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                           Οι έλεγχοι και τα κριτήρια της αγοράς 

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, ο Οποίος είπε στο Ιερό Του Βιβλίο, 

«Αλλοίμονο σ’ εκείνους που δεν δίνουν πλήρες μέτρο. Σ’ 

εκείνους που όταν παίρνουν από άλλους με μέτρο, ζητούν 

πλήρες μέτρο. Όταν όμως δίνουν σε άλλους με μέτρο ή με ζύγι, 

δίνουν λιγότερο από ό,τι πρέπει. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι 

αυτοί ότι θ’ αναστηθούν, μια φοβερή ημέρα, την ημέρα που όλη 

η ανθρωπότητα θα σταθεί μπροστ’α στον Κυρίαρχο των 

κόσμων», (αλ-Τατφίφ, 1- 6) μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος 

Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ 

είναι Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του 

Αλλάχ να έχει ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι 

σύντροφοί του αι όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του 

μέχρι την ημέρα της κρίσεως.  

Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει Αυτόν, νομοθέτησε στους δούλους Του 

την πώληση και την αγορά, ώστε να φτάσουν στο στόχο τους 

και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Ο Αλλάχ, λέει: "Έτσι ο 

Αλλάχ έκανε το εμπόριο νόμιμο και απαγόρευσε την 

τοκογλυφία». Από την αυγήν την άποψη οι άνθρωποι 

συνήθιζαν να οργανώνουν τις αγορές στις οποίες 

ανταλλάσσουν τα χρήσιμα αγαθά τους, και μέσω των οποίων 

πραγματοποιούν τα συμφέροντά τους. Τα Κορανικα εδάφια 

δείχνουν ότι αυτό αποτελεί ένα από τα ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά, όπου λέει ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ’Αυτόν, 

«Όλους τους Απεσταλμένους που στείλαμε πριν από εσένα 

έτρογαν φαγητό και περπατούσε στις αγορές». Επίσης το 
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Κοράνι αφηγείται τα λόγια των ειδωλολάτρων για τον 

Προφήτη, «Και είπαν: «Γιαί αυτός ο Προφήτης τρώει το φαγητό 

και περπατάει στις αγορές;». επίσης οι ευλογημένοι άνθρωποι 

της Σπηλειάς είπαν, «Στείλτε κάποιον από μεταξύ σας με τα 

χρήματά σας αυτά στην πόλη, για να σας αγοράσει καλά 

φαγητά». 

Χωρίς αμφιβολία, οι συνθήκες της αγοράς αποτελούν μία από 

τις πτυχές της πρακτικής εφαρμογής του αληθινού Ισλάμ. Αν 

θέλετε να ανιχνεύσετε την επιρροή της λατρείας στην 

συμπεριφορά, τότε να πηγαίνετε στις αγορές. Αν θέλετε να 

κρίνετε την ειλικρινή θρησκευτικότητα και να την διακρίνετε 

από την ψεύτικη και επιφανειακή, πρέπει να γνωρίζετε την 

συμπεριφορά των ανθρώπων στις συναλλαγές τους (πώληση 

και αγορά). Γι 'αυτό, όταν ένας άνθρωπος κατέθεσε μπροστά 

στον Όμαρ ιμπν αλ-Χαττάμπ (ο Αλλάχ να τον ευλογήσει), ο 

Ομάρ του είπε: «Δεν σε ξέρω και αυτό δεν σε βλάπτει. Φέρε μου 

κάποιον που να σε γνωρίζει. Ένας άνθρωπος λέει, τον ξέρω. 

Τότε ο Όμαρ του λέει: «τι ξέρεις γι 'αυτόν; Ο άνθρωπος 

απάντησε: «Γνωρίζω ότι είναι δίκαιος και ενάρετος». Τον 

ρώτησε, «Μήπως είναι κοντινός σου γείτονας και τον βλέπει 

συνήχεια την ημέρα και την νύχτα; Του απάντησε, «όχι». Τον 

ρώτησε, «έχετε μεταξύ σας χρηματικές συναλλαγές που 

επιβεβαιώνουν ότι είναι ενάρετος;». Του απάντησε, «όχι». Τον 

ρώτησε, «Μήπως ταξιδέψατε μαζί, διότι στο ταξίδι φαίνονται τα 

καλά ήθη;». Του απάντησε «όχι». Τότε του είπε, «Δεν τον 
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γνωρίζεις». Αμέσως ζήτησε από τον άνθρωπο να τον φέρει 

κάποιον που να τον γνωρίζει. 

Οι συναλλαγές- πώληση και αγορά-, διακρίνουν την ειλικρινή 

από την ψεύτικη θρησκευτικότητα και δείχνουν εάν πρόκειται 

για μια πραγματική και πρακτική θρησκευτική πίστη ή απλώς 

φαινομενική. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προκαλούν τον 

Αλλάχ προφορικά για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους, ενώ 

είναι πολύ μακριά από τους Αυτόν. Πόσοι κρύβονται πίσω από 

την θρησκεία και χρησιμοποιούν την υποκρισία, και 

εκμεταλλεύονται την θρησκεία για να υπωφεληθούν. Αυτοί 

εκμεταλλεύονται την αγάπη των ανθρώπων για την θρησκεία 

και την εμπιστοσύνη που τους έχουν. 

Μεταξύ των ψευδών μορφών θρησκευτικότητας είναι η 

εκτόξευση ασυμβίβαστων ονομασιών σε ορισμένα πράγματα, η 

παραπλάνηση των ανθρώπων με το χειρισμό της θρησκείας. Η 

κατάσταση πράγματι δείχνει το το αντίθετο, απλώς θέλουν να 

κερδίσουν χρηματα και να απολαμβάνουν εύνοιες. Αυτό 

βλάπτει την θρησκεία και δίνει μια αρνητική εικόνα για το 

Ισλάμ. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ’ Αυτόν, λέει: "Υπάρχει 

ανάμεσα στον λαό του οποίου ο λόγος για την σημερινή ζωή 

σας ευχαριστεί. Όμως, ο Αλλάχ γνωρίζει ότι κρύβει εχθρότητα 

μέσα στην καρδιά. Μόλις γυρίσει την πλάτη του, σπείρει στην 

γη την διαταραχή και καταστρέφει τις καλλιέργειες και τα. Και 

ο Αλλάχ δεν συμπαθεί τη διαταραχή». 

Το Ισλάμ θέσπισε περιοριστικές πρακτικές και κανόνες από τους 

οποίους ο μουσουλμάνος πρέπει να εφαρμόζει στην 
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αγοαπωλησία. Τονίζουμε ότι πρέπει να παρακαλέσει τον Αλλάχ 

και να τηρήσει τις εντολές Του και να γνωρίζει ότι ο Αλλάχ 

παρατηρεί τις κινήσεις του. Ο μουσουλμάνος πρέπει να δοξάσει 

τον Αλλάχ σε οποιαδήποτε κατάσταση με την γνώσα και τα 

όργανα του σώματός του. Ο μουσουλμάνος ή η μουσουλμάνα 

πρέπει να προφέρει μια συγκεκριμένη προτροπή πριν να μπει 

στην αγορά. Ο Απεσταλμένος του Αλλάχ (την ειρήνη και την 

ευλογία του Αλλάχ αν έχει), είπε «Όποιος λέει πριν από την 

είσοδο στην αγορά: δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο 

Αλλάχ, ο ένας χωρίς συναίτερος, κατέχει Βασιλεία και τον 

έπαινο, δίνει την ζωή και την παίρνει, και είναι ο Ζωντανός 

που δεν πεθαίνει. Εκείνος κατέχει πλήρως το καλό και Αυτός 

είναι Παντοδύναμος, τότε ο Αλλάχ θα τον γράψει χίλιες καλές 

πράξεις, και θα διαλύσει χίλιες κακές πράξεις και να 

οικοδομήσουμε για αυτόν ένα σπίτι στον παράδεισο». 

Τονίζουμε ότι η δοξασία του Αλλάχ, δεν είναι μόνο με την 

γλώσσα, αλλά πράπει να είναι και με τις πράξεις. Πρέπει να 

γνωρίζει το επιτρεπτό και το απαγορευμένο. 

Μεταξύ αυτών των κανόνων είναι η ειλικρίνεια και η αποφυγή 

του ψεύδους. Ο βασικός κανόνας απαιτεί ο μουσουλμάνος να 

είναι ειλικρινής σε κάθε του πράξη. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ’ 

Αυτόν, λέει: «Ω εσείς που πιστεύετε! Φοβόμαστε τον Αλλάχ και 

είμαστε ειλικρινείς». Περιλαμβάνει επίσης την κατάσταση των 

πωλήσεων και των αγορών στις αγορές. Ο μουσουλμάνος 

απαγορεύεται να ψεύδεται για να πουλήσει τα εμπορεύματά 

του, διότι αυτό είναι ένας λόγος για να διαλυθείι η ευλογία από 
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τον κόσμο και να τον απομακρύνει από το Έλεος του Αλλάχ, η 

Δόξα ανήκει σ’ αυτόν. Η αμαρτία είναι ακόμα πιο σοβαρή, 

όταν υπακύει στον εγωϊνμό του και ορκίζεται ενώ ψεύδεται, 

μόνο για να εξαπατήσει τους άλλους και να πάρει τα χρήματά 

τους. Ο Προφήτης μας (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ 

να έχει) λέει: «Οι δύο ο αγοραστής και ο πωλητής  στην 

αγοαπωλησία εξακολουθούν να διατηρούν την επιλογή, 

εφόσον δεν έχουν ακόμη διαχωριστεί. Αν λένε αλήθεια και 

διασαφηνίσουν τα πάντα, η συναλλαγή τους θα είναι 

ευλογημένη. Αν και κρύβουν και ψεύδονται, η ευλογία θα 

διαλυθεί». Λέει επίσης, «Τρεις κατηγορίες δεν θα τους μιλήσει ο 

Αλλάχ και δεν θα τους κοιτάξει την Τελευταία Μέρα: αυτός που 

ορκίζεται για ένα αγαθό ότι έχει πληρώσει μια τιμή και 

υπερβάλλει, ενώ ψεύδεται. Ένας άνθρωπος που προσδίδει έναν 

ψευτό όρκο για να λελατήσει την  περιουσία ενός άλλου 

μουσουλμάνου. Ένας άνθρωπος που αποτρέπει το πλεόνασμα 

του νερού του. Ο Αλλάχ θα του πει: Σήμερα σου απαγορεύει 

από τη χάρη μου όσο στερείς το πλεόνασμα που δεν 

δημιούργησαν τα χέρια σου. Σε μια άλλη εκδοχή, αναφέρει 

«αυτός που πουλά τα εμπορεύματά του μέσω ενός ψεύτικου 

όρκου». Ο προφήτης μας (την ειρήνη και την ευλογία του 

Αλλάχ να έχει) λέει επίσης: «Όποιος ονειδικά ορκίζεται να 

κλέψει την περιουσία ενός μουσουλμάνου, θα γυρίσει στον 

Αλλάχ ο οποίος θα είναι θυμωμένος μαζί του». Είπε στους 

συντρόφους του: «Αποφύγετε την κατάχρηση των όρκων στις 

πωλήσεις και στις αγορές, επειδή καταστρέφουν». 
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Αυτοί οι κανόνες και ιδιότητες περιλαμβάνουν: τιμιότητα, 

συγκατάθεση και απουσία απάτης. Η ειλικρίνεια απαιτεί πλήρη 

διαφάνεια στις πωλήσεις και στις αγορές για να επιτευχθεί η 

συγκατάθεση και των δύο μερών. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ’ 

Αυτόν, λέει: "εκτός και πρόκειται για (νόμιμη) εμπορική 

συναλλαγή μεταξύ σας, με αμοιβαία συναίνεση». Ο Προφήτης 

(την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει) λέει στον 

Οθμάν ιμπν Αφφάν, (την ευλογία του Αλλάχ να έχει): «αν 

αγοράζεις, διεκδίκησε το μέτρο, και αν πουλάς, να μετρήσεις». 

Σύμφωνα με το αλ-Σα’έμπ (την ευλογία του Αλλάχ να έχει): 

Ήρθα στον Προφήτη οι άνθρωποι άρχισαν να με εγκωμιάζουν. 

Ο Προφήτης είπε, «Εγώ είμαι γνωστός». Του είπα: σας λυτρώνω 

με τον πατέρα και την μητέρα μου, ήουν ο καλύτερος 

συνεργάτης, δεν μου έκρυβες τίποτα ούτε με εξαπάτησες». Ο 

Προφήτης προειδοποιεί εκείνους που έχουν διεφθαρμένη 

συνείδηση που δεν τηρούν τις εντολές του Κυρίου τους και όλες 

τις κακές ψυχές που ωθούν τους ανθρώπους να εξαπατήσουν 

και να λεηλατήσουν την περιουσία των άλων: «Όποιος μας 

εξαπατά, δεν είναι ένας από εμάς». 

Ο Προφήτης (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει) 

κατευθύνει τους εταίρους να υιοθετήσουν την ειλικρίνεια και 

την αλήθεια ως θεμέλιο της συνεργασίας τους. Αναφέρουμε 

αυτό με το χαντίθ του, «Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ 'Αυτόν, λέει: 

«Εγώ είμαι ο τρίτος μαί με τους άλλους δύο εταίρους, εφ’ όσον 

δεν προδίδει ο ένας τον άλλον. Όταν ένας από αυτούς προδίδει 

τον άλλο, τους εγκαταλείπω». 
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Ένας από τους κανόνες της νομιμότητας, είναι η πληρότητα του 

μέγεθους και βάρους. Η εξαπάτηση αφορά στην απόκτηση του 

δικαιώματος από τους άλλους ανθρώπους κατά τη ζύγιση ή την 

μέτρηση των εμπορευμάτων τους, και την μείωσην αυτού του 

βάρους και μέτρησης όταν πωλούνται. Προσθέτουμε στο βάρος 

και την μέτρηση τις παρόμοιες ποσότητες από τις οποίες οι 

άνθρωποι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους. Αλλάχ, η 

Δόξα ανήκει σ’ Αυτόν, διέταξε τους ανθρώπους στο ιερό του 

Κοράνι για να ζυζίσουν και να μετρήσουν με ακρίβεια. Σημείο 

αναφοράς είναι αυτό το εδάφιο, «Δώστε το πλήρες μέτρο όταν 

μετράτε, και ζυγίστε με ακριβεια. Είναι καλύτερα για εσάς και 

το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Προειδοποιεί ο Αλλάχ ότι η 

απάτη φέρνει τιμωρία, λέγοντας: «Αλίμονο σε εκείνους που, 

όταν μετρούν για τον εαυτόν τους κάνουν πλήρες μέτρο, και 

όμως, όταν η μέτρηση ή η ζύγιση για τους άλλους, τους 

μειώνουν το δίκαιο τους». 

Ο προφήτης του Αλλάχ Σουάιμπ (την ειρήνη και την ευλογία 

του Αλλάχ να έχει), προειδοποιούσε τον λαό του να μην 

σπαταλήσει την περιουσία του και να εξαπατήσει το βάρος και 

το μέτρο. Το Ιερό Κοράνι αφηγείται ότι ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει 

σ’ Αυτόν, είπε, «Και στους ανθρώπους της Μάντιαν  τους 

στείλαμε τον αδελφό τους Σουάιμπ, ο οποίος τους είπε, «Ω λαέ 

μου, λατρεύετε τον Αλλάχ, και μην συνεταιρίσετε μαζί Του 

καμία άλλη θεότητα. Μια απόδειξη έχει έρθει σε σας από τον 

Κύριό σας. Δώστε πλήρη μέτρο και βάρος και μην δώσετε στους 

ανθρώπους λιγότερα από όσα δικαιώνονται. Και μην 
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διαπράττετε διαφθορά στην γη μετά την μεταρρύθμισή της. 

Αυτό θα είναι καλύτερα για σας αν είστε πιστοί». 

Μεταξύ των κανόνων της αγοράς δεν πρέπει να παραβιάζονται 

τα δικαιώματα των άλλων. Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ), είπε 

«απαγορεύεται να αγοράσει ο άνθρωπος ένα προϊόν  που του 

αγόρασε κάποιος άλλος». Σε μια άλλη εκδοχή του χαντίθ, είπε: 

«Να μην αγοράσει κανείς οτιδήποτε προϊόν που το αγόρασε 

κάποιος άλλος κάποιος άλλο ή να τον συναγωνιστεί μαζί του 

μέχρι να του επιτρέπψει ή να  εγκαταλείψει το προϊόν». Αυτό 

αποτελεί μέρος των υψηλών καλών συμπεριφορών όσον αφορά 

τις πωλήσεις και τις αγορές. Δεν επιτρέπεται, ούτε η υπεραξία 

για την κατάληψη ενός εμπορεύματος που έχει ήδη πωληθεί 

ούτε για την ακύρωση των αγαθών ενός άλλου για να μπορέσει 

να πουλήσει τα δικά του. 

Το μονοπώλιο είναι μία από τις μορφές παραβίασης των 

δικαιωμάτων των άλλων. Αντιπροσωπεύει μια χειραγώγηση 

των μέσων διαβίωσης των ανθρώπων και βλάπτει τις χώρες και 

τους ανθρώπους. Ο προφήτης (ΕΕΑΕ) λέει, «Εκείνος που κάνει 

μονοπώλιο, διαπράττει λάθος». Ο μονοπώλης είναι ένα 

πρόσωπο που νικείται από τον εγωϊσμό του, τόσο πολύ ώστε να 

επιλέγει την ατομικότητα ενάντια στην επικράτηση του 

δημοσίου συμφέροντος. Εκείνος ξεχνάει ότι το υπερβολικό 

κέρδος που κερδίζει από το μονοπώλιο, είναι παράνομο και 

καταστρέφει σε αυτόν τον κόσμο και να προβεί η κατάρα του 

στη μετά θάνατον ζωή. Προφήτης μας (ΕΕΑΕ), δήλωσε: 

«Όποιος μονοπωλεί στα τρόφιμα των μουσουλμάνων, ο Αλλάχ 
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θα τον τιμωρήσει με την λέπρα και την πτώχευση». Είπε, επίσης, 

σχετικά με το ίδιο θέμα: «Όποιος κάνει μονοπώλιο τροφίμων 

για σαράντα μέρες το εγκαταλείπει ο Αλλάχ. Αν κάποιος μείνει 

πεινασμένος ανάμεσα στους κατοίκους μιας κοινότητας, ο 

Αλλάχ θα τους εγκαταλείψει». 

Υποστηρίζουμε ότι ο έλεγχος των αγορών αποτελεί μέρος της 

δημόσιας εξουσίας του κράτους. Πρέπει να συνεργαστούμε με 

όλες τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες για να αντισταθμίσουμε όλα 

τα αδικήματα απάτης, μονοπωλίου και εκμετάλλευσης των 

καταναλωτών. Η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, θα 

συμβάλει στην επίτευξη ψυχολογικής ασφάλειας της κοινωνίας, 

για να ωθήσει τον τροχό της σοβαρής οικονομίας, και να 

βελτιώσουν την τοπική όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Όσον 

αφορά την απάτη, είναι μια μορφή διαφθοράς που καταστρέφει 

των οικονομία των κρατών. 

Ο έλεγχος των αγορών είναι μεγάλη ευθύνη για τους 

υπεύθυνους ανθρώπους, και ο Αλλάχ θα λογοδοτήσει κάθε 

άνθρωπο για τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του. 

Μετανοώ στον Αλλάχ, και ζητώ συγχώρηση. 

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο όλων των 

δημιουργημάτων. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά 

μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι 

Απεσταλμένος Του. 

Αδέλφια στο Ισλάμ, 

Η τροφοδότηση των ανθρώπων με τα τρόφιμα, τα ποτά και η 

εκπλήρωση των αναγκών τους, είναι ένα κοινοτικό και 
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ανθρωπιστικό ζήτημα που βρίσκεται στην κορυφή των 

προτεραιοτήτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν 

μπορούσαμε να φανταστούμε μια αξιοπρεπή ζωή χωρίς να 

είμαστε καθησυχασμένοι για τα τρόφιμα και τα φάρμακά μας. 

Οι προσπάθειες πρέπει να αλληλοσυνδέονται για την 

καταπολέμηση όλων των φαινομένων εξαπάτης και 

μονοπωλίου, ιδίως όσον αφορά στα τρόφιμα και τα φάρμακα. 

Ο έμπορος που κατανοεί την θρησκεία του, δείχνει την επιρροή 

της λατρείας του: προσευχές και νηστεία, με την ειλικρίνεια και 

την τιμιότητά του. Μπορεί κάποιος να νηστεύει, χωρίς να 

κερδίσει από την νηστεία του παρό νμόνο την πείνα και τη 

δίψα. Μπορεί κάποιος να περάσει το την νύχτα του κάνοντας 

προσευχή, όπως δεν θα κερδίσει από αυτό παρά μόνο την 

κόπωση. Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) μας πληροφόρησε για τον 

ειλικρινή και έντιμο έμπρο, ο οποίος θα κατέχει υψηλή θέση, 

λέγοντας, «Ο αληθινός και ειλικρινής έμπορος θα είναι (στον 

Παράδεισο) μαζί με τους Προφήτες, τους ευσεβείς και τους 

μάρτυρες. Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε επίσης «Το καλύτερο 

κέρδος είναι είναι εκείνο των εμπόρων που όταν μιλούν, δεν 

ψεύδονται, όταν εμπιστεύονται για κάτι, δεν προδίδουν, όταν 

υπόχονται κάτι, δεν παραβιάζουν την υπόσχεσή τους, όταν 

αγοράζουν, δεν υπονομεύουν τα εμπορεύματα κατά την 

πώληση ενός εμπορεύματος, δεν υπερεκτιμούν την ποιότητα, 

είναι πάντα συνεπείς και δεν αναβάλλουν την εξόφληση των 

χρεών τους και όταν έχουν δίκαιο στους άλλους, δεν 

υπερβάλλουν στην ζήτηση». 



(11) 

Ο Προφήτης τόνισε ότι ο πιστός και τίμιος έμπορος θα είναι 

κάτω από την σκιά του Θρόνου του Αλλάχ την ημέρα της 

κρίσρως. 

Έχουμε μεγάλη ανάγκη να συνεργαστούμε  για το δημόσιο 

συμφέρον και να αντιμετώσουμε ο ένας τον άλλον με ηιότητα 

και να έχουμε έλεος μεταξύ μας. «Δεν θεωρείται πιστός ένας 

άνθρωπος μέχρι να αγαπάει στον αδελφό του αυτό που 

αγαπάει στον ίδιο του τον εαυτό». 

Θεέ μου δώσε μας όλες τις καλές εύνοιες και εκπλήρωσε Εσύ τις 

ανάγκες μας. 

    

 

   

 


