21394 - Regra sobre orar em uma mesquita em que há uma sepultura.
Pergunta
É correto orar nas mesquitas em que há sepulturas?
Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
As orações não devem ser oferecidas em mesquitas onde há sepulturas. Os túmulos devem ser
desenterrados e os restos mortais transferidos para os cemitérios públicos, com cada conjunto de
restos colocados em uma sepultura individual, assim como com todos os outros túmulos. Não é
admissível que as sepulturas sejam deixadas nas mesquitas, mesmo que seja a sepultura de um
wali ("santo") ou de qualquer outra pessoa, porque o Mensageiro (que a paz e as bênçãos de Allah
estejam sobre ele) proibiu e advertiu contra isso, e ele amaldiçoou os judeus e cristãos por
fazerem isso. Foi narrado que ele (que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: "Que
Allah amaldiçoe os judeus e os cristãos, pois eles tomaram os túmulos de seus profetas como
locais de culto." Aisha (que Allah esteja satisfeito com ela) disse: "Ele estava alertando contra o
que tinham feito." Narrado por al-Bukhari, 1330, Muslim, 529.
E quando Umm Salamah e Umm Habibah lhe contou sobre uma igreja na qual havia imagens, ele
(que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: "Quando um homem virtuoso morria entre
eles, eles construíam um local de culto sobre sua sepultura e colocavam essas imagens nele. Eles
são o pior mal da humanidade perante Allah". (Sahih, acordado. Al-Bukhari, 427; Muslim, 528)
E ele (que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: "Aqueles que vieram antes de vós,
tomaram os túmulos de seus profetas e virtuosos como locais de culto. Não tomem sepulturas
como locais de culto - Eu os proíbo de fazerem isso”. (Narrado por Muslim em seu Sahih, 532, de
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Jundab ibn 'Abd-Allah al-Bajali).
Assim, o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) proibiu tomar sepulturas
como locais de culto e amaldiçoou os que fazem isso, aﬁrmando que eles são o pior mal da
humanidade. Portanto, temos de tomar cuidado com isso.
Sabe-se que todos os que rezam em uma sepultura estão tomando-a como um local de culto, e
quem construiu uma mesquita sobre uma sepultura tomou-a como um local de culto. Portanto,
temos de manter sepulturas longe das mesquitas e não colocar sepulturas dentro de mesquitas,
em obediência ao comando do Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele), de
modo a evitar a maldição enunciada por nosso Senhor contra aqueles que construíam locais de
culto sobre as sepulturas, pois quando uma pessoa reza em uma mesquita em que há um túmulo,
o Shaytaan pode tentar que ela invoque o falecido, ou busque sua ajuda, ou reze para ele ou se
prostre perante ele, cometendo assim shirk maior; e porque esta é a ação dos judeus e cristãos e
somos obrigados a nos distinguirmos deles e mantermo-nos longe dos seus caminhos e as suas
más ações. Mas, se as sepulturas são antigas e uma mesquita foi construída sobre elas, então ela
deve ser derrubada, pois isso é uma coisa inovada, como mencionado pelos estudiosos, de modo a
evitar os meios que possam levar ao shirk. E Allah é a Fonte de força.
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