TANONG:
Kapag ang isang muslim ay dumaranas ng maraming problema sa kanyang buhay at hindi niya ito masolusyonan, maaari
po ba siyang manalangin ng kamatayan para sa kanyang sarili upang siya ay maibsan mula sa mga problemang ito?
SAGOT:
Ang lahat ng papuri ay para kay Allah.
Una: Ang mahabang buhay na kung saan nakakagawa ng mga kabutihan ang isang mananampalataya ay mas mainam
para sa kanya kaysa sa kamatayan.
Sinabi ng Propeta ﷺ,

َ بض َِ ْٓ
ُٗع ٍَُّ 
ُ طبيَ
ُ  َحٚ
ِ ٌَّْٕسا١َخ
َ عَٓ 
َ ُٖع ُّ ُس

“Ang pinakamainam sa mga tao ay siyang namuhay ng matagal at gumawa ng kabutihan.” (1)
Sinabi din niya ﷺ,

ُ
َ  ٌِ َّ َْٓٝثٛط
ُٗع ٍَُّ 
ُ طبيَ
ُ  َحٚ
َ عَٓ 
َ ُٖع ّْ ُس

“Mabuting balita (ng pagpapala) ang para sa sinomang namuhay ng matagal
at gumawa ng kabutihan.” (2)
Sinabi ni Abu Hurayrayh (kalugdan nawa siya ni Allah):

ْ أ ُ ِ ّخ َسٚب
َ لَبيَ.ظَٕخً
َّ د١ْ َعج
َّ ٍَّص
:ِاَّللِ
ُ ط ٍْ َحخُث ُْٓ
َ اَّللُٝ
َ خ َُس٢ا
َ ٚ
َ ِٟ
َ ََْوب
َ َّ ُ٘ ُدَأ َ َحدِٙ ا ْظز ُ ْشٚ
َ َُ ٍَّظ
َ ِٗ ١ْ ٍَع
ّ ِز ُج ََل ِْأ َ ْظٍَ َّب َِ َعإٌَّج
ْ ٙ َ١ِْذُ ف٠َفَ َسأ،اٌ َجَّٕخَ
ْ ُذ٠فَأ ُ ِز
َّ ٌ َّبأُد ِْخًَلَ ْجًَاُٙ ْٕ ِ
َّ  ِيٛظ
اَّللِ
ِ باٌ ُّ َؤ َّخ َس
ْ َ فَأ،فَعَ ِججْذُ  ٌِرٌَِهَ ،دِ١ِٙ ش
ُ صجَحْ ذُ فَرَ َو ْسدُ ذٌَِهَ  ٌِ َس
َّ ٍَّص
َّ يٛظ
َّ ٍَّص
!ضبَْ 
بَثَ ْعدَُٖ َز َِ َ
ُ َز
َ اَّللُٝ
َ اَّللُٝ
َ ٚ
َ ٚ
َ ْطلَدْ
َ ُاَّللِ
َ
َ فَمَبي،ظٍَّ َُ
َ ١ٌََأ:ظٍَّ َُ
َ ِٗ ١ْ ٍَع
َ ِٗ ١ْ ٍَع
َ ص
َ
َّ
ً
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
عَٕ ِخ
 ِظزخٍٝص
َّ ٌصَلح َا
ِ
َ ازوعَخ!
َ َٚ 
َ  َورٚا
َ آالف
َ  َورْٚ زوعَخٍأ

Mayroong dalawang lalaki na nagmuslim at nakasama ang Propeta ﷺ. Ang isa sa kanila ay naging
shaheed (martir -namatay sa digmaan) at ang isa nama’y tumagal pa ng isang taon (ang
pamumuhay). Sabi ni Talhah bin ‘Ubaydillah, “Nakita ko ang Paraiso (sa isang panaginip) at nakita ko
na ang nahuling pumanaw ay mas naunang ipinapasok sa Paraiso kaysa sa martir. Ikinagulat ko ito at
kina-umagaha’y kinuwento ko sa Sugo ni Allah ﷺ. Sinabi ng Sugo ni Allah: “Hindi ba’t nakapag-ayuno
pa siya ng Ramadan (pagkatapos mamatay nang martir), at nakapagsalah pa siya ng anim na libong
Rak’ah o (katumbas ng) isang pagdarasal ng isang taon?” (3)

Sinabi ng isang lalaki:

َ  َِ ْٓ: ٌْس؟لَبيَ١بض َخ
َّ يَٛظ
،ع ٍَُّ ُٗ
ُ طبيَ
ُ  َحٚ
ُ بز
ِ ٌَّٕاٞ
َ عَٓ 
َ َ٠
ُّ َ أ،اَّللِ
َ ُٖع ُّ ُس
َ
َ  َِ ْٓ:بضش ٌَّس؟لَبيَ
ُٗع ٍَُّ 
ُ طبيَ
ِ ٌَّٕاٞ
َ ظب َء
َ ٚ
ُّ فَأ:لَبيَ
َ ُٖع ُّ ُس

“O Sugo ni Allah, sino po ang pinakamabuting tao?” Sagot niya ﷺ, “Siyang tumagal ang kanyang
buhay at mabuti ang kanyang mga gawain.” Sabi (ng lalaki) “Sino naman po ang pinakamasamang
tao?” Sagot niya ﷺ, Siyang tumagal ang kanyang buhay at masama ang kanyang mga gawain.” (4)
Sinabi ni Imam at-Teebi (kaawaan nawa siya ni Allah), “Ang panahon at mga oras ay tulad ng puhunan ng isang
negosyante, kaya’t marapat na ito ay igugol kung saan siya kikita. Kung mas malaki ang puhunan ay (dapat na) mas
malaki ang kikitain. Sinomang nakinabang sa kanyang buhay sa (pamamagitan ng) paggawa ng kabutihan ay siyang
nanalo at nagtagumpay. At sinomang nag-aksaya ng kanyang puhunan ay malulugi at kalaunan ay tiyak na matatalo.”
Gayundin, sinabi sa isa sa mga Salaf: “Ang kamatayan ay makabubuti”
Sagot niya, “O aking anak, huwag mong hangarin. Tunay na ang isang oras sa iyong buhay na ikaw ay nakahihingi ng
tawad kay Allah ay higit pang mainam para sa iyo kaysa sa kamatayan.”
Ang isang matandang lalaki mula sa kanila ay sinabihang , “Gusto nyo na bang mamatay?” Sagot niya, “Hindi pa, dahil
lumipas na ang kabataan at ang kasamaan (na dulot) nito, dumating (naman) ang katandaan at ang mga kabutihan
nito. Kapag ako ay tatayo, ang sinasabi ko ay Bismillaah (sa ngalan ni Allah) at kapag ako ay uupo, ang sinasabi ko ay Alhamdu Lillaah (ang lahat ng papuri ay kay Allah)—iniibig kong magpatuloy pa ito.”
Marami sa mga Salaf ang umiiyak (sa oras) ng kanilang kamatayan dahil sa pagtigil ng mabubuti nilang gawain.
Sa kadahilanang ito ay ipinagbawal ng Propeta  ﷺang paghiling ng kamatayan dahil pinagkakaitan nito ang isang
mananampalataya ng kabutihan mula sa (mga gawaing) pagsunod, tamis ng pagsamba, pagkakataon upang
makapagbalik-loob at ang mapunan ang nakalipas (na mga pagkukulang).
Isinalaysay ni Abu Hurayrah (kalugdan nawa siya ni Allah) na ang Sugo ni Allah  ﷺay nagsabi,

ْ ُْ أ َ َحدُ ُوََّّٕٝ َ َز٠ال
َ َإَُِّٔٗإِذَا َِبدَ أ َ َحدُ ُو ُْا ْٔم،َُٗ١َِأْر٠ِ ْٓلَ ْج ًِأ َ ْْ
،ع ٍَُُّٗ
ِ ِٗ َِ ْدعُث٠الٚ,
َ ط َع
َ َدْٛ َّ ٌا
ْ د٠َ ِص٠إَُِّٔٗالَٚ 
 ًسا١ع ّْ ُسُٖإِال َخْ
ُ ُاٌ ُّؤْ َِِٓ 

“Walang sinoman sa inyo ang maghahangad ng kamatayan o manalangin para dito bago pa ito
dumating. Tunay na kapag ang isa sa inyo ay namatay ay naputol ang kanyang mga gawain,
(samantalang) walang naidudulot ang pagdaragdag ng edad ng isang mananampalataya liban sa
kabutihan.” (5)
Ipinagsama niya ang pagbabawal sa paghahangad ng kamatayan at ang pagbabawal na ipinalangin ang kamatayan para
sa sarili. Sa isang salaysay ay sinabi ng Propeta ﷺ,

ْ ُْ أ َ َحدُ ُوََّّٕٝ َ ز٠َ ال
ت
ُ  ْعز َ ْع ِز٠َ ئًبفٍََ َعٍَُّٗ١ِ ِإ َِّب ُِعٚ،ُ
َ  ْصدَاد٠َ  ِإ َِّب ُِحْ ِعًٕبفٍََ َعٍَُّٗ،دَ ْٛ َّ ٌا

“Walang sinoman sa inyo ang maghahangad ng kamatayan dahil kung siya ay matuwid ay maari
siyang magdagdag (ng kabutihan) at kung siya ay palasuway ay maaari siyang tumigil.” (6)
Sabi ni Imam an-Nawawi, “Sa hadeeth na ito ay (matatagpuan) ang paglilinaw na Makrooh (o kamuhi-muhi) ang
paghahangad ng kamatayan dahil sa isang pinsala na dumatin sa isang tao. Ito man ay pagsubok, pinsala na dulot ng
mga kaaway o iba pang paghihirap sa mundo. Subalit kung siya ay natatakot na mapinsala o malagay sa panganib ang
kanyang pananampalataya ay hindi na ito magiging Makrooh batay sa hadeeth, bagkus ay ginawa ito ng ilan mula sa
mga Salaf. Ang sinabi naman niya na “maaari siyang tumigil” ay ang matamo ang kaluguran ni Allah sa pamamagitan
ng paghingi sa ng tawad sa Kanya.”

May isa pang rason kung bakit hindi maaari ang paghahangad ng kamatayan:
Ang pag-aagaw-buhay ay sadyang napakahirap, ang pagsubok na ito ay magsisiwalat (sa mga sikreto ng tao) at wala
itong kaparehas sa (mga nangyayari sa isang) indibidwal. Pagkatapos ay hindi din alam ng tao kung ano ang naghihintay
sa kanya pagkaraan ng kamatayan. Hinihiling natin kay Allah ang (Kanyang) pangangalaga. Ang paghahangad sa
kamatayan ay pagnanais ng isang bagay na hindi kontrolado ay kasama nito ang paghihingalo ng sarili. Kung siya ay
naghahangad ng kamatayan dahil sa hirap na kanyang dinaranas, siya ay nagmumula sa init at nais manirahan sa apoy.
Maaaring pagkatapos ng kamatayan ay mahulog siya sa mas malalang sitwasyon kaysa sa kinalalagyan niya ngayon.
Magkagayon, ang paghahangad ng kamatayan ay pagmamadali (na mangyari) ang isang kalamidad bago pa ito
mangyari. Hindi ito gagawin ng matalinong tao, sinabi ng Propeta ﷺ,

ْ َااَّللٛ
ْ ا ٌِمَب َءْٛ ََّّٕ َ الرَز
ََ خ١ِاٌ َعبف
َّ ٍُظ
َ ٚ،
َ ُِٚ ّ اٌ َعد

“Huwag ninyong hangarin na makatagpo ang mga kalaban,
humingi kayo kay Allah ng proteksyon (mula sa lahat ng kasamaan).” (7)
May isa pang hadeeth na katulad nito subalit ito ay Da’eef (mahina)
Isinalaysay ni Jaabir ibn ‘Abdullah (kalugdan nawa siya ni Allah) na ang Sugo ni Allah  ﷺay nagsabi,

ْ ع ّْ ُس
ْ يَْٛ ٘فَئ ِ َّْ،دَ ْٛ َّ ٌاا
ْ ْٛ ََّّٕ َ الر
َّ َّ ٌَا
ُ ٠َ ع َعبدَ ِحأ َ ْْ
َاإلَٔبثَ خ
َّ َٗ ْس ُشل٠َ ِٚ
َ طٍَع
ُ يَٛط
َّ ٌِ ْٓا
ِ َّْ  ِإٚ،ٌ
ِ ُُاَّلل
َ اٌ َع ْجد
َ د٠ِشد

“Huwag ninyong hangarin ang kamatayan dahil ang kasunod nitong pighati o hirap ay napakatindi.
Isa sa mga (biyayang) nakapagpapasaya ay ang pamumuhay ng matagal ng isang alipin
habang nagagabayan ni Allah sa paghingi ng tawad.” (8)
Nakarinig si ‘Abdullah ibnu ‘Umar (kalugdan nawa siya ni Allah) ng isang lalaking humihiling ng kamatayan, sinabi niya
dito, “Huwag kang maghangad ng kamatayan dahil papanaw ka din. Manalangin ka kay Allah ng kaayusan dahil ang
pumanaw ay nalalantad sa matinding pagdurusa.”
Sabi ni Imam ibnu Rajab (kaawaan nawa siya ni Allah), “Marami sa mga matutuwid na tao ang naghangad ng
kamatayan habang sila ay malulusog, subalit nang dumatal ito sa kanila ay kinamuhian nila dahil sa hirap nito. Kabilang
na sa kanila si Abud-Dardaa’ at Sufyaan ath-Thawri, paano pa kaya sa iba?”
Kung ang paghahangad ng kamatayan ay dahil sa dumarating na pinsala o pagsubok sa mga makamundong bagay, ito ay
ipinagbabawal dahil nangangahulugan ito ng kawalan ng pagtitiis sa kanyang pinagdaraanan.
Naiulat mula kay Anas bin Maalik (kalugdan nawa siya ni Allah), na ang Propeta  ﷺay nagsabi,

ْ ُْ َ َّٓأ َ َحدُ ُو١ََّّٕ َ َز٠ال
:َمُ ًْ١ٍْ َفَئ ِ ْْ َوبَْ الثُدَّفَب ِعَلف,صبثَُٗ
ُ ِ ْٓ
ِ َدْٛ َّ ٌا
َ َ ض ٍ ّسأ
ْ َذ
ْ َذ
ْ ٔ ِإذَا َوبَِّٟٕفََٛ رٚ,ٟ
ْ ٔ َِب َوبِٟٕ١ِ ْ َُّأَحُٙ ٌٍَّا
ٌِٟ  ًْسا١فَبحُ َخَٛ ٌا
ٌِ  ًْسا١َبحُ َخ١اٌ َح
َ

“Walang sinoman sa inyo ang dapat na maghangad ng kamatayan dahil (lamang) sa pinsalang
dumating sa kanya. Subalit kung napipilitan siyang gawin ito, ang marapat niyang sabihin ay,
Allahumma ah-yeenee maa kaanatil-hayaatu khayran lee, wa tawaffinee idhaa kaanatil-wafaatu
khayran lee “O Allah, panatilihin po Ninyo akong buhay hangga’t nakabubuti para sa akin ang buhay
at kunin ninyo ang Aking buhay kung ang pagpanaw ang higit na mas mainam para sa akin.” (9)
Ang sinabi niyang “dahil (lamang) sa pinsalang dumating sa kanya” ay nangangahulugan ng makamundong pinsala (o
paghihirap) gaya ng karamdaman, pagkawala ng yaman, mga anak at iba pang katulad nito. Kung ang ikinatatakot naman
niya ay pinsala sa kanyang pananampalataya gaya ng fitnah ay walang problema sa ganitong paghahangad ng
kamatayan, tulad ng mga babanggitin sa ibaba.

Marahil siya na naghahangad ng kamatayan upang makapagpahinga sa mga pinsalang ito ay madagdagan lamang ang
kanyang mga paghihirap nang hindi niya nalalaman.
Isinalaysay mula kay ‘Aa’ishah (kalugdan nawa siya ni Allah) na may nagsabi,

ْ ا ْظز ََسا َحٚ،
ْ  َِبر،َاَّللِ
َّ ٍَّص
َّ يٛظ
َّ يٛظ
:لَبيَٚ
ُ ت َز
ُ بز
َ اَّللُٝ
َ َض
ِ فَغ,ذ
َ ٚ
َ ُاَّللِ
َ ٠َ
َ َُ ٍَّظ
َ ِٗ ١ْ ٍَع
َ َُذفُ ََلَٔخ
ُ  ُح َِ ْٓ٠ ْعز َِس٠َ  ِإَّٔ َّب
ُٗغ ِف َسٌَ 
“O Sugo ni Allah, namatay si fulaanah at nakapagpahinga na siya.”
Nagalit ang Sugo ni Allah at sinabi niya, “Ang tanging nakapagpapahinga ay siyang napatawad.” (10)
Ikalawa: Mayroon ding mga sitwasyon na pinapayagan ang paghahangad ng kamatayan, kabilang dito ang mga
sumusunod.
1. Siyang natatakot para sa kanyang pananampalataya dahil sa mga fitnah(kalamidad o tukso na maglilihis sa kanya
mula sa kanyang pananampalataya)
Walang pag-aalinlangan na ang pagkamatay ng isang tao na maglalayo sa kanya mula sa fitnah, kahit pa ang mga gawain
niya ay kakaunti—ay mas maniman para sa kanya kaysa ang malagay sa fitnah ang kanyang pananampalataya. Hinihiling
natin kay Allah ang Kanyang pangangalaga.
Naiulat mula kay Mahmood ibn Labeed (kalugdan nawa siya ni Allah) na ang Propeta  ﷺay nagsabi,

ْ ُلٍَِّخَٚ ،اٌ َّب ِي
ْ ََ ْى َسُٖلٍَِّخ٠ٚ،
ْ ْٓ ِ
ْ ََ َ َّباث ُْٓآدُٙ ُ٘ َ ْى َس٠َبْ
ة
ِ ِٓ ِِ ْ ٌْس ٌِ ٍْ ُّؤ١دُ  َخْٛ َّ ٌ ْاٚ،
ِ عب
َ اٌ َّب ِيأَلَ ًُّ ٌِ ٍْ ِح
ِ اثَْٕز
َ اٌ ِفزَْٕ ِخ
َ ُدْٛ َّ ٌا:

“Dalawang bagay ay kinamumuhian ng anak ni Adam: ang kamatayan—(kahit pa) ang kamatayan ay
mas mainam sa mananampalataya kaysa sa fitnah, at ang kakaunting yaman—samantalang ang mas
kakaunting yaman ay (nangangahulugan ng) mas kaunting paghahatol.” (11)
Ang kapahintulutan ng paghahangad sa kamatayan sa mga ganitong sitwasyon ay itinuro din sa sa panalangin ng Propeta

ﷺ,

َ ْهَ ١ٌَ ِإِٟٕض
ْٛ
ْ ِ ِإذَاأ َ َز ْددَ  ِث ِعجَبدِنَ فِزَْٕخًفَب ْلجَٚ
ٍ ُ  َْس َِ ْفز١غ

“At kung itatakda Ninyo ang fitnah (sa mga tao)
ay kunin Ninyo ako tungo sa Inyo nang hindi nalalagay sa fitnah.” (12)
Sinabi ni Imam Ibnu Rajab (kaawaan nawa siya ni Allah), “Ito ay pinahihintulutan ayon sa nakararaming iskolar.”
Batay dito, ang mga ulat mula sa mga Salaf na sila ay naghahangad ng kamatayan ay dapat maunawaan na sila ay
naghahangad nito dulot ng pangamba mula sa fitnah.
Iniulat ni Imaam Malik na sinabi ni Sa’eed ibnul-Musayyib, “Nang dumating si Umar ibnul-Khattaab mula sa Mina,
pinaluhod niya ang kanyang kamelyo sa al-Abtah, nag-ipon siya ng ilang tumpok ng maliliit na bato at inilagay niya dito
ang kanyang balabal. Pagkatapos ay iniangat niya ang kanyang mga kamay tungo sa kalangitan at nanalangin siya, “O
Allah, ako ay tumanda na at humina na ang aking kalakasan. Naglipana ang aking mga nasasakupan ra’iyyaty . Kunin
Niyo na po ako na walang pagkukulang at walang pagpapabaya.” Sabi ni Sa’eed, “Hindi pa natatapos ang Dhul-Hijjah ay
pinaslang na sa ‘Umar (kalugdan nawa siya ni Allah).”
Sabi ni Abu Hurayrah (kalugdan nawa siya ni Allah), “Sinomang makakita na ibinibenta ang kamatayan, bilhin niya ito
para sa akin” (13)

2. Kapag ang kamatayan ay pagiging Shaheed sa landas ni Allah.
Maraming hadeeth ang naiulat hinggil sa kainaman ng paghahangad ng kamatayan sa ganitong kalagayan,
Iniulat ni Abu Hurayrah (kalugdan nawa siya ni Allah) na ang Propeta  ﷺay nagsabi,

ُ َ الأ َ ْْأْٛ ٌَ
،َّخٍ٠ظ ِس
َ ش َّك
َ ف
َ ٍَْ  َِبلَ َعدْدُ خٟأ ُ َِّ ِزٍَٝع
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ ًِ ١ظ ِج
َبث ُ َُّأ ْلز َ ُ١ ْث ُ َُّأح،بث ُ َُّأ ْلزًَُ١َ ْث ُ َُّأح،اَّللِ
ً
َ ٟأ ُ ْلزًَُ ِفِّٟٔ َ  ِددْدُ أَٛ ٌََٚ 

“Kung hindi (lang) magiging mahirap para sa aking Ummah ay hindi ako magpapaiwan sa anumang
hukbo. Pinapangarap kong mapaslang sa landas ni Allah, at pagkatapos ay muling mabuhay
upang mapaslang at pagkatapos ay muling mabuhay upang mapaslang.” (14)
Hinangad ng Sugo  ﷺna mapaslang sa landas ni Allah at ito ay dahil lamang sa mataas na kahigitan ng Shahadah
(pagiging martir).
Ang Propeta  ﷺay nagsabi,

ُّ ٌَبشيَا
َّ ٌَاَّللَا
َّ َٗقثٍََّغ
َّ ظأَي
فِ َسا ِش ٍَِٗٝع
ِ َدَٙ ش
َ  ِإ ْْ َِبدَ ٚ
ِ بدَح َ ِثَٙ ش
َ َِ ْٓ
ِ َِٕ ُاَّللُ
ٍ ص ْد
َ اء

“Sinomang manalangin kay Allah ng Shahadah (pagiging martir) nang mayroong katapatan sidq,
paaabutin siya ni Allah sa antas ng mga martir kahit pa siya ay namatay sa kanyang higaan.” (15)
Ang mga Salaf (kalugdan nawa sila ni Allah) ay iniibig ang kamatayan sa landas ni Allah.
Sinabi ni Abu Bakr (kalugdan nawa siya ni Allah) hinggil sa sinungaling na si Musaylimah nang siya ay nag-angkin ng
pagka-propeta, “Sumpa man kay Allah! Lalabanan ko sila sa pamamagitan ng mga taong nagmamahal sa kamatayan
gaya ng pagmamahal nila sa buhay.”
Nagsulat si Khalid bin Waleed (kalugdan nawa siya ni Allah) para sa mga taga Persia (at sinabi niya dito), “Sumusumpa
ako sa Kanya na walang ibang diyos liban Siya, tiyak na magpapadala ako sa inyo ng mga taong nagmamahal sa
kamatayan gaya ng pagmamahal ninyo sa buhay.”
Tunay na ang antas na ito ay kanais-nais at huwag nawa ito ipagkain sa atin ni Allah. Ang paghahangad nito ay (isang
bagay na) kapuri-puri sa lahat ng aspeto nito. Ang sinomang nagawaran nito ay hindi mapagkakaitan ng pabuya ng mga
mabubuting gawain na dahilan upang mamuhay—na mas mainam kaysa sa kamatayan. Katiyakan din na ang nagtamo
ng antas na ito ay iliigtas ni Allah mula sa pagsubok/parusa sa libingan.
Iniulat ni Salmaan (kalugdan nawa siya ni Allah): Narinig ko ang Sugo ni Allah  ﷺna nagsasabing

ُ ِزثَب
،بِ ِٗ
َ َ ِبَ١ص
ِ َ١ِلٚ
ِ  ٌْس١ٍَخٍ َخ١ْ ٌَٚ
ِ ْٓ ِ
َ  ٍسْٙ ش
َ ٍَ ْٛ َ٠ط
ْ َِِٓ َ أٚ،ُ
اٌفَزَّبَْ
َ ْع ٍَُّٗ َ٠ َوبَْ ِٞع ٍَُُّٗاٌَّر
َ ٞ
َ  ِٗ١ْ ٍَع
َ ٜإِ ْْ َِبدَ  َج َسَٚ 
ِ ِٗ ١ْ ٍَع
َ ُٗز ْشل
َ أُجْ ِسٚ،ُ

“Ang isang araw o gabi sa Ribaat (o pagdepensa sa hangganan ng teritoryo ng mga muslim) ay higit
pang mainam kaysa sa pag-aayuno at pagdarasal sa gabi sa loob ng isang buwan. Kapag siya ay
namatay, jara igagawad sa kanya ang gantimpala ng mga gawain kinagawian niyang gawin,
pagkakalooban siya ng biyaya at magiging ligtas siya mula sa dalawang nag-uusig (ang mga anghel
na sina Munkar at Nakeer (sila ang naitalaga para sa pag-uusig/pagtatanong sa libingan).” (16)
Bilang pagbubuod: Makrooh para sa isang Muslim na maghangad ng kamatayan kung ito ay dahil sa makamundong
pinsala o pagsubok. Bagkus, ang marapat sa kanya ay magtiis at humingi ng tulong kay Allah. Hinihiling natin kay Allah na
mapagtagumpayan mo ang anumang paghihirap na iyong pinagdaraanan.
At si Allah ang higit na nakakaalam.
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