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Pergunta: Qual é o veredicto sobre visitar túmulos, especialmente os dos Awliya’
(pessoas piedosas) como são chamadas em alguns países Árabes vizinhos e recitar
Al-Fatiha? Apesar de alguns admitirem que não tencionam cometer Shirk (associar
outros com Allah na Sua Divindade ou Adoração), mas afirmam que se não os
visitarem que eles vêm ter com eles em sonhos e que os culpam. Qual é o
veredicto sobre isto? Que Allah o recompense com o melhor!
Resposta: É uma Sunnah (acto recomendado) para os homens Muçulmanos
visitarem túmulos, como legislado por Allah (Glorificado é Ele). O Profeta (paz
esteja com ele) disse:
“Visitem os túmulos pois eles relembram-vos da Vida depois
da Morte.” [Relatado por Imam Muslim no seu livro de
“Hadith Sahih” (autêntico)]
Foi também relatado por Muslim no seu livro Sahih sob a autoridade de
Buraydah ibn Al-Husayb (que Allah esteja satisfeito com ele) que:
“O Profeta (paz esteja com ele) costumava ensinar aos seus
Companheiros para recitarem o seguinte ao visitar túmulos:
Que a paz esteja convosco, os habitantes das moradias dos
crentes e Muçulmanos, e inshaa’Allah (se Allah quiser)
iremos de nos juntar a vós. Nós oramos a Allah para o bemestar de nós próprios e de vós.”
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Foi autenticamente relatado sob a autoridade de ‘Aishah (que Allah esteja
satisfeito com ela) que o Profeta (paz esteja com ele):
“… costumava dizer quando visitávamos os túmulos: Paz
esteja com vocês, habitantes das moradias dos crentes e
Muçulmanos. Inshaa’Allah, iremos de nos juntar a vós. Que
Allah seja Misericordioso com aqueles que passaram por nós,
e aqueles que virão mais tarde. Ó Allah perdoa o povo de
Baqi’ Al-Gharqad.”
Ele (paz esteja com ele) não recitava a Surah (capítulo Alcorânico) Al-Fatiha ou
qualquer outra Surah quando visitava túmulos. Recitar isto na altura da visita é
uma Bid’ah (inovação na Religião) e o Profeta (paz esteja com ele) disse:
“Qualquer um que inove coisas no nosso Din (religião) para
o qual não há (razão com) validade, (comete pecado) e isto é
rejeitado.” [Concordado sobre a sua autenticidade pelos
Imaams Al-Bukhari e Muslim]
Em uma narração de Muslim (que Allah seja Misericordioso para com ele), o
Profeta (paz esteja com ele) disse:
“Qualquer um que faz uma acção para a qual não haja
sanção do nosso lado, essa (acção) será rejeitada.”
Além disso, no livro Sahih de Muslim sob a autoridade de Jabir ibn ‘Abdullah AlAnsary (que Allah esteja satisfeito com eles) o Profeta (paz esteja com ele):
“…costumava dizer no seu Khutbah (sermão) de Sexta-Feira:
‘O melhor discurso está incorporado no Livro de Allah; a
melhor orientação é aquela dada por Muhammad (que a paz
esteja com ele); os assuntos piores são inovações; e cada
Bid’ah (inovação) leva ao desvio.’”
O mesmo Hadith é relatado por Al-Nasa’ywith com esta adição:
“…e cada desvio leva ao Fogo do Inferno.”
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Os Muçulmanos têm que suportar a pura Shari’ah (Lei) e evitar cometer Bid’ah
quando visitam os túmulos, e em respeito a todos os outros assuntos.
Visitar é Mashru’ (aceitado Islâmicamente) para os túmulos de todos os
Muçulmanos – Awliya’ ou não. De facto, cada homem ou mulher crente é um
dos Awliya’ de Allah. Allah (Glorificado e Exaltado é Ele) diz:
“Ora, por certo, os aliados a Allah, por eles nada haverá que
temer, eles não se entristecerão. Os que crêem e são
piedosos.” [Surah Yunus (10): 62-63] e: “Seus protetores não
são senão os piedosos. Mas a maioria deles não sabe.” [Surah
Al-Anfal (8): 34]
Não é permitido para o visitante invocar pelos mortos, procurar (implorar) a
ajuda deles, jurar por eles ou executar sacrifícios nos túmulos deles ou em
qualquer outro lugar, de uma maneira para estar mais perto deles, para os deixar
interceder em seu favor ou curar pessoas doentes ou dar-lhe vitória sobre os seus
inimigos, e assim por diante, visto que todos estes assuntos estão sob ‘Ibadah
(adoração). E toda a ‘Ibadah deve ser dedicada apenas e somente a Allah sozinho.
Allah (Glorificado é Ele) diz:
“E não lhes fora ordenado senão adorar a Allah, sendo
sinceros com Ele na devoção, sendo monoteístas…” [Surah AlBayinah (98): 5] e: “E não criei os jinns e os humanos senão
para Me adorarem.” [Surah Al-Dhariyat (51): 56]
Allah (Glorificado é Ele) diz também:
“E foi-me revelado que as mesquitas são de Allah: então, não
invoqueis, com Allah, a ninguém.” [Surah Al-Jinn (72): 18] e:
“E teu Senhor decretou que não adoreis senão a Ele.” [Surah
Al-‘Isra (17): 23]
Allah (Glorificado e Exaltado é Ele) diz também:
“Então, invocai a Allah, sendo sinceros com Ele, na devoção,
ainda que os renegadores da Fé o odeiem.” [Surah Ghafir (40):
14] e “Dize: ‘Por certo minha oração e meu culto e minha
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vida e minha morte são de Allah, O Senhor dos Mundos.
Ele não tem parceiro. E isso foi ordenado, e eu sou o
primeiro dos moslimes.” [Surah Al-An’am (6): 162-163]
Existem muitas Ayahs (versos Alcorânicos) para o mesmo efeito. E além disso, foi
autenticamente relatado sob a autoridade de Mu’adhmay (que Allah esteja
satisfeito com Ele) que o Mensageiro de Allah (paz esteja com ele) disse:
“O direito de Allah sobre os Seus Servos é que eles devem de
lhE adorar e não associar nada com Ele.” [Concordado
(sobre a sua autenticidade) por os Imaams Al-Bukhari e
Muslim]
Isto inclui todos os actos de adoração como Salah (Oração), Sawm (Jejum), Ruku’
(inclinação na oração), Sujud (prostração na oração), Hajj, Du’a (suplicação),
oferecer sacrifícios, juramentos e outros, como incluído nas Ayahs anteriores. Foi
relatado no livro Sahih de Muslim sob a autoridade de ‘Ali (que Allah esteja
satisfeito com ele) que o Profeta (paz esteja com ele) disse:
“Allah amaldiçoa qualquer um que sacrifique para outra
pessoa além dEle…”
Além disso, foi relatado no livro Sahih de Al-Bukhari sob a autoridade de ‘Umar
ibn Al-Khattab (que Allah esteja satisfeito com ele) que o Profeta (paz esteja com
ele) disse:
“Não exagerem ao louvar-me como os Cristãos louvaram o
filho de Maria, pois eu sou apenas um servo. Chamem-me
portanto o Servo e Mensageiro de Allah.”
Existem muitos Hadiths bem conhecidos comandando a dedicar ‘Ibadah a Allah
Sozinho e proibindo Shirk. Não é permitido para as mulheres visitarem os
túmulos, pois o Mensageiro de Allah (paz esteja com ele) amaldiçoou as mulheres
que visitam túmulos. A sabedoria por trás disto – e Allah sabe melhor – é que a
visita delas pode causar Fitnah (tentação) para elas e para os homens. No começo
do Islam, visitar túmulos era proibido para bloquear todos os meios que levassem
a Shirk. No entanto, quando o Islam se tornou amplamente espalhado e Tawhid
(crença na Unicidade de Allah/Monoteísmo) prevaleceu, o Profeta (paz esteja
com ele) permitiu a visita de todos, e especificou que as mulheres estão proibidas
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de visitar túmulos, para bloquear todos os meios que levam a Fitnah.
No que diz respeito aos túmulos dos Kafirs (incrédulos), então não há problema
em visitar-los para relembrança e aprendizagem de lições; mas uma pessoa não
deve invocar Allah (Exaltado seja Ele) para eles ou pedir-lhE para perdoar-lhes.
Isto devido a ter sido autenticamente relatado no livro Sahih de Muslim que o
Profeta (paz esteja com ele):
“…pediu a Permissão de Allah para perdoar a sua mãe, mas
ele não foi permitido, e quando ele pediu a Permissão de
Allah para visitar o túmulo dela, foi-lhe permitido. Isto foi
porque ela morreu em Jahiliyyah (tempo pré-Islâmico de
ignorância), enquanto abraçando a religião do povo dela.”
Eu peço a Allah para guiar os Muçulmanos – homens e mulheres – para
entenderem a religião e aderirem a ela através de afirmações, acções e crenças. Eu
peço a Allah para nos proteger a todos nós de violações contra a Shari’ah
purificada. Ele é Aquele Capaz de fazer isso. Que a Paz de Allah esteja sobre o
nosso Profeta Muhammad, sua família e seus Companheiros.
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