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Η εκμετάλευση του χρόνου και ο κίνδυνος σπατάλης του 
 
Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Θεό όλων των πλασμάτων, ο Οποίος 

είπε στο βιβλίο του «Μα τον καιρό. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε πλάνη. 
Εκτός από τους πιστούς που κάνουν καλές πράξεις, και που 
συμβουλεύονται για το καλό και για να δείχνουν υπομονή). 

Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από το Αλλάχ. μαρτυρώ 
ότι ο Μουχάμμαντ είναι Προφήτης Του. την ειρήνη και την ευλογία του 
Αλλάχ να έχει ο Προφήτης του τα μέλη της οικογένειάς του, οι 
σύντοφοι του και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία του. 

Ο χρόνος έχει μεγάλη ζημασία στην ζωή του ανθρώπου, και 
θεωρείται από τις μεγάλες χάρες του Θεού προς τον άνθρωπο. Το 
Κοράνι τονίζει, «Και υποτάξε τον ήλιο και την σελήνη, και την νύχτα και 
την ημέρα. Και σας δίνει από όλες τις εύνοιες που του ζητάτε». 

Υπάρχουν στο Κοράνι σέσσερα σούρα που αναφέρονται στον χρόνο, 
(Αυγή, Μεσημέρι, Νύχτα και Χρόνος). Ο Αλλάχ ορκίζεται στον χρόνο σε 
αρκετά εδάφια, (Μα την Αυγή, και τις δέκα νύχτες). Επίσης (Και το πρωί 
όταν εμφανίζετται) και (και η νύχτα όταν καλύπτει, και η μέρα όταν 
εμφανίζεται). 

Αυτό το έντονο Κορανικό ενδιαφέρον για τον χρόνο μας δείχνει μόνο 
τη σημασία του και την αναγκαιότητα να τον αξιοποιήσουμε σε 
φιλανθρωπικές πράξεις που ωφελούν την ψυχή, την κοινωνία και τη 
χώρα. Όπου ο Παντοδύναμος λέει: {Τότε να αγωνίζεστε για τις καλές 
πράξεις}, και ο Προφήτης μας λέει: (Εκμεταλλευτείτε πέντε πριν από 
πέντε: τη νιότη σας πριν από τα γεράματά σας, την υγεία σας πριν από 
την αρρώστια σας, τον πλούτο σας πριν από σας φτώχεια και τον 
ελεύθερο χρόνο σου πριν από τη δουλειά σου, και την ζωή σου πριν τον 
θάνατό σου. Ο αλ-Χάσσαν αλ-Μπάσρυ είπε: ω άνθρωπε η ζωή σου 
είναι μετρημένη, και κάθε μέρα που περνάει από την ζωή σου.  
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Επομένως, πρέπει να οργανώσουμε τον χρόνο μας, να 
εκμεταλλευτούμε κάθε ώρα του και να εργαστούμε για να 
εκμεταλλευτούμε κάθε στιγμή της ζωής μας. Η δραστηριότητα γεννά 
δραστηριότητα, η τεμπελιά γεννά τεμπελιά. Η ανθρώπινη ζωή δεν είναι 
παρά ένα σύνολο χρονικών μονάδων, 
 που στο σύνολο και τις δομές της συνθέτουν τη ζωή του. 
ο ποιητής είπε:  
 
οι παλμοί της καρδιάς του ανθρώπου του τονίζουν 
ότι η ζωή αποτελείται από λεπτά και δευτερόλεπτα. 
 

Ωστόσο, βεβαιώνουμε ότι η ζωή ενός ατόμου και η πραγματική του 
ζωή είναι ό,τι παράγει ή αφήνει πίσω του, όσον αφορά τη γνώση, την 
πνευματική κληρονομιά, ή την επιστημονική παραγωγή, θεωρητική ή 
εφαρμοσμένη, και όλα όσα παρέχει για να υπηρετήσει την 
ανθρωπότητα, ανεξάρτητα από τη διάρκεια χρόνο που ζει. 

Η ζωή του ανθρώπου είναι η ανάμνησή του, και όχι η διάρκειά της 
Ο εξευτελισμός είναι θάνατος, και όχι η ημέρα του θανάτου. 
Να κάνει φιλανθρωπίες για να παραμένει η ανάμνησή σου 
Έτσι συγκεντρώνει δυο ζωές. 

Η ευλογία στη ζωή δεν είναι μόνο η μακροζωία, αλλά είναι η ποσότητα 
αυτού που παράγει ή προσφέρει ένα άτομο σ’ αυτή τη ζωή, για να 
υπηρετήσει τη θρησκεία του, τον κόσμο του ή τον κόσμο των 
ανθρώπων. Ο καλύτερος άνθρωπος είναι εκείνος ποτ θα έχει 
μακροζωία, και θα κάνει καλές πράξεις. Και ο χειρότερος είναι εκείνος 
που θα έχει μακροζωία, αλλά θα κάνει κακές πράξεις. Κάποιος ρώτησε 
τον ΠΡοφήτη: Ω Προφήτη του Θεού, ποιος από τους ανθρώπους είναι ο 
καλύτερος; Αυτός (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει είπε) 
είπε: (Αυτός που ζει πολύ και αποδίδει καλές πράξεις. Και ποιος είναι ο 
χειρότερος; (Εκείνος που θα ζήσει πολύ, αλλά θα κάνει κακές πράξεις). 
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Και είπε: «Ο καλύτερος άνθρωπος κατά τον Αλλά, είναι εκείνος που 
κάνει καλό στους ανθρώπους). 

 
Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ. την ειρήνη και την ευ΄λογία του 

Αλλάχ να έχει ο Προφήτης του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ 
να έχει. 

Μας προέτρεψε επίσης ο Ισλαμικός νόμος, σχετικά με τη σημασία 
της κατάληψης του χρόνου. Μας έχει προειδοποιήσει για αμέλεια και 
για τον κίνδυνο σπατάλης, όπου λέει ο Παντοδύναμος: {και ξοδέψτε 
από αυτά που έχουμε χαρίσει, πριν έρθει ο θάνατος σε σας, τότε θα πει 
εκείνος που πεθαίνει: Κύριε, σώσε μου λίγη αναβολή, για να κάνω 
ευεργεσείες και να είμαι καλός άνθρωπος.  Ο Αλλάχ δεν θα 
καθυστερήσουμε καμία ψυχή, όταν έρθει η ώρα της, και ο Θεός έχει 
πλήρη επίγνωση αυτού που κάνετε}.  

Ο Προφήτης είπε: «Δυο εύνοιες έχουν οι άνθρωποι και δεν 
καταλαβαίνουν την συμασία τους: η υγεία και ο χρόνος». Και είπε: 
«Δεν θα φύγει καένας δούλος του Θεού, την ημέρα της κρίσεως μέχρις 
ότου ρωτηθεί για τέσσερα πράγματα: για την ζωή του πώς την πέρασε, 
για τα νιάτα του, πού την πέρασε; Για την περιουσία του πού την 
εξόδεψε και από πού την κέρδισε, και για την γνώση του πώς την 
εκμεταλεύτηκε;» 

Υπάρχουν άνθρωποι που ξεχνούν τον χρόνο, και αν δεν ξεχνούν τον 
χρόνο, προσπαθούν να σκοτώσουν τον χρόνο. Επειδή βρίσκεται σε ένα 
βαρετό δολοφονικό κενό. Και δεν χρησιμοποιεί τον χρόνο ούτε στο 
θέμα της θρησκείας του ούτε στο θέμα της ζωής του. Λέει ο 
Αμπντουλλάχ ιμπν Μασ’ούντ: Μισώ να βλέπω έναν άνθρωπο άδειο, 
που να μην κάνει τίποτα ούτε για την ζωή του στον κόσμο αυτό, αλλά 
και ούτε για την ζωή στον άλλη Ζωή. 

Ο χρόνος είναι πολύτιμος, εφ’ όσον τον εξιοποιείς 
Και είναι εύκολο να τον χάσεις. 
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Χρειαζόμαστε τον χρόνο μας για να μας ωφελήσει, και να 
ωφελήσει την κοινωνία και τη χώρα μας, ώστε να επιτευχθεί η 
ευημερία, η πρόοδος και η ευτυχία στον κόσμο αυτό και στην άλλη 
ζωή. 

Ω Θεέ, δώσε μας ευλογία στην ζωή μας και στον χρόνο μας.  


