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O muçulmano ao morrer, continua tendo direitos sobre os seus irmãos de fé,
alguns deles:
Prepará-lo adequadamente, para o sepultamento, conforme rege a Religião
Islâmica, da seguinte forma:
1- Lavá-lo em lugar adequado, longe de qualquer tipo de impurezas, só podendo
estar junto a ele, as pessoas mais próximas do mesmo sexo, que sejam de
confiança e que conheçam os rituais islâmicos, não podendo ultrapassar o
número necessário de pessoas para prepará-lo.
2- Tirar todas as roupas que o falecido esteja vestindo,
3- Cobrir suas partes íntimas, não podendo ser vistas em hipótese alguma, essas
partes são: do umbigo aos joelhos, no caso dos homens, e do tórax aos joelhos,
no caso das mulheres,
4- Inclinar seu tórax levemente para frente, massageando suavemente três vezes
o seu abdômen, para expelir qualquer impureza que esteja nos canais,
5- Lavar suas partes íntimas, usando qualquer pano enrolado na mão, para que
não haja o toque direto com estas partes, como também, evitar olhá-las,
6- Lavar e enxaguar toda a cabeça com sabonete,
7- Lavar todo seu corpo, iniciando pelo lado direito, depois o lado esquerdo, da
cabeça aos pés, ensaboando e enxaguando-o três vezes,
8- Secar todo seu corpo (e perfumá-lo, se possível), mantendo suas partes íntimas
cobertas,
9- Enrolar seu corpo com mortalhas (brancas e sem costuras, se possível), sendo
aconselhável, atender o número necessário de peças para os homens e para as
mulheres:
a- Homens: Três mortalhas, uma que cubra do ombro até os joelhos, outra do
umbigo até os pés, a terceira que cubra todo o corpo, inclusive o rosto, deixando
uma sobra de um palmo além da cabeça e um palmo além dos pés, amarrando as
sobras da cabeça, dos pés e o meio do corpo, com três tiras, dando um nó leve,

b- Mulheres: Cinco mortalhas, além das três dos homens, uma para a cabeça,
como se fosse hijab, e outra para o tórax,
Após este ritual, o falecido é colocado diante das pessoas para ser feita a oração
fúnebre sobre ele.

