
Η ςωςτό εκμετϊλλευςη των χρημϊτων τησ ελεημοςύνησ 

Αναμφύβολα, αν υπϊρχει ςωςτό εκμετϊλλευςη για τα χρόματα τησ ελεημοςύνησ αυτό θα 

ϋχει θετικό αποτϋλεςμα ςτουσ φτωχούσ και όχι μόνο αλλϊ και για το γεγικό ςυμφϋρον τησ 

πατρύδασ. Και αν οι πλούςιοι εκπληρούν το καθόκον τουσ ςτον τομϋα αυτό, να τϊώςουν 

φτωτούσ και να τουσ ντύνουν επύςησ να ςυμβϊλουν δυναμικϊ ςτο να καλύψουν κατϊ το 

δυνατό τισ μεγϊλεσ ανϊγκεσ τησ χώρασ, τότε η ζωό ςτην κοινωνύα μασ ςύγουρα θα 

αλλϊξειπροσ το καλύτερο. Και δεν θα υπϊρχει κανϋνασ ανθρώποσ μϋςα ςτην κοινωνύα μασ 

που να ϋχει ανϊγκη. Λϋει ο ςύντροφοσ του Προφότη, Αλό, την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει, ο 

Ύψιςτοσ Αλλϊχ όριζε το μερύδιο του φτωχού ςτην περιουςύα του πλουςύου. Αν βλϋπει 

κϊποιον φτωχό πειναςμϋνο, τότε να ξϋρεισ ότι υπϊρχει ϋνασ παραδδόπιςτοσ δεν ϋβγαμε το 

μερύδιο που αναλογεύ ςτουσ φτωχούσ». 

Επύςησ αν υπϊρχει ςωςτό εκμετϊλλευςη των βακουφύων, τότε η χϊρεσ του Αλλϊχ θα εύναι 

διπλϊςιεσ και αυτό δεν θα ϋχει μόνο θετικό αποτϋλεςμα για τουσ ντόπιουσ φτωχούσ, 

μπορεύ όμωσ να επεκταθεύ και να χρηςιμεύςει ϊλλεσ γειτονικϋσ μασ χώρεσ που μασ ϋχουν 

ανϊγκη, όπωσ αυτϋσ οι χώρεσ που μασ ςυνδϋει ο Νεύλοσ μαζύ τουσ. Αυτϋσ οι χώρεσ μασ 

ϋχουν ανϊγκη ς’ όλα τα επύπεδα, και εμεύσ ϋχουμε ανϊγκη την φιλύα τουσ, διότι αυτό εύναι 

μια ανϊγκη εθνικό διότι οι καλϋσςχϋςεισ μαζύ τουσ θα ςυμβϊλει ςτην εθνικόμασ αςφϊλεια. 

Μπορούμε ςτο ςημεύο αυτό να πούμε με ςιγουριϊ ότι υπϊρχουν αρκετϋσ οργανώςεισ μη 

κυβερνητικϋσ που διαδραματύζουν ϋναν ςημαντικό ρόλο ς’ αυτό και αυτό εύναι αξιϋπαινο 

πρϊγμα. 

Η ελεημοςύνη εύναι υποχρεωτικό ςτην περιουςύα: 

Η ελεημοςύνη εύναι υποχρεωτικό ςτην περιουςύα, εύναι επύςησ βαςικό ςτοιχεύο ςτο Ιςλϊμ. 

Βλϋουμε ότι το Κορϊνι τονύζει αυτό το ςτοιχεύο ςε πολλϊ ςημεύα, «να τηρεύτε τισ 

προςευχϋσ ςασκαι να δύνετε την προβλεπόμενη ελεημοςύνη». Αυτόσ που δεν δύνει την 

προβλεπόμη ελεημοςύνη τησ περιουςύασ του θα τιμωρηθεύ παραδειγματικϊ από τον 

Αλλϊχ, όπωσ ϊλλωςτε τονύζει ςε διϊφορα ςτημεύα του Κορανύου. 



Δεύτερον, το Ιςλϊμ καλεύ τουσ πιςτούσ να κϊνουν ευεργετικϊ ϋργα, λϋει ο Αλλϊχ, «αυτού 

που μαζεύουν το αςημύ και το χρυςϊφι και δεν το ξοδεύουν για τον Αλλϊχ, πεσ τουσ ότι θα 

τιμωρηθούν αυςτηρϊ». 

Χαρακτηριςτικό εύναι αυτό που λϋει ο Αλλϊχ ςτο Ιερό Κορϊνι, «Να που καλϋςτε να 

ξοδεύετε για χϊρη του Αλλϊχ, παρόλα αυτϊ υπϊρχουν κϊποιοι από ςασ που 

τςιγκουνεύουν. Η τςιγκουνιϊ τουσ τουσ μόνο τον εαυτόν τουσ υπηρεϊζει αρνητικϊ, διότι ο 

Αλλϊχ εύναι πϊμπλουτοσ ενώ εςεύσ εύςτε φτωχού και τον ϋχετε παντα ανϊγκη». 

Το πρόβλημα και η επύλυςό του: 

Το πρόβλημα μπορεύ να βρύςκεται ς’ αυτόν που δύνει την ελεημοςύνη, ό ς’ αυτόν που την 

παύρει απευθεύασ, ό ςτον μεςολλαβητό, εύτε εύναι ϊνθρωποσ εύναι οργϊνωςη. Το πρόβλημα 

μπορεύ να προκύπτει από αυτόν που δύνει την ελεημοςύνη, εύναι να μην την βγϊζει 

καθόλου ό και να την δύνει ς’ αυτούσ που δεν δικαιούνται. Γι’ αυτό πρϋπει ο θρηςκευτικόσ 

λόγοσ να δύνει μεγϊλη ϋμφαςη ςτην ελεημοςύνη και να επικεντρώνει την προςοχό ςτην 

τιμωρύα γι’ όποιον ό όποια αρνεύται να την τηρεύ.επύςησ πρϋπει να τονύζει ο θρηςκευτικόσ 

λόγοσ την ςημαντικότητα να να γωρύςει ο ευεργϋτησ ς’ ποιον δύνει την ελεημοςύνη, και 

ϋτςι θα εκπληρώςει ςωςτϊ και πλόρωσ το χρεόσ του μπροςτϊ ςτον Αλλϊχ και ςτην 

κοινωνύα του. 

Μπορεύ εύςησ το πρόβλημα να εύναι ς’ αυτόν που δϋχεται την ελεημοςύνη, διότι υπϊρχουν 

ϊνθρωποι που δεν ϋχουν ανϊγκη και παρόλα αυτϊ προςπαθούν να την παύρνουν, χωρύσ να 

ςυλλογιςτούν ότι αυτό που κϊνουν εύναι αμαρτύα. Λϋει ο Προφότησ για να δεύξειτην 

ςημαντικότητα αυτού του γεγονότοσ, «αυτόσ που ζητεύ ελεημοςύνη ντροπιϊζει τον εαυτόν 

του, αν επιθυμεύ μπορεύ να προφυλϊξει την τιμό του και αν δεν θϋλει ασ μην το κϊνει». Στο 

ςημεύο αυτό θεωρούμε αναγαύο να αναφϋρουμε ςτουσ παρακϊτω ςτύχουσ του Αλό, 

Να κουβαλϊω βρϊχουσ από την κορυφό του βουνού 

     Καλύτερα για μϋνα από τισ ελεημοςύνεσ των 

ανθρώπων 

Λϋνε πώσ εύναι ντροπό να κερδύζει κανεύσ από τον κόπο του 



     Λϋω η ντροπό εύναι να ζητόςει κανεύσ (ελεημοςύνεσ). 

Γι’ αυτό αν δεν δικαιούται ο ϊνθρωποσ την ελεημοςύνη, τότε δεν μπορεύ να την παύρνει.  

Το τρύτο πρόβλημα, εύναι το πώσ να μαζεύεται η ελεημοςύνη και πώσ πρϋπει να μοιρϊζεται. 

Θεωρούμε αναγκαύο να τονύςουμε ςτο ςημεύο αυτό ότι παρϊ το ςημαντικό ρόπο που 

διαδραματύζουν οι μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ ςτην κοινωνύα και ςτισ ευεργετικϋσ 

πρϊξεισ που παρϋχουν ςτην κοινωνύα, χρειϊζονται οι εξόσ: 

1- Πρϋπει να υπϊρχει επύβλεψη από τον κρατικό μηχανιςμό και πρϋπει αυτϋσοι 

οργανώςεισ να παρουςιϊςουν με ςαφόνεια τον προώπολογιςμόσ και τα ϋξοδϊ τουσ. 

2- Να υπϊρχει ακριβόσ αναφορϊ για την γεωγραφικό τοποθϋτηςη των οργανώςεων 

αυτών και τον τύπο τησ λειτουργύασ τουσ. 

3- Να ςυνδυϊςει το Υπουργεύο κοινωνικόσ αλληλεγγύησ τουσ ευεργϋτεσ με τουσ 

ανθρώπουσ που ϋχουν ανϊγκη ς’ όλη την χώρα. Αυτό θα βοηθόςει ςτην ςωςτό 

λειτουργύα και για να πϊρει το επύδομα αυτόσ που πρϊγματι ϋχει ανϊγκη. 

4- Πρϋπει να υπϊρχουν ςυγκεκριμϋνοι ςτόχοι, όπωσ για παρϊδειγμα να αναλϊβει μια 

μη κυβερνητικό οργϊνωςη να τϊώςει τουσ φτωχούσ, ό την γιατρικό κϊλυψη των 

οικονομικϊ αςθενϋςτερων, και αυτό προςπαθεύ να κϊνει το Υπουργεύο των 

Βακουφύων. 


