12363 - Descrição da Oração Funerária
Pergunta

Por favor, explique-nos como a oração funerária é para ser oferecida, conforme relatado do
Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele), porque muitas pessoas não sabem
sobre isso.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) e seus companheiros (que Allah
esteja satisfeito com eles) explicaram como a oração funerária é feita. Ela é feita como se segue:
Você diz o primeiro Takbir ("Allahu akbar"), então você procura refúgio em Allah do Shaytaan
amaldiçoado, depois você diz Bismillah ir-Rahmaan ir-Rahim e recita al-Fatihah seguida por uma
Surah curta ou algumas ayahs. Então você diz o Takbir e envia bênçãos para o Profeta (que a paz
e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) como se faz no ﬁm da oração. Então você diz um terceiro
Takbir e faz du'aa pelo falecido. O melhor é dizer:
“Allaahumma ighﬁr lihaayina wa mayitina wa shaahidina wa ghaa’ibina wa saghirina wa kabirina
wa dhakarina wa unthaana. Allaahumma man ahyaytahu minna faahyihi ‘ala’l-Islam wa manta wa
ﬀaytahu minna fa tawiﬀahu ‘ala’l-imaan. Allaahumma ighﬁr lahu warhamhu wa ‘aaﬁhi wa a’fu
‘anhu, wa akrim nuzulahu wa wassi’ madkhalahu waghsilhu bi’l-maa’ wa’l-thalj wa’l-barad,
wanaqqihi min al-khataaya kama yunaqqa’ al-thawb al-abyad min al-danas. Allaahumma abdilhu
daaran khayra min daarihi wa ahlan khayra min ahlihi. Allaahumma adkhilhu al-jannah wa a’idhhu
min ‘adhaabil-qabri wa min ‘adhaabil-naar wa afsahlahu ﬁ qabrihi wa nawwir lahu ﬁhi. Allaahumma
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laa tahrimna ajrahu wa la tadillanaa ba’dahu
(Ó Allah, perdoa nossos vivos e nossos mortos, aqueles que estão presentes entre nós e aqueles
que estão ausentes, nossos jovens e nossos velhos, nossos homens e nossas mulheres. Ó Allah, a
quem Tu manteres vivo, mantém-no vivo no Islam, e a quem Tu causares a morte, que ele morra
com fé. Ó Allah, perdoa-o e tem misericórdia dele, mantém-no são e salvo e perdoa-o, honra o
lugar onde ele se instalar e alarga a sua entrada; lava-o com água e neve e granizo, e puriﬁca-o
do pecado como uma peça de vestuário branca é limpa da sujeira. Ó Allah, dá-lhe uma casa
melhor do que a sua casa e uma família melhor do que a sua família. Ó Allah, admite-o no Paraíso
e protege-o do tormento da sepultura e do tormento do Fogo do Inferno; torna seu túmulo
espaçoso e preencha-o de luz. Ó Allah, não nos prives da recompensa e não nos causes o desvio
depois disto)”.
Tudo isto foi narrado do Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele). Se você ﬁzer
du'aa com outras palavras, isto é permitido, por exemplo, você poderia dizer, “Allaahumma in
kaana muhsinan fa zid ﬁ ihsaanihi wa in kaana musi’an fa tajaawaz ‘an sayi’aatihi. Allaahumma
ighﬁr lahu wa thabbit-hu bi’l-qawl il-thaabit (ÓAllah, se ele era um praticante do bem, então,
aumenta as suas boas ações, e se ele era um malfeitor, então, esquece as suas más ações. Ó
Allah, perdoa-o e dá-lhe a força para dizer a coisa certa)”.
Depois você diz o quarto Takbir e pausa por um tempo, então você diz umTaslim para a direita,
dizendo: “Assalaamu 'alaykum wa rahmat-Allah.”
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