
Η τομοκαρατία της αμέλειας 

 

Η αμέλεια είναι, θα μπορούσε κανείς κάλλιστα να πει, κίνδυνος που τομπκρατεί τους 

ανθρώπους ψυχολογικά και μπορεί αυτό να υπερβαίνει απειλώντας τις ψυχές τους και τις 

περιουσίες τους όχι μόνο αλλά και την τιμή τους. 

Μπορούμε όμως με βάση τον νόμο να μετατρέψουμε αυτή την κατάσταση και να 

αναγκαστεί ο αμελής να εγκαταλείψει την αμέλεια και να γίνει φρόνιμος. Αν εφαρμόζουμε 

το χαντίθ  του Προφήτη, την ειρήνη του Αλλάχ να έχει, «ο καθένας από σας είναι 

υπεύθυνος και θα λογοδοτείται για αυτό που βρίσκεται στη δική του ευθύνη». (αλ-

Μπουχάρι). Εννοεί πως ο άντρας είναι υπέυθυνος για το σπίτι του και την οικογένειά του 

και θα λογοδοτείται για αυτό, επίσης ο διδάσκως είναι υπέυθυνος για τους φοιτητές του 

και θα λογοδοτείται για αυτό όλοι αυτοί δηλαδή που κατέχουν ευθύνη για κάτι στην 

παιδεία, στην υγεία, στην καθαριότητα, στο περιβάλλον κλπ αν καταλαβαίνουν ότι θα 

λογοδοτούνται από τον (Αλλάχ) τότε η αμέλεια θα μετατρέπεται σε παραγωγή και 

κατορθώματα. 

Γι’ αυτό τη στιγμή που ζητούμε νόμους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, πρέπει 

να ζητήσουμε επίσης νόμους που να τιμωρούν τους αμελείς. Αν καταλάβαινε κανείς την 

αξία της ανθρώπινης ψυχής, τότε δεν θα έκανε οιαδήποτε πράξη που να την βλέψει είτε 

από αμέλεια είτε επίτηδες. Και αν καταλάβαινε κανείς ότι πρέπει να φυλάξει την δημόσια 

περιουσία και ότι η σπατάλη της είναι αμαρτία, τότε θα την φύλαγε, λέει ο Αλλάχ «οι 

σπάταλοι άνθρωποι είναι αδελφοποιοί του Σατανά και ο Σατανάς δεν πιστεύει στον Θεό», 

(αλ-Ισράα, 27). Έχουμε μεγάλη ανάγκη να τερματίσουμε την κουλτούρα της απάθεια και 

της αμέλειας, είτε χρησιμοποιώντας το θρησκευτικό και πατριωτικό στοιχείο είτε 

τηρώντας τον νόμο, διότι η αμέλεια μπορεί να οδηγεί κάλλιστα στην καταστροφή, και «ο 

Αλλάχα δεν αγαπάει ούτε την φθορά ούτε την αμέλεια», (αλ-Μπάκαρα, 205). 

Αυτό περιλαμβάνει όλους τους τομείς της ζωής, ακόμα και αυτό που θεωρούμε άσημαντο, 

λ. Χ. Δεν πρέπει να υπάρχει σπατάλη στην χρήση του νερού και του ρεύματους. Δεν πρέπει 

να αφήνουμε εκτεθειμένους τους υπονόμους. Αυτή η αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε 

καταστροφικέ συνέπειες. 

Η αμέλεια του ανθρώπου απέντανι σε ευθύνη που του την ανέθεσε ο Αλλάχ είναι μεγάλη 

αμαρτία. Ιδιαίτερα στις δημόσιες ευθύνεις, διότι τα δημόσια αξιώματα δεν είναι πλέον 

τιμητικά ούτε για να κάθεται κανείς άπραγος, ιδιαίτερα σε μια χώρα σαν τη δική μας που 

έχει ανάγκη. 



Η αμέλεια οδηγεί επίσης στην χρήση ναρκωτικών και τότε ο άνθρωπος οδηγείται προς την 

καταστροφή. Επίσης, προκειμένου να αγοράσει τις δώσεις του, μπορεί να κάνει οτιδήποτε 

ακόμα και φόνο, και τέτοιες πράξεις αναφέρονται καθημερινώς στις εφημερίδες. 

Γι’ αυτό πρέπει όλοι ενωμένοι να καταπολεμήσουμε αυτο το έγκλημα. Πρέπει όλες οι 

οργανώσεις, θρησκευτικές, εκπαιδευτικές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να 

συνεργαστούν με στόχο να αντιμετωπίσουν αυτό το έγκλημα. Αυτό μπορεί να χρειαστεί 

καμία φορά να είμαστε αυστηροί προκειμένου να έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα 

Συμπεριφέρεται σκληρά για να φοβοθούν και όποιος Είναι αυστηρός 

Μπορεί να συμεριφέρεται σκληρά ακόμα και με αυτούς που συνηθίζει να έχει ήπια στάση 

απέναντί τους 

Το φυσικό δικαίωμα της κοινωνίας είναι να επικρατεί η ασφάλεια, και αυτήη ασφέλεια δεν 

μπορεί να πραγαματοποιείτε όσο υπάρχει απάθεια και αμέλεια. 


