
Η λεηλασία και η σπατάλη της δημόσιας περιουσίας 

Κατ’ αρχάς το Ισλάμ τονίζει πάντα την ιδιαιτερότητα των περιουσιών και την αναφέρει 

πάντα συνοδευόμενη με την απαγόρευση της αιματοχυσίας. Το ίδιο αυτό γεγονός το 

αναφέρει και ο ίδιος ο Προφήτης στο κήρυγμά του που εκφώνησε στο αποχαιρετιστήριο 

προσκίνημα, «ω άνθρωποι, οι περιουσίες σας και οι ψυχές σας έχουν μια ιδιατερότητα και 

ιερότητα όπως την ιερότητα που κατέχουν η σημερινή σας μέρα και η τούτη πατρίδα σας, 

σας το λέω αυτό και μάρτυς μου είναι ο Αλλάχ. Να μεταφέρουν αυτό οι παρόντες στους 

απόντες».  Λέει επίσης ο Προφήτης, την ειρήνη του Αλλάχ να έχει, «μερικοί άνθρωποι 

λεηλατούν το πλούτο του Αλλάχ, χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα, αυτοί την ημέρα της 

κρίσεως θα πάνε στην κόλαση». Λέει επίσης ο Αλλάχ, «ω πιστοί να μην σπαταπάτε τα 

χρήματά σας άδικα και άσκοπα, εκτός αν τα χρησιμοποιείτε σε εμπορικές δραστηριότητες, 

και πρέπει να είστε συμφιλιωμένοι. Επίσης να μην αυτοκτονείτε, διότι ο Αλλάχ σας έχει 

μεγάλο έλεος», (αλ-Νισάα, 29). 

Η κάθε λεηλασία και σπατάλη της δημόσιας περιουσίας είναι απαγορευμένη. Αυτή η 

καθαυτή απαγόρευση μπορεί να ξεπεράσει την προσωπική περιουσία και αυτό επειδή η 

δημόσια περιουσία αφορά όλους τους πολίτες μιας κοινωνίας. Λέει ο Αλλάχ, «όποιος 

λεηλατεί θα λογοδοτείται την ημέρατης κρίσεως. Τότε ο καθένας και ανταμειφθεί 

καταλλήλως για τα έργα του χωρίς να υπάρχει αδικία», (αλ-Ιμράν, 161). 

Κάποιοι θεωρούν πως οι λεηλασία της δημόσιας περιουσίας γίνεται μόνο με την κλοπή, 

στην πραγματικότητα μια τέτοια άποψη είναι λανθασμένη διότι η σπατάλη και η 

προσπάθεια αποφυγής εκπληρώσης χρεών προς το δημόσιο είναι επίσης ένα είδος 

λεηλασίας. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι όποιος δεν πληρώνει το προβεπόμενο ποσό 

του εισιτηρίου είναι λεηλάτης. Επίσης λεηλάτης είναι αυτός που κλέβει ρεύμα ή οτιδήποτε 

ανήκει στο δημόσιο. 

Λεηλάτης επίσης είναι αυτός που πλαστογραφεί έγγραφαγια να πάρει επιδόματα που δεν 

δικαιούται. Διότι αυτό που κάνει έχει αναμφίβολα αρνητικές συνέπειες για τους 

ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Αυτό δεν περιουρίζεται μόνο στα 

παραδείγματα που αναφέραμε, ισχύει όμως και όλες τις περιπτώσεις που δεν ταυτίζονται 

με την πραγματική κατάσταση του ανθρώπου.  


