηεοζα 

ιεηά απυ ηδ ιάπδ Ώθ-Υάκκηαη. Ήηακ ιαγί ιμο εαδμιήκηα 

ιε μβδυκηα μζημβέκεζεξ απυ ημ θαυ ιμο.» 

Ο Σμοθάζθ ιανηφνδζε ηαηά ηδκ διένα ηδξ ιάπδξ ηδξ 

Ώθ-Γζαιιάια. 

5. Νηζιάκη Ώθ-Άγκηζ: Ο Νηζιάκη ήηακ απυ ηδ θοθή Ώγκη 

ακμφ‘α ηδξ Τειέκδξ ηαζ ζοκήεζγε κα ηάκεζ λυνηζα. Πήβε 

ζηδ Μέηηα ηαζ άημοζε ημοξ ακυδημοξ απυ εηεί κα θέκε: «Ο 

Μςπάιιακη είκαζ πανάθνςκ.». Έηζζ, ζηέθηδηε: «Θα πάς 

ζ‘ αοηυκ ημκ άκδνα, ίζςξ μ Ώθθάπ κα ημκ εεναπεφζεζ ιέζς 

ηςκ πενζχκ ιμο.». Έηζζ, πήβε ζημκ Πνμθήηδ () ηαζ ημο 

είπε: «Χ, Μςπάιιακη, εβχ ηάκς λυνηζα. Βκδζαθένεζαζ κα 

ζμο ηάκς;». Συηε μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ είπε: «Δ Αυλα 

ακήηεζ ζημκ Ώθθάπ, ημκ εοπανζζημφιε ηαζ ακαγδημφιε ηδ 

αμήεεζά Σμο. πμζμκ ηαεμδδβεί μ Ώθθάπ, δεκ οπάνπεζ 

ηακείξ πμο κα ιπμνεί κα ημκ παναπθακήζεζ, ηαζ υπμζμκ 

παναπθακά μ Ώθθάπ, δεκ οπάνπεζ ηακείξ πμο ιπμνεί κα ημκ 

ηαεμδδβήζεζ. Μανηονχ υηζ δεκ οπάνπεζ εευξ εηηυξ απυ ημκ 
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Ώθθάπ, Μυκμκ, πςνίξ ηακέκακ εηαίνμ. Καζ ιανηονχ υηζ μ 

Μςπάιιακη είκαζ μ δμφθμξ ηαζ Ώββεθζαθυνμξ Σμο.» 

Έπεζηα μ Νηζιάκη ημφ είπε: «Βπακάθααε αοηά ηα θυβζα 

ζμο.». Έηζζ, μ Πνμθήηδξ () ηα επακέθααε ηνεζξ θμνέξ. Ο 

Νηζιάκη ημφ είπε: «η‘ αθήεεζα, έπς αημφζεζ θυβζα 

ιάκηεςκ,  ηαζ θυβζα ιάβςκ, ηαζ θυβζα πμζδηχκ, ηαζ πμηέ δεκ 

άημοζα ηέημζα θυβζα ζακ ηα δζηά ζμο, έπμοκ ημ αάεμξ ημο 

ςηεακμφ. Αχζε ιμο ημ πένζ ζμο κα ζμο δχζς οπυζπεζδ 

αθμζίςζδξ ηαζ κα αζπαζηχ ημ Εζθάι.» 

Ανάςα από τθ Μεδίνα με τον αςπαςμό του Ιςλάμ 

από ζξι ανκρϊπουσ. 

Καηά ηδκ επμπή ημο Πνμζηοκήιαημξ ημο 11
μο

 έημοξ ηδξ 

Ώπμζημθήξ ημο Πνμθήηδ (), ημ Εζθαιζηυ Κάθεζια ανήηε 

ηάπμζμοξ ηαθμφξ ζπυνμοξ, μζ μπμίμζ βνήβμνα έβζκακ 

ηαηαπνάζζκα δέκηνα, ηάης απυ ηα μπμία μζ Μμοζμοθιάκμζ 

έανζζηακ ζηζά απυ ηδκ αδζηία ηαζ ημοξ δζςβιμφξ πμο 

οθίζηακημ απυ ημοξ άπζζημοξ. Έηζζ, άνπζζε κα αθθάγεζ μ 

νμοξ ηδξ ζζημνίαξ. 

Ώπυ ηδ ζμθία ημο Πνμθήηδ (), ηαζ ελ‘ αζηίαξ ηδξ 

δζάρεοζδξ ηαζ ηδξ απμηνμπήξ ηςκ ακενχπςκ απυ ημ δνυιμ 

ημο Ώθθάπ απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Μέηηα ήηακ ημ υηζ 

έαβαζκε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ βζα κα ηαθέζεζ ηζξ 

ανααζηέξ θοθέξ ζημ Εζθάι, έηζζ χζηε κα ιδ βίκεζ ηάπμζμξ 

απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Μέηηα ειπυδζμ ιεηαλφ ημο 

Πνμθήηδ () ηαζ ηςκ θοθχκ. 
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Μζα κφπηα αβήηε ιαγί ιε ημκ Άιπμο Μπαην ηαζ ημκ 

‗Άθζ ηαζ πέναζακ απυ ηα ζπίηζα ηςκ Αμοπθ ηαζ ηςκ ασιπάκ 

Μπζκ Θα‗θάιπα. Έβζκε δζάθμβμξ ιεηαλφ ημο Άιπζ Μπαην 

ηαζ εκυξ άκδνα απυ ημοξ Αμοπθ. Ο ηεθεοηαίμξ νχηδζε ημκ 

Άιπζ Μπαην ηάπμζα πνάβιαηα, ηαζ εηείκμξ ημφ έδςζε ηζξ 

ηαθφηενεξ απακηήζεζξ. Παν‘ υθμ πμο πείζηδηακ απυ ηζξ 

απακηήζεζξ ημο, ηεθζηά δεκ αζπάζηδηακ ημ Εζθάι. ηδ 

ζοκέπεζα μ Πνμθήηδξ () πέναζε απυ ηδκ πενζμπή 

‗Οφηιπαη Μίκα, ηαζ άημοζε ηάπμζμοξ ακενχπμοξ κα 

ζοκμιζθμφκ. Καηεοεφκεδηε πνμξ ημ ιένμξ ημοξ βζα κα ημοξ 

ιζθήζεζ. Ήηακ έλζ άημια απυ ηδ θοθή Ώθ-Υάγναηγ ηδξ 

Μεδίκαξ:  

1. Ο Άζ‗ακη ιπζκ Γμονάνα  

2. Ο ‗Άμοθ ιπζκ Ώθ-Υάνζε ιπζκ Ρζθά‗α ζιπκ ‗Ώθνά‘ 

3. Ο Ράθζ‗ ιπζκ Μάθζη ιπζκ Ώθ-‗Ώηγθάκ  

4. Ο Κμφηιπα ιπζκ ‗Άιζν ιπζκ Υακηίκηα  

5. Ο ‗Οφηιπα ιπζκ ‗Άιζν ιπζκ Νάιπζ  

6. Ο Σγάιπζν ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ Ρζ‘άιπ. 

Καζ απυ ηδκ εοηοπία ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Μεδίκαξ ήηακ 

υηζ υηακ οπήνπε ηάπμζμ πνυαθδια ιεηαλφ ηςκ ζδίςκ ηαζ ηςκ 

ζοιιάπςκ ημοξ, ηςκ Βαναίςκ ηδξ Μεδίκαξ, πάκηα ημοξ 

άημοβακ κα θέκε (ημοξ Βαναίμοξ): «Έκαξ Πνμθήηδξ () εα 

ειθακζζηεί αοηήκ ηδκ επμπή, ηαζ ειείξ μζ Βαναίμζ εα ημκ 
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αημθμοεήζμοιε ηαζ εα ζαξ ζημηχζμοιε ιαγί ημο, υπςξ 

ζημηχεδηακ μζ θοθέξ ‗Ώκη ηαζ Ίναι.» 

Ώοημί μζ έλζ άκδνεξ ήηακ απυ ημοξ θμβζημφξ ακενχπμοξ 

ηδξ Μεδίκαξ ηαζ ήηακ ελακηθδιέκμζ απυ ημκ πνυζθαημ 

ειθφθζμ πυθειμ, ημο μπμίμο δ θςηζά ήηακ αηυιδ ακαιιέκδ. 

Έηζζ, επζεοιμφζακ ημ Κάθεζια ημο Πνμθήηδ () κα βίκεζ 

αζηία βζα κα ζαήζεζ αοηυξ μ πυθειμξ. Έηζζ, είπακ ζημκ 

Πνμθήηδ (): «ηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ οπάνπεζ ιεηαλφ 

δφμ θοθχκ ηέημζα ηαηία ηαζ έπενα, υπςξ οπάνπεζ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ θοθχκ ηδξ Μεδίκαξ (Ώθ-Άμοξ ηαζ Ώθ-Υάγναηγ). 

Καζ εθπίγμοιε μ Ώθθάπ κα ημοξ εκχζεζ ιέζς εζμφ. Βιείξ εα 

πάιε ζ‘ αοημφξ ηαζ εα ημοξ ηαθέζμοιε ζημ Κάθεζιά ζμο 

ηαζ κα ημοξ πνμζθένμοιε κα δεπημφκ αοηήκ ηδ ενδζηεία, 

υπςξ ηδ δεπηήηαιε ηζ ειείξ. Καζ ακ μ Ώθθάπ ημοξ εκχζεζ 

ιέζς εζμφ, ηυηε δε εα οπάνπεζ έκαξ άκηναξ πμο κα έπεζ 

δφκαιδ πενζζζυηενδ απυ εζέκα.». ηακ επέζηνερακ ζηδ 

Μεδίκα ημφξ ιεηέθενακ ημ Κάθεζια ημο Εζθάι, ιέπνζ πμο 

δεκ είπε ιείκεζ ηαιία μζημβέκεζα απυ ηδ Μεδίκα πςνίξ κα 

ιζθά βζα ημκ Πνμθήηδ (). 

Ο Γάμοσ του Αγγελιαφόρου του Αλλάχ () με τθν 

Αΐςα (θ ευαρζςτθςθ του Αλλάχ επ’ αυτισ) 

Καηά ημ ιήκα αμοάθ ημο 11
μο

 έημοξ ηδξ Ώπμζημθήξ 

ημο, μ Πνμθήηδξ () πακηνεφηδηε ηδκ ΏΎζα (δ εοανέζηδζδ 

ημο Ώθθάπ επ‘ αοηήξ). 
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Αλ-Ιςρά’ και Αλ-Μι‘ράτη (το Νυχτερινό Σαξίδι) 

Βκχ μ Πνμθήηδξ () πενκμφζε αοηή ηδ θάζδ, ηαζ ημ 

Κάθεζια ήηακ ζημ δνυιμ ιεηαλφ ηδξ επζηοπίαξ ηαζ ηςκ 

δζςβιχκ, ηαζ εκχ ημ άζηνμ ηδξ εθπίδαξ άνπζγε κα 

λεπνμαάθθεζ, ηυηε έβζκε ημ Νοπηενζκυ Σαλίδζ, ηαηά ημ 12
μ
 ή 

ημ 13
μ
 έημξ ηδξ Ώπμζημθήξ ημο Πνμθήηδ ().  

Οζ θυβζμζ ηςκ Ώπακηίε ακέθενακ ηζξ θεπημιένεζεξ αοημφ 

ημο ηαλζδζμφ ςξ ελήξ: 

Ο Ειπκ Ώθ-Κάβζι είπε: «Ο Πνμθήηδξ () έηακε ημ 

ηαλίδζ ηαζ ροπί ηε ηαζ ζχιαηζ απυ ημκ Εενυ Οίημ ηδξ Μέηηα 

ιέπνζ ημ Σγαιί Ώθ-Άηζα ζηδκ Εενμοζαθήι, ζππεφμκηαξ ημ 

Ώθ-Μπμονάη, εκχ ιαγί ημο ήηακ ηαζ μ Γαανζήθ (). Ο 

Πνμθήηδξ () ηαηέαδηε εηεί, έδεζε ημ Ώθ-Μπμονάη ζηδκ 

πφθδ ημο Σγαιζμφ, ηαζ δβήεδηε υθςκ ηςκ Πνμθδηχκ () 

ζηδκ πνμζεοπή. Έπεζηα ακέαδηε απυ ημ Σγαιί Ώθ-Άηζα 

ζημκ παιδθυηενμ μονακυ. Συηε μ Γαανζήθ () γήηδζε απυ 

ημοξ αββέθμοξ κα ακμίλμοκ ηζξ πφθεξ ημο πνχημο μονακμφ. 

Έηζζ, μ Πνμθήηδξ () ακέαδηε ηαζ είδε εηεί ημκ Πνμθήηδ 

Ώδάι (εζνήκδ ζ‘ αοηυκ), μ μπμίμξ ημκ παζνέηδζε ηαζ ημκ 

οπμδέπηδηε, ηαζ μ Ώθθάπ ημφ έδεζλε ζηα δελζά ημο ηζξ ροπέξ 

ηςκ εοηοπζζιέκςκ, εκχ ζηα ανζζηενά ημο είδε ηζξ ροπέξ ηςκ 

άεθζςκ. ηδ ζοκέπεζα μ Πνμθήηδξ () ακέαδηε ζημ δεφηενμ 

μονακυ ηαζ εηεί μζ άββεθμζ άκμζλακ ηζξ πφθεξ. Βηεί είδε ημκ 

Πνμθήηδ Εςάκκδ ημ ΐαπηζζηή ηαζ ημκ Πνμθήηδ Εδζμφ, ημκ 

οζυ ηδξ Μανίαξ (εζνήκδ ζ‘ αοημφξ). Σμοξ παζνέηδζε ηαζ 

εηείκμζ ημο ακηαπέδςζακ ημ παζνεηζζιυ ηαζ ημκ 
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ηαθςζυνζζακ. Έπεζηα ακέαδηε ζημκ ηνίημ μονακυ ηαζ εηεί 

είδε ημκ πνμθήηδ Εςζήθ, βζμ ημο Πνμθήηδ Εαηχα (εζνήκδ ζ‘ 

αοημφξ), μ μπμίμξ ημκ οπμδέπηδηε ηαζ ημκ παζνέηδζε. ηδ 

ζοκέπεζα ακέαδηε ζημκ ηέηανημ μονακυ, υπμο είδε ημκ 

Πνμθήηδ Εκηνίξ (εζνήκδ ζ‘ αοηυκ), μ μπμίμξ ημκ παζνέηδζε 

ηαζ ημκ οπμδέπηδηε. Έπεζηα ακέαδηε ζημκ πέιπημ μονακυ, 

υπμο είδε ημκ Πνμθήηδ Ώανχκ, ημκ αδεθθυ ημο Μςοζή 

(εζνήκδ ζ‘ αοημφξ), μ μπμίμξ ημκ παζνέηδζε ηαζ ημκ 

οπμδέπηδηε. ηδ ζοκέπεζα ακέαδηε ζημκ έηημ μονακυ, υπμο 

ζοκάκηδζε ημκ Πνμθήηδ Μςοζή (εζνήκδ ζ‘ αοηυκ), μ 

μπμίμξ ημκ παζνέηδζε ηαζ ημκ οπμδέπηδηε. Καζ υηακ 

απμιαηνοκυηακ, μ Μςοζήξ (εζνήκδ ζ‘ αοηυκ) έηθαρε. 

Βζπχεδηε ζ‘ αοηυκ: ‗Σζ ζε ηάκεζ κα ηθαζξ;‘ Βίπε: ‗Κθαίς 

επεζδή έκαξ Πνμθήηδξ ζηάθεδηε ιεηά απυ ειέκα ηαζ απυ 

ημοξ μπαδμφξ ημο εα εζζαπεμφκ ζημκ Πανάδεζζμ 

πενζζζυηενμζ απυ υζμοξ εα εζζαπεμφκ ζημκ Πανάδεζζμ απυ 

ημοξ μπαδμφξ ιμο.‘ ηδ ζοκέπεζα, μ Πνμθήηδξ () ακέαδηε 

ζημκ έαδμιμ μονακυ ηαζ εηεί είδε ημκ Πνμθήηδ Ώαναάι 

(εζνήκδ ζ‘ αοηυκ), μ μπμίμξ ημκ παζνέηδζε ηαζ ημκ 

οπμδέπηδηε. Έπεζηα, μ Πνμθήηδξ () ακέαδηε ζημ απχηαημ 

υνζμ, ημ δέκηνμ ημο Ράικμο (Εππμθαέξ-buckthorn), ημο 

μπμίμο μζ ηανπμί ήηακ πμθφ ιεβάθμί ηαζ ηα θφθθα ημο ήηακ 

ζακ ηα αοηζά ημο εθέθακηα. Έπεζηα πήβακ ζ‘ αοηυ 

πεηαθμφδεξ απυ πνοζυ, ηαζ θςξ ηαζ πνχιαηα. Έηζζ, άθθαλε 

δ ιμνθή ημο. Κακέκα απυ ηα δδιζμονβήιαηα ημο Ώθθάπ δε 

ιπμνεί κα πενζβνάρεζ ηδκ μιμνθζά ημο. ηδ ζοκέπεζα είδε ημ 

Ώθ-Μπάζη Ώθ-Μα‗ιμφν, ζημ μπμίμ ηάεε ιένα ιπαίκμοκ 

εαδμιήκηα πζθζάδεξ άββεθμζ, χζηε μζ άββεθμζ πμο ημ έπμοκ 
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επζζηεθεεί ιζα θμνά, κα ιδκ επζζηνέρμοκ εηεί ιέπνζ ηδκ 

Ώκάζηαζδ. Μεηά απ‘ αοηυ ιπήηε ζημκ Πανάδεζζμ ηαζ 

έπεζηα ακέαδηε ζε έκα επίπεδμ υπμο ιπμνμφζε κα αημφζεζ 

ημκ ήπμ ηςκ Πεκχκ. ηδ ζοκέπεζα ακέαδηε πνμξ ημκ 

Όρζζημ, ημκ Αδιζμονβυ. Έθηαζε ημκηά Σμο ζε απυζηαζδ 

δφμ ηυλςκ ή ηαζ ημκηφηενα. Καζ μ Ώθθάπ ημφ απμηάθορε 

υ,ηζ ημο απμηάθορε, ηαζ ηαηέζηδζε οπμπνεςηζηέξ πεκήκηα 

πνμζεοπέξ ηδκ διένα. Μεηά μ Πνμθήηδξ () επέζηνερε ηαζ 

πέναζε απυ ημκ Μςοζή. Συηε εηείκμξ ημο είπε: ‗Σζ ζμο 

επέααθε μ Κφνζυξ ζμο;‘ Ώπάκηδζε: ‗Πεκήκηα πνμζεοπέξ ηδκ 

διένα.‘ Συηε μ Μςοζήξ είπε: ‗Οζ μπαδμί ζμο δε εα ημ 

ακηέλμοκ αοηυ. Γφνκα πίζς ζημκ Κφνζυ ζμο ηαζ γήηδζέ Σμο 

κα ημ ιεζχζεζ.‘ Συηε μ Πνμθήηδξ () ημίηαλε ημκ άββεθμ 

Γαανζήθ () ζακ ημκ νςηάεζ βζ‘ αοηυ. Ο Γαανζήθ () ημφ 

είπε: ‗Ναζ, ακ εέθεζξ.‘ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μ Πνμθήηδξ () 

πήβε πάθζ ζημκ Ώθθάπ ηαζ έηζζ μ Ώθθάπ ηζξ ιείςζε ηαηά 

δέηα. Ο Πνμθήηδξ () ηαηέαδηε ηαζ πέναζε πάθζ απυ ημκ 

Μςοζή (εζνήκδ ζ‘ αοηυκ), θέβμκηάξ ημο αοηυ πμο είπε βίκεζ. 

Συηε μ Μςοζήξ ημφ είπε λακά: ‗Γφνκα λακά ζημκ Κφνζυ ζμο 

ηαζ γήηα Σμο κα ηζξ ιεζχζεζ.‘ Έηζζ, μ Πνμθήηδξ () πήβαζκε 

επακεζθδιιέκα ιεηαλφ ημο Ώθθάπ ηαζ ημο Μςοζή, ιέπνζ 

πμο μ Ώθθάπ ηαηέζηδζε ηζξ οπμπνεςηζηέξ πνμζεοπέξ ζε 

πέκηε. Συηε μ Μςοζήξ ημφ είπε λακά κα επζζηνέρεζ βζα κα 

Σμο γδηήζεζ κα ηζξ ιεζχζεζ, ια μ Πνμθήηδξ απάκηδζε: 

‗Νηνέπμιαζ ημκ Κφνζυ ιμο, δέπμιαζ ηαζ οπμηάζζμιαζ ζε 

αοηυ πμο Αζέηαλε.‘ ηακ μ Μςπάιιακη () πνμπχνδζε, ιζα 

θςκή αημφζηδηε κα θέεζ: ‗Έεεζα ηδκ Βκημθή Μμο ηαζ 
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Βθάθνοκα ηδκ οπμπνέςζδ ηςκ δμφθςκ Μμο.‘ Ο Πνμθήηδξ 

() ζ‘ αοηυ ημ ηαλίδζ είδε ηαζ άθθα πνάβιαηα: 

1. Πνμζθένεδηε ζημκ Πνμθήηδ () κα πζεζ βάθα ηαζ 

αθημυθ, ηαζ μ Πνμθήηδξ () δζάθελε ημ βάθα. Βζπχεδηε ζ‘ 

αοηυκ: ‗Αζάθελεξ ηδκ έιθοηδ θφζδ. Ώκ έπαζνκεξ ημ αθημυθ, 

μζ μπαδμί ζμο εα παναπθακμφκηακ.‘ 

2. Βίδε ηέζζενα πμηάιζα πμο πήβαγακ απυ ημ δέκηνμ ημο 

Ράικμο. Αφμ επίβεζα ηαζ δφμ οπυβεζα. Σα δφμ επίβεζα ήηακ μ 

Νείθμξ ηαζ μ Βοθνάηδξ. Σα δφμ οπυβεζα ήηακ δφμ πμηάιζα 

ημο Παναδείζμο. Ίζςξ κα είδε ημ Νείθμ ηαζ ημκ Βοθνάηδ 

ζακ ζφιαμθμ πμο οπμδεζηκφεζ υηζ ημ Εζθάι εα οπεναεί αοηέξ 

ηζξ δφμ πενζμπέξ. Καζ μ Ώθθάπ λένεζ ηαθφηενα. 

3. Βίδε ημκ άββεθμ Μάθζη, ημ θφθαηα ηδξ Φςηζάξ, μ μπμίμξ 

δε παιμβεθά, ηαζ ζημ πνυζςπυ ημο δε θαίκεηαζ ηίπμηα 

αζζζυδμλμ. Βπίζδξ, είδε ημκ Πανάδεζζμ ηαζ ηδ Φςηζά. 

4. Βίδε αοημφξ πμο ηαηαηνχκε ηδκ πενζμοζία ηςκ μνθακχκ, 

μζ μπμίμζ ααζακίγμκηαζ ζηθδνά ηαζ ιέζα ζηα ζηυιαηά ημοξ 

νίπκμκηαζ ημιιάηζα Φςηζάξ.  

5. Βίδε αοημφξ πμο παίνκμοκ ηυημοξ, μζ μπμίμζ είπακ ιεβάθα 

ζημιάπζα, ηαζ θυβς αοηχκ δε ιπμνμφζακ κα ιεηαηζκδεμφκ 

απυ ηδ εέζδ ημοξ, εκχ απυ αοημφξ πενκμφζε δ μζημβέκεζα 

ημο Φαναχ ιέζα ζηδ Φςηζά, παηχκηαξ ημοξ ιε ηα πυδζα. 

6. Βίδε αοημφξ πμο δζέπναηηακ ιμζπεία, μζ μπμίμζ είπακ 

ιπνμζηά ημοξ πμθφ ηαθυ ηαζ πθμφζζμ ηνέαξ, ηαζ δίπθα ημοξ 



 

229 

ζάπζμ ηνέαξ. Άθδκακ ημ ηαθυ ηνέαξ ηαζ έηνςβακ απυ ημ 

ζάπζμ.  

7. Βίδε ηζξ βοκαίηεξ πμο απμδίδμοκ ζημοξ άκδνεξ ημοξ παζδζά 

πμο δεκ είκαζ δζηά ημοξ ηνειαζιέκεξ απυ ηα ζηήεδ ημοξ.  

8. Ο Πνμθήηδξ (), ηαηά ημ ηαλίδζ ημο απυ ηδ Μέηηα ζηδκ 

Εενμοζαθήι ηαζ ηαηά ηδκ επζζηνμθή ημο είδε ηζξ ηαιήθεξ 

ηςκ ειπυνςκ ηδξ Μέηηαξ. Καζ είδε ιζα ηαιήθα κα πίκεζ απυ 

ημ κενυ ημοξ υηακ ημζιυκημοζακ. Ώοηυ έβζκε ςξ απυδεζλδ 

βζα ηδκ εζθζηνίκεζά ημο, ηδκ επμιέκδ ημο ηαλζδζμφ.» 

Ο Ειπκ Ώθ-Κάβζι είπε: «ηακ μ Πνμθήηδξ (), ηδκ 

επυιεκδ ιένα, είπε ζημ θαυ ημο ηα ιεβάθα διεία πμο ημο 

είπε δείλεζ μ Ώθθάπ, δ δζάρεοζή ημοξ άνπζζε κα αολάκεηαζ, 

ηαζ δ αθάαδ ημοξ αολήεδηε. Σμο γήηδζακ κα ημοξ 

πενζβνάρεζ ημ Σγαιί ημο Ώθ-Άηζα, χζηε κα επζαεααζχζμοκ 

υηζ έθεβε ηδκ αθήεεζα, αθμφ μ Πνμθήηδξ () δεκ είπε πάεζ 

εηεί πμηέ. Συηε μ Ώθθάπ ημφ ειθάκζζε ιπνμζηά ημο ηδκ 

εζηυκα ημ Σγαιζμφ, ηαζ μ Πνμθήηδξ () άνπζζε κα ημ 

πενζβνάθεζ θεπημιενχξ, εκχ αοημί δε ιπμνμφζακ κα 

δζαρεφζμοκ ηίπμηα απυ ηδκ πενζβναθή ημο. Βπίζδξ, ημοξ 

είπε βζα ηζξ ηαιήθεξ ημο ηανααακζμφ πμο είδε ηαηά ηδ 

δζαδνμιή ημο, ηαζ ημοξ είπε ηδκ απυζηαζδ ζηδκ μπμία 

ανίζημκηακ ηαζ ημ πυηε εα έθηακακ. Καζ έηζζ έβζκε. Μα 

αοηυ δεκ αφλδζε ζημοξ απίζημοξ, πανά ιυκμ ημ πείζια. 

Βηείκδ ηδκ διένα μ Άιπμο Μπαην πήνε ημ πνμζςκφιζμ 

Ώζ-ζκηίη, πμο ζδιαίκεζ: ‗Ώοηυξ πμο πίζηερε ηαζ 
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επζηονχκεζ ηα θυβζα ημο Πνμθήηδ ()‘, θυβς ημο υηζ 

πίζηερε ζ‘ αοηυ ημ βεβμκυξ, εκχ μζ άπζζημζ ημκ δζέρεοδακ. 

Ο ζδιακηζηυηενμξ θυβμξ αοημφ ημο ηαλζδζμφ ανίζηεηαζ ζηα 

θυβζα ημο Ώθθάπ:  

 Γηα λα ηνπ Γείμνπκε από ηα εκεία Μαο.   

(Εενυ Κμνάκζμ 17:1). 

Ώοηή είκαζ δ μφκα ημο Ώθθάπ ιε ημοξ Πνμθήηεξ Σμο. 

πςξ θέεζ μ Ώθθάπ: 

 Καη έηζη δείμακε ζηνλ Αβξαάκ ην βαζίιεην ησλ 

νπξαλώλ θαη ηεο γεο, ώζηε απηόο λα είλαη από ηνπο 

βαζύηαηα πηζηνύο.   

(Εενυ Κμνάκζμ 6:75) 

Βπίζδξ, μ Ώθθάπ είπε ζημ Μςοζή ():  

Ώζηε λα ζνπ Γείμνπκε από ηα Μεγαιύηεξα εκεία 

Μαο.   

(Εενυ Κμνάκζμ 20:23) 

Καζ δ έκκμζα ημο: ‗κα είκαζ απυ ημοξ ααεφηαηα πζζημφξ‘ 

είκαζ υηζ αθμφ δεζ αοηά ηα ιεβάθα διεία, εα είκαζ αέααζμξ 

βζ‘ αοηυ ημ εέια, ζε ζδιείμ πμο δεκ οπάνπεζ πενίπηςζδ κα 

θηάζεζ άθθμξ άκενςπμξ ζε αοηυ ημ επίπεδμ, ηαζ έηζζ εα 

ιπμνέζεζ κα οπμθένεζ ζημ Ανυιμ ημο Ώθθάπ υ,ηζ μζ άθθμζ 

άκενςπμζ δε ιπμνμφκ κα ακηέλμοκ. Καζ εα δεζ υ,ηζ ανίζηεηαζ 
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ζηδκ εβηυζιζα γςή, είηε πνυηεζηαζ βζα πθμφηδ ηαζ πανέξ, 

είηε βζα αάζακα, ςξ ηάηζ πάνα πμθφ αζήιακημ.» 

Ώοηή δ ακαθμνά βζα ημ Νοπηενζκυ ηαλίδζ ημο Πνμθήηδ 

() είκαζ πμθφ ζοκμπηζηή, ηαζ μ ακαβκχζηδξ, ακ επζεοιεί 

πενζζζυηενεξ θεπημιένεζεξ βζα ημ βεβμκυξ, ιπμνεί κα 

ακαηνέλεζ ζε άθθα αζαθία πμο ακαθένμοκ θεπημιενχξ ηδ 

αζμβναθία ημο Πνμθήηδ.  

Ο ακαβκχζηδξ, υηακ δζααάγεζ ηδ μφνα Ώθ-Εζνά‘, 

αθέπεζ πςξ μ Ώθθάπ ακέθενε ηδκ ζζημνία ημο Νοπηενζκμφ 

Σαλζδζμφ ζε έκα ιυκμ Βδάθζμ, εκχ ζηδ ζοκέπεζα ακαθένεζ 

ηζξ αιανηίεξ ηςκ Βαναίςκ, ηαζ ημοξ θέεζ υηζ δ ηαεμδήβδζδ 

ανίζηεηαζ ιέζα ζ‘ αοηυ ημ Κμνάκζμ. Ίζςξ θακεί ζημκ 

ακαβκχζηδ υηζ αοηά ηα δφμ δε ζπεηίγμκηαζ, αθθά αοηυ δεκ 

ζζπφεζ, θυβς ημο υηζ αοηυ ημ Σαλίδζ έβζκε απυ ηδ Μέηηα 

πνμξ ημ Σγαιί Ώθ-Άηζα, ςξ έκδεζλδ ημο υηζ μζ Βαναίμζ εα 

εηενμκζζημφκ απυ ηδ εέζδ ημοξ ζηδκ δβεζία ηδξ 

ακενςπυηδηαξ, θυβς αοηχκ πμο έπμοκ δζαπνάλεζ, ηαζ υηζ μ 

Ώθθάπ εα ιεηαθένεζ αοηή ηδ εέζδ ζημκ Πνμθήηδ Σμο, ημκ 

Μςπάιιακη (), ηαζ εα ζοβηεκηνχζεζ ζημ πένζ ημο 

μθυηθδνμ ημ Κάθεζια ημο Ώαναάι () (επεζδή μ Ώαναάι 

είκαζ μ παηέναξ ηςκ Βαναίςκ ηαζ ηςκ Ώνάαςκ, ιέζς ηςκ 

βζςκ ημο, Εζαάη ηαζ Εζιαήθ ακηίζημζπα, εζνήκδ ζ‘αοημφξ). 

Αδθαδή ήθεε δ χνα δ δβεζία αοηή κα ιεηααζααζηεί απυ έκα 

έεκμξ ζε ηάπμζμ άθθμ. Ώπυ έκα έεκμξ πμο δ ζζημνία ημο 

είκαζ βειάηδ αιανηίεξ ηαζ επζεέζεζξ, ζε έκα έεκμξ απυ ημ 
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μπμίμ εα νεφζεζ δ αβαεμενβία ηαζ δ εοζέαεζα πνμξ υθδ ηδκ 

ακενςπυηδηα. 

 

Θ πρϊτθ υπόςχεςθ αφοςίωςθσ του Αλ-Άκαμπα 

Έπμοιε ακαθένεζ υηζ έλζ απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ 

Μεδίκα είπακ αζπαζηεί ημ Εζθάι ηαηά ηδκ επμπή ημο 

πνμζηοκήιαημξ ημο 11
μο

 έημοξ ηδξ Ώπμζημθήξ ημο Πνμθήηδ 

(), μζ μπμίμζ οπμζπέεδηακ ζημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ 

() κα ιεηαδχζμοκ ημ ιήκοιά ημο ζημ θαυ ημοξ. Ώπυ ηα 

απμηεθέζιαηα αοημφ ήηακ υηζ ηαηά ηδκ επμπή ημο επυιεκμο 

Πνμζηοκήιαημξ, δδθ. ημ 12
μ
 έημξ ηδξ Ώπμζημθήξ, δχδεηα 

άκενςπμζ ήνεακ ζημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ () ηαζ ημκ 

ζοκάκηδζακ ζημ ιένμξ Ώθ-Άηαιπα ηδξ Μέκα, υπμο ημο 

έδςζακ οπυζπεζδ αθμζίςζδξ. Ώπυ αοημφξ ημοξ δχδεηα 

ήηακ ηαζ πέκηε απυ ημοξ έλζ πμο είπακ αζπαζηεί ημ Εζθάι 

ηδκ πνμδβμφιεκδ πνμκζά.  

Ο Ώθ-Μπμοπάνζ ακέθενε υηζ μ ‗Ειπάκηα ιπζκ Ώζ-άιζη 

αθδβήεδηε υηζ μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () ημφξ είπε: 

«Βθάηε κα ιμο δχζεηε οπυζπεζδ αθμζίςζδξ ζημ κα ιδκ 

απμδίδεηε ηίπμηα ζημκ Ώθθάπ ζηδ θαηνεία, κα ιδκ ηθέαεηε, 

κα ιδ δζαπνάηηεηε ιμζπεία, κα ιδ ζημηχκεηε ηα παζδζά ζαξ 

(ηζξ ηυνεξ ζαξ), κα ιδ ιε παναημφζεηε ζε μπμζαδήπμηε ηαθή 

πνάλδ ζαξ δζαηάγς. πμζμξ απυ ζαξ εηπθδνχζεζ αοηά, δ 

αιμζαή ημο εα ανίζηεηαζ ζηα πένζα ημο Ώθθάπ. Καζ υπμζμξ 

δζαπνάλεζ ηάπμζα απυ αοηέξ ηζξ αιανηίεξ, ηαζ ιεηέπεζηα 
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θάαεζ ηδκ ηζιςνία ημο ηαηά ηδκ εβηυζιζα γςή, αοηή δ 

ηζιςνία εα θεζημονβήζεζ ςξ ελζθέςζδ βζ‘ αοηυκ απυ αοηήκ 

ηδκ αιανηία, ηαζ υπμζμξ δζαπνάλεζ ηάπμζα απυ αοηέξ ηζξ 

αιανηίεξ, αθθά μ Ώθθάπ ημ άθδζε ηνοθυ, ηυηε δ οπυεεζή 

ημο πενκά ζημκ Ώθθάπ. Ώκ εεθήζεζ, εα ημκ ηζιςνήζεζ, ηαζ 

ακ εεθήζεζ, εα ημκ ζοβπςνέζεζ.» 

Ο ‗Ειπάκηα ζοκέπζζε: «Κζ έηζζ ημο δχζαιε οπυζπεζδ 

αθμζίςζδξ.» 

Ο πρζςβθσ του Ιςλάμ ςτθ Μεδίνα 

Ώθμφ έβζκε αοηή δ οπυζπεζδ αθμζίςζδξ, ηαζ ηεθείςζε 

δ επμπή ημο Πνμζηοκήιαημξ, μ Πνμθήηδξ () έζηεζθε ιε 

αοημφξ ημοξ δχδεηα άκδνεξ ημκ πνχημ πνέζαδ ημο Εζθάι 

ζηδ Μεδίκα, βζα κα δζδάλεζ ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ εηεί ηζξ 

ηεθεημονβίεξ ημο Εζθάι ηαζ κα ελαπθχζεζ ημ Εζθάι ιεηαλφ 

αοηχκ πμο αηυια ήηακ εζδςθμθάηνεξ. Έηζζ, μ Πνμθήηδξ 

() δζάθελε έκακ κεανυ απυ ημοξ πνχημοξ πμο αζπάζηδηακ 

ημ Εζθάι, μ μπμίμξ θεβυηακ Μμφζα‗ιπ ιπζκ ‗Οοιάζν Ώθ-

Ώιπκηάνζ.  

Ο Μμφζα‗ιπ έιεζκε ζημ ζπίηζ ημο Άζ‗ακη ιπζκ 

Γμονάνα. Καζ μζ δφμ άνπζζακ κα ιεηαδίδμοκ ημ Μήκοια ημο 

Εζθάι ιε γήθμ ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ Μεδίκα, ιέπνζ πμο δεκ 

έιεζκε ηακέκα ζπίηζ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ πςνίξ κα έπεζ άκδνεξ 

ηαζ βοκαίηεξ Μμοζμοθιάκμοξ, εηηυξ απυ ηα ζπίηζα ηςκ 

Μπάκζ Οοιιάβζα ιπζκ Γάζκη, ηςκ Υάηια ηαζ ηςκ Οοά‗ζθ, 

ακάιεζα ζηα μπμία ήηακ μ πμζδηήξ Κάζξ ιπζκ Ώθ-Άζθαη, 
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ημκ μπμίμ οπάημοβακ, ηαζ εηείκμξ ζηάεδηε ςξ θνάβια 

ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ημο Εζθάι, ιέπνζ ημ πέιπημ έημξ απυ ηδ 

ιεηακάζηεοζδ. 

Πνζκ έθεεζ δ επμπή ημο επυιεκμο Πνμζηοκήιαημξ, 

δδθαδή ημ 13
μ
 έημξ ηδξ Ώπμζημθήξ ημο Πνμθήηδ (), μ 

Μμφζ‗αιπ ιπζκ ‗Οοιάζν επέζηνερε ζηδ Μέηηα θένκμκηαξ 

ηα ηαθά κέα ζημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ (), ηαζ 

ακαββέθθμκηάξ ημο ηζξ ζζημνίεξ βζα ημκ αζπαζιυ ημο Εζθάι 

απυ ηζξ θοθέξ ηδξ Μεδίκα ηαζ βζα ηδ δφκαιδ αοηχκ ηςκ 

θοθχκ ηαζ ηδκ πνμζηαζία πμο εα θάαεζ απυ αοηέξ ακ πάεζ 

ζηδ Μεδίκα. 

 

Θ δεφτερθ υπόςχεςθ αφοςίωςθσ του Αλ-‘Άκαμπα 

Καηά ηδκ επμπή ημο Πνμζηοκήιαημξ ημ 13
μ
 έημξ ηδξ 

Ώπμζημθήξ ημο Πνμθήηδ () ήθεακ βζα κα εηηεθέζμοκ ημ 

Πνμζηφκδια εαδμιήκηα ηαζ ηάηζ άκενςπμζ απυ ημοξ 

Μμοζμοθιάκμοξ ηδξ Μεδίκα. Ήνεακ ακάιεζα ζε άθθμοξ 

πνμζηοκδηέξ απυ ημ θαυ ημοξ, μζ μπμίμζ ήηακ αηυια 

εζδςθμθάηνεξ. Ώοημί μζ Μμοζμοθιάκμζ ακανςηζμφκηακ 

ιεηαλφ ημοξ, υηακ ήηακ αηυια ζηδ Μεδίκα: «Μέπνζ πυηε εα 

αθήζμοιε ημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ () κα πενζθένεηαζ 

εηδζςβιέκμξ ζηα αμοκά ηδξ Μέηηαξ ηαζ κα ηζκδοκεφεζ;» 

Καζ υηακ έθηαζακ ζηδ Μέηηα έβζκακ ιοζηζηέξ επαθέξ 

ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ημο Πνμθήηδ (), ηαηά ηζξ μπμίεξ 
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ζοιθχκδζακ κα ζοκακηζμφκηαζ ζηδκ ημζθάδα πμο ανίζηεηαζ 

ζημ Ώθ-‗Άηαιπα ηαηά ηδ κφπηα. 

Ο Κά‗ιπ ιπζκ Μάθζη Ώθ-Ώκζάνζ πενζβνάθεζ αοηήκ ηδκ 

ζζημνζηή ζοκάκηδζδ, ιέζς ηδξ μπμίαξ άθθαλε δ πμνεία ηδξ 

πάθδξ ιεηαλφ ηδξ απζζηίαξ ηαζ ημο Εζθάι, θέβμκηαξ: 

«Πήβαιε βζα Πνμζηφκδια ηαζ ηδ κφπηα εηείκδ 

πενζιέκαιε κα πενάζεζ ημ έκα ηνίημ ηδξ. Έπεζηα αβήηαιε 

ηνοθά ιέπνζ πμο ζοκακηδεήηαιε ζηδκ ημζθάδα ημο Ώθ-

‗Άηαιπα ιε ημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ (). Ήιαζηακ 

ηυηε εαδμιήκηα ηνεζξ άκδνεξ ηαζ δφμ βοκαίηεξ. Πενζιέκαιε 

ημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ (), ιέπνζ πμο ήνεε, ηαζ ιαγί 

ημο ήηακ μ εείμξ ημο, Ώθ-‗Ώιπάξ ιπζκ ‗Ώιπκη Ώθ-

Μμοηάθζιπ, μ μπμίμξ εηείκδ ηδκ διένα ήηακ αηυια 

εζδςθμθάηνδξ, ια ήεεθε κα έθεεζ βζα κα δζαζθαθίζεζ ηδκ 

αζθάθεζα ημο ακζρζμφ ημο (ημο Ώββεθζαθυνμο ημο Ώθθάπ 

).  

ηακ υθμζ ήηακ πανυκηεξ, μ Ώθ-‗Ώιπάξ ιπζκ ‗Aιπκη 

Ώθ-Μμοηηάθζιπ ήηακ μ πνχημξ πμο ιίθδζε, εέθμκηαξ κα 

ημοξ ελδβήζεζ ημκ ηίκδοκμ ηδξ εοεφκδξ πμο εα πέζεζ ζημοξ 

χιμοξ ημοξ ςξ ζοκέπεζα αοηήξ ηδξ ζοιιαπίαξ. Βίπε: ‗Χ, θαέ 

ηδξ Μεδίκα! η‘ αθήεεζα, υπςξ λένεηε, μ Μςπάιιακη () 

είκαζ αζθαθήξ ακάιεζά ιαξ. Καζ ειείξ ημκ πνμζηαηέραιε 

απυ εηείκμοξ απυ ημ θαυ ιαξ πμο ακηζηίεεκημ ζ‘ αοηυκ. 

Ώοηυξ ανίζηεηαζ ζε ηζιδιέκδ εέζδ ζημ θαυ ημο ηαζ έπεζ 

πνμζηαζία ζηδκ πυθδ ημο, ια δε δέπεηαζ, πανά ημ κα ένεεζ 

ιαγί ζαξ. Ώκ υιςξ αθέπεηε υηζ εα εηπθδνχζεηε αοηυ πμο 
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ημο οπμζπεεήηαηε, υηζ εα ημκ πνμζηαηέρεηε απυ υπμζμκ ημο 

ακηζηίεεηαζ, ηυηε εα πνέπεζ κα ημοααθήζεηε ηζξ ζοκέπεζεξ 

αοημφ. Καζ ακ αθέπεηε υηζ εα ημκ παναδίδαηε ή εα ημκ 

απμβμδηεφαηε, αθμφ ένεεζ ιαγί ζαξ, ηυηε ηαθφηενα αθήζηε 

ημκ απυ ηχνα, επεζδή ανίζηεηαζ ζε πνμζηαζία ακάιεζά 

ιαξ.‘ 

Ο Κά‗ιπ ηυηε είπε: ‗Ώημφζαιε αοηυ πμο είπεξ. Χ, 

Ώββεθζαθυνε ημο Ώθθάπ (), ηχνα ιίθα εζφ. Καζ δε εα 

ανεζξ απυ ιαξ βζα ζέκα ηαζ βζα ημκ Κφνζυ ζμο, πανά ιυκμκ 

αοηά πμο αβαπάξ.‘  

Συηε μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () ιίθδζε ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα δυεδηε δ οπυζπεζδ αθμζίςζδξ.» 

Ο Ώθ-Ειάι Άπιακη ακέθενε υηζ μ Σγάιπζν είπε: 

«Βίπαιε: ‗Χ, Ώββεθζαθυνε ημο Ώθθάπ (), ζε ηζ κα ζμο 

οπμζπεεμφιε αθμζίςζδ;‘ Συηε, μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ 

() είπε: ‗Να ιε οπαημφηε ηαηά ηδκ εκένβεζά ζαξ ηαζ αηυια 

ηαζ ηαηά ηδ κςενυηδηά ζαξ. Να λμδεφεηε βζα ημοξ θηςπμφξ 

βζα πάνδ ημο Ώθθάπ υηακ είζηε εοηαηάζηαημζ, αθθά ηαζ υηακ 

είζηε ζε μζημκμιζηή δοζπένεζα. Να δζαηάγεηε ημ ηαθυ ηαζ κα 

απαβμνεφεηε ημ ηαηυ. Να είζηε ζηαεενμί ζημ Ανυιμ ημο 

Ώθθάπ ηαζ κα ηαεζενχκεηε ηδ ιανηονία βζα πάνδ ημο Ώθθάπ, 

θέβμκηαξ ηδκ αθήεεζα, πςνίξ κα θμαάζηε ηα θυβζα ηςκ 

ακενχπςκ. Καζ κα ιε οπμζηδνίγεηε υηακ εα ένες ζ‘ εζάξ, 

ηαζ κα ιε πνμζηαηέρεηε απυ μηζδήπμηε εα πνμζηαηεφαηε ημκ 

εαοηυ ζαξ, ηαζ ηζξ ζογφβμοξ ζαξ ηαζ ηα παζδζά ζαξ. Καζ βζ‘ 

αοηυ εα θάαεηε ημκ Πανάδεζζμ.‘» 



 

237 

Θ επιβεβαίωςθ του κινδφνου τθσ υπόςχεςθσ 

αφοςίωςθσ 

Μεηά απυ αοηήκ ηδ ζοκμιζθία ζπεηζηά ιε ημοξ υνμοξ 

ηδξ οπυζπεζδξ αθμζίςζδξ, ηαζ αθμφ υθμζ ζοιθχκδζακ κα 

ηδκ εηπθδνχζμοκ, ηυηε δφμ άκδνεξ απυ εηείκμοξ ημοξ πέκηε 

πμο είπακ αζπαζηεί ημ Εζθάι πνχημζ απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ 

Μεδίκα, μ έκαξ ιεηά ημκ άθθμκ, ζδηχεδηακ βζα κα ιζθήζμοκ 

ζημ θαυ ημοξ επζαεααζχκμκηαξ ημκ ηίκδοκμ ηδξ εοεφκδξ 

αοηήξ, χζηε μζ άκενςπμζ κα έπμοκ πθήνδ επίβκςζδ ημο 

εέιαημξ, ηαζ χζηε ηαζ μζ δφμ κα ιάεμοκ ημ ηαηά πυζμ 

έημζιμζ ήηακ μζ άκενςπμζ ημο θαμφ ημοξ κα εοζζαζημφκ βζ‘ 

αοηυκ ημ ζημπυ. 

Ο Ώθ-‗Ώιπάξ ιπζκ ‗Ειπάκηα ιπζκ Νάκηθα είπε: 

«Καηακμείηε βζα πμζμ πνάβια δίκεηε οπυζπεζδ αθμζίςζδξ 

ζ‘ αοηυκ ημκ άκδνα;» Βίπακ: «Ναζ.» Βηείκμξ ζοκέπζζε: 

«Αίκεηε οπυζπεζδ αθμζίςζδξ ζ‘ αοηυκ ημκ άκδνα, ζημ κα 

πμθειήζεηε ημκ ενοενυ ηαζ ημκ ιαφνμ απυ ημοξ ακενχπμοξ 

(ημκ μπμζμκδήπμηε εέθεζ κα ημκ αθάρεζ). Καζ ακ αθέπεηε υηζ 

υηακ παεμφκ ηα πθμφηδ ζαξ ηαζ ζημηςεμφκ μζ εοβεκείξ ζαξ, 

ηυηε εα ημκ παναδίδαηε, ηυηε αθήζηε ημκ απυ ηχνα. Βπεζδή 

ακ ημ ηάκεηε αοηυ, ια ημκ Ώθθάπ, εα θάαεηε ηζξ 

απμβμδηεφζεζξ ηδξ εβηυζιζαξ γςήξ ηαζ ηδξ Μέθθμοζαξ. Καζ 

ακ αθέπεηε υηζ εα εηπθδνχζεηε αοηά πμο ημο 

οπμζπεεήηαηε, αηυια ηζ ακ λμδέρεηε ηα πθμφηδ ζαξ ηαζ 

ζημηςεμφκ μζ εοβεκείξ άκενςπμζ ιεηαλφ ζαξ, ηυηε πάνηε 
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ημκ. Μα ημκ Ώθθάπ, αοηυ είκαζ ημ ηαθφηενμ πνάβια ζηδκ 

εβηυζιζα ηαζ ζηδ Μέθθμοζα Γςή.» 

Συηε, μζ άκενςπμζ ημο απάκηδζακ: «Βιείξ εα ημκ 

πάνμοιε, αηυια ηζ ακ πάζμοιε ηα πθμφηδ ιαξ ηαζ 

ζημηςεμφκ μζ εοβεκείξ ιαξ.» Καζ είπακ ζημκ Ώββεθζαθυνμ 

ημο Ώθθάπ (): «Χ, Ώββεθζαθυνε ημο Ώθθάπ! Σζ εα 

θάαμοιε ακ ηδκ εηπθδνχζμοιε (ηδκ οπυζπεζδ);». Ο 

Πνμθήηδξ () είπε: «Σμκ Πανάδεζζμ.». Σμο είπακ: «Συηε 

δχζε ιαξ ημ πένζ ζμο, χζηε κα ζμο δχζμοιε οπυζπεζδ 

αθμζίςζδξ.»  

Βπίζδξ, μ Σγάιπζν ακέθενε: «Σμο δχζαιε ηδκ 

οπυζπεζδ αθμζίςζδξ ηαζ μ Άζ‗ακη ιπζκ Γμονάνα, μ μπμίμξ 

ήηακ μ ιζηνυηενμξ ζε δθζηία απυ ημοξ εαδμιήκηα, έπζαζε ημ 

πένζ ημο Ώββεθζαθυνμο ημο Ώθθάπ () ηαζ είπε: ‗ζβά, ς, 

θαέ ηδξ Μεδίκα! Αεκ ήνεαιε εδχ, πανά επεζδή βκςνίγμοιε 

ηαθά υηζ είκαζ αοηυξ μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ (), ηαζ 

βκςνίγμοιε πμθφ ηαθά υηζ ακ ημκ πάνμοιε ζήιενα εα 

έπμοιε απμηθεζζιυ απυ υθμοξ ημοξ Άνααεξ, ηαζ υηζ εα 

ακηζιεηςπίζμοιε ηα λίθδ ημοξ ηαζ μζ εοβεκείξ ιαξ εα 

ζημηςεμφκ. Ώκ, υιςξ, ημ οπμιείκεηε, ηυηε πάνηε ημκ. Καζ δ 

αιμζαή ζαξ ανίζηεηαζ ζημ πένζ ημο Ώθθάπ. Ώκ, υιςξ, 

θμαάζηε, ηυηε αθήζηε ημκ απυ ηχνα, επεζδή αοηυ εα είκαζ 

πζμ απμδεηηή δζηαζμθμβία εκχπζμκ ημο Ώθθάπ.‘» 

Επικφρωςθ τθσ υπόςχεςθσ αφοςίωςθσ 
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Ώθμφ άημοζακ ημοξ υνμοξ ηδξ οπυζπεζδξ αθμζίςζδξ, 

ηαζ ιεηά απυ αοηέξ ηζξ αεααζχζεζξ, ηδ ιία ιεηά απυ ηδκ 

άθθδ, ηυηε άνπζζε δ επζηφνςζδ ηδξ οπυζπεζδξ αθμζίςζδξ 

ιε πεζναρίεξ. Ο Σγάιπζν είπε υηζ αθμφ μ Άζ‗ακη ιπζκ 

Γμονάνα ηεθείςζε ηα θυβζα ημο, μζ οπυθμζπμζ ημο είπακ: «Χ, 

Άζ‗ακη, απμιάηνοκε ημ πένζ ζμο, ια ημκ Ώθθάπ, δε εα 

εβηαηαθείρμοιε αοηήκ ηδκ οπυζπεζδ αθμζίςζδξ.». Καζ έηζζ 

έκαξ-έκαξ έδζκε οπυζπεζδ αθμζίςζδξ ζημκ Ώββεθζαθυνμ 

ημο Ώθθάπ (), δίκμκηάξ ημο ημ πένζ ημο. Μα δ οπυζπεζδ 

αθμζίςζδξ ηςκ δφμ βοκαζηχκ πμο ήηακ εηεί, έβζκε ιυκμ ιε 

ηα θυβζα, βζαηί μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () πμηέ δεκ 

έηακε πεζναρία ιε βοκαίηεξ.  

Ζνασ διάβολοσ ανακαλφπτει τθ ςυμφωνία 

Ώθμφ έβζκε δ οπυζπεζδ αθμζίςζδξ, ηαζ μζ άκενςπμζ 

ήηακ έημζιμζ κα θφβμοκ, έκαξ δζάαμθμξ, απυ ημοξ 

εζδςθμθάηνεξ ηδξ Μέηηαξ, ακαηάθορε αοηήκ ηδ ζοιθςκία. 

Καζ αθμφ δ ακαηάθορδ έβζκε υηακ δ ζοιθςκία είπε ζπεδυκ 

μθμηθδνςεεί, δεκ είπε ηδ δοκαηυηδηα κα εκδιενχζεζ 

ιοζηζηά εβηαίνςξ ημοξ Κμονάζξ, βζα κα ημοξ αζθκζδζάζμοκ 

ζημ ζδιείμ ηδξ ζοκάκηδζδξ, ηζ έηζζ αοηυξ μ δζάαμθμξ 

ηαηέθοβε ζε έκα ρδθυ ζδιείμ ηαζ άνπζζε κα θςκάγεζ ιε υθδ 

ημο ηδ δφκαιδ: «Χ, Κμονάζξ, ζπεφζηε ζ‘ αοημφξ ημοξ 

απμζηάηεξ, πμο ζοβηεκηνχεδηακ βζα κα ζαξ πμθειήζμοκ.». 

Συηε, μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () άημοζε αοηά ηα θυβζα, 

ηαζ είπε ζημοξ ακενχπμοξ κα θφβμοκ πνμξ ημ ηανααάκζ 

ημοξ. Μα μ Ώθ-‗Ώιπάξ ιπζκ ‗Ειπάκηα ιπζκ Νάκηθα είπε 
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ζημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ (): «Μα Ώοηυκ πμο ζε 

έζηεζθε ιε ηδκ αθήεεζα! Ώκ επζεοιείξ, αφνζμ κα ημοξ 

πμθειήζμοιε ιε ηα ζπαεζά ιαξ.» Μα μ Ώββεθζαθυνμξ ημο 

Ώθθάπ () ημφ είπε: «Αε δζαηαπηήηαιε αοηυ. Ώπθχξ 

επζζηνέρηε ζημ ηανααάκζ ζαξ.». Καζ έηζζ επέζηνερακ ηαζ 

ημζιήεδηακ ιέπνζ ηδκ επυιεκδ ιένα. 

Οι Κουράισ εκφράηουν τα παράπονά τουσ ςτουσ 

θγζτεσ τθσ Μεδίνα 

ηακ αοηυ ημ ζοιαάκ έθηαζε ζη‘ αοηζά ηςκ Κμονάζξ 

πνμηάθεζε ιεβάθμ ευνοαμ ακάιεζά ημοξ, ηαζ έπεζακ ζε 

ιεβάθδ ζφβποζδ ηαζ εθίρδ, αθμφ βκχνζγακ ηαθά ηζξ 

ζοκέπεζεξ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιζα ηέημζα οπυζπεζδ 

αθμζίςζδξ, δδθαδή εα επδνέαγε ηζξ γςέξ ηαζ ηζξ πενζμοζίεξ 

ημοξ. Έηζζ, ηδκ άθθδ ιένα έζηεζθακ ιζα ακηζπνμζςπεία απυ 

ημοξ δβέηεξ ηδξ Μέηηα πνμξ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Μεδίκα. Οζ 

ακηζπνυζςπμζ ημοξ είπακ: «Χ, θαέ ημο Ώθ-Υάγναηγ (ιζα 

θοθή ζηδ Μεδίκα)! Έθηαζε ζηδ βκχζδ ιαξ υηζ ήνεαηε ζημκ 

Μςπάιιακη () βζα κα ημκ πάνεηε απυ ειάξ ηαζ κα ημο 

δχζεηε οπυζπεζδ αθμζίςζδξ ζημκ πυθειμ εκακηίμκ ιαξ. 

Μα ημκ Ώθθάπ, δεκ οπάνπεζ ηαιία θοθή απυ ημοξ Άνααεξ ιε 

ηδκ μπμία ιζζμφιε κα έπμοιε πυθειμ, πενζζζυηενμ απυ 

εζάξ.»  

Μα μζ εζδςθμθάηνεξ απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Μεδίκα 

δεκ ήλενακ ηίπμηα βζ‘ αοηήκ ηδκ οπυζπεζδ αθμζίςζδξ, αθμφ 

έβζκε ζε πθήνδ ιοζηζηυηδηα. Έηζζ, άνπζζακ κα μνηίγμκηαζ 
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υηζ δεκ είπε βίκεζ ηάηζ ηέημζμ, ηαζ υηζ δεκ είπακ ιάεεζ υηζ είπε 

βίκεζ. Μα μζ Μμοζμοθιάκμζ ιεηαλφ ημοξ άνπζζακ κα 

ημζηάγμοκ μ έκαξ ημκ άθθμκ, πςνίξ κα θέκε ηίπμηα, μφηε κα 

ημ απμννίπημοκ, μφηε κα ημ επζαεααζχκμοκ. Έηζζ, δ 

ακηζπνμζςπεία πείζηδηε υηζ δεκ είπε βίκεζ ηίπμηα. 

Επιβεβαίωςθ του γεγονότοσ για τουσ Κουράισ 

Οζ δβέηεξ ηςκ Κμονάζξ επέζηνερακ ζηδ Μέηηα ζπεδυκ 

αέααζμζ υηζ δεκ είπε βίκεζ ηίπμηα. Ώθθά, παν‘ υθα αοηά, 

ζοκέπζζακ κα ελεηάγμοκ ημ γήηδια, ιέπνζ πμο αεααζχεδηε 

ζ‘ αοημφξ υηζ δ οπυζπεζδ αθμζίςζδξ είπε πνάβιαηζ ζοιαεί. 

Ώοηυ έβζκε αθμφ μζ πνμζηοκδηέξ έθοβακ βζα ηζξ θοθέξ ημοξ. 

Έηζζ, μζ ηαααθάνδδεξ πμθειζζηέξ άνπζζακ κα ηοκδβμφκ ημοξ 

πνμζηοκδηέξ απυ ηδ Μεδίκα, αθθά ήηακ πζα ανβά.  

Ώοηυ ήηακ ημ βεβμκυξ ηδξ δεφηενδξ οπυζπεζδξ 

αθμζίςζδξ ημο Ώθ-‗Άηαιπα, δ μπμία έβζκε ζε έκα 

πενζαάθθμκ βειάημ αβάπδ, αθμζίςζδ ηαζ οπμζηήνζλδ 

ιεηαλφ ηςκ πζζηχκ ηδξ Μέηηα ηαζ ηδξ Μεδίκαξ. Βπίζδξ, 

έβζκε ζε ηθίια αοημπεπμίεδζδξ πνμξ αοηυκ ημ ζηυπμ. Ώθμφ 

έκαξ πζζηυξ απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Μεδίκαξ οπμζηδνίγεζ 

ημκ αδφκαιμ αδεθθυ ημο απυ ηδ Μέηηα ηαζ ελμνβίγεηαζ απυ 

αοηυκ πμο ημκ αδζηεί, ηαζ αζζεάκεηαζ αβάπδ πνμξ ημκ 

αδεθθυ ημο πμο ημκ αβαπά βζα πάνδ ημο Ώθθάπ. Ώοηά ηα 

ζοκαζζεήιαηα δεκ ήηακ πνμζςνζκά, ηαζ δε εα πανένπμκημ 

ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο, αθθά δ πδβή ημοξ ήηακ δ πίζηδ 

ζημκ Ώθθάπ ηαζ ζημκ Ώββεθζαθυνμ Σμο (), ηαζ ζημ ΐζαθίμ 
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Σμο. Σέημζα ήηακ δ πίζηδ, πμο δε εα ιπμνμφζε κα δζχλεζ 

ηαιία δφκαιδ επίεεζδξ ηαζ αδζηίαξ. 

 

Θ Μετανάςτευςθ προσ τθ Μεδίνα 

Ώθμφ έβζκε δ δεφηενδ οπυζπεζδ αθμζίςζδξ ημο Ώθ-

‗Άηαιπα ηαζ ημ Εζθάι πέηοπε κα πηίζεζ ιζα ηαζκμφνβζα 

παηνίδα, ηυηε μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () έδςζε ζημοξ 

Μμοζμοθιάκμοξ ηδκ άδεζα κα ιεηακαζηεφζμοκ πνμξ αοηήκ 

ηδκ ηαζκμφνβζα παηνίδα. 

Μα ηέημζα ιεηακάζηεοζδ δε ζδιαίκεζ πανά ημ κα 

πάζμοκ μζ Μμοζμοθιάκμζ ηα εβηυζιζα ζοιθένμκηά ημοξ, 

ηαζ κα εοζζάζμοκ ηζξ πενζμοζίεξ ημοξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ημ κα 

πνμζπαεήζεζ μ ηαεέκαξ ημοξ κα ζχζεζ ιυκμ ημκ εαοηυ ημο, 

δδθαδή κα αθήζεζ πίζς ηα πάκηα ηαζ κα θφβεζ πςνίξ κα 

πάνεζ ηίπμηα πανά ιυκμ ημκ εαοηυ ημο, ηαζ αηυια ηζ έηζζ, 

αζζεάκμκηακ υηζ εα ιπμνμφζε κα παεεί ηαζ μ ίδζμξ ζηδκ 

ανπή ή ζημ ηέθμξ ημο δνυιμο, ηαζ υηζ πνμπςνμφζακ πνμξ 

έκα άβκςζημ ιέθθμκ, ημ μπμίμ δεκ λένεζ ηζ ζφβποζδ ηαζ 

εθίρδ ιπμνεί κα ημο θένεζ. 

Έηζζ, μζ Μμοζμοθιάκμζ άνπζζακ κα ιεηακαζηεφμοκ, 

παν‘ υ,ηζ ήλενακ υθα αοηά. Βπίζδξ, μζ εζδςθμθάηνεξ ηδξ 

Μέηηα πνμζπαεμφζακ κα ημοξ απμηνέρμοκ απυ ημ κα 

θφβμοκ, θυβς ημο υηζ ήλενακ υηζ ηάηζ ηέημζμ εα ιπμνμφζε 
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κα ημοξ θένεζ ηζκδφκμοξ. Παναηάης εα ακαθένμοιε ηάπμζα 

παναδείβιαηα απυ αοηυ. 

1. Ο Άιπμο άθαια ήηακ απυ ημοξ πνχημοξ ιεηακάζηεξ πμο 

πήβακ ζηδ Μεδίκα. ηακ απμθάζζζε κα ιεηακαζηεφζεζ, ηυηε 

δ μζημβέκεζα ηδξ βοκαίηαξ ημο είπε: «Βίκαζ δ ροπή ζμο, ηαζ 

είζαζ εθεφεενμξ κα απμθαζίζεζξ βζ‘ αοηήκ, ια ηδκ ηυνδ ιαξ 

δε εα ηδκ αθήζμοιε κα ιεηακαζηεφζεζ ιαγί ζμο.». Έηζζ, ημο 

πήνακ ηδ βοκαίηα ημο, ηαζ έθοβε ιυκμξ ημο. Μα δ 

μζημβέκεζά ημο εφιςζακ ηαζ είπακ ζηδκ μζημβέκεζα ηδξ 

βοκαίηαξ ημο: «Ώθμφ δεκ ηδκ αθήζαηε κα θφβεζ ιε ημκ 

άκδνα ηδξ, δε εα αθήζμοιε μφηε ειείξ ημκ εββμκυ ιαξ ιαγί 

ηδξ.». Άνπζζακ κα ηνααμφκ ηαζ μζ δφμ ημ παζδί, ιέπνζ πμο 

ημο έαβαθακ ημκ χιμ. Σεθζηά, δ μζημβέκεζα ημο Άιπμο 

άθαια πήνακ ημ παζδί ηαζ πήβακ ζημ ζπίηζ ημοξ.  

Δ Οοιι άθαια, αθμφ έθοβε μ άκδναξ ηδξ ηαζ ηδξ 

είπακ πάνεζ ημ παζδί ηδξ, έαβαζκε ηάεε ιένα ζηδκ πενζμπή 

Ώθ-Άιπηαπ, ηθαίβμκηαξ ιέπνζ ημ ανάδο. Έιεζκε ζ‘ αοηήκ 

ηδκ ηαηάζηαζδ πενίπμο έκακ πνυκμ, ιέπνζ πμο ηάπμζμξ απυ 

ηδκ μζημβέκεζά ηδξ ηδ θοπήεδηε ηαζ είπε ζημοξ οπυθμζπμοξ: 

«Ώθήζηε ηδκ, ηδκ ηαδιέκδ, πμο ηδ πςνίζαηε απυ ημ παζδί 

ηδξ ηαζ απυ ημκ άκδνα ηδξ, κα θφβεζ ηαζ κα πάεζ ζημκ άκδνα 

ηδξ.». Συηε ηδξ είπακ: «Ώκ εεξ, πήβαζκε ζημκ άκδνα ζμο.» 

Έηζζ, εηείκδ πήβε ηαζ πήνε ημ παζδί ηδξ απυ ηδκ μζημβέκεζα 

ημο άκδνα ηδξ, ηαζ ιεηακάζηεοζακ ιαγί πνμξ ηδ Μεδίκα, ιζα 

δζαδνμιή πενίπμο 500 πζθζυιεηνα, ηαηά ηδκ μπμία πέναζε 

ιέζα απυ ρδθά αμοκά ηαζ ηαηαζηνμθζηέξ ημζθάδεξ. ηακ 
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έθηαζε ζηδκ πενζμπή Ώη-ΣακαΎι, ηδ ζοκάκηδζε μ Οοειάκ 

ιπζκ Σάθπα, ηαζ δεκ ηδκ άθδζε ιέπνζ κα θηάζμοκ ζηδ 

Μεδίκα. ηακ ήηακ έλς απυ ηδκ ηςιυπμθδ πμο θέβεηαζ 

Κζιπά‘, ηδξ είπε: «Ο άκδναξ ζμο ανίζηεηαζ ζ‘ αοηήκ ηδκ 

ηςιυπμθδ. Μπεξ, θμζπυκ, ζ‘ αοηή, ιε ηδκ εοθμβία ημο 

Ώθθάπ.». Έπεζηα ηδκ άθδζε ηαζ επέζηνερε ζηδ Μέηηα. 

2. Ο μοπάζιπ μ ΐογακηζκυξ, μ μπμίμξ υηακ ήεεθε κα 

ιεηακαζηεφζεζ, ηυηε μζ άπζζημζ ηςκ Κμονάζξ ημο είπακ: 

«Ήνεεξ ζ‘ ειάξ ςξ έκα ηίπμηα, ηζ έπεζηα ηα πθμφηδ ζμο 

αολήεδηακ ιαγί ιαξ. Καζ έθηαζεξ ζηδ εέζδ υπμο έθηαζεξ. 

Σχνα εεξ κα θφβεζξ ιε ηα πθμφηδ ζμο ηαζ ιε ηδ γςή ζμο; 

Μα ημκ Ώθθάπ, αοηυ δε εα βίκεζ πμηέ.». Συηε μ μοπάζιπ 

ημφξ είπε: «Ώκ ζαξ αθήζς ηα πθμφηδ ιμο εα ιε αθήζεηε;» 

Βίπακ: «Ναζ.». Βηείκμξ είπε: «Συηε, ζαξ αθήκς υθα ηα 

πθμφηδ ιμο.». ηακ έθηαζακ ζημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ 

() ηα θυβζα ημο μοπάζιπ, είπε: «Κένδζζε μ μοπάζιπ, 

ηένδζζε μ μοπάζιπ.» 

3. Ο ‗Οφιαν ιπζκ Ώθ-Υαηηάιπ, μ Ώβζάξ ιπζκ Άιπζ Ραιπί‗α 

ηαζ μ Υζζάι ιπζκ Ώθ-‗Ώξ ιπζκ Οοά‘ζθ ζοιθχκδζακ κα 

ζοκακηδεμφκ ημ πνςί ζε έκα ζδιείμ πμο θέβεηαζ Ώη-

Σακάκημοιπ ηαζ απυ εηεί κα θφβμοκ βζα ηδ Μεδίκα. Έηζζ, μ 

‗Οφιαν ζοκακηήεδηε ιε ημκ Ώβζάξ, ια μ Υζζάι 

πανειπμδίζηδηε απυ ηδκ μζημβέκεζά ημο. Καζ υηακ έθηαζακ 

ζηδ Μεδίκα ηζ έιεζκακ ζηδκ ηςιυπμθδ Κζιπά‘, ήνεε μ 

Άιπμο Σγαπθ ιε ημκ αδεθθυ ημο, Ώθ-Υάνζε, ζημκ Ώβζάξ. Οζ 

ηνεζξ ημοξ είπακ ηδκ ίδζα ιδηένα, ηδκ Ώζιά‘ ιπζκεη 
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Μμοπανάιπα. Σμο είπακ: «Δ ιδηένα ζμο μνηίζηδηε κα ιδ 

αάθεζ ζηα ιαθθζά ηδξ πηέκα, ηαζ κα ιδκ ηαείζεζ ζε ηαιία 

ζηζά ιέπνζ κα ζε δεζ.». Έηζζ, μ Ώβζάξ ηδ θοπήεδηε. Συηε μ 

‗Οφιαν ημφ είπε: «Χ, Ώβζάξ, ια ημκ Ώθθάπ, αοημί δε εέθμοκ 

πανά κα ζε δεθεάζμοκ ιαηνζά απυ δ ενδζηεία ζμο. 

Πνυζελέ ημοξ, θμζπυκ. Μα ημκ Ώθθάπ, ακ μζ ρείνεξ αθάρμοκ 

ηδκ ιδηένα ζμο, εα πηεκίζεζ ηα ιαθθζά ηδξ, ηαζ ακ δ γέζηδ 

ηδξ Μέηηα ηδ πηοπήζεζ, εα ηαείζεζ ζηδ ζηζά.». Μα μ Ώβζάξ 

επέιεζκε κα θφβεζ ιαγί ημοξ βζα κα δεζ ηδ ιδηένα ημο. Συηε μ 

‗Οφιαν ημφ είπε: «Ώκ επζιέκεζξ, ηυηε πάνε ηδκ ηαιήθα ιμο, 

πμο είκαζ πμθφ βνήβμνδ, ηαζ ιδκ ηαηέαεζξ απυ ηδ πθάηδ ηδξ. 

Ώκ, θμζπυκ, αζζεακεείξ μπμζαδήπμηε αιθζαμθία βζ‘ αοημφξ, 

ηυηε ηνέλε.». Έηζζ, μ Ώβζάξ έθοβε ιαγί ημοξ, ηαζ ηαηά ηδ 

δζαδνμιή ημοξ μ Άιπμο Σγαπθ ημφ είπε: «Χ, βζε ηδξ ιδηέναξ 

ιμο! Μα ημκ Ώθθάπ, αζζεάκμιαζ υηζ δ ηαιήθα ιμο είκαζ 

πμθφ ζηθδνή. Μμο δίκεζξ ηδ δζηή ζμο;». Βηείκμξ είπε: 

«Ναζ.». ηακ ηαηέαδηακ ημκ έπζαζακ ηαζ ημκ έδεζακ, ηαζ 

ιπήηακ ζηδ Μέηηα ιε ημκ Ώβζάξ δειέκμ, θέβμκηαξ: «Χ, θαέ 

ηδξ Μέηηαξ, έηζζ κα ηάκεηε ζημοξ ακυδημοξ ιεηαλφ ζαξ, 

υπςξ ηάκαιε ηζ ειείξ ζ‘ αοηυκ ημκ ακυδημ.». 

Ώοηά είκαζ ηνία παναδείβιαηα βζα ημ ηζ έηακακ μζ 

εζδςθμθάηνεξ ζε υπμζμκ ήεεθε κα ιεηακαζηεφζεζ. Παν‘ υθα 

αοηά, μζ Μμοζμοθιάκμζ έθοβακ δζαδμπζηά, ηαζ ιεηά απυ δφμ 

ιήκεξ ηαζ ιενζηέξ ιένεξ απυ ηδ δεφηενδ οπυζπεζδ 

αθμζίςζδξ, δεκ έιεζκε ζηδ Μέηηα ηακέκαξ Μμοζμοθιάκμξ, 

πανά ιυκμκ μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () ιαγί ιε ημκ 

Άιπμο Μπαην ηαζ ημκ ‗Άθζ, ηαζ υπμζμκ ημκ είπακ ηναηήζεζ 
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μζ εζδςθμθάηνεξ πανά ηδ εέθδζή ημο. Έηζζ, μ Ώββεθζαθυνμξ 

ημο Ώθθάπ () έιεζκε πενζιέκμκηαξ ηδκ εκημθή απυ ημκ 

Ώθθάπ βζα ημ πυηε κα θφβεζ.  

 

τον Οίκο του Αν-Νάντουα (Θ βουλι των Κουράισ) 

ηακ μζ εζδςθμθάηνεξ είδακ υηζ μζ φκηνμθμζ ημο 

Ώββεθζαθυνμο ημο Ώθθάπ () έθοβακ ηαζ πήνακ ιαγί ημοξ 

ηα παζδζά ημοξ, ηα γχα ημοξ ηαζ ηζξ πενζμοζίεξ ημοξ ζηζξ δφμ 

θοθέξ Ώθ-Άμοξ ηαζ Ώθ-Υάγναηγ ηδξ Μεδίκαξ, θοπήεδηακ 

πμθφ ηαζ έπεζακ ζε ιεβάθδ ακδζοπία, επεζδή ιπνμζηά ημοξ 

ειθακίζηδηε έκαξ ιεβάθμξ ηίκδοκμξ, μ μπμίμξ άνπζζε κα 

απεζθεί ηδκ εζδςθμθαηνζηή ηαζ μζημκμιζηή ημζκςκία ημοξ. 

Γκχνζγακ ημκ παναηηήνα ηαζ ηδκ επζννμή πμο αζημφζε μ 

Μςπάιιακη (), ηαεχξ ηαζ ηδκ ηεθεζυηδηα ηδξ δβεζίαξ ηαζ 

ηδξ ηαεμδήβδζήξ ημο, ηαζ βκχνζγακ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηςκ 

οκηνυθςκ ημο, πμο ήηακ εανναθέα ηαζ ζηαεενή. Γκχνζγακ 

επίζδξ ημκ παναηηήνα ηςκ θμβζηχκ ακενχπςκ ηςκ θοθχκ 

Ώθ-Άμοξ ηαζ Ώθ-Υάγναηγ ηαζ ηδ δφκαιή ημοξ ηαζ ηδκ ηάζδ 

βζα ζοιθζθίςζδ ηαζ ηαθμζφκδ ηςκ δβεηχκ ημοξ, ηαεχξ ηαζ 

ηδ ζηναηδβζηή εέζδ ηδξ Μεδίκα, αθμφ ηα ηανααάκζα πμο 

ένπμκηακ απυ ηδκ Τειέκδ πνμξ ηδ ονία πενκμφζακ απυ 

εηεί, εκχ μζ ηάημζημζ ηδξ Μέηηα είπακ ειπμνζηή ζπέζδ ιε 

ηδ ονία, πενίπμο 250 πζθζάδςκ πνοζχκ δδκανίςκ ηάεε 

πνυκμ. Έηζζ, μζ Κμονάζξ ηαηάθααακ ημ ιεβάθμ ηίκδοκμ πμο 

εα οπήνπε ακ ημ Εζθαιζηυ Κάθεζια έανζζηε έδνα ζηδ 

Μεδίκα, ηαζ ακ είπακ εκακηίμκ ημοξ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ 
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Μεδίκα. Γζ‘ αοηυ μζ Κμονάζξ άνπζζακ κα ακαγδημφκ ημ 

ηαθφηενμ ιέζμ βζα κα απμιαηνφκμοκ αοηυκ ημκ ηίκδοκμ, 

ημο μπμίμο δ ιμκαδζηή πδβή ήηακ αοηυξ πμο ημοααθμφζε ημ 

θάαανμ ημο Εζθαιζημφ Καθέζιαημξ, ημκ Μςπάιιακη ().  

Σδκ Πέιπηδ, 26 ημο ιήκα άθαν, ηαηά ημ 14
μ
 έημξ ηδξ 

Ώπμζημθήξ ημο Πνμθήηδ () δδθαδή ηδ 10δ επηειανίμο 

ημο έημοξ 622 ι.Υ.,  δδθαδή ιεηά απυ δουιζζζ ιήκεξ απυ ηδ 

δεφηενδ οπυζπεζδ αθμζίςζδξ ημο Ώθ-‗Άηαιπα, δ αμοθή 

ηδξ Μέηηαξ (Οίημξ ημο Ώκ-Νάκημοα) ζοβηάθεζε ηδ 

ζδιακηζηυηενδ ζοκέθεοζδ ζηδκ ζζημνία ηδξ. ‘ αοηήκ ηδ 

ζοκέθεοζδ ήνεακ υθμζ μζ ακηζπνυζςπμζ ηςκ θοθχκ ηςκ 

Κμονάζξ βζα κα δζααμοθεοημφκ ηαζ κα ανμοκ έκα ζπέδζμ, ημ 

μπμίμ εα ζηαιαημφζε βνήβμνα αοηυκ πμο ηναημφζε ημ 

θάαανμ ημο Εζθαιζημφ Καθέζιαημξ, ημκ Μςπάιιακη (). 

Κάπμζμζ απυ ημοξ ακηζπνμζχπμοξ ηδξ ζοκέθεοζδξ ήηακ: 

1. Ο Άιπμο Σγαπθ ιπζκ Υζζάι, ακηζπνυζςπμξ ηδξ θοθήξ 

Μπάκζ Μαπγμφι, 

2,3,4. Ο Σγμοιπάζν ιπζκ Μμφη‗ζι, μ Σμο‗άζια ιπζκ ‗Οοκηάζ 

ηαζ μ Ώθ- Υάνζε ιπζκ ‗Άιζν, ακηζπνυζςπμζ ηδξ θοθήξ 

Μπάκζ Νάμοθαθ ζιπκ ‗Ώιπκη Μακάθ, 

5,6,7. Ο άζιπα ηαζ μ ‗Οφηιπα, βζμζ ημο Ραιπί‗α, ηαζ μ 

Άιπμο μοθοάκ ιπζκ Υανιπ, ακηζπνυζςπμζ ηδξ θοθήξ 

Μπάκζ ‗Ώιπκη αιξ ιπζκ ‗Ώιπκη Μακάθ, 
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8. Ο Ώκ Νακην ιπζκ Ώθ-Υάνζε, ακηζπνυζςπμξ ηδξ θοθήξ 

Μπάκζ ‗Ώιπη Ώκη-Νηαν, 

9,10,11. Ο Άιπμο Ώθ-Μπαπηάνζ ιπζκ Υζζάι, μ Γάι‗α ιπζκ 

Ώθ-Άζμοακη ηαζ μ Υαηίι ιπζκ Υζγάι, ακηζπνυζςπμζ ηδξ 

θοθήξ Μπάκζ Άζακη ιπζκ ‗Ώιπη Ώθ-‗Οφγγα, 

12,13. Ο Νμοιπάζπ ηαζ μ Μμοκάιπαπ, μζ βζμζ ημο Ώθ-

Υαηγάηγ, ακηζπνυζςπμζ ηδξ θοθήξ Μπάκζ απι, 

14. Ο Οοιιάβζα ιπζκ Υάθαθ, ακηζπνυζςπμξ ηδξ θοθήξ 

Μπάκζ Σγμφιαπ. 

ηακ μζ ακηζπνυζςπμζ έθηαζακ ζημκ Οίημ ημο Ώκ-

Νάκημοα ειθακίζηδηε ιπνμζηά ζηδκ είζμδμ μ αηακάξ 

(Ειπθίξ), ιε ηδ ιμνθή εκυξ αλζυπζζημο δθζηζςιέκμο άκδνα, 

θμνχκηαξ έκα πμκηνυ έκδοια, ηαζ ημο είπακ: «Πμζμξ είζηε, 

ηφνζε;». Βηείκμξ απάκηδζε: «Βίιαζ απυ ημοξ ηαημίημοξ ημο 

Ναγκη. Άημοζα αοηυ πμο εημζιάγεηε ηαζ ήνεα βζα κα 

αημφζς ηζ εα πείηε ηαζ ίζςξ κα ζαξ δχζς ιζα ηαθή βκχιδ 

ηαζ ζοιαμοθή.». Βηείκμζ ημο είπακ, «Βκηάλεζ, εθάηε ιαγί 

ιαξ.». 

Θ ςυηιτθςθ τθσ βουλισ και θ ομοφωνία ςτο να 

ςκοτϊςουν τον Προφιτθ () 

Ώθμφ ήνεακ υθμζ, άνπζζε δ δζααμφθεοζδ ηαζ 

δζαηοπχεδηακ πμθθέξ πνμηάζεζξ. Δ δζααμφθεοζδ ηνάηδζε 

βζα πμθθή χνα. Ο Άιπμοθ Άζμοακη είπε: «Να ημκ 
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ελμνίζμοιε απυ ηδ πχνα ιαξ ηαζ κα ιδ ιαξ απαζπμθεί πμφ 

εα πάεζ, ηαζ έηζζ κα θφζμοιε ημ πνυαθδιά ιαξ ηαζ κα 

επζζηνέρεζ δ δζοπία ακάιεζά ιαξ.». Συηε μ αηακάξ είπε: 

«πζ, ια ημκ Ώθθάπ, δεκ είκαζ ζςζηή αοηή δ πνυηαζδ. Αεκ 

είδαηε ηδκ εοβθςηηία ημο, ηδκ μιμνθζά ηςκ επζπεζνδιάηςκ 

ημο ηαζ ηδκ επζννμή ημο ζηζξ ηανδζέξ ηςκ ακενχπςκ; Μα 

ημκ Ώθθάπ, ακ ηάκεηε αοηυ, δε εα είζηε αζθαθείξ απυ ημ κα 

ιείκεζ ζε ιία θοθή ηςκ Ώνάαςκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ημοξ 

ζηνέρεζ εκακηίμκ ζαξ, ηαζ κα ζαξ ηάκεζ υ,ηζ εέθεζ. Βλεηάζηε 

ηάπμζα άθθδ θφζδ, εηηυξ απυ αοηή.». Συηε μ Άιπμο Ώθ-

Μπμοπηάνζ είπε: «Να ημκ θοθαηίζεηε ηαζ κα ημκ ηθείζεηε ιε 

ζζδενέκζα πυνηα. Έηζζ εα πάεεζ ζακ αοηά πμο έπαεακ μζ 

πμζδηέξ πνζκ απ‘ αοηυκ, μ Γμοπάζν ηαζ μ Ώκ-Νάιπζβα, πμο 

πέεακακ ζηδ θοθαηή.». Συηε μ αηακάξ είπε: «πζ, ια ημκ 

Ώθθάπ, δεκ είκαζ αοηή δ ζςζηή θφζδ. Ώκ ημκ θοθαηίζεηε, 

υπςξ θέηε, δ είδδζδ βζ‘ αοηυκ εα αβεζ απυ ηδκ ηθεζζιέκδ 

πυνηα ηαζ εα θηάζεζ ζημοξ οκηνυθμοξ ημο, ηζ έηζζ εηείκμζ 

εα ζπεφζμοκ ζε ζαξ βζα κα ημκ απεθεοεενχζμοκ απυ ηα 

πένζα ζαξ. Καζ δε εα ζαξ αθήζμοκ, ιέπνζ κα ζαξ κζηήζμοκ. 

Βλεηάζηε άθθδ θφζδ, πένα απυ αοηή.». Ώθμφ δ αμοθή 

ανκήεδηε αοηέξ ηζξ δφμ πνμηάζεζξ ειθακίζηδηε άθθδ 

ηαηυαμοθδ πνυηαζδ, ζηδκ μπμία υθμζ ζοιθχκδζακ. Δ 

πνυηαζδ πνμενπυηακ απυ ημ ιεβαθφηενμ αιανηςθυ ηδξ 

Μέηηαξ, ημκ Άιπμο Σγαπθ ιπζκ Υζζάι. Βίπε: «Μα ημκ 

Ώθθάπ, έπς ιζα πνυηαζδ ζπεηζηά ι‘ αοηυκ, ηδκ μπμία δε 

αθέπς κα έπεηε ζηεθηεί ιέπνζ ζηζβιήξ.». Οζ άθθμζ ημφ είπακ: 

«Καζ πμζα είκαζ αοηή, ς, Ώιπά Ώθ-Υάηαι;». Βίπε: «ΐθέπς 

ημ κα πάνμοιε απυ ηάεε θοθή έκακ δοκαηυ κεανυ, έπεζηα κα 
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δχζμοιε ζε ηαεέκακ απυ αοημφξ έκα ημθηενυ ζπαεί, ηαζ 

αοημί ηεθζηά κα ζοβηεκηνςεμφκ βφνς απυ ημ Μςπάιιακη 

ηαζ κα ημο επζθένμοκ υθμζ ιαγί έκα πηφπδια. Έηζζ, κα ημκ 

ζημηχζμοκ ηαζ ειείξ κα εθεοεενςεμφιε απυ αοηυκ. Βπεζδή, 

ακ ημ ηάκμοκ έηζζ, ηυηε ημ αίια ημο εα παεεί ακάιεζα ζε 

υθεξ ηζξ θοθέξ (δε εα οπάνπεζ ζοβηεηνζιέκμξ άκενςπμξ βζα 

κα ηαηδβμνδεεί βζα ημ θυκμ ημο). Έηζζ, δ μζημβέκεζα ημο 

Μςπάιιακη, δ θοθή ημο Μπάκμο Ώιπκη Μακάθ, δε εα 

ακηέλμοκ κα πμθειήζμοκ υθεξ ηζξ θοθέξ ηαοηυπνμκα, ηαζ 

έηζζ εα δεπημφκ κα πάνμοκ ημ θυνμ αίιαημξ (δδθ. 

πνήιαηα).». Συηε μ αηακάξ είπε: «Δ ηαθφηενδ πνυηαζδ 

είκαζ δ πνυηαζδ αοημφ ημο άκδνα. Καζ δεκ οπάνπεζ άθθδ 

πνυηαζδ εηηυξ απυ αοηήκ.». θδ, θμζπυκ, δ αμοθή ηδξ 

Μέηηαξ ζοιθχκδζε ζε αοηήκ ηδκ ηαηυαμοθδ πνυηαζδ. 

 

Θ Μετανάςτευςθ του Προφιτθ () 

Μεταξφ του ςχεδίου των Κουράισ και του ςχεδίου 

του Αλλάχ του Μζγα 

Ώπυ ηζξ ζδζυηδηεξ ιζαξ ηέημζαξ ζοβηέκηνςζδξ ήηακ ημ 

κα βίκεζ ζε πθήνδ ιοζηζηυηδηα ηαζ μζ πανυκηεξ κα ιδ 

θαίκεηαζ κα ηάκμοκ ηίπμηα πμο κα ακηζηίεεηαζ ζηζξ ζοκήεεζέξ 

ημοξ, χζηε κα ιδκ οπμρζαζηεί ηακείξ ηδ ζοκςιμζία ηαζ ημκ 

ηίκδοκμ πμο επένπεημ. Ώοηή ήηακ δ πακμφνβα ζοκςιμζία 

ηςκ Κμονάζξ, ια ήηακ εκακηίμκ ημο Ώθθάπ, ημο Μέβα. Κζ 

έηζζ, μ Ώθθάπ ημφξ απμβμήηεοζε. Ο Ώθθάπ έζηεζθε ημκ 
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Γαανζήθ ζημκ Πνμθήηδ () χζηε κα ημκ εκδιενχζεζ βζα ηδ 

ζοκςιμζία ηςκ Κμονάζξ ηαζ βζα ημ υηζ μ Ώθθάπ ημφ 

επέηνερε κα ιεηακαζηεφζεζ απυ ηδ Μέηηα. Βπίζδξ, μ Ώθθάπ 

είπε μνίζεζ ηδκ χνα ηδξ ιεηακάζηεοζήξ ημο ηαζ ημο 

απμηάθορε ημ ζπέδζμ πμο έπνεπε κα εηηεθέζεζ θέβμκηαξ: 

«Μδκ ημζιδεείξ ζήιενα ζημ ηνεαάηζ ζμο.».  

Δ ΏΎζα (δ εοανέζηδζδ ημο Ώθθάπ επ‘ αοηήξ) ακέθενε 

υηζ μ Πνμθήηδξ () πήβε ζημ ζπίηζ ημο παηένα ηδξ, Άιπζ 

Μπαην ηαηά ημ ιεζδιένζ, χνα πμο δεκ ήηακ ζοκδεζζιέκμ 

κα πδβαίκεζ, ηαζ υηζ μ Άιπμο Μπαην, υηακ έιαεε υηζ μ 

Πνμθήηδξ () είκαζ έλς, είπε: «Μα ημκ Ώθθάπ! Αεκ εα 

ενπυηακ ηέημζα χνα, πανά ακ βζκυηακ ηάηζ ζδιακηζηυ.». Κζ 

έηζζ ημκ οπμδέπεδηε, ηαζ μ Πνμθήηδξ () ημφ είπε: «Μμο 

επεηνάπδ κα ιεηακαζηεφζς.». Συηε μ Άιπμο Μπαην ημφ 

είπε: «(Γδηχ) κα ζε ζοκηνμθεφζς, ς Ώββεθζαθυνε ημο 

Ώθθάπ.» Ο Πνμθήηδξ () ημφ απάκηδζε: «Ναζ.». Έηζζ, μ 

Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ είπε ημ ζπέδζμ ηδξ ιεηακάζηεοζδξ 

ζημκ Άιπμο Μπαην, ηζ έπεζηα βφνζζε ζημ ζπίηζ ημο, 

πενζιέκμκηαξ κα ένεεζ δ κφπηα. οκέπζζε ηζξ ηαεδιενζκέξ 

αζπμθίεξ ημο, έηζζ χζηε κα ιδκ αζζεακεεί ηακείξ υηζ 

πνμεημζιαγυηακ κα ιεηακαζηεφζεζ.  

Περικφκλωςθ του ςπιτιοφ του Αγγελιαφόρου του 

Αλλάχ ()  

ζμκ αθμνά ημοξ εβηθδιαηίεξ ηςκ Κμονάζξ πμο 

ζπεδίαζακ αοηήκ ηδ ζοκμιςζία, πέναζακ ηδκ διένα εηείκδ 
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πνμεημζιάγμκηαξ ιε ιοζηζηυηδηα ημ ζπέδζυ ημοξ. Έηζζ, 

δζάθελακ έκηεηα άκδνεξ βζα κα ημ εηηεθέζμοκ. Ώοημί ήηακ:  

1. Ο Άιπμο Σγαπθ ιπζκ Υζζάι 

2. Ο Ώθ- Υάηαι ιπζκ Άιπζ Ώθ-Ώξ 

3. Ο Οφηιπα ιπζκ Άιπζ ΜςαΎη 

4. Ο Ώκ-Νακην ιπζκ Ώθ-Υάνζε 

5. Ο Οοιιάβζα ιπζκ Υάθαθ 

6. Ο Γάια ιπζκ Ώθ-Άζμοακη 

7. Ο Σμοάζια ιπζκ Ώκηέζ 

8. Ο Άιπμο Λάπαιπ 

9. Ο Οοιπάζ ιπζκ Υάθαθ 

10. Ο Νμοιπάζπ ιπζκ Ώθ-Υακηγάηγ 

11. Ο Μμοκάιπαπ ιπζκ Ώθ-Υακηγάηγ 

Ήηακ απυ ηζξ ζοκήεεζεξ ημο Πνμθήηδ () κα ημζιάηαζ 

ζηδκ ανπή ηδξ κφπηαξ ιεηά ηδκ πνμζεοπή Ώθ-Ίζα ηαζ 

ιεηέπεζηα κα αβαίκεζ ηαηά ημ ιέζμ ηδξ κφπηαξ πνμξ ημκ Εενυ 

Οίημ, χζηε κα ηεθεί εηεί ηδ κοπηενζκή πνμζεοπή. Μα μ 

Πνμθήηδξ () δζέηαλε ημκ Άθζ (δ εοανέζηδζδ ημο Ώθθάπ 

επ‘ αοημφ) κα ημζιδεεί εηείκδ ηδ κφπηα ζημ δζηυ ημο 

ηνεαάηζ, ηαζ ημκ εκδιένςζε υηζ δε εα ημο ζοιαεί ηακέκα 
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ηαηυ. ηακ ήνεε ημ ζημηάδζ ηδξ κφπηαξ ηαζ απθχεδηε δ 

δζοπία, ηαζ μζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ ημζιυκημοζακ, ηυηε 

μζ έκηεηα πνμακαθενεέκηεξ πήβακ ηνοθά ζημ ζπίηζ ημο 

Πνμθήηδ () ηαζ ζοβηεκηνχεδηακ έλς απυ ηδκ πυνηα ημο, 

κμιίγμκηαξ υηζ ημζιάηαζ, πενζιέκμκηαξ κα εηηεθέζμοκ ημ 

ζπέδζυ ημοξ υηακ εα έαβαζκε. Μα παν‘ υθμ πμο μζ 

εζδςθμθάηνεξ ήηακ έλς απυ ημ ζπίηζ ημο Πνμθήηδ () ζε 

πθήνδ εβνήβμνζδ, πενζιέκμκηαξ ηδκ χνα ιδδέκ, δ 

ζοκςιμζία ημοξ απέηοπε. Ο Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ αβήηε 

απυ ημ ζπίηζ ημο δζεζζδφμκηαξ ζηδκ πανάηαλή ημοξ πεηχκηαξ 

άιιμ πάκς απυ ηα ηεθάθζα ημοξ, απαββέθμκηαξ:  

 Καη Κάλακε κπξνζηά ηνπο θξάγκα θαη από πίζσ ηνπο 

θξάγκα, θη έηζη ηνπο Καιύςακε, θη έηζη δε βιέπνπλ.  

(Εενυ Κμνάκζμ 36:9) 

Έηζζ, μ Ώθθάπ ειπυδζζε ηδκ υναζή ημοξ απυ ημ κα ημκ 

δμοκ. Καζ δεκ έιεζκε ηακείξ απυ αοημφξ πςνίξ κα έπεζ άιιμ 

πάκς απυ ημ ηεθάθζ ημο. Ο Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ πήβε 

ζημ ζπίηζ ημο Άιπμο Μπαην ηαζ έθοβακ ιαγί, 

ηαηαθεφβμκηαξ ζηδ ζπδθζά Θάμον, πμο ανίζηεηαζ (κυηζα) 

ζημ δνυιμ πνμξ ηδκ Τειέκδ. Κζ έηζζ μζ εζδςθμθάηνεξ 

πανέιεζκακ έλς απυ ημ ζπίηζ ημο Ώββεθζαθυνμο ημο Ώθθάπ, 

αηυια πενζιέκμκηαξ ηδκ χνα ιδδέκ, ια πνζκ κα ένεεζ δ χνα, 

ειθακίζηδηε ζ‘ αοημφξ δ απμηοπία ηαζ δ απμβμήηεοζδ, 

αθμφ έκαξ άκδναξ πέναζε απ‘ αοημφξ, ηαζ υηακ ημοξ είδε 

έλς απυ ηδκ πυνηα ημο Ώββεθζαθυνμο ημο Ώθθάπ () ημφξ 

είπε: «Σζ πενζιέκεηε;». Βίπακ: «Σμκ Μςπάιιακη.». Βηείκμξ 
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ημοξ είπε: «Μα ημκ Ώθθάπ, πέναζε ακάιεζά ζαξ ηαζ 

έθοβε.». Βηείκμζ είπακ: «Μα ημκ Ώθθάπ, δεκ ημκ είδαιε!». 

Καζ άνπζζακ κα λεζημκίγμοκ ηδκ άιιμ απυ ηα ηεθάθζα ημοξ. 

ηδ ζοκέπεζα, άνπζζακ κα ηνοθμημζηάγμοκ απυ ηδκ πυνηα, 

ηαζ είδακ ηάπμζμκ κα ημζιάηαζ. Βίπακ: «Μα ημκ Ώθθάπ! 

Ώοηυξ είκαζ μ Μςπάιιακη. Κμζιάηαζ!». Έηζζ, πανέιεζκακ ηζ 

άθθμ ζηδ εέζδ ημοξ, ιέπνζ πμο μ Άθζ ζδηχεδηε απυ ημ 

ηνεαάηζ ηαζ έπεζε ζηα πένζα ημοξ. Σμκ νχηδζακ βζα ημκ 

Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ, ια εηείκμξ απάκηδζε: «Αεκ λένς 

πμφ είκαζ.».  

Από το ςπίτι προσ τθ ςπθλιά 

Ο Πνμθήηδξ () ακαπχνδζε απυ ημ ζπίηζ ημο ηαηά ηδ 

κφπηα ηδξ 27
δξ

 ημο ιήκα άθαν, ημ 14
μ
 έημξ ηδξ Ώπμζημθήξ 

ημο, ηαζ ηαηέθοβε πνμξ ημ ζπίηζ ημο ζοκηνυθμο ημο, Άιπμο 

Μπαην. Έθοβακ απυ ηδκ πίζς πυνηα ηαζ έθοβακ βνήβμνα 

απυ ηδ Μέηηα πνζκ ένεεζ δ αοβή. Ώθμφ μ Πνμθήηδξ () 

βκχνζγε υηζ μζ Κμονάζξ εα ζπεφζμοκ βζα κα ημκ ηοκδβήζμοκ, 

ηαζ υηζ μ πνχημξ δνυιμξ πμο εα έραπκακ ήηακ μ ηεκηνζηυξ 

δνυιμξ πνμξ ηδ Μεδίκα, ζηα αυνεζα, πήνε ημκ ακηίεεημ 

δνυιμ, πμο ηαηεοεοκυηακ κυηζα πνμξ ηδκ Τειέκδ. 

Πνμπχνδζε μηηχ πζθζυιεηνα, ιέπνζ πμο έθηαζε ζε έκα 

αμοκυ, ιε ημ υκμια Θάμον, ημ μπμίμ ήηακ έκα ρδθυ αμοκυ 

ιε ακχιαθμ δνυιμ, ηαζ δ ακάααζή ημο ήηακ δφζημθδ, αθμφ 

είπε πμθθμφξ ανάπμοξ. Έηζζ, μ Πνμθήηδξ () ακέαδηε ιέπνζ 

πμο έθηαζε ζηδ ζπδθζά πμο ανίζηεηαζ ζηδκ ημνοθή ημο, δ 

μπμία ήηακ βκςζηή ιε ημ υκμια «πδθζά ημο Θάμον».  
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ηακ έθηαζακ ζηδ ζπδθζά, ηυηε μ Άιπμο Μπαην είπε 

ζημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ: «Μα ημκ Ώθθάπ, δε εα ιπεζξ, 

ιέπνζ κα ιπς πνχημξ εβχ, έηζζ χζηε ακ έπεζ ηάηζ 

(επζηίκδοκμ) κα αθάρεζ ειέκα ηαζ υπζ εζέκα.». Έηζζ, μ 

Άιπμο Μπαην ιπήηε ζηδ ζπδθζά ηαζ ανήηε ιέζα ηδξ ιία 

ζπζζιή. Έααθε ημ έκδοιά ημο βζα κα ηθείζεζ ηδ ζπζζιή. 

ΐνήηε αηυια δφμ ιζηνέξ ζπζζιέξ, ηαζ ηζξ έηθεζζε ιε ηα 

πυδζα ημο. Έπεζηα είπε ζημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ: 

«Μπεξ.». Συηε μ Πνμθήηδξ () ιπήηε ηαζ ημζιήεδηε, 

ζηδνίγμκηαξ ημ ηεθάθζ ημο ζημ πυδζ ημο Άιπμο Μπαην. Μα 

ηάηζ ηζίιπδζε ημ πυδζ ημο Άιπμο Μπαην απυ ηδ ζπζζιή. 

Χζηυζμ, εηείκμξ δεκ ηζκήεδηε χζηε κα ιδκ ημ ακηζθδθεεί μ 

Πνμθήηδξ (). ιςξ, έκα δάηνο ημο έπεζε ζημ ηεθάθζ ημο 

Πνμθήηδ (). Συηε μ Πνμθήηδξ () είπε: «Σζ ζμο ζοκέαδ, 

ς, Άιπμο Μπαην;». Βηείκμξ ημφ είπε: «Κάηζ ιε ηζίιπδζε, 

ς, Ώββεθζαθυνε ημο Ώθθάπ.». Μα μ Ώββεθζαθυνμξ ημο 

Ώθθάπ έθηοζε ζημ ηζίιπδια ζημ πυδζ ημο Άιπμο Μπαην, ηζ 

έηζζ ημ ηζίιπδια έθοβε. 

Έιεζκακ ζηδ ζπδθζά ηνεζξ κφπηεξ: ηδ κφπηα ηδξ 

Παναζηεοήξ, ημο αααάημο ηαζ ηδξ Κονζαηήξ. Ο ‗Ώιπκη-

Ώθθάπ, βζμξ ημο Άιπμο Μπαην έιεκε ιαγί ημοξ ηδ κφπηα, 

εκχ ηδκ διένα έιεκε ζηδ Μέηηα ιε ημοξ Κμονάζξ, χζηε ακ 

άημοβε ηάηζ πμο ζοκςιμημφζακ, κα πθδνμθμνμφζε ημκ 

Πνμθήηδ () βζ‘ αοηυ. Ο ‗Άιζν ιπζκ Φμοπάζνα, μ οπδνέηδξ 

ημο Άιπμο Μπαην, αμζημφζε πνυααηα πνμξ ηδκ 

ηαηεφεοκζή ημοξ, χζηε κα ελαθακίζεζ ηα ίπκδ αοηχκ ηαζ ημο 

‗Ώιπη Ώθθάπ.  
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ζμκ αθμνά ημοξ Κμονάζξ, μζ μπμίμζ υηακ 

ακηζθήθεδηακ υηζ μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () λέθοβε 

απυ εηείκδ ηδ ζοκςιμζία ηνεθάεδηακ, ημ πνχημ πμο έηακακ 

ήηακ κα πηοπήζμοκ ημκ Άθζ ηαζ κα ημκ παναζφνμοκ πνμξ ημκ 

Εενυ Οίημ, υπμο ημκ θοθάηζζακ βζα ηάπμζα χνα, ιήπςξ ηαζ 

ημοξ πεζ ηάηζ βζα ημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ (). Μα αθμφ 

δεκ ιπμνμφζακ κα πάνμοκ ηαιία πθδνμθμνία απυ ημκ Άθζ, 

ηυηε πήβακ ζημ ζπίηζ ημο Άιπμο Μπαην. Δ Ώζιά‘, ηυνδ ημο 

Άιπμο Μπαην, άκμζλε ηδκ πυνηα, ηζ εηείκμζ ηδξ είπακ: «Πμφ 

είκαζ μ παηέναξ ζμο;». Ώοηή είπε: «Αεκ λένς.». Συηε μ 

Άιπμο Σγαπθ ζήηςζε ημ πένζ ημο ηαζ ηδξ έδςζε έκα δοκαηυ 

παζημφηζ, απυ ημ μπμίμ έπεζε ημ ζημοθανίηζ απυ ημ αοηί 

ηδξ. 

Έηζζ, μζ Κμονάζξ απμθάζζζακ ζε ιζα έηηαηηδ 

ζοκεδνίαζδ κα πνδζζιμπμζήζμοκ υθα ηα ιέζα πμο εα 

ιπμνμφζακ βζα κα πζάζμοκ ημκ Πνμθήηδ (). Έηζζ, 

ημπμεέηδζακ μπθζζιέκμοξ άκδνεξ ζε υθμοξ ημοξ δνυιμοξ 

έλς απυ ηδ Μέηηα, πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ. Βπίζδξ, 

υνζζακ ιεβάθδ αιμζαή, αλίαξ εηαηυ ηαιήθςκ, βζα υπμζμκ 

πζάζεζ ημκ Πνμθήηδ () ηαζ άθθςκ εηαηυ βζα υπμζμκ πζάζεζ 

ημκ Άιπμο Μπαην, γςκηακμφξ ή κεηνμφξ. Έηζζ, 

ηαααθάνδδεξ ηαζ ζπκδθάηεξ έζπεοζακ ιε γήθμ, ακαγδηχκηαξ 

ημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ (). Βλαπθχεδηακ πακημφ, ηαζ 

ζηα αμοκά ηαζ ζηζξ ημζθάδεξ, ια πςνίξ ηακέκα απμηέθεζια. 

Έθηαζακ αηυια ηαζ ζηδκ είζμδμ ηδξ ζπδθζάξ ημο Θάμον, ια 

μ Ώθθάπ ημφξ έηακε κα ιδκ ημοξ αθέπμοκ. Ο Άκαξ ακέθενε 

υηζ μ Άιπμο Μπαην είπε: «Ήιμοκ ιε ημκ Πνμθήηδ () 
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ιέζα ζηδ ζπδθζά, ηαζ ζήηςζα ημ ηεθάθζ ιμο, ηαζ είδα ηα 

πυδζα ηςκ εζδςθμθαηνχκ. Βίπα: ‗Χ, Ώββεθζαθυνε ημο 

Ώθθάπ! Ώκ ηάπμζμξ απυ αοημφξ ημζηάλεζ ηάης, εα ιαξ δεζ.‘ 

Συηε μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () ιμφ είπε: ‗Χ, Άιπα 

Μπαην! Σζ κμιίγεζξ βζα δφμ (ακενχπμοξ) πμο μ Ώθθάπ είκαζ 

μ Σνίημξ (ζηδ ζοκηνμθζά) ημοξ;‘». 

Καζ αοηυ ήηακ έκα εαφια απυ ημκ Πνμθήηδ (), πμο 

ημο πμνήβδζε μ Ώθθάπ, αθμφ μζ εζδςθμθάηνεξ ήηακ θίβα 

αήιαηα ιαηνζά ημοξ, ηζ υιςξ δεκ ημοξ είδακ. 

Αναχϊρθςθ για τθ Μεδίνα 

Μεηά απυ ηνεζξ διένεξ ακαγήηδζδξ πςνίξ απμηέθεζια, 

δ θςηζά ηδξ ακαγήηδζδξ άνπζζε κα δνειεί ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ 

ηδξ ακαγήηδζδξ άνπζζακ κα ζηαιαημφκ. Συηε μ Πνμθήηδξ 

() εημζιάζηδηε ιαγί ιε ημ ζφκηνμθυ ημο κα θφβμοκ απυ ηδ 

ζπδθζά πνμπςνχκηαξ πνμξ ηδ Μεδίκα. Πνμζέθααακ έκακ 

άκδνα ιε ημ υκμια ‗Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ Οονάζηζη Ώθ-Λέεζ, μ 

μπμίμξ ήηακ ηαθυξ βκχζηδξ ηςκ δνυιςκ. Παν‘ υθμ πμο 

ήηακ ζηδ ενδζηεία ηςκ Κμονάζξ, ημο ειπζζηεφηδηακ ημ 

ιοζηζηυ ημοξ ηαζ άθδζακ βζ‘ αοηυκ ηζξ δφμ ηαιήθεξ ημοξ, 

ηακμκίγμκηαξ ζοκάκηδζδ ιαγί ημο έλς απυ ηδ ζπδθζά, ιαγί 

ιε ηζξ δφμ ηαιήθεξ, ιεηά απυ ηνεζξ κφπηεξ. ηακ ήνεε δ 

κφπηα ηδξ Αεοηέναξ, ηαηά ημ ιήκα Ραιπί‗ Ώθ-Άμοαθ, μ 

‗Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ Οονάζηζη πήβε ιαγί ιε ηζξ δφμ ηαιήθεξ 

ζηδ ζπδθζά βζα κα ημοξ ανεζ. Έηζζ, μ Πνμθήηδξ () ηαζ μ 

Άιπμο Μπαην, ιαγί ιε ημκ Άιζν ιπζκ Φμοπάζνα, πήβακ ιαγί 
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ιε ημκ ‗Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ Οονάζηζη πνμξ ηδ Μεδίκα, 

παίνκμκηαξ ημκ πανάηηζμ δνυιμ.  

Μερικά περιςτατικά κατά τθ διαδρομι 

1. Ο Άιπμο Μπαην ήηακ έκαξ πμθφ βκςζηυξ άκενςπμξ, 

εκχ μ Πνμθήηδξ () ήηακ έκαξ κεανυξ πμο δεκ ημκ ήλενακ 

πμθθμί. Ο Άιπμο Μπαην ζοκήεζγε, υηακ ηάπμζμξ ημκ 

νςημφζε ηαηά ηδ δζαδνμιή, πμζμξ είκαζ αοηυξ μ άκδναξ πμο 

ήηακ ιαγί ημο, κα απακηά: «Έκαξ άκδναξ πμο ιε ηαεμδδβεί 

ζημ δνυιμ.». Έηζζ, αοημί πμο νςημφζακ κυιζγακ υηζ εκκμεί 

ηονζμθεηηζηά ημ δνυιμ, εκχ μ Άιπμο Μπαην εκκμμφζε ημ 

Ανυιμ ημο ηαθμφ.  

2. Καηά ηδ δεφηενδ διένα, μ Πνμθήηδξ () πέναζε απυ 

ηδ ζηδκή ηδξ Οοιι Μά‗ιπακη Ώθ-Υμογα‗εία, δ μπμία 

ανζζηυηακ 130 πζθζυιεηνα απυ ηδ Μέηηα. Ο Πνμθήηδξ () 

ηδ νχηδζε: «Έπεζξ ηάηζ κα ιαξ πνμζθένεζξ;». Βηείκδ είπε: 

«Αεκ έπμοιε, πανά ιυκμ αοηυ ημ πνυααημ, πμο έιεζκε πίζς 

απυ ηδ αμζηή, βζαηί ήηακ ελακηθδιέκμ.». Συηε, μ Πνμθήηδξ 

ηδ νχηδζε: «Έπεζ βάθα;». Δ Οοιι Μά‗ιπακη ημφ απάκηδζε: 

«Βίκαζ πμθφ ελακηθδιέκμ βζα κα ηάκεζ ηάηζ ηέημζμ.». Ο 

Πνμθήηδξ () ηήξ είπε: «Μμο επζηνέπεζξ κα ηδκ ανιέλς;». 

Βηείκδ απάκηδζε: «Ναζ, ακ αθέπεζξ υηζ ιπμνεί κα αβάθεζξ  

βάθα, άνιελέ ηδκ.». Συηε μ Πνμθήηδξ () πέναζε ημ πένζ 

ημο ζημ ζηήεμξ ημο πνμαάημο, θέβμκηαξ: «ημ υκμια ημο 

Ώθθάπ.» ηαζ έηακε επίηθδζδ. Συηε άνπζζε κα αβάγεζ βάθα, 

ιέπνζ πμο μ αθνυξ ημο βάθαηημξ έθηαζε ζηδκ ημνοθή ημο 

ημοαά. Έηζζ, μ Πνμθήηδξ () έδςζε ζηδκ Οοιι Μά‗ιπακη 
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κα πζεζ, ιέπνζ πμο πυνηαζε. Έπεζηα έδςζε ζημοξ ζοκηνυθμοξ 

ημο, ιέπνζ πμο πυνηαζακ. ημ ηέθμξ ήπζε ηαζ μ ίδζμξ, ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα άνιελε λακά ημ πνυααημ, ιέπνζ πμο βέιζζε ημκ 

ημοαά. ηδ ζοκέπεζα ακαπχνδζακ απυ εηείκμ ημ ιένμξ. 

ηακ ήνεε μ άκδναξ ηδξ, μ Άιπμο Μά‗ιπακη, ιαγί ιε 

αδφκαηα πνυααηα, ηαεχξ δ πενζμπή δεκ ήηακ πμθφ βυκζιδ, 

ηαζ είδε ημ βάθα, ελεπθάβδ ηαζ ηδ νχηδζε: «Ώπυ πμφ έθενεξ 

αοηυ ημ βάθα, αθμφ ημ πνυααημ πμο ήηακ ζημ ζπίηζ δε 

ιπμνεί κα αβάθεζ βάθα;». Βηείκδ είπε: «Μα ημκ Ώθθάπ! 

Πέναζε απυ ειάξ έκαξ εοθμβδιέκμξ άκδναξ, πμο δ μιζθία 

ημο ήηακ (ηάδε) ηαζ δ πενζβναθή ημο ήηακ (ηάδε).» Συηε μ 

άκδναξ ηδξ είπε: «Μα ημκ Ώθθάπ, θαίκεηαζ υηζ είκαζ αοηυξ 

πμο ράπκμοκ μζ Κμονάζξ. Πενίβναρέ ημκ ιμο, ς, Οοιι 

Μά‗ιπακη.». Συηε εηείκδ άνπζζε κα ημκ πενζβνάθεζ ιε ιζα 

πακέιμνθδ πενζβναθή, ηδκ μπμία εα ακαθένμοιε ζημ ηέθμξ 

ημο αζαθίμο. Συηε μ Άιιπμο Μά‗ιπακη είπε: «Μα ημκ 

Ώθθάπ! Ώοηυξ είκαζ πμο ράπκμοκ μζ Κμονάζξ! Πμθφ εα 

ήεεθα κα ημκ ζοκηνμθεφζς, ηαζ εα ημ ηάκς ακ ιπμνέζς.».  

3. Ο μονάηα ιπζκ Μάθζη ακέθενε: «Βκχ ηαευιμοκ ζε 

ιία πανέα απυ ηδ θοθή Μπάκζ Μμφκηθαηγ, έκαξ άκδναξ 

ήνεε ζε ιαξ ηαζ είπε: ‗Χ, μονάηα, είδα ηάπμζμοξ 

ακενχπμοξ ημκηά ζηδκ αηηή. Νμιίγς υηζ είκαζ μ 

Μςπάιιακη ηαζ μζ ζφκηνμθμί ημο.‘. Συηε ηαηάθααα υηζ 

ήηακ αοημί, αθθά είπα υηζ δεκ είκαζ αοημί, ια ηάπμζμζ άθθμζ 

άκδνεξ, πμο ημοξ λένμοιε ηαζ είπακ θφβεζ πνμξ εηείκδ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ (χζηε κα θάας εβχ ηδκ αιμζαή). Έηζζ, έιεζκα 

βζα ιία χνα ιε ηδκ πανέα εηείκδ, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πήβα ζημ 
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ζπίηζ ιμο, ηαζ πήνα ημ άθμβμ ηαζ ημ δυνο ιμο, εκχ ζηδ 

ζοκέπεζα έζπεοζα πνμξ αοημφξ. ηακ ηυκηερα κα ημοξ 

πθδζζάζς, ημ άθμβυ ιμο ζηυκηαρε ηαζ έπεζα. ηδ ζοκέπεζα 

ζδηχεδηα ηαζ ακέαδηα λακά ζημ άθμβυ ιμο, 

ηαηεοεοκυιεκμξ πνμξ αοημφξ, ιέπνζ πμο άημοζα ηδκ 

απαββεθία ημο Ώββεθζαθυνμο ημο Ώθθάπ, μ μπμίμξ 

πνμπςνμφζε ημζηάγμκηαξ εοεεία, εκχ μ Άιπμο Μπαην 

ημζημφζε ζοπκά δελζά ηαζ ανζζηενά. Μα ημ άθμβυ ιμο 

άνπζζε κα πέθηεζ ζηα βυκαηά ημο, ηαζ εβχ ημ πηφπδζα βζα κα 

ζδηςεεί. Συηε θχκαλα ζημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ 

γδηχκηαξ αζθάθεζα. Έηζζ, αοημί ζηαιάηδζακ ηαζ ακέαδηα 

ζημ άθμβυ ιμο, ιέπνζ πμο έθηαζα ζ‘ αοημφξ. Έηζζ, πείζηδηα 

ιέζα ιμο, ιεηά απυ αοηά πμο είδα, υηζ ημ εέια ημο 

Μςπάιιακη εα οπενίζποε. Βίπα ζημκ Ώββεθζαθυνμ ημο 

Ώθθάπ: ‗Ο θαυξ ζμο υνζζε αιμζαή βζα υπμζμκ ζε πζάζεζ.‘, 

ηαζ ημκ εκδιένςζα βζα υ,ηζ ζπεδζάγμοκ μζ Κμονάζξ. Συηε μ 

Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ είπε: ‗Κνάηα ιοζηζηή ηδκ 

ημπμεεζία ιαξ.‘. Συηε ημο γήηδζα κα οπμβνάρεζ βζα ιέκα 

οπυζπεζδ αζθάθεζαξ. Ο Πνμθήηδξ δζέηαλε ημκ Άιζν ιπζκ 

Φμοπάζνα κα ηδ βνάρεζ βζα ιέκα.». 

4. Καηά ηδ δζαδνμιή μ Πνμθήηδξ () ζοκάκηδζε ημκ 

Μπμονάζκηα ιπζκ Ώθ-Υμοζάζιπ Ώθ-Ώζθάιζ, ιε ημκ μπμίμκ 

ήηακ ιαγί μβδυκηα μζημβέκεζεξ. Έηζζ, υθμζ ημοξ αζπάζηδηακ 

ημ Εζθάι ηαζ πνμζεοπήεδηακ πίζς απυ ημκ Ώββεθζαθυνμ 

ημο Ώθθάπ () ηδκ πνμζεοπή Ώθ-Ίζα. Ο Μπμονάζκηα έιεζκε 

ζηδκ πυθδ ημο ηαζ πήβε ζηδ ζοκηνμθζά ημο Ώββεθζαθυνμο 

ημο Ώθθάπ ιεηά απυ ηδ ιάπδ ημο Οφπμοκη.  
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Θ άφιξθ ςτθν Κιμπά’ 

Καηά ηδ Αεοηένα, ηδκ 8δ ημο ιήκα Ραιπί‗ Ώθ-Άμοαθ, 

ημ 14μ έημξ ηδξ Ώπμζημθήξ, δδθαδή ηδκ 23δ επηειανίμο 

ημο 622 ι.Υ. μ Πνμθήηδξ () έθηαζε ζηδκ ηςιυπμθδ 

Κζιπά‘. ηακ μζ Μμοζμοθιάκμζ ηδξ Μεδίκαξ άημοζακ υηζ μ 

Πνμθήηδξ () έθοβε απυ ηδ Μέηηα, έαβαζκακ ηάεε ιένα 

ζηδκ πενζμπή Ώθ-Υάννα, βζα κα ημκ οπμδεπημφκ εηεί. Σδκ 

διένα πμο έθηαζε μ Πνμθήηδξ (), αθμφ έθοβακ μζ 

Μμοζμοθιάκμζ ηδξ Μεδίκαξ πνμξ ηα ζπίηζα ημοξ, έκαξ 

Βαναίμξ απυ ημξ ηαημίημοξ ηδξ Μεδίκαξ είδε ημκ 

Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ () ηαζ ημοξ οκηνυθμοξ ημο κα 

ένπμκηαζ. Συηε, αοηυξ μ Βαναίμξ θχκαλε ιε υθδ ημο ηδ 

δφκαιδ: «Χ, Άνααεξ! Ήθεε αοηυξ πμο πενζιέκαηε.». Συηε μζ 

Μμοζμοθιάκμζ ηδξ Μεδίκα απυ ηδ πανά ημοξ θχκαγακ 

δοκαηά ηαζ ζοκεπυιεκα: «Ώθθάπ Άηιπαν», πμο ζδιαίκεζ «Ο 

Ώθθάπ είκαζ μ Μέβαξ,» ηαζ έζπεοδακ βζα κα ημκ οπμδεπημφκ. 

Σμκ πενζηφηθςζακ εκχ εηείκμξ ήηακ ηαθοιιέκμξ ιε δνειία, 

ηαζ θάιαακε απμηάθορδ απυ ημκ Ώθθάπ.  

Βηείκδ ηδκ διένα υθδ δ Μεδίκα έζπεοζε κα οπμδεπηεί 

ημκ Πνμθήηδ (). Ήηακ ιία ιένα πμο ζακ αοηή δεκ είπε 

λακατπάνλεζ ζηδκ ζζημνία ηδξ Μεδίκα. Βπίζδξ, μζ Βαναίμζ 

αεααζχεδηακ απυ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ πνμθδηείαξ ημο 

Πνμθήηδ Ώααημφι 3:3. «Ο Θευξ ένπεηαζ απυ ηδ Θαζιάκ, 

ηαζ μ άβζμξ εα έθεεζ απυ ημ υνμξ Φανάκ.» (Σμ υνμξ Φανάκ 

ανίζηεηαζ ζηδκ Μέηηα.) 
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Ο Πνμθήηδξ () έιεζκε ζημ ζπίηζ ημο Καθεμφι ιπζκ 

Ώθ-Υακηι. ζμκ αθμνά ημκ Άθζ ιπζκ Άιπζ Σάθζιπ, έιεζκε 

ζηδ Μέηηα βζα ηνεζξ ιένεξ αηυια, χζηε κα επζζηνέρεζ ηα 

ηαηαπζζηεφιαηα πμο είπακ αθήζεζ ζημκ Πνμθήηδ (), ηαζ 

ιεηέπεζηα ιεηακάζηεοζε πενπαηχκηαξ, ιέπνζ πμο έθηαζε 

ζηδκ Κζιπά‘ ηαζ έιεζκε ζημ ζπίηζ ημο Καθεμφι ιπζκ Ώθ-

Υακηι.  

Ο Πνμθήηδξ () έιεζκε ζηδκ Κζιπά‘ ηάπμζεξ ιένεξ, ηαζ 

έπηζζε εηεί έκα ηγαιί, πμο θέβεηαζ ημ Σγαιί ηδξ Κζιπά‘, ηαζ 

ηέθεζε ηζξ πνμζεοπέξ ιέζα ζ‘ αοηυ. Ώοηυ ήηακ ημ πνχημ 

Σγαιί πμο πηίζηδηε ιεηά απυ ηδκ Ώπμζημθή ημο Πνμθήηδ 

(). ηδ ζοκέπεζα, μ Ώθθάπ δζέηαλε ημκ Ώββεθζαθυνμ Σμο 

κα ακαπςνήζεζ βζα ζηδ Μεδίκα. Έηζζ, μ Πνμθήηδξ () πήνε 

ημκ φκηνμθυ ημο, Άιπμο Μπαην, ηαζ επίζδξ έζηεζθε ζημοξ 

Μπάκζ Ώκ-Ναβηάν, μζ μπμίμζ ήηακ ζοββεκείξ ημο απυ ηδκ 

πθεονά ηδξ ιδηέναξ ημο, πανάββεθια κα ένεμοκ ιαγί ημο. 

Έηζζ, πήβακ υθμζ ζηδ Μεδίκα.  

Θ είςοδοσ ςτθ Μεδίνα 

Ο Πνμθήηδξ () ιπήηε ηδκ Παναζηεοή ζηδ Μεδίκα, δ 

μπμία ιέπνζ ηυηε θεβυηακ Γζάενζιπ. Ώθθά, ιεηά απυ ημκ 

ενπμιυ ημο Πνμθήηδ () πήνε ημ υκμια «Μεδίκα (πυθδ) 

ημο Πνμθήηδ». Βπνυηεζημ βζα ιζα ζπμοδαία ιένα, υθα ηα 

ζπίηζα ηαζ μζ δνυιμζ ζείμκηακ απυ ηζξ θςκέξ πμο δυλαγακ 

ηαζ ελοικμφζακ ημκ Ώθθάπ, ηαζ επίζδξ μζ ηυνεξ ηδξ πυθδξ 

άνπζζακ απυ ηδκ εοηοπία ημοξ κα ηναβμοδμφκ.  
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Παν‘ υθμ πμο μζ ηάημζημζ ηδξ Μεδίκαξ δεκ ήηακ πμθφ 

πθμφζζμζ, μ ηαεέκαξ ημοξ επζεοιμφζε κα θζθμλεκήζεζ ζημ 

ζπίηζ ημο ημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ (). Έηζζ, μ 

Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ δεκ πέναζε απυ ηακέκα ζπίηζ 

πςνίξ μζ ηάημζημί ημο κα πζάζμοκ ηα παθζκάνζα ηδξ ηαιήθαξ, 

θέβμκηαξ ζημκ Πνμθήηδ (): «Βθάηε ζε ιαξ, ηαζ εα ζαξ 

πνμζθένμοιε υθα ηα ιέζα, ηαζ πνμζηαζία.». Μα εηείκμξ 

απακημφζε: «Ώθήζηε ηδκ (ηδκ ηαιήθα), βζαηί έπεζ ήδδ θάαεζ 

δζαηαβή.». Έηζζ, δ ηαιήθα πνμπςνμφζε ιέπνζ πμο έθηαζε 

ζηδκ ημπμεεζία υπμο ζήιενα οπάνπεζ ημ Σγαιί ημο 

Πνμθήηδ, υπμο ηαζ βμκάηζζε. Μα μ Πνμθήηδξ () δεκ 

ηαηέαδηε απυ αοηήκ, ιέπνζ πμο ζδηχεδηε λακά, ηαζ 

πνμπχνδζε θίβμ αηυια, ια έζηνερε ηαζ βφνζζε πίζς ζηδκ 

πνχηδ ημπμεεζία, υπμο βμκάηζζε λακά. Έηζζ, μ Πνμθήηδξ 

() ηαηέαδηε απυ ηδκ ηαιήθα. Ώοηυ πνμενπυηακ απυ ηδ 

αμφθδζδ ημο Ώθθάπ κα ηζιήζεζ ημοξ Μπάκζ Ώκ-Ναβηάν, 

ζοββεκείξ ημο Πνμθήηδ (), επεζδή δ ηαιήθα βμκάηζζε ζηδκ 

πενζμπή ημοξ. Ο Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () είπε: «Πμζμ 

ζπίηζ ηδξ μζημβέκεζάξ ιμο είκαζ πζμ ημκηά;». Συηε μ Άπμο 

Ώβζμφιπ Ώθ-Ώκζάνζ ημφ απάκηδζε: «Σμ δζηυ ιμο, ς, 

Ώββεθζαθυνε ημο Ώθθάπ. Ώοηυ είκαζ ημ ζπίηζ ιμο ηαζ αοηή 

είκαζ δ εφνα ιμο.». Μεηά απυ ηάπμζεξ ιένεξ, δ ζφγοβμξ ημο 

Πνμθήηδ (), δ άμοκηα, ηαζ μζ δφμ ηυνεξ ημο, δ Φάηζια 

ηαζ δ Οοι Καθεμφι, υπςξ ηαζ μ Οζάια ιπζκ Γάζκη, δ Οοιι 

Άζιακ, μ Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ Άιπζ Μπαην, ιαγί ιε ηα παζδζά 

ημο Άιπμο Μπαην, έκα απυ ηα μπμία ήηακ δ ΏΎζα (δ 

εοανέζηδζδ ημο Ώθθάπ επ‘ αοηχκ), έθηαζακ ζηδ Μεδίκα. 

Μα δ Γάζκαιπ (δ εοανέζηδζδ ημο Ώθθάπ επ‘ αοηήξ) έιεζκε 
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ζημ ζπίηζ ημο Άιπζ Ώθ-Ώξ, θυβς ημο υηζ δεκ ηδξ επέηνερακ 

κα θφβεζ, ηαζ ιεηακάζηεοζε ιεηά απυ ηδ ιάπδ ημο Μπακην. 

Βδχ ηεθεζχκεζ δ αθήβδζδ εκυξ ιένμοξ ηδξ γςήξ ημο 

Πνμθήηδ () ιεηά ηδκ Ώπμζημθή ημο, ηδξ επμπήξ ηδξ 

Μέηηα. Σα αηυθμοεα απμηεθμφκ ηδκ αθήβδζδ ηδξ γςήξ ημο 

ηαηά ηδκ επμπή ηδξ Μεδίκα. 

 

Θ εποχι τθσ Μεδίνα 

Θ εποχι του Καλζςματοσ, του Σηιχάντ και τθσ 

Επιτυχίασ 

Μπμνμφιε κα πςνίζμοιε ηδκ επμπή ηδξ Μεδίκαξ ζε 

ηνεζξ θάζεζξ: 

1. Δ θάζδ ηδξ ίδνοζδξ ηδξ Εζθαιζηήξ ημζκυηδηαξ. 

Καηά ηδ θάζδ αοηή εβένεδηακ δμηζιαζίεξ ηαζ 

ακαηαναπέξ, πνμενπυιεκεξ εη ηςκ έζς. Βπίζδξ, οπήνπακ ηαζ 

επζεέζεζξ ηςκ επενχκ απυ ημ ελςηενζηυ. θα αοηά ζημπυ 

είπακ κα ηαηαζηνέρμοκ ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ ηαζ κα 

αθακίζμοκ ημ Εζθαιζηυ Κάθεζια απυ ηζξ νίγεξ ημο. Μα 

αοηή δ θάζδ ηεθείςζε ιε κίηδ ηςκ Μμοζμοθιάκςκ, ηαζ ιε 

ημ απμηέθεζια κα πάνμοκ ημκ έθεβπμ ηδξ ηαηάζηαζδξ, αθμφ 

έηακακ ηδ ζοιθςκία ηδξ ζοιθζθίςζδξ ηδξ Ώθ-

Υμοκηασιπίβζα, ηαηά ημ 6μ έημξ ιεηά ηδ Μεηακάζηεοζδ.  
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2. Δ θάζδ ηδξ ζοιθζθίςζδξ ιε ημ ιεβαθφηενμ επενυ.  

Ο Πνμθήηδξ () έηακε εηεπεζνία ιε ημοξ εζδςθμθάηνεξ 

ηδξ Μέηηαξ, χζηε κα είκαζ εθεφεενμξ ζημ Κάθεζια πνμξ 

ημοξ ααζζθείξ ημο ηυζιμο ζημ Εζθάι ηαζ κα δζαθφζεζ υθεξ 

ηζξ ζοκςιμζίεξ πμο βίκμκηακ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Μεδίκαξ. 

Ώοηή δ θάζδ ηεθείςζε ιε ημκ Πνμθήηδ () κα επζζηνέθεζ 

κζηδηήξ ζηδ Μέηηα, ηαηά ημ 8μ έημξ ιεηά ηδ 

Μεηακάζηεοζδ. 

3. Δ θάζδ ηδξ οπμδμπήξ ηςκ μιάδςκ.  

Οζ άκενςπμζ άνπζζακ κα αζπάγμκηαζ ηδ ενδζηεία ημο 

Ώθθάπ ζε ιεβάθα πθήεδ, ηαζ αοηή δ θάζδ επεηηείκεηαζ 

ιέπνζ ημ εάκαημ ημο Πνμθήηδ (), ηαηά ημ ιήκα Ραιπί‗ Ώθ-

Άμοαθ, ημ 11μ έημξ ιεηά ηδ Μεηακάζηεοζδ. 

Οι κάτοικοι τθσ Μεδίνασ και θ κατάςταςι τουσ κατά 

τθ Μετανάςτευςθ 

Χξ Μεηακάζηεοζδ δεκ εκκμείηαζ ιυκμ δ δζαθοβή απυ 

ημοξ δζςβιμφξ, αθθά εκκμείηαζ ηαζ δ ζοκενβαζία ζημ πηίζζιμ 

ιζαξ κέαξ ημζκςκίαξ ζε έκα αζθαθέξ ιένμξ, ηαζ βζ‘ αοηυ 

έβζκε οπμπνεςηζηή ζε ηάεε Μμοζμοθιάκμ πμο είπε ηδ 

δοκαηυηδηα κα ιεηακαζηεφζεζ απυ ηδ Μέηηα ημ κα 

ζοιιεηάζπεζ ζημ πηίζζιμ αοηήξ ηδξ κέαξ παηνίδαξ, ηαζ κα 

ζπεφζεζ κα ηδκ πνμζηαηεφζεζ ηαζ κα ηδ αεθηζχζεζ. Ήηακ 

ακαιθζζαήηδημ υηζ μ Πνμθήηδξ () ήηακ μ δβέηδξ ηαζ μ 

ηαεμδδβδηήξ ζημ πηίζζιμ αοηήξ ηδξ κέαξ ημζκςκίαξ, ηαζ έηζζ 
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υθα ηα πνμαθήιαηα έπνεπε κα ηα θφζεζ αοηυξ. Ο Πνμθήηδξ 

() ακηζιεηχπζζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ ακενχπςκ ζηδ Μεδίκα, 

ιε δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ δ ιία απυ ηδκ άθθδ. Ώοηέξ μζ 

ηαηδβμνίεξ ήηακ: 

1. Οζ φκηνμθμί ημο 

2. Οζ εζδςθμθάηνεξ πμο δεκ είπακ αηυια πζζηέρεζ 

3. Οζ Βαναίμζ 

1. Δ ηαηάζηαζδ ηςκ οκηνυθςκ ημο Πνμθήηδ () ζηδ 

Μεδίκα ήηακ δζαθμνεηζηή απυ ηδκ ηαηάζηαζή ημοξ ζηδ 

Μέηηα, αθμφ ζηδ Μέηηα, παν‘ υθμ πμο ζοιθςκμφζακ ζε 

έκακ ημζκυ ζηυπμ, ήηακ δζαπςνζζιέκμζ ζε δζάθμνα ζπίηζα, 

δεπυιεκμζ δζςβιμφξ ηαζ αηίιςζδ, ηαζ δεκ είπακ ηαιία 

ελμοζία βζα κα απμθαζίζμοκ ηίπμηα, ια δ ελμοζία ήηακ ζημ 

πένζ ηςκ επενχκ ημοξ, ηςκ εζδςθμθαηνχκ. Έηζζ, μζ 

Μμοζμοθιάκμζ δε ιπμνμφζακ κα πηίζμοκ ζηδ Μέηηα ιζα 

κέα Εζθαιζηή ημζκςκία, δ μπμία εα πνεζαγυηακ ηα οθζηά ιε 

ηα μπμία πηίγεηαζ μπμζαδήπμηε ημζκςκία ζε υθμκ ημκ ηυζιμ. 

Γζ‘ αοηυ, αθέπμοιε ζε υθα ηα ηεθάθαζα ημο Κμνακίμο, πμο 

απμηαθφθεδηακ ηαηά ηδκ επμπή ηδξ Μέηηαξ κα 

ακαθένμκηαζ ιυκμκ μζ Εζθαιζηέξ ανπέξ, υπςξ μ 

Μμκμεεσζιυξ, μ ηαθυξ δεζηυξ παναηηήναξ ηαζ δ αβαεμενβία 

ηαζ δ ηαθμζφκδ, ηαζ δ απμηνμπή ηςκ αζζπνχκ πνάλεςκ. 

Ώθθά ζηδ Μεδίκα δ ηαηάζηαζή ημοξ ήηακ δζαθμνεηζηή, 

αθμφ μζ Μμοζμοθιάκμζ ήηακ απυ ηδκ πνχηδ ημοξ ιένα ζηδ 

Μεδίκα εθεφεενμζ απυ δζςβιμφξ ηαζ αηίιςζδ, ηαζ είπακ ζηα 
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πένζα ημοξ ελμοζία. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ είπε έθεεζ δ χνα κα 

πηίζμοκ πμθζηζζιυ, μζημκμιία, πμθζηζηή γςή, ηνάημξ, ηαζ 

επίζδξ κα θακενςεεί ζ‘ αοημφξ δ δζαθμνά απυ ηζξ 

επζηνεπηέξ ηαζ ηζξ απαβμνεοιέκεξ πνάλεζξ, ηαζ μηζδήπμηε 

άθθμ απυ ηα γδηήιαηα ηδξ γςήξ. Αδθαδή είπε έθεεζ δ χνα μζ 

Μμοζμοθιάκμζ κα βίκμοκ ιζα Εζθαιζηή ημζκςκία, δ μπμία 

δζαθμνμπμζείηαζ εκηεθχξ απυ ηδκ ημζκςκία ηςκ 

εζδςθμθαηνχκ ηαζ απυ μπμζαδήπμηε άθθδ ημζκςκία ζημκ 

ηυζιμ εηείκδ ηδκ επμπή, ηαζ επίζδξ δ ημζκςκία αοηή κα 

βίκεζ ηέκηνμ ημο Εζθαιζημφ Καθέζιαημξ, βζα ημ μπμίμ μζ 

Μμοζμοθιάκμζ είπακ δεπηεί αάζακα ηαζ δζςβιμφξ βζα δέηα 

πνυκζα. Βπίζδξ, είκαζ θακενυ υηζ ιζα ηέημζα ημζκςκία δε εα 

ιπμνμφζε κα ζδνοεεί ζε ιία ιένα, μφηε ζε έκα ιήκα ή ζε 

έκακ πνυκμ. Υνεζαγυηακ ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια βζα κα 

μθμηθδνςεεί δ κμιμεεζία, δ παζδεία, δ εηπαίδεοζδ ηαζ δ 

πναηηζηή άζηδζδ. Ο Ώθθάπ, μ Όρζζημξ, έζηεζθε αοηήκ ηδ 

κμιμεεζία ιέζς ημο Ώββεθζαθυνμο Σμο (), μ μπμίμξ ήηακ 

μ ανιυδζμξ ζημ κα ηαεμδδβήζεζ, κα εηπαζδεφζεζ ηαζ κα 

ελαβκίζεζ ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ ζφιθςκα ι‘ αοηήκ ηδκ 

κμιμεεζία. 

 Δίλαη Απηόο πνπ έζηεηιε αλάκεζα ζηνπο 

αγξάκκαηνπο (ηνπο Άξαβεο πνπ νύηε ήμεξαλ λα δηαβάζνπλ 

νύηε είραλ έλα νπξάλην βηβιίν από ηνλ Αιιάρ) έλαλ 

Αγγειηαθόξν (ηνλ Μσράκκαλη) κέζα από ηνπο ίδηνπο (θαη 

γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο), γηα λα απαγγείιεη ζ’ απηνύο 

ηα Δδάθηά Σνπ (δει. ην Κνξάλην), λα ηνπο εμαγλίζεη (από 

ηε βξσκηά ηεο απηζηίαο, θαη ηνπ πνιπζετζκνύ, ηηο 
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δηεθζαξκέλεο πεπνηζήζεηο θαη ηελ αλεζηθόηεηα), θαη λα 

ηνπο δηδάμεη ην Βηβιίν (ην Κνξάλην, ηνπο Ιζιακηθνύο 

λόκνπο θαη ην Ιζιακηθό Δίθαην) θαη ηε ζνθία (δει. ηελ 

Αζ-νύλλα: ηελ Πξνθεηηθή Παξάδνζε ηνπ Πξνθήηε 

Μσράκκαλη). Καη ζη’ αιήζεηα, απηνί πξηλ (από ηελ 

απνζηνιή ηνπ Μσράκκαλη) βξίζθνληαλ ζε θαλεξή 

πιάλε

 (Εενυ Κμνάκζμ 62:2) 

Βπίζδξ, μζ φκηνμθμζ έζπεοδακ κα ιάεμοκ απυ ημκ 

Πνμθήηδ ().  

 Καη όηαλ απαγγέιινληαη ζ’ απηνύο ηα Δδάθηά Σνπ, 

ηνπο απμάλνπλ ζηελ Πίζηε. 

 (Εενυ Κμνάκζμ 8:2) 

Καζ αοηυ ήηακ ημ ιεβαθφηενμ γήηδια πμο ακηζιεηχπζγε 

μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () ςξ πνμξ ημοξ 

Μμοζμοθιάκμοξ, ημ μπμίμ ήηακ μ ιεβαθφηενμξ ζηυπμξ ημο 

Εζθαιζημφ Καθέζιαημξ. Βπίζδξ, είκαζ βκςζηυ υηζ έκα ηέημζμ 

γήηδια δεκ απαζηεί αζαζφκδ, αθθά πνεζάγεηαζ ιεβάθμ 

πνμκζηυ δζάζηδια. ιςξ, οπήνπακ ηαζ άθθα επείβμκηα 

γδηήιαηα, πμο πνεζάγμκηακ άιεζδ ηαζ ζμθή θφζδ. Σμ πζμ 

ζδιακηζηυ απυ αοηά ήηακ ημ υηζ μζ Μμοζμοθιάκμζ 

πςνίγμκηακ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ: 

(α) Ώοημί πμο ήηακ ζηδ πχνα ημοξ, ζηα ζπίηζα ημοξ ηαζ 

ζηζξ πενζμοζίεξ ημοξ, μζ μπμίμζ ήηακ μζ Ώθ-Ώκζάν, μζ 
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ηάημζημζ ηδξ Μεδίκαξ, ηαζ πμο είπακ ακάιεζά ημοξ έπενεξ 

απυ πμθφ ηαζνυ (αθμφ μζ δφμ θοθέξ ημοξ, Ώθ-Άμοξ ηαζ Ώθ-

Υάγναηγ, ήηακ ζε ζοκεπή πυθειμ ιεηαλφ ημοξ). 

(α) Ώοημί πμο δεκ είπακ ηίπμηε απ‘ υθα αοηά, δδθαδή 

δεκ είπακ μφηε ζπίηζα, μφηε πενζμοζίεξ, μφηε παηνίδα, μφηε 

ενβαζία βζα κα γήζμοκ. Ώοημί ήηακ μζ Μεηακάζηεξ, μ 

ανζειυξ ηςκ μπμίςκ δεκ ήηακ ιζηνυξ, ια, ακηίεεηα, 

αολακυηακ ιένα ιε ηδκ διένα, ιε ηδ Μεηακάζηεοζδ 

μπμζμοδήπμηε πίζηεοε ζημκ Ώθθάπ ηαζ ζημκ Ώββεθζαθυνμ 

Σμο, απυ ηδ Μέηηα ζηδ Μεδίκα.  

Βπίζδξ, είκαζ βκςζηυ υηζ δ Μεδίκα δεκ ήηακ πμθφ 

πθμφζζα, ηζ έηζζ δ μζημκμιία ηδξ έπαεε ηνίζδ, αθμφ ηαζ ηαη‘ 

αοηήκ ηδκ ηνίζζιδ ζηζβιή, μζ επενμί ημο Εζθάι πνμέαδζακ 

ζε μζημκμιζηυ απμηθεζζιυ ηδξ Μεδίκα. 

 

2. Δ δεφηενδ ηαηδβμνία είκαζ μζ εζδςθμθάηνεξ ηδξ 

Μεδίκαξ, μζ μπμίμζ, ακηίεεηα ιε ημοξ εζδςθμθάηνεξ ηςκ 

Κμονάζξ, δεκ επζαάθθμκηακ πάκς ζημοξ Μμοζμοθιάκμοξ. 

Βπίζδξ, είπακ αιθζαμθίεξ βζα ηδ ενδζηεία ηςκ πνμβυκςκ 

ημοξ ηαζ βζ‘ αοηυ δεκ επεδείηκοακ έπενα απέκακηζ ζημοξ 

Μμοζμοθιάκμοξ ηαζ ζημ Εζθάι. Βλάθθμο, δεκ πέναζε 

ιεβάθμ δζάζηδια, ιέπνζ πμο υθμζ αζπάζηδηακ ημ Εζθάι ηαζ 

αθμζζχεδηακ ζηδ ενδζηεία ημο Ώθθάπ. ιςξ, ιεηαλφ ημοξ 

οπήνπακ ηαζ θίβμζ πμο αζζεάκμκηακ επενζηά απέκακηζ ζημκ 

Πνμθήηδ () ηαζ ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ, ια δε ιπμνμφζακ 
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κα ημ δείλμοκ, ηαζ ηαηέθεοβακ ζημ κα ημοξ δείπκμοκ ζημνβή 

ηαζ αβάπδ, υπςξ μ Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ Οοιπάζ, μ μπμίμξ 

ζοιθχκδζακ ηαζ μζ δφμ θοθέξ κα βίκεζ ανπδβυξ ημοξ, ιεηά 

ημκ ιεηαλφ ημοξ πυθειμ Μπςάε. Πνζκ απυ αοηυκ δε 

ζοιθςκμφζακ πμηέ ζε ηακέκα πνυζςπμ βζα κα βίκεζ 

ανπδβυξ ηαζ ηςκ δφμ θοθχκ. Παναθίβμ κα βίκεζ ααζζθζάξ βζα 

ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Μεδίκαξ, ια μ ενπμιυξ ημο Πνμθήηδ 

() μδήβδζε ημ θαυ ημο κα ζηναθεί ζ‘ εηείκμκ ακηί ημο 

Ώιπκη Ώθθάπ. Γζ‘ αοηυκ ημ θυβμ μ Ώιπκη Ώθθάπ εεςνμφζε 

υηζ μ Πνμθήηδξ () ημφ πήνε ηδ ααζζθεία, ηζ έηζζ έηνεθε 

ιέζα ημο πμθφ ιεβάθδ έπενα εκακηίμκ ημο Πνμθήηδ (). 

Μα υηακ είδε υηζ μζ ζοκεήηεξ δεκ ημκ αμδεμφζακ ζηδκ 

εζδςθμθαηνία ημο, ηαζ υηζ εα ζηενμφηακ ηδκ ηζιή ηαζ ηδ 

δφκαιδ πμο είπε ηαζ ηα ζοιθένμκηά ημο, ηυηε έδεζλε υηζ 

αζπάζηδηε ημ Εζθάι ιεηά απυ ηδ ιάπδ Μπακην. ιςξ, 

ηναημφζε ιέζα ημο ηδκ απζζηία ημο, ηζ έηζζ πνμζπαεμφζε 

κα ζοκςιμηήζεζ εκακηίμκ ημο Πνμθήηδ () ηαζ ηςκ 

οκηνυθςκ ημο ιε ηάεε εοηαζνία. Βπίζδξ, θάιαακε 

οπμζηήνζλδ ζηα ζπέδζά ημο απυ ηάπμζμοξ απυ ημοξ θίθμοξ 

ημο, μζ μπμίμζ ηναημφζακ ηζ αοημί ιέζα ημοξ ηδκ απζζηία 

ημοξ. Ώηυια, πήνακ ηάπμζμοξ κεανμφξ ηαζ ηάπμζμοξ αθεθείξ 

Μμοζμοθιάκμοξ ςξ ιέζμ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ 

ζοκςιμζζχκ ημοξ, πςνίξ κα ηαηαθαααίκμοκ υηζ ζοιααίκεζ 

ηάπμζα ζοκςιμζία. 
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3. Δ ηνίηδ ηαηδβμνία ήηακ μζ Βαναίμζ, μζ μπμίμζ 

ηαηέθοβακ πνμξ ηδ Μεδίκα ηαζ ηζξ Ώνααζηέξ πενζμπέξ ιεηά 

απυ δζςβιμφξ πμο έθααακ απυ ηδ Ρςιασηή Ώοημηναημνία 

ηαζ απυ ημοξ Ώζζφνζμοξ. Έηζζ, αθμιμζχεδηακ ιε ημοξ 

Άνααεξ, υζμκ αθμνά ηδκ εκδοιαζία, ηδ βθχζζα ηαζ ημκ 

πμθζηζζιυ, ιέπνζ πμο ηαζ μζ ίδζμζ ηαζ μζ θοθέξ ημοξ πήνακ 

ανααζηά μκυιαηα. Χζηυζμ, ηναημφζακ πάκηα ηδκ εεκζηή 

ημοξ ηαοηυηδηα, ηαζ πμηέ δε ζοβπςκεφηδηακ ιε ημοξ 

Άνααεξ, ια πάκηα οπεναζπίγμκηακ ηδκ εεκζηυηδηά ημοξ ηαζ 

ημζημφζακ αθ‘ ορδθμφ ημοξ Άνααεξ, εκχ εεςνμφζακ υηζ μζ 

πενζμοζίεξ ηςκ Ώνάαςκ είκαζ επζηνεπηυ κα ηζξ 

ζθεηενζζημφκ. Βπίζδξ, δεκ ήεεθακ κα ιεηαδχζμοκ ηδ 

ενδζηεία ημοξ ηαζ έαθεπακ ημοξ εαοημφξ ημοξ ςξ ηαηυπμοξ 

ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ οπενμπήξ, ηαζ ηδξ πκεοιαηζηήξ δβεζίαξ. 

Βπίζδξ, ήηακ έλοπκμζ ζημ κα ηενδίζμοκ ηα ιέζα 

αζμπμνζζιμφ. Έηζζ, ηναημφζακ απμηθεζζηζηά ζηα πένζα ημοξ 

ημ ειπυνζμ ηςκ πμονιάδςκ, ηςκ ζζηδνχκ, ημο αθημυθ ηαζ 

ηςκ εκδοιάηςκ. Ώηυια, ζοκέθεβακ ηυημοξ απυ ημοξ 

Άνααεξ, δίκμκηαξ ιεβάθα δάκεζα ζημοξ δβέηεξ ημοξ, μζ 

μπμίμζ ηα λυδεοακ αθυβζζηα, χζηε κα ηενδίζμοκ (μζ Βαναίμζ) 

θήιδ ηαζ ελφικδζδ απυ ημοξ πμζδηέξ ηαζ κα ηναηήζμοκ οπυ 

ημκ έθεβπυ ημοξ ημοξ Άνααεξ δβέηεξ, ιε ημ κα ημοξ παίνκμοκ 

ηδκ ζδζμηηδζία, ηδκ μπμία έααγακ ςξ οπμεήηδ ζηα δάκεζα. 

Βπίζδξ, ήηακ πμκδνμί ηαζ ζοκέπεζα ζοκςιμημφζακ, χζηε κα 

πνμηαθέζμοκ επενυηδηα ακάιεζα ζηζξ Ώνααζηέξ θοθέξ, 

εέημκηαξ πεζναζιμφξ ζε ηάπμζα θοθή έηζζ χζηε κα 

εκακηζςεεί ζε ηάπμζα άθθδ, ηζ έηζζ κα μδδβδεμφκ ζε δζανηή 

πυθειμ, εκχ υηακ δ θςηζά ημο πμθέιμο άνπζγε κα ζαήκεζ, 
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εηείκμζ ηδκ ακαγςπφνςκακ, δίκμκηαξ δάκεζα ζηζξ θοθέξ, 

χζηε κα ιδκ απμηναπμφκ απυ ηδ ζοκέπζζδ ημο πμθέιμο 

θυβς έθθεζρδξ πνδιάηςκ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ είπακ δφμ 

ιεβάθα μθέθδ: Πνχημκ, ημ κα δζαηδνήζμοκ ηδκ Βανασηή 

μκηυηδηά ημοξ ηαζ δεφηενμκ, ημ κα ηενδίζμοκ απυ ημοξ 

ηυημοξ. ηδ Μεδίκα οπήνπακ ηνεζξ βκςζηέξ Βανασηέξ θοθέξ:  

(α) Οζ Μπάκμο Κασκμοηά‗, μζ μπμίμζ ήηακ ζφιιαπμζ ηδξ 

θοθήξ Ώθ-Υάγναηγ, ηαζ ηα ζπίηζα ημοξ ήηακ ιέζα ζηδκ 

πυθδ. 

(α) Οζ Μπάκμο Ώκ-Νακηίν, μζ μπμίμζ ήηακ επίζδξ 

ζφιιαπμζ ηδξ θοθήξ Ώθ-Υάγναηγ, ηαζ ηα ζπίηζα ημοξ ήηακ 

ζηα πνμάζηζα ηδξ Μεδίκαξ. 

(β) Οζ Μπάκμο Κμονάζδα, μζ μπμίμζ ήηακ ηδξ θοθήξ Ώθ-

Άμοξ, ηαζ ηα ζπίηζα ημοξ ήηακ ζηα πνμάζηζα ηδξ Μεδίκαξ.  

Ώοηέξ μζ ηνεζξ θοθέξ ήηακ πμο πνμηαθμφζακ ημοξ 

δζανηείξ πμθέιμοξ ιεηαλφ ηςκ θοθχκ Ώθ-Άμοξ ηαζ Ώθ-

Υάγναηγ. Φοζζηά, μζ Βαναίμζ δεκ ημζημφζακ ημ Εζθάι πανά 

ιυκμ ιε επενζηυ ιάηζ, αθμφ μ Πνμθήηδξ () δεκ ήηακ απυ 

ημ έεκμξ ημοξ, ηαζ αθμφ δ εεκζηυηδηα ήηακ ηάηζ ηυζμ ζζπονυ 

ζηδκ ροπή ημοξ ηαζ ζημ ιοαθυ ημοξ, χζηε δε ιπμνμφζακ κα 

ημ δεπημφκ ιε ηίπμηε. Βπίζδξ, ημ Κάθεζια ημο Εζθάι δεκ 

ήηακ, πανά Κάθεζια ηαθμζφκδξ, πμο εα έκςκε ηζξ ηανδζέξ 

πμο είπακ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ, ηαζ εα έζαδκε ηδ θςηζά ηδξ 

επενυηδηαξ ηαζ ημο ιίζμοξ, ηαθχκηαξ πνμξ ηδκ ηζιζυηδηα 

ηαζ ηδκ εζθζηνίκεζα, ηαζ ζημ κα ζοθθέβεζ ηακείξ ημ ηαθυ 
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πνήια, ηαζ υπζ κα ηαηαηνχεζ ηα πνήιαηα ηςκ άθθςκ, ιέζς 

ημο κα παίνκεζ ηυημοξ. θα αοηά ζήιαζκακ υηζ μζ Ώνααζηέξ 

θοθέξ ηδξ Μεδίκα, εα ζοιθζθζχκμκηακ ιεηαλφ ημοξ, ηζ έηζζ 

εα λέθεοβακ απυ ημκ έθεβπμ ηςκ Βαναίςκ. Έηζζ, ημ ειπυνζυ 

ημοξ εα απμηφπαζκε, ηαζ εα ζηενμφκηακ ηα πνήιαηα ηςκ 

ηυηςκ, πμο ήηακ δ ημθχκα ημο πθμφημο ημοξ. Βπίζδξ, 

θμαμφκηακ ιήπςξ μζ Ώνααζηέξ θοθέξ ζηνέθμκηακ εκακηίμκ 

ημοξ βζα κα λακαπάνμοκ ηζξ πενζμοζίεξ ημοξ, ηζξ μπμίεξ ημοξ 

είπακ ζθεηενζζηεί ιέζς ηςκ ηυηςκ.  

Οζ Βαναίμζ, θαιαάκμκηαξ υθα αοηά οπ‘ υρζκ, 

απέηηδζακ επενζηά ζοκαζζεήιαηα απέκακηζ ζημ Εζθάι ηαζ 

ζημκ Πνμθήηδ () απυ ηδ ζηζβιή πμο ήνεε ζηδ Μεδίκα. 

ιςξ, δε ιπμνμφζακ κα ημ δείλμοκ θακενά, πανά ιυκμ ιεηά 

απυ ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια.  

Καζ αοηυ βίκεηαζ θακενυ απυ ηα θυβζα ηδξ ζογφβμο ημο 

Πνμθήηδ (), αθίβζα (δ εοανέζηδζδ ημο Ώθθάπ επ‘ 

αοηήξ): «Ήιμοκ ημ πζμ αβαπδιέκμ παζδί ημο παηένα ιμο 

(Υαβζέζ ιπζκ Άπηαιπ, μ μπμίμξ ήηακ Βαναίμξ). Βπίζδξ, ηαζ 

ημο εείμο ιμο, Άιπζ Γζάζζν. Πμηέ δεκ ημοξ ζοκακημφζα ιε 

ηάπμζμ άθθμ απυ ηα παζδζά ημοξ, πςνίξ κα πάνμοκ ειέκα 

αθήκμκηάξ ημ. Καζ υηακ μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () 

ήνεε ζηδ Μεδίκα ηαζ έιεζκε ζηδκ ηςιυπμθδ Κζιπά‘, μ 

παηέναξ ιμο, Υαβζέζ ιπζκ Άπηαιπ, ιαγί ιε ημ εείμ ιμο, Άιπζ 

Γζάζζν ζιπκ Άπηαιπ, πήβακ κα ημκ ζοκακηήζμοκ. Καζ δεκ 

επέζηνερακ, ιέπνζ ηδ δφζδ ημο δθίμο. Μα υηακ επέζηνερακ, 

πενπαημφζακ αανζεζηδιέκα, ιε εθζιιέκμ πενπάηδια. 
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Άημοζα ημ εείμ ιμο, Άιπζ Γζάζζν, κα θέεζ ζημκ παηένα ιμο, 

Υαβζέζ ιπζκ Άπηαιπ: ‗Βίκαζ αοηυξ (δδθ. μ Πνμθήηδξ πμο 

πενζιέκμοιε);‘. Βηείκμξ είπε, ‗Ναζ, ια ημκ Ώθθάπ.‘. Σμο 

απάκηδζε: ‗Σμ βκχνζγεξ ηαζ ημ επζαεααίςζεξ;‘. Βίπε: ‗Ναζ.‘. 

Ώπάκηδζε: ‗Καζ ηζ αζζεάκεζαζ βζ‘ αοηυκ;‘. Βηείκμξ είπε: 

‗Μα ημκ Ώθθάπ! Σδκ έπενα εκακηίμκ ημο ιέπνζ κα 

πεεάκς.‘.» 

Βπίζδξ αοηυ θαίκεηαζ ζηα θυβζα ημο Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ 

αθάι, μ μπμίμξ πνζκ αζπαζηεί ημ Εζθάι ήηακ έκαξ ιεβάθμξ 

νααίκμξ. ηακ άημοζε βζα ημκ ενπμιυ ημο Πνμθήηδ () ζηδ 

Μεδίκα, πήβε κα ημκ ζοκακηήζεζ, ηαζ ημο έηακε ηάπμζεξ 

ενςηήζεζξ, ηδκ απάκηδζδ ηςκ μπμίςκ δε εα ήλενε ηακείξ, 

πανά ιυκμκ έκαξ πνμθήηδξ. ηακ άημοζε ηζξ απακηήζεζξ 

ημο, πίζηερε εοεφξ ζ‘ αοηυκ. ηδ ζοκέπεζα, είπε ζημκ 

Πνμθήηδ (): «Οζ Βαναίμζ είκαζ έκαξ θαυξ δζπνυζςπμξ. Ώκ 

βκχνζγακ υηζ αζπάζηδηα ημ Εζθάι πνζκ ημοξ νςηήζεζξ βζα 

ιέκα, εα ιζθμφζακ ιε ηα πεζνυηενα θυβζα βζα ιέκα (ηαζ ημ 

ακηίεεημ).» Συηε μ Πνμθήηδξ () έζηεζθε ζε ηάπμζμοξ 

νααίκμοξ κα ένεμοκ. ηακ ήνεακ, μ Ώιπκη Ώθθάπ ζιπκ 

αθάι ηνφθηδηε ιέζα ζημ ζπίηζ. Συηε μ Ώββεθζαθυνμξ ημο 

Ώθθάπ () ημφξ νχηδζε: «Σζ θέηε βζα ημκ Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ 

αθάι;». Βηείκμζ απάκηδζακ: «Ο πζμ πμθοιαεήξ ακάιεζά 

ιαξ, ηαζ μ βζμξ ημο πζμ πμθοιαεμφξ ακάιεζά ιαξ. Καζ μ 

ηαθφηενμξ ακάιεζά ιαξ, βζμξ ημο ηαθφηενμο ακάιεζά 

ιαξ.». Συηε μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () ημφξ είπε: «Σζ 

εα πείηε ακ αοηυξ αζπάζηδηε ημ Εζθάι;». Ώοημί είπακ: «Ώξ 

ημκ πνμζηαηέρεζ μ Ώθθάπ απυ ηάηζ ηέημζμ.». Συηε 
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ειθακίζηδηε μ Ώιπκη Ώθθάπ ζιπκ αθάι ηαζ είπε: 

«Μανηονχ υηζ δεκ οπάνπεζ άθθμξ εευξ εηηυξ απυ ημκ 

Ώθθάπ, ηαζ ιανηονχ υηζ μ Μςπάιιακη είκαζ μ 

Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ.». Συηε αοημί είπακ: «Ο 

πεζνυηενμξ ακάιεζά ιαξ, βζμξ ημο πεζνυηενμο ακάιεζά 

ιαξ!». ε άθθδ ακαθμνά, είπε: «Χ, Βαναίμζ! Να θμαάζηε 

ημκ Ώθθάπ. Μα ημκ Ώθθάπ, πμο δεκ οπάνπεζ άθθμξ εευξ 

εηηυξ απυ αοηυκ, λένεηε υηζ είκαζ μ Ώββεθζαθυνμξ ημο 

Ώθθάπ ηαζ υηζ ήθεε ιε ηδκ αθήεεζα!», ηαζ αοημί ημο είπακ: 

«Φεφδεζαζ!».  

Καζ αοηή ήηακ δ πνχηδ ειπεζνία ημο Πνμθήηδ () ιε 

ημοξ Βαναίμοξ ηαηά ηδκ πνχηδ διένα ηδξ εζζυδμο ημο ζηδ 

Μεδίκα. Καζ αοηέξ είκαζ μζ ζοκεήηεξ ηαζ ηα εζςηενζηά 

γδηήιαηα πμο ακηζιεηχπζζε μ Πνμθήηδξ () ιέζα ζηδ 

Μεδίκα. Μα απυ ημ ελςηενζηυ ηδξ δ Μεδίκα ήηακ 

πενζηοηθςιέκδ απυ θοθέξ πμο αημθμοεμφζακ ηδ ενδζηεία 

ηςκ Κμονάζξ, δδθαδή ηδκ εζδςθμθαηνία. Δ πζμ επενζηή 

θοθή εκακηίμκ ημο Εζθάι ηαζ ηςκ Μμοζμοθιάκςκ ήηακ μζ 

Κμονάζξ, μζ μπμίμζ ηαηέααθθακ ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ βζα 

δέηα πνυκζα, εκχ ήηακ αηυιδ οπυ ηδκ ελμοζία ημοξ, ιέζς 

ηδξ απεζθήξ, ηςκ ιανηονίςκ, ημο απμηθεζζιμφ, ηςκ δζςβιχκ 

ηαζ ηδξ άζηδζδξ ροπμθμβζημφ πμθέιμο ιε ιεβάθδ ηαζ 

μνβακςιέκδ πνμπαβάκδα. ηακ μζ Μμοζμοθιάκμζ 

ιεηακάζηεοζακ ζηδ Μεδίκα, μζ εζδςθμθάηνεξ πήνακ ηα 

μζηυπεδα, ηα ζπίηζα ηαζ βεκζηά ηζξ πενζμοζίεξ ημοξ, 

θοθάηζζακ ηαζ ααζάκζζακ υπμζμκ έπζακακ, ηαζ επίζδξ 

έηακακ ζοκςιμζία βζα κα ζημηχζμοκ ημκ Πνμθήηδ () ηαζ 
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κα ζηαιαηήζμοκ ημ Κάθεζιά ημο. Γζ‘ αοηυ, ήηακ πμθφ 

θοζζηυ υηακ μζ Μμοζμοθιάκμζ έθοβακ βζα ιζα πυθδ 

πεκηαηυζζα πζθζυιεηνα ιαηνζά απυ ηδ Μέηηα, μζ Κμονάζξ 

κα ζοκεπίζμοκ ημκ πμθζηζηυ ηαζ ζηναηζςηζηυ πυθειυ ημοξ 

εκακηίμκ ηςκ Μμοζμοθιάκςκ, αθμφ είπακ ηδ ενδζηεοηζηή 

δβεζία ιεηαλφ ηςκ Ώνααζηχκ θοθχκ. Γζ‘ αοηυ άζηδζακ 

επζννμή ζημοξ οπυθμζπμοξ Άνααεξ έηζζ χζηε κα 

εκακηζςεμφκ ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ Μεδίκαξ. Καζ έηζζ, δ 

Μεδίκα άνπζζε κα πενζηοηθχκεηαζ απυ πμθθμφξ ηζκδφκμοξ 

ηαζ κα οπμθένεζ απυ απμηθεζζιυ, θυβς ηδξ ιείςζδξ ηςκ 

εζζαβμιέκςκ ειπμνεοιάηςκ, εκχ μ ανζειυξ ηςκ πνμζθφβςκ 

αολακυηακ ιένα ιε ηδκ διένα. Έηζζ, έβζκε δζηαίςια βζα 

ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ κα πάνμοκ ηα πνήιαηα αοηχκ ηςκ 

παναααηχκ, υπςξ πάνεδηακ ηα δζηά ημοξ πνήιαηα, ηαζ κα 

ημοξ πμθειήζμοκ υπςξ πμθειμφκηακ, χζηε κα ιδ ανμοκ 

ιέζμ κα ηαηαζηνέρμοκ ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ ηαζ κα 

ηυρμοκ ηδ νίγα ημο Εζθάι.  

Καζ αοηά είκαζ ηα ελςηενζηά πνμαθήιαηα πμο 

ακηζιεηχπζζε μ Πνμθήηδξ () αθυημο ήθεε ζηδ Μεδίκα ηαζ 

πνεζάγμκηακ επίθοζδ ιε ιεβάθδ ζμθία.  

Έηζζ, μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ έθοζε υθα αοηά ηα 

πνμαθήιαηα ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ηαζ ιε ηδκ οπμζηήνζλδ 

ημο Ώθθάπ, ηαζ ζοιπενζθένεδηε ζε ηάεε θαυ υπςξ ημο 

άλζγε, ιε ζημνβή ηαζ έθεμξ, ή αοζηδνυηδηα ηαζ ζμαανυηδηα. 

Βπζπθέμκ, ελάβκζζε ηζξ ροπέξ ηαζ δίδαλε ημ Κμνάκζμ ηαζ ηδ 

μφκκα ζημοξ ακενχπμοξ. Ώκαιθίαμθα δ πηοπή ημο 
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ελαβκζζιμφ, ηδξ δζδαζηαθίαξ, ημο εθέμοξ ηαζ ηδ ζημνβήξ 

οπενίζποε ηδξ πηοπήξ ηδξ αοζηδνυηδηαξ ηαζ ηδξ 

ζμαανυηδηαξ, ιέπνζ πμο πέηοπε ημ Κάθεζια ημο Εζθάι ιέζα 

ζε θίβα πνυκζα. Καζ μ ακαβκχζηδξ εα δεζ υθα αοηά 

θεπημιενχξ ζηζξ επυιεκεξ ζεθίδεξ. 

 

Πρϊτθ φάςθ: Χτίςιμο μιασ νζασ κοινότθτασ 

Χτίςιμο του Σηαμιοφ του Προφιτθ () 

Σμ πνχημ πνάβια πμο έηακε μ Πνμθήηδξ () ζηδ 

Μεδίκα ήηακ κα πηίζεζ έκα Σγαιί. Αζάθελε ηδκ ημπμεεζία 

ημο ζημ ιένμξ υπμο είπε βμκαηίζεζ δ ηαιήθα ημο, υπμο ήηακ 

έκα μζηυπεδμ δφμ ιζηνχκ μνθακχκ παζδζχκ. Σμ αβυναζε 

απυ ηα παζδζά ηαζ ζοιιεηείπε μ ίδζμξ ζημ πηίζζιμ ημο 

Σγαιζμφ, ιεηαθένμκηαξ ηζξ πέηνεξ ηαζ θέβμκηαξ ιε πμζδηζηά 

θυβζα: «Χ, Ώθθάπ! Αεκ οπάνπεζ γςή, πανά δ Μέθθμοζα Γςή 

** Έηζζ, οβπχνεζε ημοξ Ώθ-Ώκζάν ηαζ ημοξ Μεηακάζηεξ.» 

Καζ αοηυ μδήβδζε ζηδκ αφλδζδ ηςκ εκενβχκ οκηνυθςκ 

ζημ πηίζζιμ ημο Σγαιζμφ, χζηε έκαξ απυ αοημφξ κα πεζ ιε 

πμζδηζηά θυβζα: «Ώκ ηαευιαζηακ, εκχ μ Πνμθήηδξ () 

δμοθεφεζ ** αοηυ εα ήηακ κηνμπή βζα ιαξ.». ‘ αοηυ ημ 

ιένμξ ημ έδαθμξ ήηακ βειάημ ιε πέηνεξ, θμζκζηυδεκηνα ηαζ 

άθθα δέκηνα πμο μκμιάγμκηακ Γάνηακη, ηζ έηζζ μ Πνμθήηδξ 

() δζέηαλε κα βίκεζ ημ μζηυπεδμ ίζζμ, κα αθαζνεεμφκ μζ 

πέηνεξ, ηαζ κα ημπμφκ ηα δέκηνα. Δ ηαηεφεοκζδ ηδξ 

πνμζεοπήξ ήηακ πνμξ ημ Σγαιί Μπάζη Ώθ-Μάηκηζξ ζηδκ 
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Εενμοζαθήι. Οζ δφμ ημθχκεξ πμο πνμζδζυνζγακ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηδξ πνμζεοπήξ ήηακ πέηνζκεξ ηαζ μζ ημίπμζ ημο 

ηγαιζμφ ήηακ απυ ημφαθα θάζπδξ, εκχ ημ ηααάκζ ημο ήηακ 

απυ θφθθα θμίκζηα. Οζ ημθχκεξ ημο ήηακ απυ ημνιμφξ 

θμίκζηα. Σμ πάηςια ήηακ απυ αιιμπάθζημ. Σνεζξ είζμδμζ 

ηαηαζηεοάζηδηακ βζα ημ ηγαιί. Αίπθα ζημ ηγαιί πηίζηδηακ 

δςιάηζα απυ ημφαθα θάζπδξ ηαζ ηααάκζ απυ θφθθα ηαζ 

ημνιμφξ θμίκζηα, ηα μπμία ήηακ ηα δςιάηζα ηςκ ζογφβςκ 

ημο Πνμθήηδ (). Ώθμφ ηεθείςζε ημ πηίζζιμ ηςκ δςιαηίςκ, 

μ Πνμθήηδξ () ιεηαηυιζζε απυ ημ ζπίηζ ημο Άιπζ Ώβζμφιπ 

πνμξ αοηά ηα δςιάηζα. 

Ώοηυ ημ ηγαιί δεκ ήηακ απμηθεζζηζηά ηυπμξ πνμζεοπήξ, 

αθθά ηαζ ηυπμξ ζοβηέκηνςζδξ βζα ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ, 

χζηε κα ιαεαίκμοκ ημ Εζθάι ηαζ ηζξ δζδαζηαθίεξ ημο. 

Βπίζδξ, θεζημονβμφζε ςξ ιένμξ ζοκάκηδζδξ ηςκ 

Μμοζμοθιάκςκ ηαζ έκςκε ηζξ ηανδζέξ ημοξ πανυθμ πμο 

ιπμνεί κα πνμένπμκηακ απυ δζαθμνεηζηέξ θοθέξ, μζ μπμίεξ 

παθζά ήηακ ζε πυθειμ ιεηαλφ ημοξ βζα πμθφ ηαζνυ. Ώηυια, 

έβζκε ιένμξ δζεοεέηδζδξ υθςκ ηςκ γδηδιάηςκ ηςκ 

Μμοζμοθιάκςκ ηαζ αμοθή, υπμο βίκμκηακ μζ δζααμοθεφζεζξ 

ηαζ εηηεθμφκηακ μζ απμθάζεζξ. Βπίζδξ, θεζημφνβδζε ςξ 

ηαηαθφβζμ ηαζ μζηία βζα έκακ ιεβάθμ ανζειυ θηςπχκ 

ιεηακαζηχκ, μζ μπμίμζ δεκ είπακ μφηε ζπίηζ, μφηε πενζμοζία, 

μφηε μζημβέκεζα, μφηε παζδζά.  

Θ αδελφοποίθςθ μεταξφ των Μουςουλμάνων 
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Ο Πνμθήηδξ (), εηηυξ απυ ημ ηηίζζιμ ημο Σγαιζμφ ςξ 

ηέκηνμ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ζοιθζθίςζδξ ηαζ ανιμκίαξ 

ιεηαλφ ηςκ Μμοζμοθιάκςκ, δζχπκμκηαξ μπμζαδήπμηε 

ιμνθή ναηζζζιμφ, έηακε ηαζ ηάηζ αηυια, ημ μπμίμ είκαζ απυ 

ηζξ πζμ υιμνθεξ πνάλεζξ πμο έπμοκ βίκεζ ζηδκ Εζημνία. 

Ώδεθθμπμίδζε ημοξ ιεηακάζηεξ πμο ήνεακ απυ ηδ Μέηηα 

ηαζ ημοξ Ώθ-Ώκζάν, ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Μεδίκαξ. Ο Ειπκ 

Ώθ-Κάβζι είπε: «Ο Πνμθήηδξ () αδεθθμπμίδζε ημοξ 

ιεηακάζηεξ ηαζ ημοξ Ώθ-Ώκζάν ζημκ μίημ ημο Άκαξ ιπζκ 

Μάθζη. Ήηακ εκεκήκηα άκδνεξ. Οζ ιζζμί ήηακ απυ ημοξ 

ιεηακάζηεξ ηαζ μζ άθθμζ ιζζμί ήηακ απυ ημοξ Ώθ-Ώκζάν. 

Σμοξ αδεθθμπμίδζε ζηδκ οπμζηήνζλδ, ηαζ δ αδεθθμπμίδζή 

ημοξ έθηαζε ζημ ζδιείμ μ έκαξ κα έπεζ δζηαίςια ιένμοξ ηδξ 

ηθδνμκμιζάξ ημο άθθμο ιεηά απυ ημ εάκαηυ ημο. Καζ αοηυ 

έιεζκε ιέπνζ ηζξ ιένεξ ηδξ ιάπδξ ημο Μπακην, υηακ μ Ώθθάπ 

ημ ηαηήνβδζε, ηαζ επέζηνερακ ζηδκ ηαηάζηαζδ ηαηά ηδκ 

μπμία δ ηθδνμκμιζά αθμνμφζε ιυκμ ημοξ ζοββεκείξ ελ‘ 

αίιαημξ, ηαζ υπζ πζα ημοξ αδεθθμπμζδιέκμοξ ιε ημ 

ζοιαυθαζμ αδεθθυηδηαξ.». 

Ώοηή δ αδεθθμπμίδζδ ζήιαζκε ημ κα δζαθφεηαζ ηάεε 

είδμξ ναηζζζιμφ ηαζ δζαθμνμπμίδζδξ, πηζζιέκδξ πάκς ζημ 

πνχια, ηδκ ηαηαβςβή, ηδκ παηνίδα ή ηδ θοθή, ηζ έηζζ δ 

αάζδ ηδξ αθμζίςζδξ έιεθθε κα είκαζ ιυκμ ημ Εζθάι. Έηζζ, 

εηείκδ δ ημζκςκία βέιζζε ιε αβάπδ ιεηαλφ ηςκ 

Μμοζμοθιάκςκ, ηαζ μ ηαεέκαξ πνμηζιμφζε ημκ αδεθθυ ημο, 

πανά ημκ εαοηυ ημο, ηαζ έηζζ αοηή δ ημζκςκία έδζκε ημ 

ηαθφηενμ πανάδεζβια.  
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Ο Ώθ-Μπμοπάνζ ακέθενε: «ηακ μζ Μμοζμοθιάκμζ 

ιεηακάζηεοζακ πνμξ ηδ Μεδίκα, μ Πνμθήηδξ () 

αδεθθμπμίδζε ημκ Ώιπκη Ών-Ραπιάκ ηαζ ημκ α‗κη ιπζκ 

Ών-Ραιπί‗. Ο α‗κη είπε ζημκ Ώιπκη Ών-Ραπιάκ: ‗Ββχ 

είιαζ μ πζμ πθμφζζμξ ακάιεζα ζημοξ Ώθ-Ώκζάν. Έηζζ, εα 

πςνίζς ηδκ πενζμοζία ιμο ζηα δφμ (ημ έκα ιένμξ βζα ιέκα 

ηαζ ημ έκα βζα ζέκα). Καζ έπς δφμ βοκαίηεξ. Κμίηαλε πμζα 

απυ αοηέξ ζμφ ανέζεζ πενζζζυηενμ, ηαζ πεξ ημ ιμο, ηζ εβχ 

εα ηδξ δχζς δζαγφβζμ, χζηε κα ηδκ πακηνεοηείξ.‘. Ο Ώιπκη 

Ών-Ραπιάκ ημφ απάκηδζε: ‗Ώξ ζε εοθμβήζεζ μ Ώθθάπ ζηδκ 

μζημβέκεζά ζμο ηαζ ζηδκ πενζμοζία ζμο.‘». 

Ο Άιπμο Υμονάζνα ακέθενε υηζ μζ Ώθ-Ώκζάν είπακ 

ζημκ Πνμθήηδ (): «Ξεπχνζζε ηα θμζκζηυδεκηνα (ηδξ 

Μεδίκαξ) ακάιεζα ζ‘ ειάξ ηαζ ζημοξ αδεθθμφξ ιαξ, ημοξ 

Μεηακάζηεξ.». Ο Πνμθήηδξ () είπε: «πζ.». Οζ άθθμζ 

Μεηακάζηεξ είπακ: «Μαξ ελαζθαθίγεηε ηδ ζοκηήνδζδ, ηαζ 

εα δζηαζμφιαζηε ίζμ ιένμξ ζημοξ ηανπμφξ ζαξ;». Οζ Ώθ-

Ώκζάν είπακ: «Ώημφζαιε ηαζ οπαημφζαιε, ς Ώββεθζαθυνε 

ημο Ώθθάπ.». 

Ώοηά ηα δφμ πενζζηαηζηά δείπκμοκ πχξ πνμηζιμφζακ μζ 

Ώθ-Ώκζάν ημοξ Μεηακάζηεξ, πάκς απυ ημοξ εαοημφξ ημοξ, 

ηαζ πχξ μζ Μεηακάζηεξ ηίιδζακ αοηήκ ηδκ βεκκαζμδςνία ηαζ 

δεκ ηδκ εηιεηαθθεφηδηακ, ηαζ δεκ πήνακ απυ αοηήκ, πανά 

ιυκμ ηα απαναίηδηα βζα ηα πνμξ ημ γδκ. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, ιζα ηέημζα αδεθθμπμίδζδ ήηακ ιζα πμθφ 
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ζμθή πμθζηζηή ηαζ έλοπκδ θφζδ βζα πμθθά πνμαθήιαηα πμο 

εα ακηζιεηχπζγακ μζ Μμοζμοθιάκμζ.  

Θ πνευματικι επιρροι αυτισ τθσ αδελφοποίθςθσ 

μζςα ςτθν κοινωνία 

Μέζς αοηήξ ηδξ ζμθίαξ, μ Πνμθήηδξ () έζηδζε ηζξ 

αάζεζξ ιζαξ κέαξ ημζκςκίαξ, ηαζ έζπεοδε ζημ κα δζδάλεζ, κα 

εηπαζδεφζεζ ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ, ηαζ κα ελαβκίζεζ ηζξ 

ροπέξ ημοξ, εκεαννφκμκηάξ ημοξ ζημ κα ηδνμφκ ημκ 

ηαθφηενμ παναηηήνα. 

Κάπμζμξ άκδναξ νχηδζε ημκ Πνμθήηδ (): «Πμζμ 

(ιένμξ ημο) Εζθάι είκαζ ηαθφηενμ;». Ο Πνμθήηδξ () είπε: 

«Σμ κα ηαΎγεζξ ημοξ άθθμοξ, ηαζ κα παζνεηάξ αοηυκ πμο 

βκςνίγεζξ ηαζ αοηυκ πμο δε βκςνίγεζξ.» (Ώθ-Μπμοπάνζ) 

Ο Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ αθάι είπε: «ηακ μ Πνμθήηδξ 

() ήθεε ζηδ Μεδίκα, πήβα κα ημκ ζοκακηήζς. Καζ υηακ 

είδα ημ πνυζςπυ ημο, ήλενα υηζ αοηυ δεκ ήηακ ημ πνυζςπμ 

εκυξ ρεφηδ. Σμ πνχημ πνάβια πμο είπε ήηακ: ‗Χ, άκενςπμζ! 

Αζαδίδεηε ηδκ εζνήκδ (δδθ. κα δζαδίδεηε ημκ Εζθαιζηυ 

παζνεηζζιυ «Βζνήκδ ζ‘ εζάξ»), ηαΎζηε ημοξ άθθμοξ, κα έπεηε 

ημκηζκή ζπέζδ ιε ημοξ ζοββεκείξ ζαξ, ηαζ ηεθέζηε πνμζεοπή 

ηδ κφπηα, εκχ μζ άκενςπμζ ημζιμφκηαζ, ηζ έηζζ εα εζζέθεεηε 

ζημκ Πανάδεζζμ ιε εζνήκδ.‘» (Ώη-Σίνιζδεσ) 



 

282 

Ο Πνμθήηδξ () είπε: «Αε εα εζζέθεεζ ζημκ Πανάδεζζμ 

αοηυξ ημο μπμίμο μ βείημκάξ ημο δεκ είκαζ αζθαθήξ απυ ημ 

ηαηυ ημο.» (Μυζθει) 

Ο Πνμθήηδξ () είπε: «Ο Μμοζμοθιάκμξ είκαζ αοηυξ 

απυ ημο μπμίμο ηδ βθχζζα ηαζ ημ πένζ μζ Μμοζμοθιάκμζ 

είκαζ αζθαθείξ.» (Ώθ-Μπμοπάνζ) 

Ο Πνμθήηδξ () είπε: «Αε εα πζζηέρεζ ηακείξ, ιέπνζ κα 

αβαπά βζα ημκ αδεθθυ ημο αοηά πμο αβαπά βζα ημκ εαοηυ 

ημο.» (Ώθ-Μπμοπάνζ) 

Ο Πνμθήηδξ () είπε: «Οζ πζζημί είκαζ ζακ έκακ άκδνα. 

Ώκ ημ ιάηζ ημο ημκ πμκά, ηυηε πμκά υθμ ημο ημ ζχια. Καζ 

ακ πμκά ημ ηεθάθζ ημο, ηυηε πμκά υθμ ημο ημ ζχια.» 

(Μυζθει) 

Ο Πνμθήηδξ () είπε: «Ο έκαξ πζζηυξ είκαζ βζα ημκ 

άθθμκ πζζηυ υπςξ έκαξ ημίπμξ. Σμ έκα ιένμξ ημο 

οπμζηδνίγεζ ημ άθθμ.» (Ώθ-Μπμοπάνζ) 

Βπίζδξ, μ Πνμθήηδξ () είπε: «Αεκ είκαζ επζηνεπηυ βζα 

έκακ Μμοζμοθιάκμ κα εβηαηαθείρεζ ημκ αδεθθυ ημο βζα 

παναπάκς απυ ηνεζξ ιένεξ.». (Ώθ-Μπμοπάνζ) 

Ο Πνμθήηδξ () είπε: «Ο Μμοζμοθιάκμξ είκαζ 

αδεθθυξ βζα ημκ Μμοζμοθιάκμ. Αεκ ημκ αδζηεί, μφηε ημκ 

απμβμδηεφεζ. Καζ υπμζμξ ζπεφδεζ κα ζηακμπμζήζεζ ηζξ 

ακάβηεξ ημο αδεθθμφ ημο, ηυηε μ Ώθθάπ εα ζηακμπμζήζεζ ηζξ 

ακάβηεξ ημο. Καζ υπμζμξ ακαημοθίζεζ απυ έκακ 
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Μμοζμοθιάκμ ιζα δοζημθία, ηυηε μ Ώθθάπ εα ακαημοθίζεζ 

απυ αοηυκ ιζα απυ ηζξ δοζημθίεξ ηδξ Διέναξ ηδξ Κνίζεςξ.». 

(Ώθ-Μπμοπάνζ) 

Ο Πνμθήηδξ () είπε: «Αείληε έθεμξ βζ‘ αοημφξ πμο 

είκαζ ζηδ βδ, χζηε κα ζαξ δείλεζ έθεμξ Ώοηυξ πμο ανίζηεηαζ 

πάκς απυ ημοξ μονακμφξ.». (Άιπμο Νηαμφκη) 

Ο Πνμθήηδξ () είπε: «Ο πζζηυξ δεκ είκαζ αοηυξ πμο 

πμνηαίκεζ εκχ μ βείημκάξ ημο πεζκάεζ.». (Ώθ-Μπάζπαηεσ) 

Βπίζδξ, μ Πνμθήηδξ () ημφξ εκεάννοκε κα λμδεφμοκ 

βζα ημοξ θηςπμφξ, ηαζ ακέθενε ηζξ ανεηέξ ηδξ εθεδιμζφκδξ, 

θέβμκηαξ: «Δ εθεδιμζφκδ ζαήκεζ ηζξ αιανηίεξ, υπςξ ημ κενυ 

ζαήκεζ ηδ θςηζά.». (Άπιακη) 

Ο Πνμθήηδξ () είπε: «πμζμξ Μμοζμοθιάκμξ δχζεζ 

έκδοια ζε έκακ άθθμ πμο δεκ έπεζ έκδοια, ηυηε μ Ώθθάπ εα 

ημο δχζεζ έκδοια απυ ημκ Πανάδεζζμ. Καζ υπμζμξ 

Μμοζμοθιάκμξ ηαΎγεζ έκακ πεζκαζιέκμ Μμοζμοθιάκμ, ηυηε 

μ Ώθθάπ εα ημκ ηαΎζεζ απυ ημοξ ηανπμφξ ημο Παναδείζμο. 

Καζ υπμζμξ Μμοζμοθιάκμξ δχζεζ κενυ ζ‘ έκακ δζραζιέκμ 

Μμοζμοθιάκμ, ηυηε μ Ώθθάπ εα ημο δχζεζ κα πζεζ απυ ημ 

θναβζζιέκμ Νέηηαν.». (Άιπμο Νηαμφκη) 

Ο Πνμθήηδξ () είπε: «Αζαθοθάληε ημκ εαοηυ ζαξ απυ 

ημ Πον, αηυια ηαζ ιέζς ιζζμφ πμονιά (ςξ εθεδιμζφκδ), 

ηαζ ακ δε ανίζηεηε, ηυηε ιε έκακ ηαθυ θυβμ.». (Ώθ-

Μπμοπάνζ) 
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Βπίζδξ, μ Πνμθήηδξ () εκεάννοκε ιε γήθμ ημοξ 

ακενχπμοξ ζημ κα ιδ γδηζακεφμοκ, εηηυξ ηαζ ακ έπεζ 

ηάπμζμξ ηυζμ ιεβάθδ ακάβηδ, ηαζ ακέθενε επίζδξ ηζξ ανεηέξ 

ηδξ οπμιμκήξ ηαζ ηδξ μθζβάνηεζαξ.  

Βπίζδξ, μ Πνμθήηδξ () δίδαλε ζημοξ Μμοζμοθιάκμοξ 

ηζξ θαηνείεξ, ηαζ ημοξ έιαεε ηζξ ανεηέξ ηαζ ηζξ αιμζαέξ ημοξ 

απυ ημκ Ώθθάπ. Βπίζδξ, ημοξ έκςζε ιε ηδκ Ώπμηάθορδ πμο 

έθααε απυ ημκ μονακυ, αθμφ ηδκ ακήββεζθε ζ‘ αοημφξ ηζ 

εηείκμζ, ηαηά ζοκέπεζα, ηδκ ακήββεζθακ ηζ αοημί, 

δζααάγμκηαξ ημ ηαεήημκ ημοξ ζηδ δζάδμζδ ημο Εζθαιζημφ 

Καθέζιαημξ. Έηζζ, μ Πνμθήηδξ () δζαιυνθςζε ημκ ηνυπμ 

ζηέρδξ ημοξ πνμξ ημ ηαθφηενμ, ελφρςζε ηζξ ροπέξ ημοξ, 

αθφπκζζε ηα ηαθέκηα ημοξ ηαζ ημοξ πανείπε ημκ ηαθφηενμ 

δεζηυ παναηηήνα, ιέπνζ πμο έθηαζακ ζηδκ ημνοθή ηδξ 

ηεθεζυηδηαξ ζε υθδ ηδκ Εζημνία, ηάης ιυκμ απυ ημοξ 

Πνμθήηεξ.  

Ο Ώιπκη Ώθθάπ ζιπκ Μαζ‗μφκη είπε: «πμζμξ εέθεζ κα 

αημθμοεήζεζ έκα ηαθυ πανάδεζβια, αξ αημθμοεήζεζ ημ 

πανάδεζβια αοηχκ πμο πέεακακ (δδθ. ηςκ οκηνυθςκ ημο 

Πνμθήηδ ()), αθμφ αοηυξ πμο είκαζ γςκηακυξ, δεκ είκαζ 

αζθαθήξ απυ ημ κα ιδκ παναπθακδεεί. Ώοημί ήηακ μζ 

φκηνμθμζ ημο Μςπάιιακη () μζ μπμίμζ ήηακ ημ ηαθφηενμ 

έεκμξ, μζ πζμ εοζεαείξ ηανδζέξ, αοημί ιε ηδ ααεφηενδ βκχζδ 

ηαζ ιε ηδ θζβυηενδ πενδθάκεζα. Ο Ώθθάπ ημφξ δζάθελε ζηδ 

ζοκηνμθζά ημο Πνμθήηδ Σμο βζα κα ζδνφζεζ ηδ ενδζηεία 

Σμο. Κζ έηζζ πνέπεζ κα βκςνίγεηε ηαζ κα ηζιάηε ηδκ πνυκμζά 
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ημοξ, ηαζ αημθμοεήζηε ημοξ ςξ ηαθυ πανάδεζβια. Καζ 

ηναηήζηε υ,ηζ ιπμνείηε απυ ημκ ηαθυ παναηηήνα ημοξ. η‘ 

αθήεεζα, αοημί ήηακ ζηδκ μνεή ηαεμδήβδζδ.». 

Καζ αοηυξ ήηακ μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ (), μ 

ιεβαθφηενμξ δβέηδξ μ μπμίμξ ηαηείπε ημκ ηαθφηενμ 

παναηηήνα, ηαζ έηακε ηζξ ηαθφηενεξ πνάλεζξ, ηζ έηζζ μζ 

ηανδζέξ εθηφμκηακ πνμξ αοηυκ. Καζ δεκ έθεβε ιζα θέλδ, 

πςνίξ μζ φκηνμθμί ημο κα ζπεφζμοκ κα ηδκ 

πναβιαημπμζήζμοκ. Καζ δεκ έθεβε ηαιία ηαεμδήβδζδ, πςνίξ 

κα ζπεφζμοκ κα ηδκ αημθμοεήζμοκ. Μέζς αοηχκ, μ 

Πνμθήηδξ () ηαηάθενε κα πηίζεζ ζηδ Μεδίκα ιζα κέα 

ημζκςκία, δ μπμία ήηακ δ πζμ εοβεκήξ ηαζ οπένμπδ ημζκςκία 

ηδξ Εζημνίαξ. Βπίζδξ, ηαηάθενε κα επζθφζεζ ηα πνμαθήιαηα 

ηδξ ημζκςκίαξ ημο πανεθευκημξ, δ μπμία αοεζγυηακ ζ‘ αοηά 

βζα πμθθά πνυκζα. 

Έηζζ, ιζα ηέημζα ημζκςκία ιπυνεζε κα αθθάλεζ ηδκ  

πμνεία ηδξ Εζημνίαξ. 

 

Θ υνκικθ με τουσ Εβραίουσ 

Ώθμφ μ Πνμθήηδξ () ίδνοζε ηζξ αάζεζξ ιζαξ 

ηαζκμφνβζαξ ημζκςκίαξ, ηαζ δδιζμφνβδζε έκα εκμπμζδιέκμ 

πμθζηζηυ ηαζ πκεοιαηζηυ ζφζηδια βζα ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ, 

άνπζζε κα μνβακχκεζ ηζξ ζπέζεζξ ημο ιε ημοξ ιδ 

Μμοζμοθιάκμοξ, χζηε κα ελαπθχζεζ ηδκ αζθάθεζα, ηδκ 
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εζνήκδ, ηδκ εοηοπία ηαζ ηδκ ηαθμζφκδ ζε υθδ ηδκ 

ακενςπυηδηα. Έηζζ, έεεζε κυιμοξ, μζ μπμίμζ δεκ ήηακ 

βκςζημί πμοεεκά ζημκ ηυζιμ ιέπνζ ηυηε, αθμφ μ ηυζιμξ 

θεζημονβμφζε ιε ποθχκα ηδκ εεκζηυηδηα, ηα πνμζςπζηά 

ζοιθένμκηα ηαζ ηα ζοιθένμκηα ηδξ θοθήξ.  

Οζ πζμ ημκηζκμί βείημκεξ ζημοξ Μμοζμοθιάκμοξ ηδξ 

Μεδίκαξ εηείκδ ηδκ επμπή, υπςξ πνμακαθένεδηε, ήηακ μζ 

Βαναίμζ, μζ μπμίμζ, παν‘ υθμ πμο είπακ έπενα εκακηίμκ ηςκ 

Μμοζμοθιάκςκ, δεκ ηδκ είπακ αηυια ηάκεζ θακενή. Έηζζ, μ 

Πνμθήηδξ () ζοκήρε ιαγί ημοξ οκεήηδ, ζηδκ μπμία 

δήθςζε υθα ηα δζηαζχιαηα αοηχκ, ηαζ ηδκ εθεοεενία ημοξ 

ζηδ ενδζηεία ηαζ ζηδκ πενζμοζία ημοξ, ηαζ δεκ αημθμφεδζε 

απέκακηί ημοξ ηδκ πμθζηζηή ημο απμηθεζζιμφ ή ηδξ 

ηαηάζπεζδξ. 

Αθνινπζνύλ θάπνηνη από ηνπο όξνπο ηεο ζπλζήθεο: 

1. Οζ Βαναίμζ ηςκ Μπάκζ Άμοθ απμηεθμφκ έκα έεκμξ ιε 

ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ. Οζ Βαναίμζ είκαζ εθεφεενμζ κα 

πζζηέρμοκ ζηδ ενδζηεία ημοξ ηαζ μζ Μμοζμοθιάκμζ είκαζ 

εθεφεενμζ κα πζζηέρμοκ ζηδ ενδζηεία ημοξ ηαζ ημ ίδζμ 

ζζπφεζ βζα υθμοξ ημοξ Βαναίμοξ, πένακ ηςκ Μπάκζ Άμοθ. 

2. Οζ Βαναίμζ είκαζ ανιυδζμζ βζα ηζξ δαπάκεξ ημοξ ηαζ μζ 

Μμοζμοθιάκμζ είκαζ ανιυδζμζ βζα ηζξ δαπάκεξ ημοξ.  
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3. Οζ δφμ πθεονέξ πμο οπμβνάθμοκ αοηή ηδ ζοκεήηδ εα 

πνέπεζ κα οπμζηδνίγμοκ δ ιία ηδκ άθθδ εκακηίμκ υπμζμο 

πμθειά ιία απυ αοηέξ. 

4. Κάεε πθεονά ιπμνεί κα ζοιαμοθεφεζ ηδκ άθθδ, ηαζ 

πνέπεζ κα έπμοκ ηαθέξ ζπέζεζξ ιαηνζά απυ ηδκ αιανηία. 

5. Κακείξ δε εα δζαπνάηηεζ αιανηία εκακηίμκ ημο 

ζοιιάπμο ημο. 

6. Ο αδζηδιέκμξ πνέπεζ κα οπμζηδνίγεηαζ βζα κίηδ. 

7. Καζ μζ δφμ πθεονέξ εα λμδεφμοκ ακ βίκεζ πυθειμξ. 

8. Δ Μεδίκα απμηεθεί απανάααημ ιένμξ βζα 

επενμπναλίεξ βζ‘ αοημφξ πμο οπμβνάθμοκ αοηήκ ηδ 

ζοκεήηδ. 

9. Οπμζμδήπμηε πνυαθδια πνμηφρεζ ιεηαλφ αοηχκ πμο 

οπμβνάθμοκ αοηήκ ηδ ζοκεήηδ, δ ηνίζδ ημο πνμαθήιαημξ 

εα δζεοεεηείηαζ απυ ηα θυβζα ημο Ώθθάπ ηαζ ημο 

Ώββεθζαθυνμο Σμο. 

10. Βίκαζ οπμπνεςηζηυ ηαζ βζα ηζξ δφμ πθεονέξ κα 

οπμζηδνίγμοκ μ έκαξ ημκ άθθμκ εκακηίμκ μπμζμοδήπμηε 

επζηεεεί ζηδ Μεδίκα. 

11. πμζμξ πανααζάζεζ αοηήκ ηδ ζοκεήηδ, εα είκαζ μ 

άδζημξ ηαζ αιανηςθυξ. 
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Καζ ιε ηδκ οπμβναθή αοηήξ ηδξ ζοκεήηδξ, δ Μεδίκα 

ηαζ ηα πνμάζηζά ηδξ έβζκακ έκα ηνάημξ πμο πενζείπε πμθθά 

ζοιθζθζςιέκα έεκδ.  

Ο Πνμθήηδξ () επίζδξ έηακε ηαζ άθθεξ ζοιθςκίεξ ιε 

άθθεξ θοθέξ, χζηε κα ελαπθχζεζ ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ 

εζνήκδ, ηζξ μπμίεξ εα ακαθένμοιε ανβυηενα. 

 

Ο αιματθρόσ αγϊνασ 

Οι παρενοχλιςεισ από τουσ Κουράισ και θ ςφνδεςι 

τουσ με τον Αμπντ Αλλάχ μπιν Ουμπάι 

Πανά ημοξ δζςβιμφξ πμο δζέπναλακ μζ Κμονάζξ ηαηά 

ηςκ Μμοζμοθιάκςκ ζηδ Μέηηα πνζκ ηδ Μεηακάζηεοζδ, δε 

ζηαιάηδζακ αοημφξ ημοξ δζςβιμφξ, αηυια ηαζ ιεηά ηδ 

Μεηακάζηεοζδ. Δ Μεηακάζηεοζδ ηςκ Μμοζμοθιάκςκ 

αφλδζε ηδκ μνβή ηςκ Κμονάζξ, αθμφ ημοξ είδακ κα ανίζημοκ 

έδνα ηαζ αζθαθέξ ηαηαθφβζμ ζηδ Μεδίκα. Έηζζ, έβναρακ 

ζημκ Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ Οοιπάζ ιπζκ αθμφθ, αθμφ αοηυξ 

ήηακ μ πνυεδνμξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Μέηηα πνζκ ηδ 

Μεηακάζηεοζδ, ηαζ ηυηε ήηακ εζδςθμθάηνδξ, ηαζ έηνεθε 

ιέζα ημο έπενα εκακηίμκ ημο Πνμθήηδ (), επεζδή μζ 

ηάημζημζ ηδξ Μεδίκαξ ήηακ έημζιμζ κα ημκ εέζμοκ ααζζθζά 

ζηδ Μεδίκα πνζκ ηδ Μεηακάζηεοζδ, ια άθθαλακ ημ ζπέδζυ 

ημοξ ιεηά ηδ Μεηακάζηεοζδ ημο Πνμθήηδ (). Σα θυβζα 

ηςκ Κμονάζξ πνμξ ημκ Ώιπκη Ώθθάπ ήηακ: «Βζείξ δχζαηε 
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ηαηαθφβζμ ζημκ Μςπάιακη. Κζ ειείξ μνηζγυιαζηε είηε κα 

ημκ πμθειήζεηε, είηε κα ημκ δζχλεηε, ή ειείξ κα ένεμοιε ζε 

ζαξ ιε ημ ζηναηυ ιαξ ηαζ κα ζημηχζμοιε ημοξ πμθειζζηέξ 

ζαξ ηαζ κα πάνμοιε αζπιάθςηεξ ηζξ βοκαίηεξ ζαξ.».  

ηακ ημ βνάιια αοηυ έθηαζε ζημκ Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ 

Οοιπάζ, εηείκμξ έζπεοζε κα ιαγέρεζ ημοξ αημθμφεμοξ ημο, 

πμο ήηακ αηυια εζδςθμθάηνεξ, χζηε κα πμθειήζμοκ ημκ 

Πνμθήηδ (). Καζ υηακ αοηή δ είδδζδ έθηαζε ζημκ 

Πνμθήηδ (), πήβε κα ημοξ ζοκακηήζεζ, ηαζ ημοξ είπε: 

«ΐθέπς πςξ δ απεζθή ηςκ Κμονάζξ ζαξ θυαζζε. Αεκ 

ζοκςιυηδζακ εκακηίμκ ζαξ πενζζζυηενμ απ‘ υζμ 

ζοκςιμηήζαηε εζείξ εκακηίμκ ηςκ εαοηχκ ζαξ. Θέθεηε κα 

πμθειήζεηε ηα παζδζά ζαξ ηαζ ηα αδέθθζα ζαξ.». ηακ 

άημοζακ ηα θυβζα ημο Πνμθήηδ () έθοβακ. Συηε μ Ώιπκη 

Ώθθάπ ιπζκ Οοιπάζ δεκ πμθέιδζε ημκ Πνμθήηδ (), αθμφ 

είδε υηζ μζ μπαδμί ημο θμβζηεφηδηακ. ιςξ, δε ζηαιάηδζε 

κα ζοκςιμηεί ιαγί ιε ημοξ Κμονάζξ, ηζ έηζζ δεκ άθδκε 

ακεηιεηάθθεοηδ ηδκ μπμζαδήπμηε εοηαζνία κα ζπείνεζ ηδ 

δζπυκμζα ιεηαλφ ηςκ Μμοζμοθιάκςκ ηαζ ηςκ 

εζδςθμθαηνχκ. Βπίζδξ, πήνε ζημ ιένμξ ημο ημοξ Βαναίμοξ, 

χζηε κα ημκ οπμζηδνίλμοκ ζηζξ ζοκςιμζίεξ ημο. ιςξ, δ 

ζμθία ημο Πνμθήηδ () έζαδκε πάκηα ηδ θςηζά ηςκ ηαηχκ 

πμο ήεεθακ κα πνμηαθέζμοκ.  

Θ αποτροπι από τον Ιερό Οίκο 

Ο α‗κη ιπζκ Μς‗άδ πήβε ζηδ Μέηηα χζηε κα ηεθέζεζ 

ηδκ Οφινα (ιζηνυ πνμζηφκδια). Φζθμλεκήεδηε ζημ ζπίηζ 
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ημο Οοιιάβζα ιπζκ Υάθαθ. Ο α‗κη πήβε κα ηεθέζεζ 

πενζθμνά εκχ ιαγί ημο ήηακ μ Οοιιάβζα, ηαζ ζοκάκηδζακ 

ημκ Άιπμο Σγαπθ, μ μπμίμξ είπε ζημκ Οοιάβζα: «Χ, Άιπα 

αθμοάκ, πμζμξ είκαζ αοηυξ πμο είκαζ ιαγί ζμο;». Σμο είπε: 

«Βίκαζ μ α‗κη.». Συηε μ Άιπμο Σγαπθ είπε ζημκ α‗κη: «ε 

αθέπς κα ηάκεζξ πενζθμνά ζηδ Μέηηα αζθαθήξ, εκχ εζείξ 

δχζαηε ηαηαθφβζμ ζημοξ απμζηάηεξ ηαζ ημοξ οπμζηδνίγεηε. 

Μα ημκ Ώθθάπ, ακ δεκ ήζμοκ ιε ημκ Άιπζ αθμοάκ, δε εα 

επέζηνεθεξ ζηδκ μζημβέκεζά ζμο αζθαθήξ.». Συηε μ α‗κη 

ημφ είπε θςκαπηά: «Μα ημκ Ώθθάπ! Ώκ ιε απμηνέρεζξ απυ 

αοηυ (δδθ. απυ ηδκ πενζθμνά ιμο) εα ζε απμηνέρς απυ ημ 

δνυιμ ζμο, πμο πενκάεζ απυ ηδ Μεδίκα (δδθ. ηα ειπμνζηά 

ηανααάκζα ζμο).». 

Οι Κουράισ απειλοφν τουσ Μετανάςτεσ 

Οζ Κμονάζξ είπακ πάκηα ηδκ πνυεεζδ κα ελαθείρμοκ 

ημοξ Μμοζμοθιάκμξ, ηαζ ζδζαίηενα ημκ Πνμθήηδ (). Ο 

Πνμθήηδξ () είδε απυ ηζξ πνμζπάεεζεξ ηαζ ηζξ ζοκςιμζίεξ 

ημοξ πμθθά πμο απμηάθοπηακ αοηήκ ηδκ πνυεεζδ. Γζ‘ αοηυκ 

ημ θυβμ μ Πνμθήηδξ () πενκμφζε πάκηα ηδ κφπηα οπυ ηδ 

θφθαλδ ηςκ οκηνυθςκ ημο. Δ ΏΎζα (δ εοανέζηδζδ ημο 

Ώθθάπ επ‘ αοηήξ) είπε: «Ο Πνμθήηδξ (), υηακ ήθεε ζηδ 

Μεδίκα, πέναζε ηδ κφπηα λφπκζμξ. Καζ ιμο είπε: ‗Μήπςξ  κα 

ιε πνμθοθάλεζ έκαξ εοζεαήξ άκδναξ απυ ημοξ οκηνυθμοξ 

ιμο;‘». Δ ΏΎζα (δ εοανέζηδζδ ημο Ώθθάπ επ‘ αοηήξ) 

ζοκέπζζε: «Καζ ηυηε αημφζαιε ημκ ήπμ εκυξ υπθμο. Ο 

Πνμθήηδξ () είπε: ‗Πμζμξ είκαζ;‘. Συηε εηείκμξ είπε: ‗Βίιαζ 
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μ α‗κη ιπζκ Άιπζ Οοαηηάξ.‘. Συηε μ Πνμθήηδξ () ημφ 

είπε: ‗Σζ εέθεζξ;‘. Βίπε: ‗Φμαάιαζ βζα ημκ Ώββεθζαθυνμ ημο 

Ώθθάπ, ηζ έηζζ ήνεα κα ημκ πνμθοθάλς.‘. Συηε μ 

Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () έηακε επίηθδζδ βζα πάνδ ημο 

α‗κη, ηζ έπεζηα ημζιήεδηε.» 

Ώοηή δ πνμθφθαλδ δεκ πενζμνίζηδηε ζε ηάπμζεξ ιυκμ 

κφπηεξ, ια ήηακ ηάηζ ημ ζοκεπυιεκμ, αθμφ δ ΏΎζα (δ 

εοανέζηδζδ ημο Ώθθάπ επ‘ αοηήξ) είπε: «Ο Πνμθήηδξ () 

πνμθοθαζζυηακ ηάεε κφπηα, ιέπνζ πμο μ Ώθθάπ απμηάθορε 

ημ εδάθζμ: 

 Καη ν Αιιάρ ζα ζε πξνζηαηέςεη από ηνπο 

αλζξώπνπο.   

(Εενυ Κμνάκζμ 5:67). 

Καζ ηυηε μ Ώββεθζαθυνμξ ημο Ώθθάπ () είπε ζημοξ 

ακενχπμοξ: ‗Χ, άκενςπμζ, αθήζηε ιε. Ο Ώθθάπ, μ Όρζζημξ 

εα ιε πνμζηαηέρεζ.‘». 

Ώοηυξ μ ηίκδοκμξ δεκ ήηακ πενζμνζζιέκμξ ιυκμ ζημκ 

Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ (), ια απεοεοκυηακ ηαζ ζε υθμοξ 

ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ. Ο Οοιπάζ ιπζκ Κα‗ιπ ακέθενε υηζ 

υηακ μ Πνμθήηδξ () ηαζ μζ φκηνμθμί ημο ήθεακ ζηδ 

Μεδίκα, δεκ πενκμφζακ ηδ κφπηα, πανά ιυκμκ μπθζζιέκμζ.  

Άδεια για Σηιχάντ (ανταπόδοςθ ςτισ επικζςεισ) 
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Τπυ αοηέξ ηζξ επζηίκδοκεξ ζοκεήηεξ, πμο απεζθμφζακ ηδ 

Μμοζμοθιακζηή ημζκυηδηα ζηδ Μεδίκα, ηαζ έδεζπκακ ηδκ 

πνυεεζδ ηςκ Κμονάζξ κα ελαθείρμοκ ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ 

ηαζ ημ Εζθαιζηυ Κάθεζια, μ Ώθθάπ, μ Μέβζζημξ, έδςζε 

ζημοξ Μμοζμοθιάκμοξ ηδκ άδεζα κα ακηζδνμφκ ζηζξ 

επζεέζεζξ ηςκ Κμονάζξ. Σέημζα άδεζα δεκ ημοξ ηδκ είπε 

πμνδβήζεζ ζημ πανεθευκ, υηακ ανίζημκηακ ζηδ Μέηηα. Ο 

Ώθθάπ, μ Όρζζημξ, θέεζ: 

 Έγηλε επηηξεπηό γη’ απηνύο (ηνπο Μνπζνπικάλνπο) 

πνπ θαηαπνιεκνύληαη, ιόγσ ηνπ όηη έιαβαλ αδηθία (από 

ηνπο εηδσινιάηξεο), θαη ν Αιιάρ είλαη ζη’ αιήζεηα 

Ηθαλόο λα ηνπο ρνξεγήζεη ηε Νίθε. Δθείλνπο (ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο) πνπ εμνξίζηεθαλ από ηα ζπίηηα ηνπο 

άδηθα, κόλν θαη κόλν επεηδή ιέλε: «Ο Κύξηόο καο είλαη ν 

Αιιάρ.». Καη αλ ν Αιιάρ δελ ζηακαηνύζε (ην θαθό θαη 

ηηο αδηθίεο από) κηα νκάδα αλζξώπσλ κέζσ κίαο άιιεο 

(δει. κέζσ θαηαπνιέκεζεο), ζα (ληθηόηαλ ε Αιήζεηα θαη 

ζα) θαηεδαθίδνληαλ κνλαζηήξηα, εθθιεζίεο, ζπλαγσγέο 

θαη ηδακηά, όπνπ κλεκνλεύεηαη πνιύ ην Όλνκα ηνπ 

Αιιάρ. Καη ν Αιιάρ ζη’ αιήζεηα ππνζηεξίδεη γηα Νίθε 

απηνύο πνπ Σνλ ππνζηεξίδνπλ (δει. ηε ζξεζθεία Σνπ). 

η’ αιήζεηα, ν Αιιάρ είλαη Κανπέη (Παλίζρπξνο), Αδείδ 

(Παληνδύλακνο, Αλίθεηνο).  

(Εενυ Κμνάκζμ 22:39-40) 

Βπίζδξ, μ Ώθθάπ απμηάθορε ηαζ άθθα εδάθζα, πμο 

δζαζαθδκίγμοκ υηζ αοηή δ Άδεζα βζα ηαηαπμθέιδζδ είκαζ 
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ιυκμ βζα απυηνμοζδ ηδξ αδζηίαξ ηαζ ιε ζημπυ κα 

απεθεοεενχζεζ ηζξ ηεθεηέξ ηδξ ενδζηείαξ ημο Ώθθάπ. Ο 

Ώθθάπ είπε:  

 Δθείλνη πνπ όηαλ ηνπο Γίλνπκε ηελ εμνπζία ζηε γε, 

ηόηε ηεινύλ ηηο πξνζεπρέο, δίλνπλ ηε Εαθά (εηήζηα 

ππνρξεσηηθή ειεεκνζύλε) θαη δηαηάζζνπλ ην θαιό θαη 

απαγνξεύνπλ ην θαθό. Καη ζηνλ Αιιάρ αλήθεη ε 

θαηάιεμε όισλ ησλ ππνζέζεσλ (ησλ δεκηνπξγεκάησλ).   

(Εενυ Κμνάκζμ 22:41) 

Ώοηή δ Άδεζα αθμνμφζε απμηθεζζηζηά ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ ηςκ Κμονάζξ. Με ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ, ζοιπενζέθααε ηαζ άθθμοξ εηηυξ απυ αοημφξ. 

Ώημθμοεεί ζοκμπηζηή ακαθμνά αοηχκ ηςκ θάζεςκ: 

 

1. Σμ κα εεςνμφκηαζ μζ εζδςθμθάηνεξ ηςκ Κμονάζξ ςξ 

πμθειζζηέξ, επεζδή άνπζζακ ηζξ επζεέζεζξ εκακηίμκ ηςκ 

Μμοζμοθιάκςκ, ηζ έηζζ έβζκε δζηαίςια βζα ημοξ 

Μμοζμοθιάκμοξ ημ κα πμθειήζμοκ εκακηίμκ ημοξ.  

2. Δ ηαηαπμθέιδζδ μπμζμοδήπμηε απυ ημοξ 

εζδςθμθάηνεξ ηςκ Ώνααζηχκ θοθχκ, πμο ζοιιαπμφζε ιε 

ημοξ Κμονάζξ, ηαζ επίζδξ ηαζ υπμζαξ άθθδξ θοθήξ επεηίεεημ 

ζημοξ Μμοζμοθιάκμοξ πςνίξ ζοιιαπία ιε ημοξ Κμονάζξ. 
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3. Δ ηαηαπμθέιδζδ υπμζμο πνυδζδε ημοξ 

Μμοζμοθιάκμοξ ζημοξ εζδςθμθάηνεξ, ή θάιαακε ημ ιένμξ 

ηςκ εζδςθμθαηνχκ, υπςξ μζ Βαναίμζ, αοημί πμο είπακ 

ζοκάρεζ ζοκεήηδ ιε ημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ () ηαζ 

ηδκ πανααίαζακ.  

4. Δ ηαηαπμθέιδζδ μπμζμοδήπμηε λεηζκμφζε πνχημξ ηζξ 

επζεέζεζξ πνμξ ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ, αηυια ηζ ακ ήηακ απυ 

ημοξ Βαναίμοξ ή ημοξ Υνζζηζακμφξ, αοημφξ πμο λεηίκδζακ 

άδζηα ηζξ επζεέζεζξ εκακηίμκ ηςκ Μμοζμοθιάκςκ. 

ηακ μ Ώθθάπ έζηεζθε ηδκ Άδεζα βζα ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ, μ Πνμθήηδξ () είδε υηζ πνχηα έπνεπε κα 

ηαηαθάαεζ ημκ ηφνζμ δνυιμ απυ ημκ μπμίμκ ηα ηανααάκζα 

ηςκ Κμονάζξ πήβαζκακ απυ ηδ Μέηηα πνμξ ηδ ονία. Ο 

Πνμθήηδξ () ηαηέζηνςζε βζ‘ αοηυ δφμ ζπέδζα: 

1. Σμ κα ζοκάρεζ ζοιθςκίεξ ζοιιαπίαξ ή ζοιθςκίεξ 

απμπήξ απυ επζεέζεζξ ιε ηζξ βεζημκζηέξ θοθέξ ζ‘ αοηυκ ημ 

δνυιμ. 

2. Σμ κα ζηέθκεζ ζηναηζςηζηέξ απμζημθέξ, ηδ ιία ιεηά 

ηδκ άθθδ, ζ‘ αοηυκ ημ δνυιμ.  

Επιδρομζσ πριν τθ μάχθ του Μπαντρ 

Ώθμφ πμνδβήεδηε ζημοξ Μμοζμοθιάκμοξ δ Άδεζα βζα 

ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ εζδςθμθαηνχκ, μ Πνμθήηδξ () 
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έζηεζθε ζηναηζςηζηέξ απμζημθέξ, μ νυθμξ ηςκ μπμίςκ ήηακ 

κα πενζπμθμφκ ηαζ κα ηάκμοκ ηα ελήξ:  

1. Βλενεφκδζδ ηαζ ακαβκχνζζδ ηςκ δνυιςκ βφνς απυ 

ηδ Μεδίκα, ηαζ αοηχκ πμο ηαηεοεφκμκηαζ ζηδ Μέηηα. 

2. φκαρδ ζοκεδηχκ ιε ηζξ θοθέξ πμο ανίζημκηακ ζ‘ 

αοημφξ ημοξ δνυιμοξ.  

3. Να δείλμοκ ζημοξ εζδςθμθάηνεξ ηαζ ημοξ Βαναίμοξ 

απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Μεδίκαξ ηαζ ηζξ θοθέξ πμο 

ανίζημκηαζ ζηα πνμάζηζα ηδξ Μεδίκαξ, υηζ μζ 

Μμοζμοθιάκμζ είκαζ πζα δοκαημί ηαζ έπμοκ λεπενάζεζ ηδκ 

αδοκαιία ημο πανεθευκημξ. 

4. Να πνμεζδμπμζήζμοκ ημοξ Κμονάζξ βζα ηδκ ηαηάθδλδ 

ηδξ απενζζηερίαξ ημοξ, χζηε κα λοπκήζμοκ απυ ηδκ πθάκδ 

ημοξ ηαζ κα αζζεακεμφκ ημκ ηίκδοκμ βζα ηδκ μζημκμιία ηαζ 

βζα ηα ιέζα αζμπμνζζιμφ ημοξ, ηζ έηζζ κα ηείκμοκ πνμξ ηδκ 

εζνήκδ ηαζ κα πάρμοκ απυ ηδκ πνυεεζή ημοξ κα πμθειήζμοκ 

ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ ζηδ κέα ημζκςκία ημοξ, απυ ηδκ 

απμηνμπή ηςκ άθθςκ απυ ημ Ανυιμ ημο Ώθθάπ ηαζ απυ ημ 

κα ααζακίγμοκ ημοξ αδφκαιμοξ Μμοζμοθιάκμοξ πμο 

ανίζημκηακ αηυια ζηδ Μέηηα, ηζ έηζζ κα βίκμοκ μζ 

Μμοζμοθιάκμζ εθεφεενμζ ζηδ δζάδμζδ ημο Μδκφιαημξ ημο 

Ώθθάπ ζε υθδ ηδκ Ώνααζηή Υενζυκδζμ.  

Παναηάης αημθμοεεί ζοκμπηζηή πενζβναθή αοηχκ ηςκ 

απμζημθχκ: 



 

296 

1. Δ απμζημθή ημο άζθ Ώθ-Μπαπν. Καηά ημ ιήκα 

Ραιακηάκ ημ 1
μ
 έημξ ηδξ Μεηακάζηεοζδξ, δδθαδή ημ 

Μάνηζμ ημο 623 ι.Υ., μ Πνμθήηδξ () έζηεζθε ημκ Υάιγα 

ιπζκ Άιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ, ιαγί ιε ηνζάκηα άκδνεξ απυ 

ημοξ Μεηακάζηεξ, βζα κα επζηεεμφκ ζε έκα ειπμνζηυ 

ηανααάκζ ηςκ Κμονάζξ, πμο επέζηνεθε απυ ηδ ονία. Σμ 

ηαεμδδβμφζε μ Άιπμο Σγαπθ ιπζκ Υζζάι ιαγί ιε 

ηνζαηυζζμοξ άκδνεξ. Καζ υηακ ζοκακηήεδηακ μζ δφμ 

πθεονέξ, εημζιάζηδηακ βζα ιάπδ, ια μ Μάβηκηζ ιπζκ Ώιν 

Ώθ-Σγάπκζ, μ μπμίμξ ήηακ ζφιιαπμξ ηαζ ιε ηζξ δφμ πθεονέξ, 

ημοξ ειπυδζζε. Έηζζ, δεκ πμθέιδζακ.  

2. Δ απμζημθή ημο Ράιπζβ. Καηά ημ ιήκα αμοάθ ημ 1
μ
 

έημξ ηδξ Μεηακάζηεοζδξ, δδθ. ημκ Ώπνίθζμ ημο 623ι.Υ., μ 

Πνμθήηδξ () έζηεζθε ημκ Οοιπάζκηα ιπζκ Ώθ-Υάνζε ιπζκ 

Ώθ-Μμοηηάθζιπ, ιαγί ιε ελήκηα άκδνεξ απυ ημοξ 

Μεηακάζηεξ, κα επζηεεεί ζημ ηανααάκζ ημο Άιπμο μοθοάκ, 

μ μπμίμξ είπε ιαγί ημο δζαηυζζμοξ άκδνεξ, ηαζ έηζζ μζ δφμ 

πθεονέξ ακηάθθαλακ αέθδ, ια δεκ έθααε πχνα ιάπδ ζχια 

ιε ζχια. Καηά ηδκ απμζημθή αοηή, δφμ άκδνεξ απυ ηδκ 

πθεονά ημο ζηναημφ ηδξ Μέηηα πήβακ ιαγί ιε ημοξ 

Μμοζμοθιάκμοξ. Ώοημί ήηακ μ Ώθ-Μζη‘Νηάκη ιπζκ Ώιν 

Ώθ-Μπαπνάκζ ηαζ μ Οφηιπα ιπζκ Γαγμοάκ Ώθ-Μάγκζ, μζ 

μπμίμζ ήηακ Μμοζμοθιάκμζ, ια είπακ πάεζ ιε ημ ηανααάκζ 

ηςκ εζδςθμθαηνχκ, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ ςξ ιέζμ βζα κα 

θηάζμοκ ζημοξ Μμοζμοθιάκμοξ. 
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3. Δ απμζημθή ημο Ώθ-Υαννάν. Καηά ημ ιήκα Αδ Ώθ-

Κέ‗κηα ημ 1
μ
 έημξ ηδξ Μεηακάζηεοζδξ, δδθαδή ημ Μάζμ ημο 

623 ι.Υ., μ Πνμθήηδξ () έζηεζθε ημκ α‗κη ιπζκ Άιπζ 

Οοαηηάξ ιαγί ιε είημζζ άκδνεξ, βζα κα επζηεεμφκ ζε έκα 

ειπμνζηυ ηανααάκζ ηςκ Κμονάζξ, ηαζ ημοξ είπε κα ιδκ 

πνμπςνήζμοκ πένα απυ ηδκ πενζμπή Ώθ-Υανάν. Έηζζ, 

εηείκμζ πήβακ πενπαηχκηαξ, ιέπνζ πμο έθηαζακ ζηδκ 

πενζμπή Ώθ-Υανάν, ια πνμξ έηπθδλή ημοξ ακαηάθορακ υηζ 

ημ ηανααάκζ είπε πενάζεζ απυ ημ ζδιείμ εηείκμ ηδκ 

πνμδβμφιεκδ ιένα.  

4. Δ επζδνμιή ζημ Ώθ-Ώιπμοά‘. Καηά ημ ιήκα άθαν 

ημ 2
μ
 έημξ ηδξ Μεηακάζηεοζδξ, δδθαδή ημκ Ώφβμοζημ ημο 

623 ι.Υ., μ Πνμθήηδξ () πήβε ιαγί ιε 70 άκδνεξ απυ ημοξ 

Μεηακάζηεξ βζα κα επζηεεμφκ ζε έκα ειπμνζηυ ηανααάκζ 

ηςκ Κμονάζξ, αθήκμκηαξ ημκ α‗κη ιπζκ ‗Ειπάκηα ςξ 

ακηζπνυζςπυ ημο ζηδ Μεδίκα. Καηά ηδκ επζδνμιή αοηήκ 

ζοκήρε ζοιιαπία ιε ημκ Ώιν ιπζκ Μάπζζ Ώκη-Νηάινζ, μ 

μπμίμξ ήηακ μ ανπδβυξ ηςκ Μπάκζ Νηάινα. Σμ πενζεπυιεκμ 

ηδξ ζοκεήηδξ ήηακ: «Ώοηυ είκαζ έκα έββναθμ απυ ημκ 

Μςπάιιακη, ημκ Ώββεθζαθυνμ ημο Ώθθάπ, πνμξ ημοξ Μπάκζ 

Νηάινα, μζ μπμίμζ είκαζ αζθαθείξ ζηα πνήιαηά ημοξ ηαζ ζηζξ 

γςέξ ημοξ, ηαζ είκαζ δζηαίςιά ημοξ κα ημοξ οπμζηδνίλμοιε 

εκακηίμκ μπμζμοδήπμηε ημοξ επζηεεεί, εηηυξ ηζ ακ πμθειμφκ 

μζ ίδζμζ ηδ ενδζηεία ημο Ώθθάπ. Βπίζδξ, ακ μ Πνμθήηδξ () 

ημοξ ηαθέζεζ βζα οπμζηήνζλδ, πνέπεζ ηζ αοημί κα 

ακηαπμηνζεμφκ.» 
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Ώοηή είκαζ δ πνχηδ επζδνμιή ημο οπυ ημκ ίδζμ ημκ 

Πνμθήηδ (), δ μπμία δζήνηεζε βζα δεηαπέκηε ιένεξ, ηαζ μ 

Υάιγα ιπζκ Ώιπκη Ώθ-Μμηηάθζιπ ήηακ αοηυξ πμο 

ηναημφζε ημ θάαανμ, ημ μπμίμ ήηακ θεοηυ. 

5. Δ επζδνμιή ημο Μπμοάη. Καηά ημ ιήκα Ραιπί Ώθ-

Άμοαθ ημ 2
μ
 έημξ ηδξ Μεηακάζηεοζδξ, δδθαδή ημ 

επηέιανζμ ημο 623 ι.Υ., μ Πνμθήηδξ () πήβε ιαγί ιε 

δζαηυζζμοξ απυ ημοξ οκηνυθμοξ ημο βζα κα επζηεεεί ζε έκα 

ειπμνζηυ ηανααάκζ ηςκ Κμονάζξ, ημ μπμίμ μδδβμφζε μ 

Οοιιάβζα ιπζκ Υάθαθ Ώθ-Σγμφιαπζ, ιαγί ιε εηαηυ άκδνεξ 

απυ ημοξ Κμονάζξ, ηαζ 2.500 ηαιήθεξ. Ο Πνμθήηδξ () είπε 

αθήζεζ ζηδ Μεδίκα ςξ ακηζπνυζςπυ ημο ημκ α‗κη ιπζκ 

Μς‘άδ. 

6. Δ επζδνμιή ημο αθμοάκ. Καηά ημ ιήκα Ραιπί Ώθ-

Άμοαθ ημ 2
μ
 έημξ ηδξ Μεηακάζηεοζδξ, δδθαδή ημ 

επηέιανζμ ημο 623 ι.Υ., μ Κμονγ ιπζκ Γηάιπζ Ώθ-Φάπνζ 

έηακε επίεεζδ ιαγί ιε ζηναηζχηεξ απυ ημοξ εζδςθμθάηνεξ 

ζηα αμζημηυπζα ηδξ Μεδίκαξ, ηαζ έηθερε ηάπμζα γχα. Ο 

Πνμθήηδξ () πήβε ιαγί ιε 70 άκδνεξ απυ ημοξ οκηνυθμοξ 

ημο βζα κα ημοξ ηοκδβήζεζ, ιέπνζ πμο έθηαζε ζε ιία ημζθάδα 

πμο θεβυηακ αθμοάκ, δ μπμία ανίζηεηαζ ημκηά ζηδκ 

πενζμπή Μπακην. ιςξ, δεκ πνυθααε ημκ Κμονγ ηαζ ημοξ 

ζηναηζχηεξ ημο, ηζ έηζζ επέζηνερε πςνίξ κα δχζεζ ιάπδ. 

Ώοηή δ επζδνμιή μκμιάζηδηε δ πνχηδ επζδνμιή ημο 

Μπακην. Καηά ηδκ επζδνμιή αοηήκ μ Πνμθήηδξ () άθδζε 

ζηδ Μεδίκα ςξ ακηζπνυζςπυ ημο ημκ Γάζκη ιπζκ Υάνζεα. 
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Καζ μ Άθζ ιπζκ Άιπζ Σάθζιπ ήηακ αοηυξ πμο ηναημφζε ημ 

θάαανμ, ημ μπμίμ ήηακ θεοηυ. 

7. Δ επζδνμιή ημο Αδ Ώθ-‗Οοζάζνα. Καηά ημ ηέθμξ ημο 

ιήκα Γηαιάκηα Ώθ-Άμοαθ ημ 2
μ
 έημξ ηδξ Μεηακάζηεοζδξ, 

δδθαδή ημ ηέθμξ ημο Νμειανίμο ημο έημοξ 623 ι.Υ., μ 

Πνμθήηδξ () πήβε ιαγί ιε δζαηυζζμοξ απυ ημοξ 

Μεηακάζηεξ, πςνίξ κα ακαβηάζεζ ηακέκακ κα πάεζ ιαγί ημο, 

βζα κα επζηεεμφκ ζε έκα ειπμνζηυ ηανααάκζ ηςκ Κμονάζξ 

πμο είπε λεηζκήζεζ απυ ηδ Μέηηα βζα ηδ ονία. Μα υηακ μ 

Πνμθήηδξ () έθηαζε ζηδκ πενζμπή Αδ Ώθ-‗Οοζάζνα είδε 

υηζ ημ ηανααάκζ είπε ήδδ πενάζεζ. Καζ ημ ηανααάκζ αοηυ 

ήηακ ημ ίδζμ πμο μ Πνμθήηδξ () είπε πάεζ κα επζηεεεί ηαηά 

ηδκ επζζηνμθή ημο απυ ηδ ονία, ηαζ έβζκε δ αθμνιή βζα ηδ 

ιάπδ ημο Μπακην. 

Καηά ηδκ επζδνμιή αοηήκ μ Πνμθήηδξ () ζοκήρε 

ζοιθςκία απμπήξ απυ επζεέζεζξ ιε ηδ θοθή Μπάκζ 

Μμφκηθζηγ. Βπίζδξ, ζηδ Μεδίκα άθδζε ςξ ακηζπνυζςπυ ημο 

ημκ Άιπμο άθαια ιπζκ Ώιπκη Ώθ-Άζακη Ώθ-Μαπγμφιζ. 

Σμ θάαανμ ήηακ θεοηυ ηαζ αοηυξ πμο ημ ηναημφζε ήηακ μ 

Υάιγα ιπζκ Ώιπκη Ώθ-Μμοηηάθζιπ (δ εοανέζηδζδ ημο 

Ώθθάπ επ‘ αοημφ). 

8. Δ επζδνμιή ηδξ Νάπθα. Καηά ημ ιήκα Ράβηαιπ, ημ 2
μ
 

έημξ ηδξ Μεηακάζηεοζδξ, δδθαδή ημκ Εακμοάνζμ ημο 624 

ι.Υ., μ Πνμθήηδξ () έζηεζθε ημκ Ώιπκη Ώθθάπ ζιπκ Γηαπξ 

Ώθ-Άζακηζ, ιαγί ιε δχδεηα άκδνεξ απυ ημοξ Μεηακάζηεξ, 

πνμξ ηδκ πενζμπή Νάπθα, ηαζ ημο έδςζε έκα βνάιια, 
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θέβμκηάξ ημο κα ιδκ ημ δζααάζεζ ιέπνζ κα πενάζμοκ δφμ 

ιένεξ. Ο Ώιπκη Ώθθάπ έηακε αοηυ πμο ημο είπε μ Πνμθήηδξ 

(), ηαζ ιεηά απυ δφμ ιένεξ δζάααζε ημ βνάιια ηαζ είδε ηα 

ελήξ: «ηακ δεζξ ημ βνάιια ιμο αοηυ, κα πνμπςνήζεζξ 

ιέπνζ ηδκ πενζμπή Νάπθα, πμο ανίζηεηαζ ιεηαλφ ηδξ Μέηηα 

ηαζ ημο Ώη-Σά‘ζθ. Βηεί κα πενζιέκεζξ κα πενάζεζ ημ 

ηανααάκζ ηςκ Κμονάζξ, ηαζ κα ημο επζηεεείξ, ηαζ κα ιάεεζξ 

ηα κέα ηςκ Κμονάζξ.». Συηε μ Ώιπκη Ώθθάπ είπε: «Ώημφς 

ηαζ οπαημφς, ς, Ώββεθζαθυνε ημο Ώθθάπ!», ηαζ 

πθδνμθυνδζε ημοξ ζοκηνυθμοξ ημο. Σμοξ είπε υηζ δεκ είκαζ 

οπμπνεςιέκμζ κα πάκε. «πμζμξ επζεοιεί κα πεεάκεζ 

οπεναζπζγυιεκμξ ηδκ Ώθήεεζα, αξ ένεεζ, ηαζ υπμζμξ θμαάηαζ 

ημ εάκαημ, αξ επζζηνέρεζ. Καζ υζμκ αθμνά ειέκα, εβχ εα 

πάς.». Έηζζ, υθμζ πήβακ ζηδ Νάπθα, ηαζ είδακ ημ ηανααάκζ 

ηςκ Κμονάζξ κα πενκά, εκχ ζ‘ αοηυ ανίζημκηακ μ Ώιν ιπζκ 

Ώθ-Υακηνάιζ, ημκ Οοειάκ ηαζ ημκ Νάμοθαθ, ημοξ δφμ βζμοξ 

ημο Ώιπκη Ώθθάπ ιπζκ Ώθ-Μμοβείνα, ηαζ επίζδξ μ Ώθ-

Υάηηαι ιπζκ Κζζζάι. Έηζζ, μζ Μμοζμοθιάκμζ 

δζααμοθεφηδηακ ηαζ είπακ: «Σχνα ανζζηυιαζηε ζηδκ 

ηεθεοηαία ιένα ημο ιήκα Ράβηαιπ, δδθαδή ημο Εενμφ ιήκα. 

Καζ ακ ημοξ πμθειήζμοιε, πανααζάγμοιε ημκ Εενυ ιήκα.». 

Καζ ακ ημοξ αθήζμοιε ζήιενα, εα λεθφβμοκ. Έηζζ, 

ζοιθχκδζακ κα ημοξ πμθειήζμοκ. Έκαξ απυ ημοξ 

Μμοζμοθιάκμοξ ελαπέθοζε αέθδ ζημκ Ώιν ιπζκ Ώθ-

Υακηνάιζ ηαζ ημκ ζηυηςζε. ηδ ζοκέπεζα, έπζαζακ ημκ 

‗Οοειάκ ηαζ ημκ Ώθ-Υάηηαι ςξ αζπιαθχημοξ. Έπεζηα, 

μδήβδζακ ημ ηανααάκζ ηαζ ημοξ δφμ αζπιαθχημοξ πνμξ ηδ 

Μεδίκα. Μα μ Πνμθήηδξ () ημφξ επέπθδλε βζ‘ αοηυ πμο 
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έηακακ, ηαζ ημοξ είπε: «Αε ζαξ δζέηαλα κα πμθειήζεηε ηαηά 

ημκ Εενυ ιήκα.». Οζ εζδςθμθάηνεξ ανήηακ ηδκ εοηαζνία κα 

ηαηδβμνήζμοκ ημοξ Μμοζμοθιάκμοξ υηζ ηαηέζηδζακ 

επζηνεπηυ αοηυ πμο απαβυνεοζε μ Ώθθάπ. Μα μ Ώθθάπ 

έζηεζθε απμηάθορδ, πμο δείπκεζ υηζ ηα ένβα ηςκ 

εζδςθμθαηνχκ είκαζ πζμ ζζπονά απυ αοηά πμο έηακακ μζ 

Μμοζμοθιάκμζ.  

 ε ξσηνύλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε θαηά 

ηνπο Ηεξνύο Μήλεο (δει. ηνλ 1ν, ηνλ 7ν, ηνλ 11ν θαη ην 

12ν κήλα ηνπ Ιζιακηθνύ εκεξνινγίνπ). Πεο: «Ο πόιεκνο 

εθείλν ην δηάζηεκα είλαη κηα ηεξάζηηα (παξάβαζε), κα 

είλαη κεγαιύηεξε (παξάβαζε) γηα ηνλ Αιιάρ ε απνηξνπή 

(ησλ αλζξώπσλ) από ην δξόκν ηνπ Αιιάρ, ε απηζηία ζ’ 

Απηόλ, ε απνηξνπή ηεο πξόζβαζεο ζην Αι-Μάζηδηλη-Αι-

Υαξάκ (ν Ιεξόο Οίθνο ζηε Μέθθα), θαη ν εμνξηζκόο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο, θαη ε Αι-Φίηλα (ε ζπνξά δηρόλνηαο) είλαη 

ρεηξόηεξε από ην θόλν.». Καη ζα ζπλερίζνπλ λα ζαο 

πνιεκνύλ κέρξη λα ζαο ζηξέςνπλ καθξηά από ηε 

ζξεζθεία ζαο αλ κπνξνύλ. Καη όπνηνο από ζαο 

απνζηαηήζεη από ηε ζξεζθεία ηνπ θαη πεζάλεη σο 

άπηζηνο – γη’ απηνύο, νη πξάμεηο ηνπο ζα θαηαξγεζνύλ ζ’ 

απηόλ ηνλ θόζκν θαη ζηε Μέιινπζα Εσή, θαη απηνί είλαη 

νη θάηνηθνη ηνπ Ππξόο, ζα θαηνηθήζνπλ εθεί κέζα γηα 

πάληα.   

(Εενυ Κμνάκζμ 2:217) 
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Έηζζ, αοηή δ απμηάθορδ δήθςζε υηζ μ ευνοαμξ πμο 

έηακακ μζ εζδςθμθάηνεξ χζηε κα απμδχζμοκ αιθζζαήηδζδ 

ζηδ θήιδ ηςκ Μμοζμοθιάκςκ είκαζ ααάζζιμξ, αθμφ μζ ίδζμζ 

πανααίαζακ υθα ηα ζενά βζα κα πμθειήζμοκ ημ Εζθάι, ηαζ 

κα αζηήζμοκ δζςβιμφξ εκακηίμκ ηςκ Μμοζμοθιάκςκ, αθμφ 

μζ Μμοζμοθιάκμζ ηαημζημφζακ ζηδκ Εενή πυθδ ηαζ μζ 

εζδςθμθάηνεξ ημφξ ααζάκζγακ, ημοξ ζηυηςκακ, ηαηέηνςβακ 

ηζξ πενζμοζίεξ ημοξ ηαζ ήεεθακ κα ζημηχζμοκ ημκ Πνμθήηδ 

(), αδζαθμνχκηαξ βζα ηδκ ζενυηδηα ημο ηυπμο. Πχξ, 

θμζπυκ, λαθκζηά εοαζζεδημπμζήεδηακ βζα ημκ Εενυ ιήκα; 

Μεηά απυ αοηυ ημ πενζζηαηζηυ, μ Πνμθήηδξ () άθδζε ημοξ 

δφμ αζπιαθχημοξ ηαζ έδςζε θυνμ αίιαημξ ζηδκ μζημβέκεζα 

ημο κεηνμφ.  

  

 


