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Objetivos

·       Aprender sobre a Sunnah autêntica relacionada à morte, ao moribundo e sobre os
ritos fúnebres.

Termos em árabe

·       Alhamdulillah - Todos os louvores e agradecimentos são para Allah. Quando dizemos
isso somos gratos e reconhecemos que tudo vem de Allah.

·       Du'a - Súplica, oração, pedir a Allah por alguma coisa.

·       Qiblah - É a direção para a qual aquele que está orando deve dirigir-se.

·       Caaba - A estrutura de forma cúbica localizada na cidade de Meca. Serve como ponto
principal para o qual os muçulmanos dirigem-se ao rezar.

·       Sunnah - A palavra Sunnah tem diversos significados, dependendo da área de estudo,
no entanto, geralmente aceita-se o significado de que é tudo aquilo que foi relatado que
o Profeta disse, fez ou aprovou.

·       Hajj - A peregrinação a Meca, onde o peregrino realiza um conjunto de rituais. O Hajj
é um dos cinco pilares do Islam, que todo muçulmano adulto deve executar pelo menos
uma vez na vida, se tiver os meios financeiros e for fisicamente capaz.

·       Ihram - Um estado no qual a pessoa é proibida de fazer certos atos que em outras
ocasiões são lícitos. É necessário quando se faz os ritos da Umrah e do Hajj.

·       Umrah - Uma peregrinação a Santa Casa de Allah, na cidade de Meca, na Arábia
Saudita. Muitas vezes referida como peregrinação menor. Pode ser realizada em
qualquer época do ano.

A inevitabilidade da morte
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Allah nos diz no Alcorão que
todos provarão a morte. (Alcorão 3:
185) A morte chegará a todos e
cada um de nós, é inevitável. É
talvez uma das únicas coisas na
vida pelas quais podemos ter
certeza.  A morte é assustadora e
horripilante e é enfrentada por
todos os seres vivos. É para jovens,
idosos, ricos, pobres, fortes e fracos.
Você não pode correr e nem se
esconder. Deus diz que "Por certo,
a morte da qual fugis, por certo,
vos deparará. Em seguida, sereis levados aO Sabedor do invisível e do visível, e Ele vos
informará do que fazíeis."[1]

Sim, a morte é inevitável, mas há certas coisas que um crente pode fazer para se
preparar. O Islam nos deu um conjunto completo de instruções para a pessoa que está
morrendo, para aqueles que têm o privilégio de estar presente no momento da morte de
um ente querido e para os responsáveis pelo enterro. Estas instruções garantem que os
direitos daqueles que estão morrendo e que faleceram sejam respeitados e tratados com
cuidado.

Quando a morte chega até nós
A morte pode surgir repentinamente e sem aviso prévio, ou mais lentamente, dando à

pessoa e a seus entes queridos tempo para se preparar. Há cinco coisas importantes que
quem enfrenta a morte deve tentar fazer.

1.     Permanecer paciente

A hora da morte é algo sobre o qual não temos controle. Diante de qualquer
sofrimento, o crente deve ter certeza de que Allah apenas decreta para ele algo de bom.
No entanto, esse bem talvez esteja entre os prazeres deste mundo ou do futuro.

2.     Abster-se de choramingar e reclamar

No entanto, chorar e reclamar em particular a Deus é algo que é permitido. O Islam
nos diz que é aceitável chorar diretamente para Allah e colocar diante d'Ele todos os
nossos medos, dores, sofrimentos e problemas. O profeta Jacó estabeleceu esse padrão
quando clamou a Allah pela perda de dois de seus filhos. Ele disse: "Apenas, queixo-me a
Allah de minha aflição e tristeza, e sei de Allah o que não sabeis." (Alcorão 12:86)

3.     Tentar permanecer entre o medo e a esperança.

Tenha medo do castigo por seus pecados, mas tenha esperança do perdão e da
misericórdia de Allah. O Profeta Muhammad disse que essas duas coisas, medo e
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esperança, nunca se reúnem no coração de uma pessoa sem que Deus lhe dê o que espera
e o proteja do que teme. [2]

4.     Resolva os assuntos.

O crente deve garantir que seus negócios estejam em ordem. Deve fazer um
testamento e deve liquidar ou tomar providências para liquidar quaisquer dívidas que
tiver.

5.     Preparar-se para o funeral.

Peça a parentes e amigos que tenham cuidado em seguir a Sunnah do Profeta
Muhammad ao realizar o funeral.

Quando a morte chega para um ente querido
Existem várias coisas importantes para os familiares e amigos da pessoa que está

morrendo fazerem.

1.     Visitarem-no.

2.     Certificarem-se de que ele está recebendo o tratamento médico adequado.

3.     Falarem-lhe calmamente, consolando-o e aconselhando-o neste momento de
sofrimento e medo.

4.     Rezar com e por ele. Dizer-lhe palavras gentis e fazer du'a. Abster-se de dizer
qualquer coisa negativa. O Profeta Muhammad nos disse que os anjos estão
presentes no leito do moribundo e dizem Amin para o que quer que seja dito alí.[3]

5.     Tentar cumprir com quaisquer desejos que o moribundo possa ter, que não vá contra
as instruções médicas. Talvez exista alguma comida ou bebida que ele deseje ou o
conforto que ele queira. Talvez ele precise que amigos ou familiares sejam contactados
ou trazidos para visitá-lo.

Caso o crente esteja visitando um paciente não-muçulmano, ele deve buscar ajuda em
Allah e convidá-lo a aceitar o Islam.

Quando a morte está próxima
O moribundo pode ver coisas que nós não podemos. Talvez murmure para si mesmo ou

para os anjos que se reúnem ao seu redor. Ele pode ficar muito fraco, parecendo entrar e
sair do sono ou da consciência. Aqueles ao seu lado devem ser gentis e calmos,
lembrando-se de falar positivamente e de fazer du'a. Se não causar desconforto, o
moribundo deve deitar-se na direção da qibla  seja no seu lado direito ou em suas costas.
Ele deve ser assistido e deve ser gentilmente incentivado a dizer as palavras La ilaha illa
Allah (não existe deus, além de Allah), com a esperança de que essas serão as últimas
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palavras que passarão pelos seus lábios. Isso pode aliviar o sofrimento da pessoa que está
morrendo se seus lábios forem mantidos molhados ou algumas gotas de água forem
pingadas em sua boca. Finalmente, a pessoa que está morrendo nunca deve ser deixada
sozinha.

O que fazer imediatamente após a morte
    1.   Feche os olhos do falecido e faça du'a

    2.   Endireite seus braços e pernas de tempos em tempos para evitar que fiquem rígidos.

    3.  Remova a roupa e cubra todo o corpo com um lençol limpo. Se a pessoa estava em estado
de ihram para o Hajj ou Umrah, seu rosto e cabeça devem ser deixados descobertos.

    4.   Faça preparativos para pagar quaisquer dívidas com o próprio dinheiro do falecido ou de
qualquer parente ou amigo.

    5.    Lembre-se de que é permitido beijar o falecido.

    6.    Apresse-se para preparar o corpo para ser lavado, enrolado e enterrado.

Ao ver ou tomar conhecimento da morte de um ente querido, o crente deve tentar
manter a calma e ser paciente. Lembrar de Allah e dizer Alhamdulillah ajudará a aliviar a
dor e o sofrimento. Ficar triste e deprimido é normal, e chorar é certamente permitido.
No entanto, gritar, bater no peito, arrancar os cabelos ou rasgar as roupas não são
permitidos.

Notas de Rodapé:

[1] An-Nasaa'i, At-Tirmithi, Ibn Majah e Ahmad. Autenticado pelo Sheikh Al-Albani.

[2] Ibn Majah e At-Tirmidhi

[3] Sahih Muslim
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