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Το ιςχυρό οικονομικό και πετυχημένο ςύςτημα και
Ο ρόλοσ του ςτην ςταθεροποίηςη τησ κοινωνίασ
δόξα ανόκει ςτον Αλλϊχ, που εύπε ςτο Ιερό του Βιβλύο,
«Εύναι Εκεύνοσ που ςασ δημιούργηςε από την γη και ςασ
εγκατϋςτηςε απϊνω τησ». Μαρτυρώ ότι δεν υπϊρχει
ϊλλοσ Θεόσ παρϊ μονϊχα ο Αλλϊχ, και ο Μουχϊμμαντ
εύναι Δούλοσ Του και Προφότησ Του.
Η ιςχυρό οικονομύα εύναι ϋνα από τα ςημαντικότερα ςτηρύγματα
του κρϊτουσ και από τα βαςικα θεμϋλια του, που πϊνω τουσ
οικοδομεύται. Η ςταθερό και ιςχυρό οικονομύα, δύνει την
δυνατότητα ςτισ χώρεσ να εκπληρώςουν τισ εγχώριεσ και διεθνεύσ
υποχρεώςεισ τουσ και να παρϋχουν αξιοπρεπό ζωό ςτουσ πολύτεσ
τουσ. Όταν αποδυναμώνεται το οικονομικό ςύςτημα διαδύδονται
η φτώχαια και οι αςθϋνειεσ και ταρϊζεται η ζωό, εμφανύζονται οι
κρύςεισ, φθεύρονται τα όθη και αυξϊνονται τα εγγλόματα. Τότε οι
εχθρού θα ϋχουν τισ ευκαιρύεσ για να καταςτρϋψουν τισ χώρεσ. Ο
Προφότησ (την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει) πϊντα
παρακαλούςε από τον Αλλϊχ μετϊ από κϊθε προςευχό, λϋγοντασ,
«Θεϋ μου φυλϊξε με από την απιςτύα, την φτώχεια και τα βϊςανα
του Τϊφου».
Οι χώρεσ που δεν ϋχουν ούτε παρϊγουν την τροφό, την
ενδυμαςύα, τα φϊρμακα και τα όπλα τουσ, δεν την ϋχουν την
ελεύθερη επιλογό ούτε την αξιοπρϋπεια. Σημεύο αναφορϊσ εύναι
το γεγονόσ εύναι η εξόσ παροιμύα, «Δώςε ς’ όποιον θϋλεισ για να
γύνεςαι ϊρχοντϊσ του, και μην πϊρεισ τύποτα από κανϋνα αν
θϋλεισ να γύνεισ αντϊξιόσ του, και όταν ϋχεισ ανϊγκη κϊποιον θα
εύςαι αιχμϊλωτόσ του».
Η φιλειρηνικό μασ θρηςκεύα μασ διδϊςκει ότι το χϋρι που δύνει
ελεημοςύνη εύναι πϊντα ανώτερη. Σημειωτϋον εύναι το γεγονόσ
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ότι ο Προφότησ (την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει)
εύπε: «Το χϋρι που προςφϋρει εύναι καλύτερο από εκεύνο που
παύρνει». Δεν υπϊρχει αμφιβολύα ότι αυτό ιςχύει και για τα ϋθνη,
τα ιδρύματα, τισ οικογϋνειεσ και τα ϊτομα. Ωςτόςο κανϋνα ϋθνοσ,
θεςμόσ ό οικογϋνεια δεν μπορούν να ϋχουν καμύα ανϊπτυξη χωρύσ
κϊποια κριτόρια.
Η εργαςύα και η αύξηςη τησ παραγωγόσ: Δεν απαιτεύται απλώσ
η αύξηςη τησ παραγωγόσ, αλλϊ θα πρϋπει αυτό η αύξηςη να γύνει
με τϋλειο τρόπο, με δημιουργικότητα και με καινοτομύα και να
ακολουθόςουν τουσ πιο ζωτικόσ ςημαςύασ τομεύσ και πιο
οικονομικόσ απόδοςησ. Η εργαςύα και η παραγωγό απαιτούνται
από την Σαρύ’α και εύναι εθνικό καθόκον. Ο Δοξαςμϋνοσ Αλλϊχ
απαιτεύ από τουσ ανθρώπουσ, αφού εκπληρούν τα θρηςκευτικϊ
τουσ καθόκοντα, να εργαςτούν. Ο Παντοδύναμοσ Αλλϊχ εύπε,
«Όταν τελειώνετε την προςευχό ςασ να προχωρόςετε ςτην γη να
επιδιώκοντασ τισ εύνοιεσ του Θεού. Να δοξϊςετε τον Αλλϊχ πολύ,
για να ευημερόςετε». Με την εργαςύα οικοδομεύται η γη και
ολοκληρώνεται η ϋννοια τησ διαδοχόσ του ανθρώπου.
Με την εργαςύα διατηρεύ ο ϊνθρωποσ την αξιοπρϋπειϊ του,
διότι εκεύνοσ που εργϊζεται δύνει και δεν παύρνει, επύςησ ξοδεύει
και ζητϊει τύποτα από κανϋναν. Ο Προφότησ (την ειρόνη και την
ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει), τόνιςε ότι ο καλύτεροσ ϊνθρωποσ
εύναι εκεύνοσ που ζεύ από την εργαςύα του. Ο Προφότησ εύπε, «η
καλύτερη τροφό εύναι εκεύνη που τρώει ο ϊνθρωποσ από την
εργαςύα του, διότι ο Προφότησ του Αλλϊχ ο Δαβύδ (την ειρόνη και
την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει», ϋτρωγε από την εργαςύα του». Ο
Προφότησ (την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει»,
προειδοπεύ τον ϊνθρωπο εκεύνο που ζηνιανεύει από τουσ ϊλλουσ
για να τρϋφεται. Σημειωτϋον εύναι αυτό που εύπε ο Προφότησ,
«όποιοσ ςυνηθύζει να ζητιανεύει από τουσ ανθρώπουσ, θα γυρύςει

)3(

ςτον Αλλϊχ ντοπιαςϋνοσ». Ο Όμαρ ιμπν αλ-Χαττϊμπ εύπε, «μην
τεμπελιϊςετε διότι εύναι αδρϊνεια».
Το Ιςλϊμ επαινεύ την αξύα τησ εργαςύασ και την τοποθετεύ ςτην
κορυφό, εύναι κόποσ που καταβϊλλει ο ϊνθρωποσ για χϊρη του
Αλλϊχ. Χαρακτηριςτικό εύναι το γεγονόσ ότι ϊνθρωποσ
ανταμεύβεται από τον Αλλϊχ για την εργαςύα που κϊνει, και αν
πεθϊνει την ώρα που εργϊζεται, τότε θα πεθϊνει κϊνοντασ καλό
πρϊξη.
Ο Κϊ΄μπ ιμπν Ούτζρα (την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει), εύπε:
«Εύδαν οι ςύντροφοι του Προφότη κϊποιον θραςτόριο ϊνθρωπο,
και εύπαν «αν όταν αυτό για χϊρη του Αλλϊχ». Τότε εύπε ο
Προφότησ, «Αν εργϊζεται για τα μικρϊ του παιδιϊ, τότε αυτό
γύνεται για χϊρη των μικρών παιδιών του, τότε αυτό εύναι ςτον
δρόμο του Αλλϊχ. Αν το κϊνει για να ςυντηρόςει τουσ
ηλικιωμϋνουσ γονεύσ του, τότε αυτό εύναι για χϊρη του Αλλϊχ. Αν
εργϊζεται για να ςυντηρόςει τον εαυτόν του, προκειμϋνου να μην
ϋχει ανϊγκη κανϋναν, τότε αυτό γύνεται για χϊρη του Αλλϊχ. Αν
εργϊζεται για να δεύξει υπερηφϊνεια, τότε αυτό θα εύναι ςτον
δρόμο του ςατανϊ». Ο Προφότησ εύπε, «Αν ϋρχεται η Ημϋρα τησ
Κρύςεωσ και πϊποιοσ από ςασ κρατϊει ςτο χϋρι του μικρό δϋντρο,
και μπορεύ να το φυτϋψει πριν ςηκωθεύ, τότε να το φυτϋψει».
Ο Προφότησ αναζητούςε πϊντα τισ λύςεισ για να δημιουργόςει θϋςεισ εργαςύα και να υπωφεληθεύ από όλεσ τισ δυνϊμεισ.
Σημεύο αναφορϊσ εύναι εκεύνο που αφηγόθηκε ο Άνασ ιμπν Μϊλικ
ότι κϊποιοσ από τουσ αλ-Αλϊνςαρ όρθε ςτον Προφότη (την
ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει) και ο Προφότησ τον
ρώτηςε, «Έχεισ τύποτα ςπύτι ςου;» Του απϊντηςε, «Μϊλιςτα,
ρούχο που φορϊμε και το υπόλοιπό του το απλώνουμε κϊτω μασ
και ϋνα ποτόρι που πύνουμε νερό». Τότε του εύπε ο Προφότησ,
«Φϋρε τα μου». Του τα ϋφερε, και τότε τα πόρε ο Προφότησ και
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ρώτηςε, «ποιοσ θϋλει να τα αγορϊςει αυτϊ;». Κϊποιοσ ϊνθρωποσ
εύπε τα αγορϊζω εγώ με ϋνα ντϋρχαμ. Ο Προφότησ ρώτηςε, «ποιοσ
δύνει παραπϊνω;» και επανϋλαβε αυτό δυο ό τρεισ φορϋσ. Αμϋςωσ
εύπε κϊποιοσ τα αγορϊζω εγώ με δυο ντύρχαμ, και του τα πώληςε
ο Προφότησ και ϋδωςε τα δυο ντύρχαμ ςτον ϊνθρωπο από τουσ
αλ-Ανςϊρ, και του εύπε, «πόγαινε να αγορϊςεισ με το ϋνα ντύρχαμ
τροφό ςτην οικογϋνειϊ ςου και με το ϊλλο να αγορϊςεισ ςχοινύ
και γύρνα πύςω ςε μϋνα. Ο ϊνθρωποσ αγόραςε αυτϊ και γύριςε
ςτον Προφότη, και τότε ο Προφότησ του εύπε, «Να πασ να
μαζϋψεισ ξύλα και να ςε βλϋπω ςε δϋκα πϋντε μϋρεσ. Πόγε ο
ϊνθρωποσ και μϊζεψε ξύλα και τα πώληςε με δϋκα ντύρχαμ, και
αγόραςε με κϊποια λεφτϊ τροφό και με τα υπόλοιπα ρούχα. Του
εύπε ο Προφότησ ότι αυτό εύναι καλύτερο για να μην ϋχει ο
ϊνθρωποσ ϋνα ςημϊδι ντροπόσ ςτο πρόςωπό του την ημϋρα τησ
κρύςεωσ. Ο ϊνθρωποσ μπορεύ να ζητόςει ελημοςύνη μόνο ςε μια
από τρεισ περιπτώςεισ, «φτώχεια, χρϋοσ και για την λύτρα ενόσ
δολοφονημϋνου ανθρώπου».
Ο εξορθολογιςμόσ τησ κατανϊλωςησ: Ο εξορθολογιςμόσ εύναι από
τα ςυνιςτώντα ςτοιχεύα τησ αναςυγκρότηςησ και ανοικοδόμηςησ
τησ γησ και τησ επύτευξησ τησ προόδου των εθνών. Η ιςλαμικό
Σαρύ’α καλεύ τουσ πιςτούσ να ακολουθόςουν την ορθολογικό και
μη ςπατϊλη χρόςη των ευνοιών του Παντοδύναμου Θεού ςε
όλουσ τουσ τομεύσ τησ ζωόσ, όπου ο Θεόσ λϋει: «Και δώςε ςτουσ
ςυγγενεύσ ό,τι τουσ οφεύλεισ και ςτουσ φτωχούσ επύςησ και ςτουσ
οδοιπόρουσ και να μην ςπαταλϊσ την περιουςύα ςου», (αλ-Ιςρϊ
26), και «Να τρώτε και να πύνετε και να μην ςπαταλϊτε, διότι δεν
αγαπϊει [ο Θεόσ] τουσ ςπϊταλουσ», (αλ-Ιςρϊ, 26).
Ο Προφότησ καλεύ επύςησ τουσ ανθρώπουσ να μην ςπαταλόςουν,
«Το μεγαλύτερο κακό που μπορεύ να κϊνει ϋνασ ϊνθρωποσ εύναι
να γεμύςει το ςτομϊχι του. Μπορεύ ο ϊνθρωποσ να αρκεςτεύ ςτο
ελϊχιςτο φαώ που θα τον βοηθόςει να παραμϋνει ςτην ζωό, και αν
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θϋλει μπορεύ να ϋχει το ενα τρύτο του ςτομαχιού για φαώ, ϋνα για
πόςιμο και ϋνα για να αναπνϋει».
Τονύζουμε ότι ο εξορθολογιςμόσ τησ κατανϊλωςησ δεν εύναι
μόνο ςτον τομϋα των τροφύμων και των ποτών, αλλϊ ςε όλουσ
τουσ τομεύσ τησ οικονομικόσ ζωόσ: ςτο νερό, ςτην ηλεκτρικό
ενϋργεια, ςτο φυςικό αϋριο και ςε όλεσ τισ ύλεσ και τα φϊρμακα
που χρηςιμοποιούνται ςτη ζωό. Ωςτόςο, οι θρηςκεύεσ καλούν τον
ϊνθρωπο να κϊνει αυτό, και αυτό φαύνεται από τα λεγόμενα του
Προφότη Ιωςόφ (την ειρόνη να ϋχει), όπωσ αναφϋρει το Ιερό
Κορϊνι, «Εύπε: «Να ςπεύρετε επύ εφτϊ ολόκληρα χρόνια και θα
δουλϋψετε ςκληρϊ και ακατϊπαυςτα, ν’ αφόνετε όμωσ το ςπόρο
μϋςα ςτο ςτϊχυ, εκτόσ από λύγο που τρώτε», (Ιωςό, 47).
Εύναι μια ϋκκληςη να αυξηθεύ η παραγωγό μϋςω τησ ςκληρόσ
δουλειϊσ και να εξορθολογιςτεύ η κατανϊλωςη ςτο μϋγιςτο
δυνατό βαθμό, όπου ο Παντοδύναμοσ εύπε: «εκτόσ από λύγο που
τρώτε» χωρύσ να προςδιορύςει το εύδοσ τροφόσ.
Ζητώ ςυγχώρηςη από τον Αλλϊχ
Η δόξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κύριο όλων των δημιουργημϊτων, και την ειρόνη και τισ ευλογύεσ να ϋχουν ο Τλευταύοσ
Του Προφότησ ο Μουχϊμμαντ, η οικογϋνεια του Προφότη και οι
ςύντροφού του.
Η αδελφοςύνη ςτο Ιςλϊμ,
Ένασ από τουσ πιο ςημαντικούσ και θεμελιώδεσ παρϊγοντεσ τησ
οικονομικόσ ϊνθιςησ, εύναι να εκπληρώςουν όλα τα ϊτομα τισ
υποχρεώςεισ τουσ απϋναντι ςτην πατρύδα τουσ, και να
απαλλαγούμε από την ςτϊςη τησ εξϊρτηςησ. Να μην
προςπαθόςει κανεύσ να απολαύςει τισ υπηρεςύεσ, χωρύσ να
προςφϋρει την ανταμοιβό που αναλογεύ. Ή να προςπαθόςει να
τισ αποκτόςει, χωρύσ να πλόρώςει την πραγματικό τουσ αξύα.
Διότι εκεύνοσ που καταναλώνει και δεν παρϊγει, και
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μιςθοδοτεύται χωρύσ να δουλεύει, ςυμβϊλλει ςτην επιδεύνωςη
των ςυνθηκών τησ χώρασ του ό ςτην οικονομικό τησ πτώςη.
Γενικϊ η οικονομύα μιασ χώρασ εύναι αντανακλϊ την ςυνολικό
ςυμπεριφορϊ των μελών τησ. Μπορούμε να δώςουμε ωσ
παρϊδειγμα την ηλεκτρικό ενϋργεια, όπου ϋχει περϊςει δύςκολεσ
περιόδουσ διακοπών ρεύματοσ και την υποβϊθμιςη των
υπηρεςιών, που εύχαν ςοβαρό αρνητικό αντύκτυπο για ςτην
οικονομικό κατϊςταςη τησ χώρασ, και ϊφηςε αρνητικϋσ
επιδρϊςεισ ςτουσ πολύτεσ.
Το Υπουργεύο Ηλεκτριςμού δεν όταν ποτϋ ςε θϋςη να παρϋχει
τισ κατϊλληλεσ υπηρεςύεσ, ούτε να τισ βελτιώςει υπό την διαφυγό
των πολιτών να πληρώςουν τισ υποχρεώςεισ τουσ. Με
αποτϋλεςμα να μην μπορϋςει το υπουργεύο να αναβαθμύςει τισ
υποδομϋσ του, ούτε να πλόρώςει τα ϋξοδα τησ λειτουργύασ, αλλϊ
και ούτε να ανανεώςει τουσ ςταθούσ παροχόσ ρεύματοσ. Δεν
μπόρεςε επύςησ να δημιουργόςει νϋουσ ςταθμούσ ούτε τα
αναγκαύα καύςιμα που χρειϊζονται για την λειτουργύα τουσ. Σε
περύπτωςη που πληρώνεται η δύκαια απαιτούμενη αξύα, που
επιβϊλλεται ενϊντι τησ παροχόσ υπηρεςιών, τότε το Υπουργεύο
θα εύναι αναμφιςβότητα ςε θϋςη να ςυνεχύςει να προςφϋρει τισ
υπηρεςύεσ, ακόμη και να τισ αναβαθμύςει. Το ύδιο, ωςτόςο, ιςχύει
για τα ςιδηρόδρομα, το μετρό και όλεσ τισ υπηρεςύεσ.
Όπωσ κϊποιοι διαφεύγουν από την πληρωμό των οφειλών των
υπηρεςιών ό το ϋντονο ενδιαφϋρον του προσ το ατομικό όφελοσ
και ςυμφϋρον, εισ βϊροσ του δημοςύου ςυμφϋροντοσ. Αυτό
αντιτύθεται ς’ όλεσ τισ θρηςκευτικϋσ αξύεσ, τισ αρχϋσ των
οικονομικών ςυςτημϊτων και να οδηγόςει ςε επιδεύνωςη των
οικονομικών ςυνθηκών των χωρών και ύςωσ οικονομικϊ να πϋςει,
με την ϋννοια ότι οδηγεύ ςε μια γενικό πτώςη τουσ.
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Ωσ εκ τούτου, θα πρϋπει- ςύμφωνα με την Σαρύ’α- να
πληρώνουμε όλεσ τισ υποχρεώςεισ μασ ςτην ώρα, γιατύ αυτό
επιβϊλλεται από τουσ οργανιςμούσ που πϊρεχουν αυτϋσ τισ
υπηρεςύεσ, όπωσ ο οργανιςμόσ παροχόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και
του φορϋα παροχόσ του νερού. Δεν επιτρϋπεται να αποφύγει
κανεύσ την πληρωμό των οφειλών, διότι ο Παντοδύναμοσ Θεόσ
επιβϊλλει ςτουσ ανθρώπουσ να εκπληρώςουν τισ ςυμφωνύεσ
τουσ. ςημειωτϋον εύναι αυτό που λϋει ο Παντοδύναμοσ Αλλϊχ, «Ω
εμεύσ που πιςτεύετε να εκπληρώςετε τισ ςυμφωνύεσ ςασ». Αυτό
το εδϊφιο εύναι γενικό και περιλαμβϊνει όλεσ τισ ςυμβϊςεισ, τισ
ςυμφωνύεσ και υποχρεώςεισ που τηρούνται από τον ϊνθρωπο
ςτισ ςχϋςεισ του με τουσ ϊλλουσ.
Ωςτόςο, εύπε ο Προφότησ (την ειρόνη και την ευλογύα του
Αλλϊχ να ϋχει), «Οι μουςουλμϊνοι τηρούν τισ προώποθϋςεισ τουσ,
εκτόσ από τισ εκεύνεσ τισ προώποθϋςεισ που επιτρϋπουν το
απαγορευμϋνο ό απαγορεύουν κϊτι επιτρεπτό». Αφηγόθηκε
επύςησ ς’ ϊλλη μορφό, «οι μουςουλμϊνοι τηρούν τισ
προώποθϋςεισ τουσ». γι’ αυτό εκεύνοι που διαφεύγουν να
πληρώςουν τισ οφειλϋσ τουσ και επιθυμούν να αποκτόςουν
πρϊγματα και υπηρεςύεσ, χωρύσ να εκπληρώςουν τισ υποχρεώςεισ
τουσ, πρϊττουν κακό για τουσ εξόσ λόγουσ, πρώτον, δεν τηρούν
τησ ςυμφωνύεσ τουσ και δεύτερον, παύρνουν πρϊγματα που δεν
τουσ ανόκουν.
Ωσ εκ τούτου, η ϊρνηςη τησ πληρωμόσ των οφειλών των
υπηρεςιών ό η προςπϊθεια αποφυγόσ, εύναι απαγορευμϋνεσ από
την Σαρύ’α, επειδό πρόκειται για παραβύαςη τησ ςυμφωνύασ, και
οδηγούν ςτην απώλεια των δικαιωμϊτων και αποδυνϊμωςη των
θεςμών και των κρατών.
Ενώ τονύζουμε την ςημαςύα τησ εντατικοπούηςησ των
προγραμμϊτων κοινωνικόσ προςταςύασ, υπογραμμύζουμε
ταυτόχρονα την ςπουδαιότητα να φτϊςουν αυτϋσ οι υπηρεςύεσ
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ςτουσ ανθρώπουσ που ϋχουν πραγματικϊ ανϊγκη. Υπϊρχει
μεγϊλη ανϊγκη να ϋχουν οι ϊνθρωποι θρηςκευτικϋσ, ηθικϋσ και
ανθρώπινεσ αξύεσ.
Θεϋ μου βοηθόςϋ μασ να εκπληρώςουμε το καθόκον μασ προσ την
πατρύδα μασ, και να φυλϊξεισ την Αύγυπτο μασ και όλεσ τισ χώρεσ
του κόςμου.

