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Πόσους θεούς λατρεύεις; 
Στα πρώτα χρόνια του Ισλάμ οι πολυθεϊστές 

προσπάθησαν να κάνουν τον Προφήτη (το Έλεος Του 
Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν) να εγκαταλείψει τη θρησκεία 
του. Για να το πετύχουν, τού έστειλαν τον Χασίν μπιν Αλ-
Μούνδιρ. Στη συνάντησή τους ο Προφήτης (το Έλεος Του 
Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν) τον ρώτησε: «Ω Χασίν, 
πόσους θεούς λατρεύεις σήμερα;» Ο Χασίν απάντησε: 
«Επτά θεούς˙ έξι στη γη και έναν στον ουρανό». Τότε ο 
Προφήτης (το Έλεος Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν) του 
είπε: «Σε ποιον από αυτούς απευθύνεσαι, όταν ελπίζεις  ή 
όταν φοβάσαι;». Απάντησε ο Χασίν: «Σε Αυτόν που 
βρίσκεται στον ουρανό». Κατόπιν ο Προφήτης  είπε τα εξής: 
«Εάν ασπαζόσουν το  Ισλάμ, θα σου δίδασκα δυο λέξεις που 
θα σε ωφελούσαν.».  

 Ναι. Συνήθιζαν να λατρεύουν αγάλματα δίκαιων 
ανθρώπων και να τα θεωρούν ως μέσο για να πλησιάσουν 
τον Αλλά(χ)˙ συνήθιζαν να τα λατρεύουν τελώντας θυσίες, 
επικλήσεις, περιφορές, και έκλαιγαν ώστε να επιτύχουν την 
μεσολάβηση για τους εαυτούς τους λέγοντας: «Δεν τους 
λατρεύουμε παρά μόνο για να μας φέρουν κοντά στον 
Αλλά(χ)».  

[Κοράνιο Σούρα Αζ-Ζούμαρ 39:3] 

Ο Αλλά(χ) τους αποκάλεσε πολυθεϊστές, μολονότι οι 
ίδιοι θεωρούσαν Τον Αλλά(χ) Δημιουργό και Πάροχο. Ως εκ 
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τούτου, ποια η διαφορά ανάμεσα σ’ αυτούς και σ’ εκείνους 
που πλησιάζουν έναν νεκρό στον τάφο του και ζητούν από 
αυτόν να μεσολαβήσει στον Αλλά(χ) για χάρη τους;! Ποια η 
διαφορά ανάμεσα σ’ αυτόν που επιζητεί την εγγύτητα σε 
κάτι που βρίσκεται πάνω στο έδαφος και σε κείνον που την 
αναζητά σε κάτι που κείται κάτω από το έδαφος;! 

Κάποτε ο Προφήτης (το Έλεος Του Αλλά(χ) και 
ειρήνη σ’ αυτόν) ρώτησε τον Μου‘άδ. «Ω Μου‘άδ, 
γνωρίζεις ποιο είναι το Δικαίωμα Του Αλλά(χ) επάνω στους 
δούλους Του;». Ο Μου‘άδ αποκρίθηκε, «Ο Αλλά(χ) και ο 
Προφήτης Του γνωρίζουν καλύτερα (από τον καθένα)». Ο 
Προφήτης (το Έλεος Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν) είπε, 
«Είναι να Τον λατρεύουν (Μόνο) και να μην Τού αποδίδουν 
κανέναν εταίρο (στη λατρεία). Γνωρίζεις ποιο είναι το 
δικαίωμα τους επάνω σ’ Αυτόν;» Ο Μου‘άδ απάντησε, «Ο 
Αλλά(χ) και ο Προφήτης Του γνωρίζουν καλύτερα (από τον 
καθένα)». Ο Προφήτης είπε, «Να μην τους τιμωρήσει (εάν 
το πράξουν)» (Αλ-Μπουχάρι) 

 Ρώτησαν, επίσης, τον Προφήτη (το Έλεος Του 
Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν): «Ποια είναι η πιο βαριά 
αμαρτία;». Πάνω σ’ αυτό απάντησε: «Να αποδίδεις 
ανταγωνιστή στον Αλλά(χ), παρόλο που Αυτός είναι που σε 
έπλασε.» 

 Ο πολυθεϊσμός είναι η βαρύτερη αμαρτία την οποία 
δεν θα συγχωρούσε ποτέ Ο Αλλά(χ). Επίσης, ο Παράδεισος 
είναι απαγορευμένος για τους πολυθεϊστές, οι οποίοι θα 
παραμείνουν στη φωτιά της κόλασης αιώνια. Ο 
Παντοδύναμος είπε: «Στ’ αλήθεια, όποιος αποδίδει 
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εταίρους στον Αλλά(χ) (στη λατρεία), Ο Αλλάχ 
απαγορεύει γι’ αυτόν τον Παράδεισο και κατοικία του θα 
είναι το Πυρ της Κολάσεως.»  

[Κοράνιο Σούρα αλ-Μάι’ντα 5:72] 

 Επίσης, όποιος γίνει πολυθειστής ή τελέσει κάποια 
πράξη πολυθεϊσμού, θα ακυρωθούν όλες οι καλές και 
λατρευτικές πράξεις του, όπως η προσευχή, η νηστεία και η 
ελεημοσύνη … κτλ. Ο Παντοδύναμος είπε: «Πράγματι, 
έχει αποκαλυφθεί σε σένα [Ω, Μωχάμμαντ], και σ’ 
εκείνους (τους Αγγελιαφόρους) πριν από εσένα: αν 
διαπράξεις Σιρκ [πολυθεϊσμό, απόδοση εταίρων (στη 
λατρεία) στον Αλλά(χ)], οι πράξεις σου θα είναι μάταιες, 
και, βέβαια, θα είσαι ανάμεσα στους χαμένους»  

  [Σούρα Αζ-Ζούμαρ 39:65] 

 Επίσης, απαγορεύεται η προσευχή σε τάφους ή σε 
Τζαμιά χτισμένα πάνω σ’ αυτούς, καθώς επίσης και η 
προσπάθεια προσέγγισης Του Αλλά(χ) μέσω απαγγελίας του 
Κορανίου σε τάφους ή η μίσθωση ατόμου για να το 
απαγγείλει πάνω από τον τάφο. Απαγορευμένη είναι επίσης 
η αναζήτηση προσέγγισης μέσω του Προφήτη (το Έλεος 
Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν), λόγω της θέσης του. 
Κανείς δεν πρέπει να λέει: «Ω Αλλά(χ), σε εκλιπαρώ για το 
χατίρι του Προφήτη Σου» ή «για το χατίρι (οποιουδήποτε 
άλλου)». Αντιθέτως, είναι θεμιτή η αναζήτηση εγγύτητας με 
τον Αλλά(χ), μέσω των Ονομάτων και των Ιδιοτήτων Του, 
και το να λέει φράσεις όπως, «Ω Ελεήμων, ελέησέ με». 
Επιτρεπτή είναι, επίσης, και η αναζήτηση της προσέγγισης 
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Του Αλλά(χ) μέσω της πίστης και των καλών πράξεων, με 
λόγια όπως αυτά: «Ω Αλλά(χ), Σου ζητώ μέσω της πίστης 
και της προσευχής μου να με συγχωρήσεις». Επίσης 
επιτρέπεται να επιζητά κανείς προσέγγιση μέσω της 
επίκλησης ενάρετων εν ζωή ανθρώπων· θα μπορούσες να 
τους ζητήσεις να επικαλεστούν τον Αλλά(χ) για σένα, γιατί 
η επίκληση από κάποιον Μουσουλμάνο για τον αδελφό του 
είναι αποδεκτή. Δεν επιτρέπεται, όμως, να ζητάει κανείς από 
έναν πεθαμένο να μεσολαβήσει για λογαριασμό του· ομοίως 
απαγορεύεται να μνημονεύουν πολλοί άνθρωποι Τον 
Αλλά(χ) εν χορώ, όπως πράττουν μερικοί σε γιορτές και 
κλπ., ειπιδή αυτό αποτελεί καινοτομία στη θρησκεία. 

 Ο πολυθεϊσμός παίρνει πολλές μορφές. Ανάμεσα σ’ 
αυτές συγκαταλέγεται οι θυσίες και τα τάματα σε τάφους, η 
επίκληση σε θανόντες, τζινν ή αγίους και ο φόβος ότι 
μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και αρρώστια. Στην 
πραγματικότητα, στους τάφους πρέπει να πηγαίνει κανείς 
για να πάρει μαθήματα για την πραγματικότητα της ζωής. Ο 
Προφήτης (το Έλεος Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν) 
είπε: «Να επισκέπτεστε τους τάφους, διότι σας 
υπενθυμίζουν την ημέρα της Κρίσεως». 

 Αντιθέτως, το να επικαλείται κανείς τους θανόντες ή 
το να θυσιάζει στο όνομά τους ή το να ζητά ευλογίες από 
αυτούς συνιστά πολυθεϊσμό. Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για 
αποθανόντες προφήτες ή για αποθανόντες ευσεβείς 
ανθρώπους, όπως για παράδειγμα πράττουν οι αδαείς στον 
τάφο του Αλ-Χουσέιν, του Αλ-Μπάνταουι ή του Αλ-
Τζιλάνι˙ όλοι τους υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ούτε καλό 
ούτε κακό μπορούν να επιφέρουν. 
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 Πως θα μπορούσες να ωφεληθείς από τους 
πεθαμένους, εφόσον είναι νεκρά σώματα; Αυτοί δεν είναι σε 
θέση να αλλάξουν τη δική τους κατάσταση, κι εσύ τους 
ζητάς να αλλάξουν τη δική σου! Προς όποιον επικαλείται 
τους νεκρούς λέγω τα εξής: «Μήπως αυτά τα νεκρά 
πρόσωπα, των οποίων τη μεσολάβηση ζητάς και κλαις πάνω 
από τον τάφο τους, σε ακούνε όταν τα καλείς; Μήπως σε 
ευεργετούν ή σου προξενούν κακό; Μα τον Αλλά(χ), ούτε 
ακούνε ούτε σε ωφελούν. 

 Στις μέρες μας, οι τάφοι πάνω στους οποίους έχουν 
χτιστεί Τζαμιά είναι πολυάριθμοι. Οι άνθρωποι αποζητούν 
να τα πλησιάζουν μέσω ταμάτων. Επιπλέον κάποιοι κάνουν 
περιφορά γύρω από τάφους των αποθανόντων ευσεβών 
ανθρώπων, και ζητάνε να επιτευχθούν οι ανάγες τους.  

 Στο Κάιρο βρίσκονται οι τάφοι των Αλ-Χουσέιν, 
Ζάιναμπ, ‘Ά’ισα, Σακίνα, Ναφίσα, Ασ-Σάφ‘ι, Αντ-Ντισούκι, 
Ασ-Σάδλι και Αλ-Μπάνταουι, ενίοτε συγκεντρώνει πλήθος 
ανάλογο με αυτό του Προσκυνήματος (Χατζ).  

Στη Δαμασκό βρίσκεται ένας τάφος που περιέχει την 
κάρα του προφήτη Ιωάννη (ο Ιωάννης ο βαπτιστής) (ειρήνη 
σε αυτόν) εντός του Αλ-Μάστζιντ Αλ-Άμαουι (Το Μέγα 
Τέμενος των Ομεϋαδών), ενώ δίπλα του βρίσκονται οι τάφοι 
του Σαλάχ Αντ-Ντιν Αλ-Αϊούμπι (Σαλαντίν) και του ‘Ιμάντ 
Αντ-Ντιν Ζίνκι. 

 Στην Τουρκία υπάρχουν 481 Τζαμιά, τα περισσότερα 
εκ των οποίων είναι χτισμένα επάνω σε τάφους, Το πιο 
γνωστό από αυτά είναι ένα τζαμί στην Κωνσταντινούπολη, 
που είναι χτισμένο πάνω από έναν τάφο, ο οποίος λεγόταν 
ότι είναι ο τάφος του Αμπού Αϊούμπ. 
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 Στη Βαγδάτη υπάρχουν 150 Τζαμιά, η πλειοψηφία 
των οποίων εμπεριέχει τάφους. 

 Στη Αλ-Μάουσιλ (Μοσούλη) υπάρχουν 76 τάφοι στο 
εσωτερικό Τζαμιών. 

 Ο Προφήτης (το Έλεος Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ 
αυτόν) είχε δηλώσει: «Ο Αλλά(χ) καταράστηκε έναν λαό 
(ομάδα ανθρώπων), οι οποίοι έκαναν τους τόπους ταφής των 
προφητών τους Τζαμιά.»  

Εκτός αυτού, ο Προφήτης (το Έλεος Του Αλλά(χ) και 
ειρήνη σ’ αυτόν) απαγόρευσε το να κάθεται κανείς, να 
γράφει ή να χτίζει επάνω σε τάφο. Επίσης, ο Προφήτης (το 
Έλεος Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν) καταράστηκε και 
όσους χτίζουν Τζαμιά επάνω στους τάφους ή τους 
φωταγωγούν. Πραγματικά, ούτε οι Σύντροφοι ούτε οι 
οπαδοί τους έχτιζαν Τζαμιά πάνω σε τάφους. Το πιο 
εκπληκτικό είναι ότι οι άνθρωποι παρασύρονται εύκολα από 
τέτοιους τάφους, παρόλο που οι περισσότεροι είναι 
τεχνητοί. 

 Το περίργο είναι ότι σε όλες αυτές τις πόλεις: Στο 
Κάιρο, στην Ασκαλώνα, στη Μεδίνα, στο όρος Αλ-Τζάωσαν 
(Χαλέπι, Συρία), στη Δαμασκό, στο Αλ-Χανάν, στην 
Καρμπαλά’ και στη Αν-Νάτζαφ (δίπλα στον τάφο που 
φημολογείται πως ανήκει στον Άλι), βρίσκονται τάφοι του 
Αλ-Χουσέιν και της κάρας του! Και δεν ξέρουν σίγουρα πού 
είναι στ’ αλήθεια ο τάφος του! 

 Όσο για τον τάφο του Άλι μπιν Αμπί Τάλιμπ (η 
ευαρέστηση Του Αλλά(χ) επ’ αυτού) στη Νατζάφ στο Ιράκ, 
πρόκειται για ψεύτικο τάφο· ο Άλι (η ευαρέστηση Του 
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Αλλά(χ) επ’ αυτού) ετάφη στο κυβερνητικό ανάκτορο στην 
Κούφα! Στη Βασόρα υπάρχει τάφος για τον ‘Αμπντ Ερ-
Ραχμάν ιμπν ‘Άουφ (η ευαρέστηση Του Αλλά(χ) επ’ αυτού), 
αν και πέθανε στη Μεδίνα και ετάφη στο νεκροταφείο Αλ-
Μπακεί‘. Όσο για την Ζάιναμπ, την κόρη του Άλι, ομοίως 
απεβίωσε στη Μεδίνα και ετάφη στο ίδιο κοιμητήριο· 
παρόλα αυτά τάφος γι’ αυτήν χτίστηκε στη Δαμασκό από 
τους Σιίτες, καθώς επίσης και άλλος ένας στην Αίγυπτο, αν 
και η ίδια δεν είχε ποτέ επισκεφτεί την Αίγυπτο. 

 Στη Συρία βρίσκονται οι τάφοι της Ουμ Καλθούμ και 
της Ρωκάϊα, οι οποίες ήταν κόρες του Προφήτη (το Έλεος 
Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν), οι οποίες απεβίωσαν στη 
Μεδίνα, ενόσω ζούσε ο Προφήτης (το Έλεος Του Αλλά(χ) 
και ειρήνη σ’ αυτόν), και ετάφησαν και αυτές στο 
νεκροταφείο Αλ-Μπακεί‘. 

 Στη Συρία, υπάρχει ένας τάφος που λέγεται ότι είναι 
ο τάφος του Προφήτη Χούντ (ειρήνη σε αυτόν) στο Τζαμί 
στη Δαμασκό, αν και δεν είχε πάει ποτέ του στη Συρία! 
Ένας ακόμη τάφος του βρίσκεται στην περιοχή 
Χαντραμάουτ. Στην ίδια περιοχή φημολογείται από τους 
ντόπιους ότι βρίσκεται ο τάφος του Προφήτη Σάλιχ (ειρήνη 
σε αυτόν), αν και πέθανε στην Αραβική Χερσόνησο. Άλλος 
ένας τάφος του υπάρχει στη Γιάφα στην Παλαιστίνη. 

 Λέγω λοιπόν προς όποιον επιμένει να πιστεύει στους 
ενταφιασμένους: Μήπως οι Σύντροφοι δόξασαν κάποιο 
τάφο ή επικαλέστηκαν κάποιον άνθρωπο; Μήπως στάθηκαν 
μπροστά από τον τάφο του Προφήτη (το Έλεος Του Αλλά(χ) 
και ειρήνη σ’ αυτόν) και τον επικαλέστηκαν ή επεδίωξαν τη 
μεσολάβησή του; Μήπως οι τάφοι των Αρ-Ριφά‘ι, Αντ-



 

10 

Ντισούκι και Αλ-Μπάνταουι είναι πιο τιμημένοι από τους 
τάφους των προφητών; Αλίμονο στους ανίδεους που 
αναζητούν έλεος από νεκρά σώματα! Στην πραγματικότητα, 
ακόμη και αν αυτοί οι αποθανόντες κατέχουν υψηλή θέση 
στα μάτια Του Αλλά(χ), αυτό δε δικαιολογεί την αναζήτηση 
της διαμεσολάβησής τους. 

Στις μορφές του πολυθεϊσμού συγκαταλέγεται και το 
να κρεμά κανείς φυλαχτά προς αποτροπή κάποιας 
αρρώστιας ή κάποιου τζινν. Στην πραγματικότητα, 
απαγορεύεται  να κρεμά κανείς φυλαχτά, είτε αυτά είναι 
στίχοι από το Κοράνιο είτε οτιδήποτε άλλο (π.χ. ονομασίες 
τζινν ή μαγικά σύμβολα). Όσον αφορά τη Αρ-Ρουκεία που 
εκφωνείται για κάποιον άρρωστο, επιτρέπεται μονάχα εάν 
προέρχεται από το Κοράνιο ή τη Σούννα. Αντιθέτως, εάν 
περιλαμβάνει ονομασίες τζινν ή ονόματα ευσεβών 
ανθρώπων, τότε θεωρείται ως επίκληση σε τρίτον, εκτός 
Του Αλλά(χ), και αυτό είναι πολυθεϊσμός. 

 Όσο για την υποκρισία ότι μπορεί κανείς να γνωρίσει 
τα Αόρατα, αυτό συνιστά πολυθεϊσμό. Ο Αλλά(χ), Ο 
Παντοδύναμος είπε:  

«Πες: ‘‘Δεν υπάρχει κανείς στους ουρανούς και στη 
Γη που γνωρίζει τα Γαΐμπ (Αόρατα), εκτός από Τον 
Αλλά(χ).’’» 

 [Σούρα Αν-Ναμλ 27:65] 
  Ως εκ τούτου, όποιος παριστάνει πως γνωρίζει τα 

Αόρατα μέσω της χειρομαντείας, της οιωνοσκοπίας και του 
αποκρυφισμού  είναι ψεύτης και άπιστος, και όποιος τον 
πιστεύει είναι παραστρατημένος. Επίσης, η ανάγνωση 
ωροσκοπίων στα περιοδικά και η τηλεφωνική συνομιλία με 
μελλοντολόγους απαγορεύεται. Ο Προφήτης (το Έλεος Του 
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Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν) είχε πει: «Όποιος επισκέφτηκε 
μάντη και πίστεψε στα λόγια του, έχει δυσπιστήσει σε ό,τι 
αποκαλύφθηκε στον Μωχάμμαντ.» 

 Όσον αφορά τον εορτασμό των γενεθλίων του 
Προφήτη (το Έλεος Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν) 
αποτελεί καινοτομία στη θρησκεία, και δεν τελέστηκε ούτε 
από τον Προφήτη (το Έλεος Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ 
αυτόν) ούτε από τους Συντρόφους του (η ευαρέστηση Του 
Αλλά(χ) επ’ αυτών). Ο Προφήτης (το Έλεος Του Αλλά(χ) 
και ειρήνη σ’ αυτόν) είπε: «Κάθε καινοτομία αποτελεί 
αποπλάνηση, και κάθε αποπλάνηση (θα) είναι στη φωτιά.»  

 Σε τέτοιου είδους γιορτές, κάποιες φορές υπάρχει 
ανάμιξη ανδρών και γυναικών, μουσική υπόκρουση και 
τέλεση πολυθεϊστικών πράξεων (π.χ. επίκληση στον 
Αγγελιαφόρο του Αλλά(χ), για βοήθεια, όπως συνηθίζουν οι 
Χριστιανοί στις εορτές τους). Αξιοπερίεργο είναι πως 
μερικοί άνθρωποι συμμετέχουν σε τέτοιου είδους γιορτές, 
αλλά απέχουν από τις συλλογικές προσευχές. 

 Τελειώνοντας· Ω, άνθρωπε που επικαλείσαι τάφους ή 
νεκρούς, δίνεις όρκους ή θυσιάζεις σε τρίτους εκτός Του 
Αλλά(χ), αναρωτήσου: «Πόσους θεούς λατρεύεις;!» 
Αληθώς, Ο Αλλά(χ) είναι Ένας και Μοναδικός, Αυτάρκης 
Κύριος, ποτέ δε δέχεται να έχει ανταγωνιστή. 


