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الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين، أما بعد
 

Ο Μουσουλμάνος πιστεύει στην «Ημέρα της Κρίσης», αλλιώς ονομάζεται 

η «Τελευταία Ημέρα». Πρόκειται για το τέλος του κόσμου (της επίγειας 

ζωής) και έτσι όπως τον γνωρίζουμε. Θα ξεκινήσει η δεύτερη πραγματική 

ζωή, η αιώνια. Ο Ύψιστος θα αναστήσει την ανθρωπότητα, θα ανταμείψει 

τους ενάρετους και θα τιμωρήσει τους εγκληματίες. 

 

Υπάρχουν σημάδια για αυτήν την ημέρα όπως η εμφάνιση του 

αντίχριστου, των Γώγ και Μαγώγ, η έλευση του Ιησού (ειρήνη σε αυτόν), η 

εμφάνιση του τέρατος, την έγερση του ηλίου από την δύση και άλλα 

πολλά1  

 

Το χαρακτηριστικό της Ημέρας της Κρίσης θα είναι το φοβερό, δυνατό, 

τρομακτικό και καταστροφικό άκουσμα της σάλπιγγας. Στη συνέχεια, θα 

                                                 
1 Του Ίμπν Καθίρ στο έργο του Αλ Μπιντάηα Ουαλ Νιχάγια 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7moDA4NbVAhUSOsAKHe5QDxkQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Falmoslem.online-talk.net%2Ft12-topic&usg=AFQjCNHimAetMzEC8x2b8TLnD4Ug9UOzVg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7moDA4NbVAhUSOsAKHe5QDxkQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Falmoslem.online-talk.net%2Ft12-topic&usg=AFQjCNHimAetMzEC8x2b8TLnD4Ug9UOzVg
http://www.islamforgreeks.org/


ακουστεί για δεύτερη φορά οπου θα ξεκινήσει η ανάσταση των νεκρών 

και η συγκέντρωση της ανθρωπότητας έτσι ώστε να σταθεί μπροστά στον 

Κύριο του Σύμπαντος και να κριθεί. Αυτός που πίστεψε και έπραξε το  

 

 

καλό, όπως ορίζεται στο Ισλάμ, θα ευτυχίσει και αυτός που αρνήθηκε το 

Ισλάμ και έπραξε το κακό θα υποφέρει.  

 

Όλα θα εξαφανιστούν και θα καταστραφούν εκτός από τον Ύψιστο:  

 

 ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَان  

ْكَرامِّ   َويَْبقَٰى َوْجهُ َرب َِّك ذُو اْلَجََللِّ َواْْلِّ

 

«Όλα όσα είναι πάνω της (πάνω στη γη) θα πεθάνουν (θα είναι αφανή), και 

μόνο το Πρόσωπο του Κυρίου σου (ο ίδιος) ο Άρχοντας της Δόξας και της 

Τιμής θα παραμείνει (αθάνατος)»2 

 

Επίσης: 

 

تَّ فَُهُم اْلَخالِّدُونَ  ۖ   أَفَإِّن م ِّ ن قَْبلَِّك اْلُخْلدَ   َوَما َجعَْلنَا لِّبََشر  م ِّ

ۖ   َوإِّلَْينَا تُْرَجعُونَ  ۖ   َونَْبلُ وُكم بِّالشَّر ِّ َواْلَخْيرِّ فِّتْنَةً   ُكلُّ نَْفس  ذَائِّقَةُ اْلَمْوتِّ 

«Σε κανένα άνθρωπο - πριν από σένα - δεν έχουμε παραχωρήσει την 
αιωνιότητα (εδώ). Αν εσύ πεθάνεις, πώς αυτοί θα ζήσουν αιώνια; Κάθε ψυχή 
θα γευθεί οπωσδήποτε - το θάνατο. Και θα σας δοκιμάσουμε με το κακό και 
με το καλό. Στο (τέλος) σε Μας θα επιστρέψετε»3 
 

Η ψευδαίσθηση  του ατόμου που πιστεύει ότι δεν θα αναστηθεί για να 

λογαριαστεί: 

 
«Οι άπιστοι φρονούν ότι δεν πρόκειται ν' αναστηθούν (για να δικαστούν). 
Να  πεις: "Ναι,  Μα  τον Αλλάχ, θ' αναστηθείτε - οπωσδήποτε-. Έπειτα θα 
σας πληροφορήσουν (την αλήθεια) για ό,τι κάνατε. Αυτό είναι πολύ εύκολο 
για τον Αλλάχ»4 
 
Επίσης: 
 
ْبعُوثُونَ  ئَِّك أَنَُّهم مَّ

 أَََل يَُظنُّ أُولَٰ
يم    لِّيَْوم  َعظِّ
ينَ  ِّ اْلعَالَمِّ  يَْوَم يَقُوُم النَّاُس لَِّرب 

                                                 
2 Κοράνι κεφ 55 εδαφ 26-27 
3 Κοράνι κεφ 21 εδαφ 34-35 
4 Κοράνι κεφ 64 εδαφ 7 



 

 

 

 

«Μα δεν σκέπτονται ότι θα κληθούν (για Ανάσταση) (ν'αποδώσουν) 

λογαριασμό; Τη Μεγάλη και τρομερή  Ημέρα. Μια Ημέρα που (όλη) η 

ανθρώπινη γενιά θα σταθεί μπροστά στον Κύριο του Σύμπαντος Κόσμου;»5 

 

 

Η προειδοποίηση του Αποστόλου για την Ημέρα της Κρίσης: 

 

َر يَْوَم  َر أُمَّ اْلقَُرٰى َوَمْن َحْولََها َوتُنذِّ لِّ َك أَْوَحْينَا إِّلَْيَك قُْرآنًا َعَربِّيًّا ل ِّتُنذِّ
َوَكذَٰ

يرِّ  يٌق فِّي السَّعِّ يٌق فِّي اْلَجنَّةِّ َوفَرِّ ۖ   فَرِّ  اْلَجْمعِّ ََل َرْيَب فِّيهِّ 
 

«Για να προειδοποιήσεις για την Ημέρα της Συνάθροισης - που, γι 'αυτή δεν 

υπάρχει αμφιβολία, που μια ομάδα θα είναι στον Παράδεισο και μια ομάδα 

στην αναμμένη φωτιά»6 

 

Όταν έρθει αυτή η ώρα: 

 

ْلَزالََها لَتِّ اْْلَْرُض زِّ  إِّذَا ُزْلزِّ

 َوأَْخَرَجتِّ اْْلَْرُض أَثْقَالََها

نَساُن َما لََها  َوقَاَل اْْلِّ

ُث أَْخبَاَرهَ ا  يَْوَمئِّذ  تَُحد ِّ

 بِّأَنَّ َربََّك أَْوَحٰى لََها

 يَْوَمئِّذ  يَْصدُُر النَّاُس أَْشتَاتًا ل ِّيَُرْوا أَْعَمالَُهمْ 

ة  َخْيًرا يََرهُ  ثْقَاَل ذَرَّ  فََمن يَْعَمْل مِّ

ا يََرهُ  ة  َشرًّ ثْقَاَل ذَرَّ  َوَمن يَْعَمْل مِّ

 

«Όταν η Γη, κλονιστεί απ' τον πιο μεγάλο της σεισμό, Κι η γη πετάξει από 

μέσα της τα βάρη. Κι ο άνθρωπος φωνάζει απεγνωσμένα: "Τι της 

συμβαίνει;" - Τότε τη Μέρα αυτή, η Γη θ' αποκαλύψει τα νέα της: Για ό,τι ο 

Κύριος σου την έχει εμψυχώσει (εμφυσήσει). 

 

 

                                                 
5 Κοράνι κεφ 83 εδαφ 4-6 
6 Κοράνι κεφ 42 εδαφ 7 



Κατά τη Μέρα αυτή οι άνθρωποι θα βγουν σε χωριστές ομάδες για να 

δικαιολογήσουν τα Καμώματα τους. Και τότε όποιος έχει κάνει το μικρότερο 

καλό, θα βρει την ανταμοιβή του. Κι όποιος έχει κάνει το μικρότερο κακό, 

έστω σαν το βάρος ενός μορίου, θα το βρει στην ανταμοιβή του»7 

 

Η εμφάνιση του τέρατος οπου θα μιλήσει στον κόσμο για την αλήθεια 

των εντολών του Κυρίου σε καιρούς που η διαφθορά και η απάτη θα 

υπερισχύει8 

 

َن اْْلَْرضِّ تَُكل ُِّمُهْم أَنَّ النَّاَس  ْم أَْخَرْجنَا لَُهْم دَابَّةً م ِّ َوإِّذَا َوقََع اْلقَْوُل َعلَْيهِّ

 َكانُوا بِّآيَاتِّنَا ََل يُوقِّنُونَ 

 

«Κι αν ο Λόγος πέσει πάνω (στους άδικους) - (αν η απόφαση εκτελεστεί) -

(τότε) θα βγάλουμε από τη γη ένα τέρας  να μιλήσει σ' αυτούς για τους 

ανθρώπους που δεν πιστεύουν με πεποίθηση στα Σημεία Μας»9 

 

Η εμφάνιση των Γώγ και Μαγώγ: Άτομα και ομάδες που θα 

καταστρέψουν τα πάντα στο πέρασμα τους.10  

 

لُونَ  ن ُكل ِّ َحدَب  يَنسِّ  َحتَّٰى إِّذَا فُتَِّحْت يَأُْجوُج َوَمأُْجوُج َوُهم م ِّ

يَن َكفَُروا يَا َوْيلَنَا قَْد  َصةٌ أَْبَصاُر الَّذِّ َي َشاخِّ َواْقتََرَب اْلَوْعدُ اْلَحقُّ فَإِّذَا هِّ

ينَ  ذَا بَْل ُكنَّا َظالِّمِّ ْن َهٰ  ُكنَّا فِّي َغْفلَة  م ِّ

 

«εφ' όσον έχουν απελευθερωθεί οι Γκογκ και ο Μαγκόγκ και κατεβαίνουν 

τρέχοντας από κάθε ύψωμα Κι  όταν  η  αληθινή  Υπόσχεση πλησιάζει (να 

εκπληρωθεί), τότε τα μάτια των άπιστων θα προσηλωθούν με τρόμο»11 

 

 

Η επανεμφάνιση του Ιησού Χριστού (ειρήνη σε αυτόν): 

 

 

 

 

 

ْستَقِّيمٌ  َراٌط مُّ ذَا صِّ ۖ   َهٰ ْلٌم ل ِّلسَّاَعةِّ فَََل تَْمتَُرنَّ بَِّها َواتَّبِّعُونِّ   َوإِّنَّهُ لَعِّ

                                                 
7 Κοράνι κεφ 99 εδαφ 1-8 
8 Από το Ταφσίρ (επεξηγηση/ερμηνεια) του Ιμάμη Ίμπν Καθίρ, τόμος 7, σελ. 358.  
9 Κοράνι κεφ 27 εδαφ 82 
10 Από το Ταφσίρ του μεγαλου Ιμάμη ατ Τάμπαρι, τόμος 18, σελ 532 και στο Μούσναντ του Ιμάμη 

Άχμαντ, τόμος 3 σελ 77. 
11 Κοράνι κεφ 21 εδαφ 96-97 



 

«Κι αυτός (ο Ιησούς) θα είναι ένα βέβαιο Σημάδι ότι (πλησιάζει) η Ώρα. Γι' 

αυτό μην αμφιβάλλετε γι' αυτήν, αλλά να με ακολουθείτε. Αυτός είναι ο 

Ίσιος (ο σωστός) Δρόμος.»12 

 

Το φύσημα της Σάλπιγγας: 

َق َمن فِّي السََّماَواتِّ َوَمن فِّي اْْلَْرضِّ إَِّلَّ َمن  َونُفَِّخ فِّي الصُّورِّ فََصعِّ
ۖ   ثُمَّ نُفَِّخ فِّيهِّ أُْخَرٰى فَإِّذَا ُهْم قِّيَاٌم يَنُظُرونَ   ُ  َشاَء َّللاَّ

«Κι όταν η σάλπιγγα ηχήσει όλα τα όντα στους ουρανούς και στη γη θα 
κεραυνωθούν (θα πεθάνουν) εκτός από αυτούς που θέλει ο Αλλάχ (να 
εξαιρέσει). Έπειτα θα φυσηχτεί (στη σάλπιγγα) άλλη μια φορά, και να! 
Όλοι τους στέκονται όρθιοι και περιμένουν (κοιτώντας)»13 

 

Η απόλυτη δικαιοσύνη την Ημέρα της Κρίσης: 

 

ۖ   َوإِّن َكاَن  يَاَمةِّ فَََل تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئًا  يَْومِّ اْلقِّ يَن اْلقِّْسَط لِّ َونََضُع اْلَمَوازِّ

بِّينَ  ۖ   َوَكفَٰى بِّنَا َحاسِّ ْن َخْردَل  أَتَْينَا بَِّها  ثْقَاَل َحبَّة  م ِّ  مِّ

 

«Θα τοποθετήσουμε δίκαιες ζυγαριές κατά την ημέρα της Κρίσης, ώστε 

καμιά ψυχή να μην αδικηθεί στο ελάχιστο. Κι αν ακόμα (στα έργα της) 

υπάρχει το βάρος σιναπόσπορου θα το φέρουμε (για να λογαριαστεί). Κι 

επαρκεί ότι είμαστε Εμείς οι δικαστές για να κάνουμε λογαριασμούς»14 

 

Το αναμφισβήτητο γεγονός της ανάστασης των νεκρών και της Ημέρας 

Κρίσης. Ο σοφός Λουκμάν συμβούλεψε τον υιό του: 

 

«Υιε μου, εάν αμφιβάλεις σχετικά με το θάνατο τότε μην κοιμηθείς διότι 

έτσι όπως κοιμάσαι έτσι παρόμοια θα πεθάνεις. Και αν αμφιβάλεις για την 

ανάσταση τότε μην ξυπνήσεις από τον ύπνο σου διότι έτσι όπως ξυπνάς έτσι 

και θα αναστηθείς μετά τον θάνατο»15 

 

 

 

 

Έτσι όπως δεν θα αντέξεις να μην κοιμηθείς, έτσι, με τον ίδιο τρόπο θα 

κλείσεις τα μάτια σου στον θάνατο σου. Και έτσι ακριβώς όπως έχεις 

                                                 
12 Κοράνι κεφ 43 εδαφ 61 
13 Κοράνι κεφ 39 εδαφ 68 
14 Κοράνι κεφ 21 εδαφ 47 
15 Άμπντουλ Μάλικ Μουτζάχιντ, «Σοφές ρήσεις και ηθικά μαθήματα από την Ισλαμική ιστορία», σελ. 
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ανάγκη να σηκωθείς από τον ύπνο, έτσι θα ανοίξεις τα μάτια σου από τον 

θάνατο.  

 

Ορισμένες ρήσεις του Προφήτη Μουχάμαντ (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) 

για την Ημέρα της Κρίσης: 

 

«Η Ώρα δεν θα έρθει ώσπου κάποιος θα περνά από τον τάφο του 

συνανθρώπου του και θα λέει ‘μακάρι να ήμουν στην θέση του’»16 

 

Τα 10 κομβικά σημάδια για την τελευταία Ώρα: 

 

1) Σεισμοί στην Ανατολή 

2) Σεισμοί στην Δύση 

3) Σεισμοί στην Αραβία 

4) Η εμφάνιση του μεγάλου Καπνού 

5) Ο Αντίχριστος 

6) Το Τέρας 

7) Οι Γώγ και Μαγώγ 

8) Η έγερση του Ηλίου από την Δύση 

9) Η φωτιά από το μακρινό μέρος της Αδεν οπου θα αναγκάσει τους 

κατοίκους να το εκκενώσουν 

10) Ο ερχομός του Ιησού Χριστού (ειρήνη σε αυτόν)17 

 

 

Την τελευταία μέρα και ώρα θα την βιώσουν οι χειρότεροι από το 

ανθρώπινο γένος. Ο Προφήτης είπε: 

 

«Η τελευταία Ώρα θα έρθει στους μεγαλύτερους κακοποιούς από τους 

ανθρώπους»18 

 

Η κατάσταση της ανθρωπότητας την Ημέρα της Κρίσης. Ο Προφήτης 

είπε: 

 

«Άνθρωποι! Θα μαζευτείτε μπροστά στον Κύριο σας ξυπόλυτοι, γυμνοί, και 

δίχως περιτομή. Ο πρώτος που  θα ντυθεί θα είναι ο Αβραάμ (ειρήνη σε 

αυτόν). Μερικοί από τους οπαδούς μου θα κρατηθούν στη αριστερή μεριά.  

 

Θα πω: Κύριε μου! Αυτοί είναι οι οπαδοί μου! Ο Αλλάχ θα πει: Δεν 

γνωρίζεις τι καινοτόμησαν (με αιρέσεις) μετά από εσένα.»19 

                                                 
16 Από την Συλλογή αχαντίθ του Ιμάμη Μπουχάρι και του Ιμάμη Μούσλιμ 
17 Από την Συλλογή αχαντίθ του Ιμάμη Μούσλιμ  
18 Sahih Muslim 



 

Οι 4 ερωτήσεις (και όχι μόνο) που θα ερωτηθεί ο άνθρωπος την Ημέρα 

αυτή: 

 

«Κανείς δεν θα κουνήσει το πόδι του την Ημέρα της Κρίσης μέχρι να 

ερωτηθεί 4 πράγματα. Την ζωή του και πως την έζησε, την γνώση του και 

πως την χρησιμοποίησε, την περιουσία του και πως την διαχειρίστηκε, πως 

την κέρδισε και πως την ξόδεψε, και το σώμα του και πως νοιάστηκε 

γιαυτο.»20 

 

 

Πίστη στην τιμωρία και την ευδαιμονία του τάφου 

 

 
Ο Μουσουλμάνος πιστεύει στην τιμωρία και την ευδαιμονία του τάφου 

και στις ερωτήσεις που θα δεχτεί από δυο συγκεκριμένους αγγέλους. Ο 

Προφήτης (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) ανέφερε:  

 

«Ο τάφος είναι το πρώτο στάδιο της μεταθανάτιας ζωής. Όποιος περάσει 

αυτό το στάδιο με ασφάλεια, οτιδήποτε που θα ακολουθήσει θα είναι εύκολο 

γιαυτον. Εάν όμως δεν το περάσει με ασφάλεια, οτιδήποτε που θα 

ακολουθήσει θα είναι δύσκολο γιαυτον. Δεν έχω δει πιο τρομακτική σκηνή 

από τον τάφο»21 

 

Το άτομο που θάβεται και μπαίνει στον τάφο βλέπει τι του έχει ετοιμάσει 

ο Κύριος του. Όταν ο ενάρετος θα δει τις χαρές και τις απολαύσεις που 

τον περιμένουν θα πει «Κύριε μου συντόμεψε τον ερχομό της Ώρας». 

Όταν ο κακοποιός δει τον πόνο και την τιμωρία θα πει «Κύριε μου κάνε να 

μην έρθει ποτέ η Ώρα»22 

 

Όταν ο νεκρός τοποθετείται στον τάφο δυο άγγελοι τον ρωτούν για τον 

Προφήτη «τι συνηθίζατε να λέτε για αυτόν τον άνθρωπο;» Οι πιστοί θα  

 

 

 

 

                                                                                                                                            
19 Μπουχάρι: Ο Προφήτης προφήτεψε σωστά όταν ανέφερε ότι μετά τον θάνατο του κάποιοι θα 

πλανηθούν. Οι Ορθόδοξοι Μουσουλμάνοι λόγιοι είναι σε συναίνεση ότι ορισμένες φυλές 

αποστάτησαν μετά τον θάνατο του Προφήτη. Παράδειγμα οι οπαδοί του Μουσάιλαμα αλ Καδάμπ.  
20 Του Τιρμιδί, στο Σιφάτ αλ Κιγιάμα ουάλ Ρακάικ.  
21 Αλ Αλμπάνι, Σαχίχ αλ Τζάαμι αλ Σαγίρ, τόμος 2 σελ. 85 
22 Από το χαντιθ του Αλ Μπαρά 



ομολογήσουν με ευκολία, οι άπιστοι θα είναι ανίκανοι να περιγράψουν 

λέγοντας «λέγαμε αυτά που ακούγαμε από τους άλλους»23 

 

Η γνώση και οι πληροφορίες για την ευδαιμονία η την τιμωρία του ατόμου 

στον τάφο προέρχονται ως πηγές από αυθεντικές ρήσεις (αχαντίθ). Δεν 

μπορούμε να φανταστούμε, λογικοποιώντας, τις αναφορές αυτές με την 

ανθρωπινή σκέψη διότι είναι πέρα από την κατανόηση μας24  

 

Η τιμωρία και η ευδαιμονία του τάφου θα συμβούν και θεωρούνται 

δογματικές αλήθειες της Ορθόδοξης Ισλαμικής πίστης και θα συμβούν 

είτε ο νεκρός εισέρθει στον τάφο είτε όχι25 

 

Μερικά Κορανικά εδάφια που επιβεβαιώνουν την ευδαιμονία η την 

τιμωρία του τάφου:  

 

بُوَن ُوُجوَهُهْم  ۖ   اْلَمََلئِّ َكةُ يَْضرِّ يَن َكفَُروا  َولَْو تََرٰى إِّذْ يَتََوفَّى الَّذِّ

يقِّ   َوأَْدبَاَرُهْم َوذُوقُوا َعذَاَب اْلَحرِّ

ْلعَبِّيدِّ  م  ل ِّ َ لَْيَس بَِّظَلَّ يُكْم َوأَنَّ َّللاَّ لَِّك بَِّما قَدََّمْت أَْيدِّ
 ذَٰ

 

«Κι αν μπορούσες να δεις, όταν οι άγγελοι παίρνουν τις ψυχές των άπιστων 

(κατά την ώρα του θανάτου), (πώς) τους κτυπούν τα πρόσωπα τους και τις 

πλάτες τους,(λέγοντας);" Δοκιμάστε τα βάσανα της Φωτιάς. (Αυτή η 

τιμωρία) είναι "για ό,τι κάνατε με τα ίδια σας τα χέρια γιατί ο Αλλάχ ποτέ 

δεν αδικεί τους δούλους Του»26 

 

Επίσης: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Ιμπν αλ Αθίρ, αλ Μουμπάρακ Ιμπν Μουχάμαντ, Τζάμι’ αλ Ουσούλ φι αχαντίθ αρ Ρασούλ, τόμος 11 

σελ. 73 
24 Μερικές φορές αδυνατούμε να καταλάβουμε την σοφία μιας εντολής. Αυτό σημαίνει ότι είναι πέρα 

από την κατανόηση μας η δεν μας έχει αποκαλυφθεί η σοφία της συγκεκριμένης εντολής. Είναι ενα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε θέματα αοράτου πεδίου. Όμως, σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει 

ότι είναι ενάντια στην ανθρώπινη λογική.  
25 Για παράδειγμα η ευδαιμονία η τιμωρία του τάφου θα γίνει αντιληπτή ακόμα και σε αυτόν που 

πνίγηκε, σε αυτόν που κάηκε και γενικά σε αυτόν που δεν θάφτηκε ποτέ. Βλεπε Σάρχ αλ Ακίντα ατ-

Ταχαουίγια, σελ. 450  
26 Κοράνι κεφ 8 εδαφ 50-51 



ْم  يهِّ ُطو أَْيدِّ َولَْو تََرٰى إِّذِّ الظَّ الُِّموَن فِّي َغَمَراتِّ اْلَمْوتِّ َواْلَمََلئَِّكةُ بَاسِّ

 ِّ ۖ   اْليَْوَم تُْجَزْوَن َعذَاَب اْلُهونِّ بَِّما ُكنتُْم تَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ ُجوا أَنفَُسُكُم  أَْخرِّ

ِّ َوُكنتُ ْم َعْن آيَاتِّهِّ تَْستَْكبُِّرونَ   َغْيَر اْلَحق 

ْلنَاُكْم َوَراَء  ا َخوَّ ة  َوتََرْكتُم مَّ َل َمرَّ ئْتُُمونَا فُرَ ادَٰى َكَما َخلَْقنَاُكْم أَوَّ َولَقَْد جِّ

   ۖ يَن َزَعْمتُْم أَنَُّهْم فِّيُكْم ُشَرَكاُء  ۖ   َوَما نََرٰى َمعَُكْم ُشفَعَاَءُكُم الَّذِّ ُكْم  ُظُهورِّ

ا ُكنتُْم تَْزُعُمونَ   لَقَد تَّقَطََّع بَْينَُكْم َوَضلَّ َعنكُ م مَّ

«Κι αν έβλεπες τους άδικους στην αγωνία του θανάτου, ενώ οι άγγελοι 
απλώνουν γερά τα χέρια τους λέγοντας: "Παραδώσετε την ψυχή σας. 
Σήμερα θα λάβετε την αμοιβή σας,- την τιμωρία της ντροπής, για τις 
ψευδολογίες σας κατά του Αλλάχ, και για την περήφανη άρνηση των 
Σημείων Του". Και Μας ήλθατε τελείως απομονωμένοι από τα πάντα, όπως 
σας πλάσαμε στην αρχή, εγκαταλείποντας πίσω σας όλα (τ' αγαθά) που 
σας χαρίσαμε, και δεν βλέπουμε μαζί σας τους μεσολαβητές σας, που 
αξιώσατε ότι είναι συνέταιροι του Αλλάχ στην λατρεία σας. Έτσι λοιπόν 
τώρα διαλύθηκαν όλοι οι δεσμοί ανάμεσα σας, κι εξαφανίστηκε από σας 
οτιδήποτε φανταζόσαστε!»27 
 

Ο Προφήτης (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) μας έμαθε να επικαλούμαστε 

τον Κύριο για προστασία από την τιμωρία του τάφου λέγοντας την εξής 

επίκληση: 

 

«Ω Αλλάχ, αναζητώ καταφύγιο σε Εσένα από την τιμωρία του τάφου, από 

την τιμωρία της Φωτιάς (Κόλασης), και από την αναταραχή και δοκιμασία 

του αντίχριστου»28 

 

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد

                                                 
27 Κοράνι κεφ. 6 εδαφ 93-94 
28 Από την Συλλογή αχαντίθ του Ιμάμη Μπουχάρι 
 



 
 

 


