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Objetivo:

·       Entender a natureza das perguntas feitas no túmulo.

Termos em árabe:

·       Hadith - (plural - ahadith) é uma peça de informação ou uma história. No Islam é uma
narrativa registrada dos ditos e ações do Profeta Muhammad e seus companheiros.

O cenário para os incrédulos é muito diferente.
Os anjos lhes vêm "com rostos negros, trazendo
pano de saco, e sentam-se ao seu redor até onde os
olhos podem ver. Então o Anjo da Morte vem e
senta-se à sua cabeça, e diz: 'Ó alma má, venha à
fúria de Allah e à Sua ira.' Então sua alma se
dispersa dentro de seu corpo, e depois sai cortando
as veias e nervos, como um espeto passando pela lã
molhada. Quando ele a toma, não a deixam na mão
por um instante antes de pegá-la e colocá-la
naquele pano de saco, e daí resulta um fedor como
o fedor mais odiável de um corpo morto na face da
terra. Então eles ascendem e não passam por
nenhum grupo de anjos, mas dizem: 'Quem é essa alma maligna?' E dizem: 'É fulano e
sicrano, o filho de fulano e sicrano', chamando-o pelos piores nomes pelos quais era
conhecido neste mundo, até chegarem ao céu mais baixo. Eles pedem que lhes seja aberto,
e não é aberto. Então Allah registra seu lugar como estando nas profundezas mais baixas
do inferno.

Uma vez que a alma se reúne com o corpo, a pessoa morta é visitada em seu túmulo por dois
anjos. Em um hadith autêntico, o Profeta Muhammad nos diz que esses anjos são pretos e azuis e
se chamam Munkar e Nakir. Os anjos farão três perguntas que confirmarão a fé da pessoa e, ao
mesmo tempo, revelarão sua piedade ou maldade. Este é um estágio muito importante, pois
define o cenário para toda a vida da pessoa na Outra Vida. Os anjos perguntam-lhe quem é seu
Senhor, qual é sua religião e quem é seu Profeta? Ou, como em alguns casos, diz-se que a
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pergunta será quem é esse homem que foi enviado entre vocês? Como pode ver, essas perguntas
dizem respeito a questões de fé. Se a pessoa responde, meu Senhor é Allah, minha religião é o
Islam, meu Profeta é Muhammad ... uma voz clama do céu: "Meu servo disse a verdade, então
prepare para ele uma cama do Paraíso e vista-o do Paraíso, e abra-lhe um portão para o Paraíso."
Se o falecido não souber a resposta correta para as perguntas, uma voz chamará do céu:"
Prepare para ele uma cama do Inferno e vista-o do Inferno, e abra-lhe um portão para o Inferno."

O questionamento confirma exatamente o que a pessoa entendeu desde o momento da morte. O
bem realmente será recompensado e o mal será punido. E assim o crente é imediatamente
recompensado com uma abertura que aparece em seu túmulo. Através dela, ele pode ver a
grandeza e as recompensas que o esperam no Paraíso. Suas boas ações lhe chegarão na forma de
um homem bem vestido, bonito e finamente perfumado. A cova será alargada até onde os olhos
podem ver, será bem iluminada e cheia de vegetação; ele desejará contar à sua família sua boa
sorte. O crente dormirá pacificamente em sua sepultura. O Profeta Muhammad mencionou em
um hadith que o crente será instruído a olhar para seu lugar no Fogo do Inferno e entender que
ele foi trocado por um lugar no Paraíso. "Então ele olhará para os dois. Depois, seu túmulo lhe
será alargado a uma distância de setenta côvados, e será preenchido com vegetação até o dia da
ressurreição."

Em contraste, a sepultura do desobediente será preenchida pela escuridão. O castigo do
descrente começa com suas más ações assumindo a forma de um homem repulsivo e uma
abertura através da qual pode ver a feiura do Inferno.

Recompensa e punição são poderosos motivadores, e o pensamento de passar um tempo não
especificado sendo punido antes mesmo da chegada do Dia do Julgamento é algo assustador.

O Profeta disse: "Quando qualquer um de vocês morre, é mostrada sua morada eterna todas as
manhãs e noites. Se ele é uma das pessoas do Paraíso, então ele é uma das pessoas do Paraíso, e
se ele é uma das pessoas do Inferno, então ele é uma das pessoas do Inferno, e dizem-lhe: 'Esta é
a sua morada até que Allah o levante no Dia da Ressurreição."

Imagine ouvir essas palavras. Esta é a sua morada até que Allah o levante no Dia da Ressurreição.
Este é um momento que pode ser preenchido com alegria ou desespero, pois o tempo pode ser
longo ou curto, como Allah deseja. Fomos avisados e os eventos daquele dia nos foram
claramente estabelecidos. Aqueles de nós que são sábios prestarão atenção.

Endereço da web deste artigo:
http://www.newmuslims.com/pt/lessons/250

Copyright (Direitos Autorais) © 2011-2022 NewMuslims.com. Todos os direitos reservados.

ajsultan


                            
                    ... 2 of 2 www.NewMuslims.com

http://www.newmuslims.com/pt/lessons/250
http://www.newmuslims.com/

