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Illustreret vejledning i  

muslimsk begravelse (janazah) 

 – trin for trin 

Udarbejdet af Mohamed Ebrahim Siala 

   

ANERKENDELSER 

Først og fremmest går al lovprisning til Allah; vi lovpriser Allah og beder om Allahs hjælp og 
tilgivelse. Uden Allahs vejledning og hjælp kan man intet opnå. 

Bag ved ethvert foretagende findes individer, som gør det muligt. Denne vejledning i janazah 

er ingen undtagelse. Min oprigtige taknemmelighed og anerkendelse går til alle brødre og 
søstre I Salman Al - Farisi Islamic Centret. 

Nogle af dem, der skal nævnes for deres hjælp er: Br. Sheik Aqeel Al - Maqtary, Br. Sheik 

Magdy Wardah, Br. Awad Elgarguri, Sr. Huda (Christine Dodge), Br. Mansour Al - Mutairi, Br. 

Ghassan Al - Soraihi, Br. Umar Gunderson, Br. Abdennour Moussaoui, Br Abdulsalam Saif, Br 
Ali Al-Shomrani og mange andre. 

De har givet af deres tid og af deres viden, dag efter dag, til at gennemgå, korrigere, tegne og 
tilføje, og de har altid været villige med at tilbyd deres hjælp. 

Jeg beder Allah om at acceptere vores anstrengelser, om at se bort fra vores 

utilstrækkeligheder og til at overøse os med Hans barmhjertighed i denne verden og i den 
næste.   
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INDLEDNING 

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den mest Nådige 

Al lovprisning tilhører Allah; vi lovpriser Allah og beder om Allahs hjælp og tilgivelse. Og vi 

søger tilflugt hos Allah, den Ophøjede, fra det onde i os selv. Den, der er blevet vejledt af 

Allah, kan ikke ledes på afveje, og den, der er ledt på afveje, kan ingen lede på rette vej 
undtagen Allah. 

Og jeg bevidner, at der ikke findes nogen gud, som er værdig til at blive tilbedt undtagen 

Allah, den Ophøjede. Jeg bevidner yderligere, at Muhammed er Hans sande tilbeder og 

budbringer; må Allah overøse ham med fred og velsignelser. 

Allah fortæller os I Koranen: “Oh, I troende! Frygt Allah, som Allah bør frygtes, og dø 
ikke, undtagen i en tilstand af islam….” (Koranen 3:102). 

“Oh menneskehed! Vær taknemmelig overfor jeres Herre, som skabte jer fra en 

enkelt sjæl, og fra denne skabte dens mage, og Allah skabte fra dem begge mange 

mænd og kvinder, og frygt Allah gennem dem, som I kræver jeres gensidige ret fra, 

og bryd ikke slægtskabet. Sandeligt, Allah våger over jer.” (Koranen 4:1). 

“Oh I troende! Oprethold jeres pligt overfor Allah, og tal altid sandt. Allah vil vejlede 

jer til at udføre gode gerninger og vil tilgive jeres synder. Og den, der adlyder Allah 
og Hans budbringer; sandeligt vil han få stor medgang.” (Koranen 33:70-71). 

Vid at den mest sandfærdige bog er Allahs bog (Koranen), og at den bedste vejledning er den, 
I får fra Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham). 

Som muslimer må vi alle underkaste os Allahs vilje og Allahs bud. Disse bud finder vi i 

Koranen, Allahs ord, og i Sunnaen, de oprindelige vejledninger fra Profeten Muhammed (Allahs 

fred og velsignelser med ham), og i dét, som hans følgesvende sagde og gjorde af det, han 
ikke brød sig om. 

Allah siger I Koranen: “I denne Koran har vi til gavn for menneskeheden forklaret alle 

sammenligninger.” (Koranen 18:54), ”Og vi har nedsendt jer Bogen til forklaring af 

alting: en vejledning, en barmhjertighed, og glade budskaber.”  (Koranen 16:89). 

Sunnaen er den sekundære kilde for islamisk lov; den indeholder profetens ytringer, 

handlinger, og dét, som hans følgesvende gjorde, og som han ikke tog afstand fra. Allah siger i 

Koranen, at Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) ikke taler på egne 

vegne, men er inspireret af Allah: ”Ej heller taler han af egen lyst og eget ønske; det er 

udelukkende inspiration, sendt ned til ham.” (Koranen 53: 3-5). 

Gennem Koranen er muslimerne påbudt at følge Profetens sunna (Allahs fred og velsignelser 
med ham); dette betyder at vi skal følge og praktisere Profetens befalinger. 

Allah siger I Koranen: “Hvad Profeten end beordrer jer til at gore, I bør gøre det, og 

hvad han forbyder jer, bør I afstå fra.” (Koranen 59: 7), “Det eneste, de troende siger, 

når de bliver kaldt til Allah og Hans udsending, for at denne kan dømme imellem 

dem, er: "Vi hører og adlyder!" Sådan er de succesfulde. Og enhver, der adlyder Allah 

og Hans budbringer, frygter Allah og udfører sine pligter, de vil være succesfulde.” 
(Koranen 24: 51-52). 
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Efter Profetens bortgang sørgede hans følgesvende ihærdigt for at bevare profetens sunna. 

Hver af dem forsøgte at finde ud af, hvad Profeten gjorde eller sagde i visse situationer, og 
nedskrev det derefter. 

Senere brugte mange lærde deres liv på at undersøge dem, der overleverede sunnaen; de 

opsamlede de autentiske hadith. Blandt disse lærde er Imam Bukhari og Imam Muslim; begge 

skrev bøger, som indeholder de autnetiske hadith. 

Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) viste os i mange autentiske hadith, 

hvordan og hvad man siger og gør i hverdagen. 

Allahs sidste åbenbaring understreger, at islam er den fuldendte religion: “I dag har Jeg 

fuldendt jeres religion for jer, skænket jer Min gunst og valgt islam som jeres religion for jer.” 

(Koranen 5:3). Derfor passer det os som muslimer at følge Allahs og Hans budbringers 

fuldendte vejledninger, som forskrevet i Koranen og i Sunna. 

Desværre lytter folk til det ene og det andet, og de ser ikke-muslimers made at udføre tingene 

på, hvorefter de kopierer denne adfærd, hvorefter adfærden bliver til normen. Profeten 

Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) forudså dette, da han sagde: ”I ville følge 

ad den samme vej, som dem, der kom før jer, tomme for tomme, trin for trin, sådan 

at hvis de var trådt ind i et Dhab-hul (ørkenfirbens hule), ville I også gå derind.” De 

(Profetens følgesvende) spurgte ham: ”Med dine ord ”dem, der kom før jer” mener 
du jøder og kristne?” Han svarede: ”Hvem ellers?!” (Bukhari og Muslim). 

Nogle muslimer siger: “I vores land gør vi tingene på dén og på dén måde, så det må være 
den rette måde.” Andre siger: ”Vi tror, at denne måde er bedre end andre måder.” 

Så længe denne tendens hos muslimerne til at følge det blinde øje og dermed følge deres 

forgængeres eller stammes kulturarv bliver ved, og så længe muslimerne ikke gider tage ved 

lære af og praktisere den rene visdom, Koranen og den autentiske sunna, vil mere og mere 
splittelse ramme den muslimske ummah. 

Islams budskab dækker alle aspekter af livet og påbyder alle de ting, som gavner en person i 
dette liv og i det Hinsides. 

Dette betyder, at man skal vise omsorg for en døende person gennem at fremsige du´a for 

ham, gennem at vaske ham og indhylle hans krop, og at holde begravelsesbønnen (janazah) 

for ham (hvor folk beder Allah om at tilgive ham og have barmhjertighed med ham), og 
derefter at lægge ham i graven. 

Omsorgen strækker sig også til hans familie gennem at trøste hans slægtninge og at dele 
deres sorg med dem, at tilbyde kondolencer, sympati og støtte. 

I håb om at udfylde behovet for en nem begravelsesvejledning for alle muslimer har jeg fulgt 

metoder, der er beskrevet i autentiske hadith, tilføjet forklarende trin-for-trin notater og flere 
illustrerede tegninger. 

Jeg har også medtaget en indledning omkring vigtigheden af at følge Koranen og Profetens 

sunna (Allahs fred og velsignelser med ham), og en forklaring af lærdes afgørelser om emner, 
der bør være kendt af enhver muslim. 
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A) DØDEN 

Dette emne er meget vigtigt, fordi enhver af os en dag kommer til at opleve døden. 

Næsten hver dag hører vi om nogens død, alligevel ignorerer folk det faktum, at de selv vil dø 

en dag; de fortsætter med deres liv, som om intet er sket, for de føler, at deres tid endnu ikke 
er kommet. 

Allah siger i Koranen: “Enhver kommer til at smage døden. Og først på Dommedag vil I 

få udbetalt jeres fulde løn. Og enhver, som bliver fjernet fra ilden og tilladt at træde 

ind i Paradis; denne person er i sandhed succesfuld. Livet i denne verden er kun en 

nydelse af bedrag:” (Koranen 3:185), ”Enhver sjæl skal komme til at smage døden.” 
(Koranen 29:57) 

I en troværdig hadith siger profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham): 

“Ihukom ødelæggeren af glæder: døden – ikke én dag vil gå forbi graven uden at (døden) vil 

sige: Jeg er afsideshedens hus; Jeg er ensomhedens hus; jeg er et hus af jord, jeg er ormenes 

hus.” (Tirmidhi) 

Kendskab til dødens realiteter hjælper folk med at forstå den og til at forberede sig til dens 
komme. 

Døden er kun en overgang mellem den ene verden til den næste, på samme måde som 
fødslen. Ingen ved, hvor og hvornår han skal dø, eller hvordan. 

Derfor siger Allah i Koranen, i sura Luqmân: ”Ej heller ved nogen, hvad han vil tjene i 

morgen: ej heller ved nogen, i hvilket land han skaldød. Sandelig, al viden er hos 

Allah, og Allah har kendskab til alting.” (Koranen 31:34) 

Islam er den eneste religion, som forklarer døden i alle deteljer; hvordan den sker, og hvad 
muslimer bør gøre før, under og efter en muslims død. 

Allah har givet engle ansvar for at tage vores sjæle ud af vores kroppe. I Koranen kalder Allah 
ærkeenglens for ”Dødsenglen”. 

Allah siger i Koranen: ”Sig: Dødsenglen, udpeget af Dig, vil tage jeres sjæle, og derefter 
vil I blive bragt tilbage til jeres Herre.” (Koranen 32:11) 

Døden involverer smerte og trængsler, som nævnt i denne troværdige hadith: “Da profeten 

Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) lå for døden, stak han sine 

hænder i et stort vandfad ved siden af sig og strøg hænderne over sit ansigt, mens 
han sagde: Oh Allah, hjælp mig gennem dødens trængsler og pine.” (Tirmidhi) 

Til de pligt-  og rettroende siger Allah i Koranen: “Dem, der har sagt: Allah er vores here, 

og derefter blev retskafne, til dem vil englene komme og sige: Vær ikke bange eller 

sørgmodige, men modtag gode nyheder om Paradis, som I er blevet lovet. Vi er jeres 

beskyttere i dette liv og i det Hinsides; hvor I vil få alt, hvad I ønsker; hvor I vil få 
alt, hvad I beder om.” (Koranen 41:30-31) 

Allah siger også: “Når englene tager livet fra de retskafne, siger englene til dem: fred 

være med jer; træd ind i Paradis på grund af de gode gerninger I plejede at udføre (i 

levende live).” (Koranen 6:32) 
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Til de vantro siger Allah i Koranen: “Hvis bare I kunne se med, når englene tager de 

vantros sjæle; når de slår deres ansigter og deres rygge og siger: Smag ildens straf. 
Dette er, hvad jeres egne hænder har frembragt.” (Koranen 8:50-51) 

Allah siger også:”Hvis bare i kunne se med, når lovovertræderne gennemgår dødens 

trængsler, og når englene strækker deres hænder ud og siger: Giv os jeres sjæle; I dag vil I 

blive godtgjort gennem fornedrelsens pine til gengæld for, at I talte usandt om Gud og afviste 
hans tegn med hovmod.” (Koranen 6:93) 

Graven er den første af posterne i det Hinsides. Profeten Muhammed (Allahs fred og 

velsignelser med ham) sagde: ”Når den afdøde er lagt i graven, og når hans venner 

forlader ham, vil han høre deres fodtrin; derefter vil to engle sætte ham op og spørge 

ham: ”Hvad sagde du om denne mand (Muhammed – Allahs fred og velsignelser med 
ham)?” Den troende vil sige: ”Jeg bevidner, at han var Allahs budbringer…” 

De (to engle) vil sige til den afdøde: ”Se din plads i Helvede. Allah har udskiftet den 
med en plads i Paradis. De vil se den (pladsen) sammen”. 

Men den vantro, eller hykleren, vil sige, når han bliver spurgt om Muhammed (Allahs 

fred og velsignelser med ham): ”Jeg ved det ikke! I plejede at sige det samme som 

de andre.” De to engle vil sige til ham: ”Hvordan kan det være, at du ikke ved det, og 

at du ikke har læst om ham?” Så vil de slå ham hårdt med en metalhammer. Dette vil 

få ham til at skrige af smerte, og alle hans omgivelser vil høre ham, undtagen 
mennesker og jinn.” (Bukhari og Muslim) 

En anden troværdig hadith, fortalt af Imam Ahmed, beretter, at Profeten Muhammed (Allahs 

fred og velsignelser med ham) sagde to eller tre gange: ”Søg tilflugt hos Allah fra gravens 

straf”, og derefter sagde han: ”Når en troende er ved at forlade denne verden, vil 

engle med strålende ansigter stige ned til ham fra himlen med et svøb fra Paradiset 
og med parfume fra Paradiset, og de vil sidde så langt fra ham, som øjnet kan se. 

Derefter kommer Dødsenglen og sidder ved hans hoved og siger: ”Oh, du gode sjæl, 

kom ud og mød Allahs tilgivelse og accept.” Sjælen vil komme ud så blidt som en 
dråbe fra en vandhane, og han vil gribe den. 

Derefter vil de andre engle tage sjælen fra Dødsenglen, og de vil svøbe den i 

Paradisets svøb pog parfumere den med Paradisets parfume; duften vil være som 
den sødeste moskus, man kan finde i hele verden. 

De vil tage den velduftende sjæl med sig op, og hver gang de passerer en gruppe 

engle, vil de spørge: “Hvem er denne gode sjæl?” Englene, der ledsager sjælen, vil 

svare ved at anvende den bedste af de navne, som mennesker har kaldt ham i hans 

levetid: ”Dén og dén, søn af dén og dén.” Når de når til den første himmel, vil de 

bede om at komme ind, og portene vil åbne sig for dem. 

Det same vil ske i de følgende himle, indtil de når den syvende himmel, og Allah 

siger: “Notér min slaves bog på det højeste sted og tag ham tilbage til jorden, for jeg 

skabte mennesket af jord, og til jord skal det vende tilbage, og fra jord skal det blive 
hentet en anden gang.” 

Sjælen vil komme tilbage til kroppen, og to engle vil komme til ham, sætte ham op og 

spørge ham: ”Hvem er din herre?” Han vil svare: ”Allah er min herre.” De vil spørge: 

”Hvad er din religion?”, og han vil svare: “Islam er min religion.” De vil spørge igen: 



7 
 

”Hvem er den mand, der blev sendt til jer?”  Han vil svare. ”Det er Allahs 

budbringer.” De vil spørge: ”Hvad er din lære?” Han vil svare: ”Jeg læste Allahs bog, 
troede på den og erklærede den som sandt.” 

Så vil der blive sagt: “Min slave har talt sandt, spred derfor paradisets tæpper ud 
foran ham, iklæd ham Paradisets klæder og åbn porten til paradis for ham.” 

Derefter vil noget af glæden og duften komme til ham; hans grav bliver gjort 

rummelig for ham så langt, han kan se; en mand med pragtfuldt ansigt, smukke 

klæder og velduftende parfume vil komme til ham og sige: ”Fryd dig ved dét, der 
glæder dig, for i dag er dagen, som du er blevet lovet”…. 

Han vil spørge: “Hvem er du, for dit åsyn frembringer elskværdighed?” Manden vil 

svare: ”Jeg er dine gode gerninger.” Så vil han sige: ”Oh Allah, lad det blive Timen, 

så jeg kan vende tilbage til min familie og min ejendom.” 

Men når en vantro er i færd med at forlade denne verden, vil engle med grimme 

ansigter stige ned til ham fra himlen med et hårdt og groft svøb, og de vil sidde så 
langt væk fra ham, som øjet kan se. 

Derefter vil Dødsenglen komme og sidde ved hans hoved og sige: ”Oh, du onde sjæl, 
kom ud og mød Allahs vrede og misbilligelse.” Så vil den opløses i hans krop. 

Dødsenglen trækker den ud så voldsomt som spyt slynget ud af vådt uld, og han vil 

gribe den og iklæde den det grove svøb, fra hvilket der vil komme en stank så slem, 

som den værste stank i hele verden. 

Såtager de den stinkende sjæl med sig op, og hver gang de passerer en gruppe 

engle, vil de spørge: “Hve mer dnene onde sjæl?” Englene, der ledsager sjælen, vil 

svare ved at bruge de værste navne, som folk har kaldt ham i løbet af hans livstid: 

”Dén og dén, søn af dén og dén.”. Da de når den første himmel, vil de bede om at få 
lov til at komme ind, og portene vil ikke åbne sig for dem. 

Derefter reciterede profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) dette 

vers fra Koranen:”Himlens porte vil ikke blive åbnet for dem.” (Koranen 7:40); 

Profeten Muhammed (Allahs fre dog velsignelser med ham) fortsatte ved at sige: 

”Derefter vil Allah sige: ”Notér denne bog på det nederste sted”, og hans sjæl vil 
falde ned til jorden. 

Så citerede Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) et andet sted 

fra Koranen: ”Den, der tilskriver Allah partnere, er som en, der falder ned fra himlen 

og er blevet opsnappet af fugle, eller som en, der med vinden falder på et fjernt 

sted.” (Koranen 22:31) 

Derefter vender sjælen tilbage til kroppen, og to engle vil komme til ham, sætte ham 

op og spørge ham: “Hvem er din here?”. Han vil svare: ”Min herre? Det ved jeg ikke.” 

De vil spørge ham: “Hvad er din religion?”, og han vil svare: “Min religion? Åh, jeg 
ved det ikke.” 

De vil spørge ham igen: “Hvem er den mand, der blev sendt til jer?” Han vil svare: 

”Åj, jeg ved det ikke.” Så vil det blive sagt til ham: ”Han har løjet, spred derfor 
helvedesildens tæpper ud foran ham, og åbn op for helvedesildens porte.” 
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Så vil noget af dens hede og gift komme til ham; hans grav vil blive gjort mere trang 
for ham, sådan at hans ribben bliver presset sammen i den. 

En mand med et forfærdeligt ansigt, grimme klæder og afskyelig stank vil komme til 

ham og sige: ”Sørg over dét, der mishager dig, for i dag er dagen, du er blevet lovet.” 

Han vil spørge: ”Hvem er du, for dit åsyn frembringer ondskab?” Manden vil svare: 

”Jeg er dine onde gerninger. ” Så vil han sige: ”Oh Allah, bring ikke Timen.” (Ahmed) 

Alt dette endnu før Dommedag er oprundet! Derfor minder jeg mig selv, og jeg minder jer, 

mine brødre og søstre, om at forberede jer til denne dag; forbered jer gennem virkeligt og 

oprigtigt at overgive jer selv til Allah; udfør gode gerninger i henhold til Allahs påbud i Koranen 
og i henhold til Profetens lærdom. 

Undgå alle forkerte og onde ting, som Allah og Profeten har bedt jer om at undgå, men forsink 

det ikke, og forhal det ikke, for I ved ikke, hvornår døden vil komme. 

Følgende er enkle trin-for-trin procedurer for en muslimsk begravelse, hvori jeg vil forklare, 

hvad der bør gøres islamisk set, når døden indtræder. 

  

1) NÅR EN MUSLIM NÆRMER SIG DØDEN 

Man bør informere den døendes familiemedlemmer og hans mest fromme venner, og de bør 

være ved hans side for at hjælpe hans tanker til at vende sig mod Allah, for blidt at opmuntre 

ham til at angre, for at minde ham om sine gode gerninger, som han har udført, for at minde 

ham om Allahs barmhjertighed og Allahs tilgivelse, med den hensigt at han imødeser Allahs 
barmhjertighed og velvilje. 

Allah siger i Koranen: “Den, der fortvivles over Allahs barmhjertighed, er af dem, som 

er misledt.” (Koranen 15:56) 

Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde:” Lad ikke nogen muslim 
dø uden at han forventer og håber på det bedste fra Allah.” (Muslim) 

De, der er i nærheden af en døende muslim, bør gore følgende: 

De bør være venlige og tålmodige. 

De bør aldrig lade ham alene. 

De bør give ham håb, og ikke tillade ham at falde sammen af smerte eller i panik. 

De bør foranledige ham meget varsomt (opmuntring uden pres) fra tid til anden at udtale 

trosbekendelsen: "La ilaha ella Allah", som betyder ”Der er ingen gud undtagen Allah”, på en 
venlig og bestemt måde, for dette kan blive hans sidste ord. 

Abu-Saeed Al-Khuduri beretter, at Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) 
har sagt: “Hjælp muslimer, der er ved at dø, til at sige “La ilaha ella Allah’ " (Muslim). 

De bør lave du´a (anråbelser) til Allah for at hjælpe ham med at komme gennem situationen 

med lethed, og for at Allah skal tilgive ham. 
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 NOTE: 

Der findes intet troværdigt bevis på, at man skal læse sura (Yasin) ved siden af en døende 

muslim. 

Der findes intet troværdigt bevis på, at den døende muslim skal lægges i retning af Qiblah. 

Der findes intet troværdigt bevis på, at man skal lægge Koranen under den døendes hoved. 

Der findes ingen islamisk lærdom, som kræver at man beder en junub (som ikke har taget bad 
efter sex) eller en menstruerende kvinde til at forlade værelset.  

 

2) KORT EFTER DØDENS INDTRÆDEN 

 Når en person er blevet erklæret død, bør familiemedlemmerne på stedet: 

Lukke den afdødes øjne. 

Um Salma beretter, at “Da hendes mand døde, lukkede Profeten Muhammed (Allahs 
fred og velsignelser med ham) hans øjne.” (Muslim) 

De br binde hans underkæbe fast til hovedet, så den ikke falder ned. 

De bør dække hans krop fuldstændig med et rent klæde. 

Aisha beretter, at “Muslimerne dækkede Profeten Muhammeds krop (Allahs fred og 
velsignelser med ham), da han døde.” (Bukhari og Muslim) 

De bør lave du´a (anråbelser) til Allah for at tilgive ham. 

De bør skynde sig med at forberede kroppen til vask, indhylling og begravelse. 

Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: “I bør skynde jer med 
hans begravelse.” (Bukhari og Muslim) 

De bør betale hans gæld med hans penge, eller, hvis der ikke er nok, af familiemedlemmernes 

eller slægtningenes penge; dette er meget vigtigt, idet Profeten Muhammed (Allahs fred og 

velsignelser med ham) opfordrede muslimerne til at betale den afdødes gæld.  

NOTE: 

Der er ingen islamisk lære, der henviser til at lægge Koranen under den afdødes hovedpude. 

Der findes ingen islamisk lærdom, som kræver at man beder en junub (som ikke har taget bad 
efter sex) eller en menstruerende kvinde til at forlade den afdødes værelse.  

Der er intet i islam, som henviser til at sætte blomster, stearinlys el.l. i den afdødes værelse. 
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B) SORG OVER DE DØDE 

Det er tilladt i islam at sørge over de døde, men der er stor forskel mellem dét, som er tilladt i 

islam, og dét, som nogle muslimer praktiserer i dag. 

Sorg er en normal reaktion ved en elsket persons bortgang, og det er tilladt i islam at græde 

over den døde. Det er derimod forbudt at udtrykke sorg gennem højlydt jamren, 

højlydt skrigen, at slå sig selv i ansigtet og på brystet, at sønderrive tøj og trække 

sig selv i håret, at ødelægge ting, kradse sig i ansigtet eller ytre sig på en måde, der 

får muslimer til at miste troen. 

Disse ting er fuldstændig forbudte, og den afdøde kan mærke smerte gennem disse 

handlinger, for profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: ”Den afdøde 
lider, når nogen sørger højlydt over ham.” (Bukhari og Muslim) 

Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: ”To ting hos folk er kufr 

(uvidenhed), det ene er at gøre grin med sin families afstamning, den anden ting er 

at jamre højlydt over en afdød.” (Muslim) 

Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde også: ”Jeg afskyr en 

kvinde, som jamrer højlydt eller klipper al sit hår, eller river sine klæder i stykker, 
når en kærkommen person dør.” (Bukhari og Muslim) 

Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: ”Han er ikke en af os, 

som slår sig selv i ansigtet og højlydt jamrer, når uheldet rammer ham, sådan som 

det blev gjort før,  i uvidenhedens tid.” (Bukhari og Muslim) 

Nogle mennesker lader deres skæg vokse for at vise deres sorg; efter flere dage barberer de 
det så igen. Andre bærer sort tøj eller sorte slips. Alt dette har intet grundlag i islam. 

Det er en muslims pligt at give nænsom vejledning til dem, der udfører den slags ting, så de 

holder op med at gøre det, fordi det er fuldstændig forbudt. Intet tab, uanset størrelse, bør 

foranledige en muslim til at forbitre sin tro. De bør tålmodigt holde ud og acceptere den 

skæbne, Allah har givet dem. 

Der er intet til hinder for stille grad, sådan som Profeten Muhammed (Allahs fred og 

velsignelser med ham) udførte den, da hans søn døde, og da han sagde: ”Det er en 
barmhjertighed, som Allah har plantet i hans tjeneres hjerter.” (Bukhari) 

Slægtningene til en afdød må kun sørge over ham i tre dage, men en enke må sørge over sin 
mand i fire måneder og ti dage. 

Dette hidrører fra en hadith, hvor profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) 

sagde: ”Det er forbudt for en kvinde, der tror på Allah og på dommedag, at sørge over 

en hvilken som helst afdød i mere end tre dage, undtagen for hendes mand, der må 

hun sørge i fire måneder og ti dage.” (Bukhari) denne sørgeperiode bliver kaldt Edda 

(venteperiode), og er beskrevet af Allah i Koranen (2:234). 
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C) AL-GHUSUL ( VASK AF DEN DØDES KROP ) 

Når en muslim dør, er det hans familie eller andre muslimers ansvar at vaske ham i henhold til 

de islamiske regler for vask af afdøde. To eller tre personer kan udføre afvaskningen. 

De(n) person(er), som vasker den afdøde, bør: 

Være troværdige, ærlige og voksne muslimer. 

Kende den Islamiske made at forestage afvaskningen på, og være i stand til at udføre den. 

Ikke kommentere den afdødes krop. 

NOTE: 

Hvis den afdøde er en mand, bør kun mænd vaske ham. 

Hvis den afdøde er en kvinde, bør kun kvinder vaske hende. 

Er den afdøde gift, kan hans/hendes ægtefælle udføre afvaskningen. 

Et barn kan vaskes af enten mænd eller kvinder.. 

  

VASKESTEDET : 

Den afdødes krop bør vaskes på et rent, afsides og privat sted, hvor man kan få fat i rent van 
dog sæbe. Der er brug for handsker og klæde. 

Den afdødes krop bør vaskes med vand og, om mulig, med lotusblade eller kamfer (til brug i 
den sidste vask). 

Afvaskningen bør foretages tre eller fem gange, eller andre ulige antal gange, hvis nødvendig. 

AFVASKNINGEN TRIN FOR TRIN : 

Den afdødes krop bør lægges på et bord eller lignende; den dødes klæder bør fjernes, og 
kroppen bør dækkes af et rent klæde eller dug. 

Hovedet og den øverste del af kroppen bør hæves en anelse for at sikre sig, at vaskevandet 

med afsondringer fra kroppen kan flyde nedad og ikke tilbage til kroppen.  

Den afdødes awra (kroppens private dele) bør tildækkes med et stykke klæde.  

Den, der begynder afvaskningen, bør sige: Bismil - lah "," I Allahs navn". 

Den, der vasker, vikler et stykke klæde om sin hånd, og med dette klæde vasker man med 

vandet urenhederne fra kroppen. Derefter smider man klædet væk. 

Så bør afvaskeren tage et nyt stykke stof og vikle det om sin hånd og derefter presse let på 
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den afdødes mave for at udstøde eventuelle madrester, og så bør alle urenheder vaskes af 
kroppen med vand. Klædet smides væk efter brug. 

Afvaskeren vikler nu et nyt stykke klæde om sin hånd (må gerne bruge handsker), og vasker 
de tildækkede, private dele af kroppen; derefter smider man klædet væk. 

Afvaskeren bør udføre wudu´(ritual afvaskning) på den afdøde uden at indsætte vand i 
næsebor og mund. 

Afvaskeren bør rense kroppen med vand og sæbe (om mulig) ved at begynde med hovedet 

(hår, ansigt og skæg), derefter fortsætte med den øverste, højre del af kroppen, derefter den 

venstre side, og så den nederste, højre del af kroppen og til sidst den venstre del. 

I en kvindes tilfælde bør hendes hår løsnes op, blive vasket og red tog derefter flettet i tre 
fletninger og placeret under hendes ryg. 

Afvaskningen bør foretages tre gange, eller fem gange, eller syv gange, alt efter behov, 

forudsat at afvaskningen først sker på hovedet, derefter den højre side før den venstre, og de 
øvre dele af kroppen før de nederste. 

I den sidste afvaskning kan man tilsætte vandet kamfer eller noget parfume. 

Efter afvaskningen bør kroppen tørres med et rent håndklæde. 

Derefter bør kroppen tildækkes helt med et hvidt klæde. 

Så gør man klar til indhyllingen. 

SÆRLIG NOTE: I tilfælde af at den afdøde er en kvinde, og hun har menstruation eller 

efterfødselsblødning, bør man bruge noget til at stoppe blødningerne med, så blodet ikke 

flyder fra kroppen. 

NOTE: 

Det er anbefalet, at dem, som skal foretage en afvaskning, bør tage et bad. 

Det er anbefalet, at dem, som skal foretage en afvaskning, bør foretage wudu´. 

Alt dette er baseret på en troværdig hadith, hvori Um Atiya beretter, at “Da Profeten 

Muhammeds datter (Allahs fred og velsignelser med ham) døde, gav han os følgende 

instrukser: ”Vask hende tre gange, eller mere, hvis I føler det nødvendigt, med sæbe 

og med sidr (velduftende blade), og efter den sidste vask bør I tilføje kroppen 

kamfer; derefter bør I løsne hendes hår, vaske det, rede det og lægge det under 
hendes ryg i tre fletninger.” (Bukhari og Muslim) 

 NOTE: 

Der er ingen islamiske kilder, der foreskriver at læse Koranen under udførelsen af ghusul. 

Der er ingen islamiske kilder, der foreskriver at man skal lave særlig dhikr (ihukommelses-
ytringer) under udførelsen af ghusul. 
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 D) AL-KAFAN ( INDHYLNING AF DEN DØDES KROP ) 

Indhylningen bør begynde lige efter afvaskningen af den døde. Det er anbefalet at 

bruge hvidt klæde af billigt materiale. Ekstravagance i forbindelse med kafan (ligklæderne) er 
ikke anbefalet. 

Aisha beretter, at “Da profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) 
døde, blev han indhyllet i tre hvide stykker klæde fra Yemen.” (Bukhari og Muslim) 

MANDENS LIGKLÆDER 

En mands ligklæde bør består af tre, ene, hvide stykker klæder af størrelsen 2,10 x 2,10 

meter, store nok til at indhylle hele kroppen, efter den er blevet parfumeret med røgelse. Man 

bør benytte 4 stykker ”reb” (stofstrimler), hver af dem 2,10 m lang. ( Figur (1) ). 

Klædestykkerne må ikke være af silke, ej heller må man bruge guld. 

 INDHYLNING TRIN FOR TRIN : 

 Klædestykkerne bør spredes ud, liggende oven på hinanden. 

Den afdøde, der er dækket med en dug/et klæde, bliver løftet og lagt på ryggen oven på 

klædestykkerne. Man kan godt stænke parfume eller røgelse på de steder af kroppen, hvorpå 
man hviler i sujud, når man beder; dvs. panden, næsen, hænderne, knæene og fødderne. 

Om muligt bør den afdødes venstre hånd blive placeret på hans bryst, derefter den højre hånd 
oven på den venstre, på samme made som i bønnen (salah) 

Kanten af det øverste stykke klæde bliver foldet over den dødes højre side, derefter en anden 

kant over hans venstre side. Det andet stykke klæde bør foldes omkring den døde på samme 

måde. Det tredje og største stykke klæde på samme måde. 

De tre klædestykker bør fæstnes med en strimmel stof (et “reb”), en strimmel omkring 

hovedet, den anden omkring benene, og de to sidste stykker omkring kroppen.  
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2.KVINDENS LIGKLÆDE 

En kvindes ligklæde bør bestå af fem stykker stof (to klædestykker til indhylning, en lang, 

ærmeløs skjorte (fra skulder til fødder), et mavebælte og et hovedtørklæde). Disse bør være 

store nok til at dække hele kroppen, og de må parfumeres. Man må bruge et lændeklæde til at 

binde den øverste del af benene med. Til indhylningen bruger man 4 strimler (”reb”), hver 

strimmel skal være 2,10 meter lang. ( Figur (2) ). 

INDHYLNINGEN TRIN FOR TRIN : 

Klæderne bliver spredt ud ( Først: klædestykkerne til indhylning {2,10 x 2,10 m}, Dernæst: 

den lange, ærmeløse skjorte {1 x 4,2 m, med hul i midten til hovedet}, Derefter: mavebæltet 

{1,8 x 1 m }, Så hovedtørklædet {hvidt klæde 1,2 x 1,2 m}, og Til sidst: lændeklædet {30 
cm bredt, 1,2 m langt} ). 

Den afdøde, som er dækket med en dug/et klæde, bliver løftet og lagt på ryggen oven på 
klædestykkerne. 

Man kan godt stænke parfume eller røgelse på de steder af kroppen, hvorpå man hviler i 

sujud, når man beder; dvs. panden, næsen, hænderne, knæene og fødderne. 

Lændeklædet bindes omkring hendes øvre ben (som en slags underbukser) 

Mavebæltet bliver bundet fast. 

Så iklædes hun den ærmeløse skjorte (lang nok til at dække kroppen fra skuldre til fodder). 

Iklæd hende nu hovedtørklædet. 

Kanten af det øverste stykke klæde bliver foldet over den dødes højre side, derefter en anden 

kant over hans venstre side. Det andet stykke klæde bør foldes omkring den døde på samme 
måde. Det tredje og største stykke klæde på samme måde. 

De tre klædestykker bør fæstnes med en strimmel stof (et “reb”), en strimmel omkring 

hovedet, den anden omkring benene, og de to sidste stykker omkring kroppen.   

NOTE: 

Ingen Islamiske kilder foreskriver, at der bør skrives noget på ligklæderne.  
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E) SALAHT UL-JANAZAH (BEGRAVELSESBØNNEN) 

Man holder en religiøs ceremony over enhver afdød muslims krop, ung eller gammel, selv over 

nyfødte, som kun har levet i få minutter. Når sjælen forlader kroppen, er man i gang med 
forberedelserne for at byde ham det sidste farvel. 

Det er stærkt anbefalet at man efter vask og indhylning af den afdødes krop, ikke opbevarer 
kroppen i længere tid, men helst flytter den hurtigt, beder for den og derefter begraver den. 

Man udfører Salaht ul Janazah i fællesskab for at bede om tilgivelse for den afdøde og for alle 
døde muslimer, og derefter overgiver dem til Allahs barmhjertighed. 

Det er anbefalet, at salaht ul janazah bliver udført udenfor moskeen eller musalla´en 

(bedested), som fx i forsamlingsrum eller på gårdspladser. 

Salaht ul Janazah er en fælles forpligtelse. En muslim bør ikke tøve med at deltage, uanset om 
han har kendt den afdøde eller ej. 

Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: ”Dersom en muslim dør, 

og fyrre muslimer, som ikke associerer noget andet med Allah, deltager i salaht ul 
janazah, vil Allah acceptere deres bønner for ham.” (Muslim) 

Salaht ul janazah bliver bedt stille, undtagen Takbeer og Tasleem. Alle andre forhold for 

salaht ul janazah er de samme som til de regulære bønner, som fx rituel renhed 

(tahara), rituel afvaskning (wudu´), en ren krop og rent tøj, hensigtserklæring 
(niyah) og at vende sig i retning af qibla. 

Belønningerne for at udføre salaht ul janazah tilfalder bade den afdøde, såvel som dem, der 
udfører bønnen, i henhold til hadith. 

Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: ”Den, der deltager i 

Janazah indtil den er færdig, vil få qirat, og den, der bliver til begravelsen, vil få to 

qirat. Nogen spurgte: Hvad betyder qirat?”, og Profeten svarede: ”Det betyder en 
belønning så stor som et kæmpe bjerg.” (Bukhari og Muslim) 

Der er vise tidspunkter, hvor et ikke er tilladt at udføre salaht ul janazah, medmindre dette 

bliver nødvendigt af hensyn til kroppens tilstand, i så fald skal man udføre den hurtigt og 

begrave kroppen. 

Dette er i henhold til Profetens hadith (Allahs fred og velsignelser med ham) , hvor han forbød 
os at bede eller begrave de døde på følgende tidspunkter (Muslim). 

De forbudte tidspunkter er: 

Fra solopgang indtil solen er helt oppe. 

På tidspunkt for solens zenith (solen på meridianen), indtil den passerer meridianen. 

Fra tiden hvor solen blegner før solnedgang, og indtil den går ned. 
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SALATUL JANAZAH TRIN FOR TRIN 

 Det er anbefalet at udføre salaht ul janazah udenfor moskeen eller musalla´en. 

Alle andre forhold for salaht ul janazah er de samme som til de regulære bønner, som fx rituel 

renhed (tahara), rituel afvaskning (wudu´), en ren krop og rent tøj, hensigtserklæring (niyah) 
og at vende sig i retning af qibla. 

Muslimer bør som minimum forme tre rækker med ansigtet mod qibla. Det er imamen, eller 
hans stedfortrædende eller den afdødes far, som leder bønnen. 

Hvis kun én muslim beder med imamen, bør han stå lige bag ved ham. 

Kroppen(e) bør lægges foran bønnelederen. 

I tilfælde af flere døde muslimer (mænd og kvinder), bør kvindernes kroppe placeres i den 
første række i retningen af qibla, derefter mændenes kroppe i rækken, og derefter imamen. 

Et eksempel : Hvis der er en død mandlig muslim, en kvindelig, en ung pige, og en ung 

dreng, skal man først placere den unge kvindes krop med retning mod qibla, derefter den 

voksne kvindes krop, derefter den unge drengs krop og til sidst den voksne mands krop, 

således at kroppene er arrangeret med kvindernes kroppe først og mændenes kroppe derefter. 
( Figur (3) ). 
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Figur (3) 

  

   

 

Figur (4)                   Figur (5) 

Imamen bør stå midtvejs foran kvindens krop og ved hovedet foran en mands krop; dette 

hidrører fra en hadith, hvori Anas beretter, at da profeten Muhammed (Allahs fred og 

velsignelser med ham) ledede salaht ul janazah for en død mand, stod han forrest foran den 

afdødes hoved, og da profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) ledede 

bønnen for en afdød kvinde, stod han forrest midt for hendes krop. (Abu Dawood). I en anden 

hadith berettede Samura ben Jundub, at da profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser 

med ham) udførte slaht ul janazah for en afdød kvindelig muslim, stod han foran hendes talje. 
(Muslim) ( Figur (4), (5) ). 

Efter imamen star mændene i rækker, derefter børnene og til sidsat kvinderne (Figur 

(3),(4),(5)). 

Der forekommer ingen Rukuh, Sujud, Athan eller Iqama. 

Efter at have udført den rette hensigtserklæring, løfter man hænderne på sædvanlig vis og 
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siger:” Allahu akbar.” 

Så lægger man sin højre hånd over den venstre på sædvanlig vis. 

Derefter reciterer man al-Fatiha i stilhed. 

Så siger man "Allahu akbar.” 

Og derefter reciterer man Salatul-Ibrahimiyyah 

Salatul-Ibrahimiyyah lyder:- ( Allahumma sallee ala-Muhammad wa’ala alee Muhammad kama 

sallayta ala Ibrahim wa ala alee Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa’ala alee Muhammad 

kama barakta ala Ibrahim wa ala alee Ibrahim, innaka hamidun Majeed). 

Det betyder : " Oh, Allah! Overøs Muhammed og hans familie med fred, ligesom du har overøst 

Ibrahim og hans familie. Oh, Allah! Velsign Muhammed og hans familie, ligesom du har 
velsignet Ibrahim og hans familie. I sandhed, Du er den mest prisværdige, den Ophøjede.” 

Så siger man "Allahu akbar.” 

Dernæst fremsiger man du´a for den afdøde. 

Så siger man "Allahu akbar.” 

Dernæst fremsiger man du´a for den alle afdøde muslimer. 

I tilfælde af, at den døde er et barn eller en baby, fremsiger man en særlig du´a for 
forældrene. 

Til sidst siger man: “Assalamu aleikum”, akkurat som i de gængse bønner. Man kan nøjes med 
at sige taslim én gang. 

 NOTE: 

Det er tilladt at bede salaht ul janazah for den, der er død på lang afstand. 

Ingen Islamiske kilder foreskriver, at man skal stille et billede af den afdøde, noget af hans tøj 

eller blomster omkring ligklædet. (kafan) 

Det er ikke tilladt at bruge en kiste, medmindre det er nødvendigt at bruge en, for eksempel 

hvis den afdødes krop er ødelagt, eller af helbredsmæssige grunde, eller når graven er våd og 
ikke kan drænes. 

 F) JANAZAH-OPTOGET 

Efter Salaht ul Janazah bør den afdøde flyttes til en muslimsk gravplads. Profeten Muhammed 

(Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: ”Besøg de syge og gå med i janazah-optog; det 

vil minde jer om det Hinsides.” (Muslim) 

Det er anbefalet for dem, der følger et ligoptog på gående fod at forblive bagved eller enten til 
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højre eller for venstre for dem, der bærer kroppen. 

Man bør gå i stilhed, og rolig, og ikke mase eller skubbe de andre, der bærer den 

afdøde. 

Det er ikke tilladt at følge ligoptoget med stearinlys, med højlydt påkaldelse af Allah, med 
højlydt gråd eller koranlæsning, med musik eller med at lægge den afdøde på en militær båre. 

Belønningen for at deltage i salaht ul janazah og for at deltage i begravelsen er forklaret i 

følgende hadith af profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham), da han sagde: 

”Den, der deltager i Janazah indtil den er færdig, vil få qirat, og den, der bliver til 

begravelsen, vil få to qirat. Nogen spurgte: Hvad betyder qirat?”, og Profeten 
svarede: ”Det betyder en belønning så stor som et kæmpe bjerg.” (Bukhari og Muslim) 

G) AL-DAFIN ( BEGRAVELSEN ) 

Grave og gravpladser har et unikt design i islam. Designet er karakteriseret ved ydmyghed, 

enkelthed og økonomiske hensyn, og undgår at forherlige de døde gennem opførelse af 
monumenter. 

Det er yderst vigtigt, at en særlig gravplads bliver tilegnet kun til brug for muslimer. Muslimer 

må ikke blive begravet på ikke-muslimers gravpladser, ej heller må en ikke-muslim blive 
begravet på en muslimsk gravplads. 

Den afdøde bør begraves på det sted, hvor han har levet. Det er ikke anbefalet at flytte 
kroppen til personens oprindelsesland eller til en anden by. 

På muslimske gravpladser findes der to typer grave: 

Al-Shaqq : et lodret hul i jorden. 

Al-Lahed : et lodret hul i jorden, hvorfra man på bundens sider laver en vandret fordybning, 
der kan rumme hele kroppen. 

Man kan frit benytte begge typer grave, men det er anbefalet at bruge al-Lahed, hvis jorden er 
solid ( Figur (6) ). 

  

 

Figur (6) 
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Begravelsen bør ske så hurtig som mulig efter døden, men man bør undgå følgende 
tidspunkter: 

Om natten. 

Fra solopgang til solen er helt oppe. 

På tidspunkt for solens zenit (solen på meridianen), indtil den passerer meridianen. 

Fra tiden hvor solen blegner før solnedgang, og indtil den går ned. 

På disse tidspunkter er begravelse forbudt, medmindre det sker af presserende grunde og i 

nødvendige omstændigheder, i henhold til profeten Muhammeds (Allahs fred og velsignelser 

med ham) hadith, samlet i (Muslim). 

BEGRAVELSEN TRIN FOR TRIN : Man graver en grav, der er dyb nok til helt at kunne 
rumme den afdødes krop. 

Graven bør altid ligge vinkrelret (vandret) i retningen af qibla. Kun mænd må komme til en 

begravelse. Alle tilstedeværende muslimer bør ihukomme døden, det Hinsides, og at også de 

en dag vil blive begravet. Man bør være stille (ingen snak udover det mest nødvendige). Den 

afdødes mandlige slægtninge bør lægge kroppen i graven; dette bør kun udføres af muslimske 

mænd. En kvinde placeres i sin grav enten af sin mand, sine sønner, sin far, sine brødre, sine 
nevøer eller sine onkler. 

Den afdødes krop bør lægges i graven fra den retning, hvor hans eller hendes fødder kommer 
til at ligge (den bagerste ende af graven) ( Figur (7) ). 

 Hvordan man lægger kroppen i graven 

Forreste del  

        Bagerste del 

  

Figur ( 7) 
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Dem, der lægger afdødes krop i graven bør sige: (Bismil llah wa ala millati rasulil llah), 
som betyder: " I Allahs navn og i Allahs budbringers tro”. 

Den afdødes krop bør ligge på den højre side, og kroppen bør lægges op ad væggen, så den 

ikke falder, og den afdødes ansigt bør ligge i retning af qibla. Figur (6),(8) ). 

   

Figur ( 8) 

Dem, der lægger den døde i graven, bør ikke have haft samleje med deres koner natten før. 

Dette er et krav i henhold til profeten Muhammeds (Allahs fred og velsignelser med ham) 

vejledning. Anas ibn Malik beretter, at ”Under sin datters begravelse sad profeten 

Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) med tårer ud af øjnene, og han 

spurgte os: ”Hvem har ikke haft samleje med sin kone i nat?” Abu Talha svarede: 

”Jeg, oh profet Muhammed.”, derefter sagde profet Muhammed (Allahs fred og 

velsignelser med ham) til ham: ”Gå ned i graven og læg hende til rette.” (Bukhari) 

Man bør løsne op for strimlerne omkring hovedet og fødder. 

Man bør lægge et lag af store sten eller træ oven på den døde, for at jorden ikke skal ramme 
kroppen direkte, når man fylder graven op. 

Efter at kroppen er blevet dækket helt til, er det anbefalet at smide tre håndfulde jord i 
graven. 

Derefter fyldes graven op med sand. 
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Det er tilladt at markere graven med en sten for at genkende graven. 

Det er også sunna at dække graven med sand, til den buler opad og former en lille, flad tue. 

Dette er i henhold til en hadith, hvori Sofyan beretter, at ”Jeg så profeten Muhammeds (Allahs 
fred og velsignelser med ham) grav bule ud på oversiden (af sand). (Bukhari) 

Efter begravelsen må alle muslimer, også den afdødes slægtninge, gerne tilbringe et par 

øjeblikke på gravpladsen for at udføre du´a (anråbelser) for den afdødes skyld, idet han er 
ved at blive adspurgt af englene. 

 Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) siger i en troværdig hadith: ”Lav 

du´a for istighfar (tilgivelses-du´a) til din broder og bed om standhaftighed for ham, 
for han er ved at blive adspurgt.” (Abu Dawood) 

  NOTE: 

Ingen islamiske regler omtaler flytning af afdødes krop til et andet land. 

Ingen islamiske regler beskriver, at man skal blotte afdødes ansigt efter at have lagt ham til 
rette i graven. 

Ingen islamiske regler omtaler, at man bør udtale særlige dhikr (ihukommelses-ytringer) før, 
under eller efter begravelsen. 

Ingen islamiske regler omtaler højtlæsning af Koranen på gravpladsen. 

Ingen islamiske regler beskriver, at man bør sætte blomster, mad, vand eller penge på og 
omkring graven for at gavne den afdøde. 

Ingen islamiske regler omtaler, at man stiller noget som helst på eller omkring graven til gavn 

for den afdøde. 

Ingen islamiske regler omtaler slagtningen af et dyr efter begravelsen. 

Ingen islamiske regler omtaler, at man bør forblive i en tilstand af sorg et års tid. 

Ingen islamiske regler omtaler, at slægtninge bør bære sort tøj. 

Ingen islamiske regler omtaler, at man bør plante blomster på eller omkring graven til gavn 

for den afdøde. 

VIGTIGE REGLER PÅ GRAVPLADSEN 

Det er ikke tiladt at træde over, læne op ad eller side på en grav. 

Abu Hurairah beretter, at Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: ”Det er 

bedre for en person, at han sidder på glødende kul, hvorved hans tøj kan sætte i 
brand, og at ilden berører hans hud, end at han sidder på en grav.” (Muslim) 

Det er ikke tilladt at etablere nogen former for konstruktioner på en grav eller at 
pynte den. 
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Fra troværdige traditioner står det klart, at det er direkte forbudt at bygge en kuppel over en 

grav eller at bygge et mausoleum. Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) 
sagde: ”Byg ikke moskeer på gravpladsen.” (Muslim) 

Ali ibn Abi Taleb beretter, at “Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med 

ham) gav ham besked på at ødelægge alle statuer og ikke lade nogen grave rejse sig 

uden at de jævnes med jorden.” (Muslim) Dette betyder forud mod at konstruere 
bygninger oven på grave. 

Det er ikke tilladt at forstærke grave med gips, kalke dem hvide eller at anvende 
teglsten.  

Jabir beretter, at Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) forbød grave, der var 

forstærkede (med teglsten eller pudsekalk), som var slidstærke, eller at nogen skulle sidde på 

dem eller at nogen skulle bygge konstruktioner oven på dem (Muslim). 

Jabir beretter også, at ”profeten Muhammed forbød hvidkalkning af grave 

Man må ikke bede i retning af nogen grav. 

Abu Martad al-Ghanawi beretter, at profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med 

ham)  sagde: ”Bed ikke i retning af en grav.” (Muslim) 

Kvinder må ikke deltage i en begravelse. 

Dette påbud er givet i henhold til Um Atiyahs hadith, hvori hun beretter, at “Det var os forbudt 
at ledsage ligoptogene.” (Bukhari og Muslim) 

Det er ikke tilladt at slagte dyr i nærheden af grave. 

At arrangere sørgende forsamlinger på dødsdagen, på tredjedagen, eller på 

syvendedagen, eller på den tyvende dag eller på den fyrretyvende dag, eller på 

årsdagen for dødsdagen er alt sammen kætteriske og afskyelige skikke, som folk har 

opfundet. 

Disse skikke har overhovedet intet grundlag i Koranen, i profetens sunna eller i de første 

muslimers praksis, må Allah have barmhjertighed med dem. Nogle af disse skikke bliver udført 
af nogle muslimer i forskellige lande, men det gør dem ikke til islamiske skikke. 

Det er forbudt at brænde/kremere en afdød muslims krop, selv hvis han har ønsket 
det før sin død. 

Det er ikke tilladt at stille stearinlys på gravene. Profeten Muhammed (Allahs fred og 

velsignelser med ham) sagde i en troværdig hadith: ”Forband dem, der tænder lampelys på 

gravene.” (Ahmed) 

Det er også ildeset (makruh) at bede på en gravplads. (Bukhari) 

Udførelsen af en obduktion på en død muslim er også forbudt, medmindre det er 
påkrævet af særlige hensyn af en domstol. 
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H) SÆRLIGE TILFÆLDE 

1) Aborter : 

Hvis fosteret er mindre end fire måneder gammelt (moderen har været gravid i mindre 

end fire måneder), bør fosteret ikke vaskes; fosteret bør svøbes i et hvidt klædestykke og 

begraves. Der læses ingen salaht ul janazah over dette foster. 

Hvis fosteret er mere end 4 måneder gammelt (moderen har været gravid i mere end fire 

måneder), bør dette foster vaskes, indhylles (med to klædestykker for at dække hele 
kroppen), og muslimer har valget mellem at læse salaht ul janazah over det eller ej. 

 2) Børn : 

A) Før barnet kommer i puberteten kan et barn blive vasket af mænd eller kvinder. En 

pige indhylles i en lang skjorte og to klædestykker, og en dreng indhylles i to eller tre 

klædestykker.  

B) Efter at barnet er kommet i puberteten bør de behandles som enhver anden voksen 
{Pige som kvinde, og dreng som mand}, men derefter bør salaht ul janazah udføres. 

 3) Martyr : 

En martyrs krop bør ikke vaskes, ej heller indhylles, men den bør begraves i det tøj, kroppen 

er blevet fundet i. 

Den stærkeste mening blandt muslimske lærde er ikke at udføre salaht ul janazah for 

martyrer, fordi profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) ikke udførte salaht 
ul janazah for martyrerne efter slaget ved Uhud. 

  

I) KONDOLENCE 

En muslim har pligt til at tilbyde kondolence, trøst og sympati til afdødes familie og 
slægtninge. Dette styrker det muslimske fællesskab. 

Når man tilbyder kondolence, bør man vælge sine ord med omhu og tale blidt for at 

overbringe sympati, og for at opmuntre den afdødes familie og slægtninge til at acceptere 
Allahs vilje og for at hjælpe dem til at komme videre med deres liv. 

Man kan tilbyde kondolence til afdødes familie og slægtninge før, under og i op til tre dage 

efter begravelsen, men kan også tilbydes senere, hvis man ikke har hørt om dødsfaldet eller 
har været langt væk. 

Det er anbefalet at forlade stedet efter at have givet sin kondolence, så familien får tid til sine 

andre sysler; man må gerne tilbyde familien hjælp, hvis de har brug for det, og man må også 
gerne blive, hvis man bliver bedt om det. 
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Nogle familier holder sammenkomster i tre dage eller længere og hyrer folk til højlydt at citere 

Koranen. Mens Koranen bliver citeret, spiser andre, drikker eller taler, i total tilsidesættelse af 

de regler, der gælder for at lytte til Koranen, og i tilsidesættelse af familiens økonomiske 
udgifter. 

Det er sunna, at venner, naboer og slægtninge tilbereder mad for den afdødes familie, idet 

tabet af en elsket person stjæler hele families opmærksomhed. 

J) THE EDDA (VENTETIDEN) FOR MUSLIMSKE ENKER 

Når en muslimsk kvinde hører om sin mands død, bør hun forblive standhaftig og tålmodig. 

Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: ”Efter det første chok 
bør man ty til tålmodighed.” (Muslim) 

Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: “Allah siger: Jeg har 

ingen bedre belønning end Paradis for den af Mine slaver, som er tålmodige og 

resigneret, når Jeg tager en af hans/hendes kæreste fra ham, en som er blandt 

hans/hendes mest elskede i denne verden.” (Bukhari) 

Hun bør med tålmodighed og oprigtighed acceptere alt, hvad Allah planlægger for hende og 

hendes familie, fordi profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: ”Når 

en person lider på grund af en katastrofe og anråber (Mig): ”Inna lil-la-he wa inna 

ilay he ra je oon”, (vi tilhører Allah og til Ham vender vi tilbage), Oh Allah, gør dette 

tab til noget godt og giv mig noget godt”, vil Allah kompensere ham/hende for sit 
tab og giver ham7hende en bedre erstatning.” (Muslim) 

Det er ikke tilladt at udtrykke sorg gennem jammer, skrig, at slå sig for brystet eller på 

kinderne, at rive sit tøj i stykker, eller at komme med ytringer, der får en muslim til at miste 

troen. 

Um Atiyah beretter: ”Allahs budbringer lod os sværge på, at vi ikke ville jamre over de døde. 
(Bukhari og Muslim){se side 8,9}. 

Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde også: ”Jeg afskyr en 

kvinde, som jamrer højlydt eller klipper al sit hår, eller river sine klæder i stykker, 
når en kærkommen person dør.” (Bukhari og Muslim) 

Hun må græde, som Profeten græd, da hans søn døde. Han sagde: “Øjnene fælder tårer, og 

hjertet sørger, og vi vil ikke sige noget, undtagen dét, der fryder vores Herre.” (Bukhari) 

Allah foreskrev edda´en (venteperioden) i Koranen for de enker, hvis mænd er døde: “Og dem 

af jer, der dør mens de efterlader koner, de (konerne) bør vente fire måneder og ti dage.” 
(Koranen 2:234). 

Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde i en troværdig hadith:” ”Det 

er forbudt for en kvinde, der tror på Allah og på dommedag, at sørge over en hvilken 

som helst afdød i mere end tre dage, undtagen for hendes mand, der må hun sørge i 
fire måneder og ti dage.” (Bukhari) 

Edda er et krav for enker, for at de skal sørge over deres mænds død, ihukomme deres 
minde, indfri deres forpligtelser overfor dem, og for at se, om enkerne er gravide eller ej. 
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I den følgende troværdige hadith beskriver profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser 
med ham) den måde, hun skal opføre sig på i ventetiden. 

Um Atiyyah berettede, at Allahs budbringer sagde: ”En kvinde bør ikke sørge over nogen 

afdød person i mere end tre dage, undtagen hvis det er hendes mands død; i så fald 

skal hun sørge i fire måneder og ti dage. Sådan en kvinde i sorg bør ikke bære smart, 

iøjnefaldende tøj, men kun simple klæder; hun bør heller ikke anvende nogen former 

for pynt, ej heller parfume, ej heller dekorere sine hænder og fødder med henna.” 
(Bukhari og Muslim) 

Når kvinde er gravid, afsluttes hendes venteperiode, når hun føder sit barn, i henhold til Allahs 

påbud i Koranen. ”Og for dem, der er gravide, deres edda varer indtil de har født.” 

(Koranen 65:4). 

 VARIGHEDEN AF EDDA 

GRAVID IKKE GRAVID 

Indtil fødslen Fire måneder og ti dage 

Så, en enke i edda-perioden bør : 

Blive hjemme og kun forlade hjemmet, hvis strengt nødvendigt. 

Sove hjemme. 

Ikke bære smart, iøjnefaldende tøj. 

Ikke bære smykker. 

Ikke anvende makeup, heller ikke kohl (eyeliner). 

Ikke anvende parfume. 

VENTETIDEN ER IKKE MENT SOM EN TID, DER VIL BERØVE HENDE LOVLIGE TING 

ELLER FÅ HENDE TIL AT LIDE MERE END ET MENNESKE KAN BÆRE. VENTETIDEN ER 

MENT SOM HENDES TID TIL AT IHUKOMME ALLE MINDERNE OM HENDES MAND, TIL 

AT LAVE DU´A FOR HAM, TIL AT TÆNKE OVER SIN SITUATION OG TIL AT 
PLANLÆGGE FREMTIDEN. 

  

K) BELØNNING EFTER DØDEN 

Nok er en muslims levetid kort, og nok slutter hans gerninger og handlinger med hans død, 
men en muslim har mulighed for at få belønning for nogle særlige ting, også efter hans død. 

Gode gerninger, som fx. vedvarende velgørenhed, er noget, som følger ham. En muslim 

(bliver belønnet) selv når han ligger i graven for gerninger som fx brugbar viden, gode børn, 

der beder for ham, en moské han har bygget, Koranvers som han har lært andre, et hus han 
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har bygget for offentligheden, et springvand eller en flod, som han har lejet og givet folk 

gratis adgang til, eller en velgørenhed, som han har givet i sin levetid, mens han var ved godt 
helbred; alle disse ting giver mulighed for belønning selv efter døden. 

Til dette har profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) sagt: ”Efter en 

persons død holder hans gerninger op, undtagen tre ting som han efterlader dig: 

først vedvarende velgørenhed, dernæst viden, som andre kan bruge til gavn, og for 
det tredje en velopdragen søn, der laver du´a (anråbelser) for ham.” (Muslim) 

Velgørenhed vil gavne den afdøde, sådan som denne hadith viser det: “En mand kom til 

Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) og spurgte ham: ”Min fader døde og 

efterlod noget velstand, men intet testamente; vil han blive tilgivet, hvis vi giver 

velgørenhed på hans vegne?” Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) 
svarede: ”Ja.” (Muslim) 

En anden hadith beretter: “En mand kom til Profeten (Allahs fred og velsignelser med 

ham) og spurgte ham: ”Min mor døde uden at have opvejet de tabte fastedage fra 

Ramadanen, kan jeg faste på hendes vegne?” Profeten (Allahs fred og velsignelser 

med ham) sagde til ham: ”Ville du betale hendes gæld, hvis hun skyldte nogen?” 

Manden sagde: ”Ja.”, hvorefter Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) 
sagde: ”Allahs gæld fortjener betaling mere. ” (Bukhari og Muslim) 

Ibn Abbas berettede, at “En kvinde kom til Profeten (Allahs fred og velsignelser med 

ham) og sagde: ”Min mor har lovet at udføre Hajj (pilgrimsrejse), men hun døde, før 

hun kunne fuldføre sit løfte, bør jeg udføre det på hendes vegne?” Profeten sagde til 

ham: ”Ja, udfør hajj på hendes vegne. Ville du ikke betale din moders gæld, hvis hun 

skyldte nogen? Udfør det. Allah fortjener hellere den betaling, som skyldes til Ham.” 

( Bukhari & Muslim). 

I henhold til de foregående troværdige hadith er der altså tre ting, som gavner den 

afdøde: 

1) Velgørenhed, vedvarende velgørenhed 

2) Viden efterladt af den døde, som nogen kan få gavn af 

3) En velopdragen søn eller datter, som laver du´a (anråbelser) for den dæde, eller som 

udfører pligter, som den døde ikke har kunnet i sin levetid som fx at faste tabte dage eller at 
tage på hajj eller at betale hans gæld. 

Folk stiller blomster, stearinlys, mad eller parfume på afdødes grave, men alt dette 
vil ikke være til nogen nytte for den afdøde. 

L) BESØG PÅ GRAVPLADSEN 

I starten af islams tid vejledte Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) 

muslimerne til ikke at besøge gravpladser, men senere gav Profeten (Allahs fred og 

velsignelser med ham) dem tilladelse til at besøge gravpladser for at minde dem om det 
Hinsides. 

Dette er baseret på en hadith, hvor Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: 

”Jeg rådede jer til ikke at besøge gravpladsen, men fra nu af må I gerne besøge gravpladsen; 
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den vil minde jer om det Hinsides.” (Muslim) 

Ingen lærde har nogen uoverensstemmelse omkring det punkt, at muslimske 

kvinder ikke må forestage hyppige besøg på gravpladsen. Dette er vedtaget i henhold til 

de ntroværdige hadith, hvori profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) 
sagde: ”Må Allah forbande de kvinder, der hyppigt besøger gravpladsen.” (Tirmidhi) 

Men hvis besøgene ikke er hyppige, mener de fleste lærde, at handlingen er makruh 

(forhadt), mens andre lærde mener, at det er tilladt for en muslimsk kvinde at 

besøge gravpladsen, forudsat at hendes besøg ikke er hyppige og med den ene 
hensigt at ihukomme døden og det Hinsides. 

Når muslimske kvinder besøger gravpladsen bør de bære ordentligt tøj, ingen 

sminke eller parfume, og de bør ikke græde højlydt eller komme med 

mishagsytringer eller opføre sig uislamisk. 

Hensigten med at besøge gravpladsen er at husked et faktum, at enhver vil dø, og at vi bør 

forberede os til Dommedag. 

Besøg på gravpladsen gavner også den afdøde, fordi de besøgende vil lave du´a (anråbelser) 

for den afdøde med bøn om tilgivelse for hans synder og med bøn om at have barmhjertighed 
med ham. 

 NOTE: 

Ingen islamiske regler omtaler at besøge graven efter tre dage, eller syv dage, eller tyve 
dage, eller fyrre dage. 

Ingen islamiske regler omtaler besøg af forældrenes grave på en fredag. 

Ingen islamiske regler omtaler besøg af graven på særlige dage som fx. Eid dagene, ashura 

eller i Ramadanen. 

Ingen islamiske regler omtaler undervisning i eller oplæsning af Koranen under besøg på 
gravpladsen. 

Ingen islamiske regler omtaler at man bør stryge hænderne over graven eller at kysse graven. 

BESØG PÅ GRAVPLADSEN ER KUN ET HURTIGT KIG PÅ DEN SIDSTE REJSE. EN 

VOKSEN PERSON VIL FORTAGE ALLE NØDVENDIGE FORBEREDELSER FOR AT FÅ EN 

SIKKER REJSE, OG FORDI INGEN VED, HVORNÅR REJSEN STARTER, ER DET MEST 

LOGISK AT BEGYNDE MED FORBEREDELSERNE MED DET SAMME. 

PROFETEN MUHAMMED (Allahs fred og velsignelser med ham) SAGDE I EN 

TROVÆRDIG HADITH: ”VÆR I DETTE LIV SOM EN REJSENDE ELLER FREMMED.” 
(BUKHARI) 

ALLAH SIGER I KORANEN: “ ENHVER KOMMER TIL AT SMAGE DØDEN. OG FØRST PÅ 

DOMMEDAG VIL I FÅ UDBETALT JERES FULDE LØN. OG ENHVER, SOM BLIVER 

FJERNET FRA ILDEN OG TILLADT AT TRÆDE IND I PARADIS; DENNE PERSON ER I 

SANDHED SUCCESFULD. LIVET I DENNE VERDEN ER KUN EN NYDELSE AF BEDRAG 



31 
 

(KORANEN 29:57). 

AFSLUTNINGSVIS SIGER DIGTEREN: ”DA DU BLEV FØDT, GRÆD DU, MENS ANDRE 

GLÆDEDE SIG; SØRG FOR AT NÅR DU DØR, VIL DU GLÆDE DIG, MENS ANDRE 
GRÆDER.” 
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