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Duaa raamatu lugemiseks
Loe järgnev Du'a (suplikatsioon) enne religioosse raamatu või
islami õppetunni uurimist, sest nii jääb kõik õpitu meelde,
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȜøȹȒøȑÄƴˠǩ
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Tõlge
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ͊Ava meile uks teadmiste ja tarkuseni, ja halasta
Yā Allah Ȑ

meie peale! O, kes Sa oled auväärseim ja suursuguseim͊
$O0XVWDϭUDINON 

Märkus: Lausu salaat-'Alan-Nabi
duaad.

ȯ

kord enne ja pärast
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Ükskõik kui palju saatan püüabki teid takistada, lugege läbi
kogu brošüüri, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ÄǽȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ kogete oma kasu ise.

Salat-‘Alan-Nabi ȯhiiilgu
loomine Prohvet, meie südamete ja meele rahu, kõige lahkem
Äǭ
ja abivalmim ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä ütleb: ‘See, kes lausub salati minu
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ kirjutab vastu ühe Qirat ning
auks üks kord, sellele Allah Ȑ
üks Qirat on samaväärne Uhud mäega’.
0XVDQQDI $EGXU5D]]DTNSSKDGLġ
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ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
 ǔŔ Ķžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
Wali mastusepalvel osalemise hüve
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Isik osalenud Sayyiduna Sari Saqati ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §
Ä matusepalvel.
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § unes ning
Ta näinud öösel Sayyiduna Sari Saqati ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä
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Æ ȻǆÅ ƅ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ teid kohtles?’ Ta ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀ
küsinud: ‘Kuidas Allah Ȑ
ü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä È §
Ä vastas,
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ on andestanud minule ja samuti kõigile neile, kes
‘Allah Ȑ
osalesid mu matusepalvel.’ Isik ütles: ‘Ya Sayyidi! Ka mina
osalesin teie matusepalve.’ Seda kuulnud, võttis Sayyiduna Sari
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Saqati ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä välja nimekirja, et kontrollida, kas inimese
nimi seal leidub, kuid selle isiku nime ei olnud kirjas;
põhjalikult järele vaadates ta nägi, et selle isiku nimi oli
kirjutatud äärele. 7DULNK'LPDVKTOL,EQ $VDNLUNON
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ õnnistagu neid ja andestagu meile nende eest!
Allah Ȑ
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Samuti andunute andeksandmine
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Pärast Sayyiduna Bishr Hafi ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä surma nägi Qasim Bin
Æ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
Munabbih ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣȻ ǆÅ ƅ
Ä È §Ä , teda unes ja küsis, ‘Kuidas Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ andestas mulle ja ütles
teid kohtles’? Ta vastas, ‘Allah Ȑ
mulle: ‘O Bishr! Olen teile andestanud ja samuti kõigile neile,
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ,
kes käisid teie matusepalvel’. Seejärel palusin, ‘O Rab Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ütles,
andesta ka neile kes armastavad mind.’ Allah Ȑ
‘Olen andeks andnud kõigile neile, kes armastaksid sind
Kohtupäevani.’ .XXS¤HY'LPDVKTOL,EQՌ$VDNLUNON
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ õnnistagu neid ja andestagu meile nende eest!
Allah Ȑ
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0LQXWHJXGHDVHPHOWXQQLVWDWLPLQXSKHQGXPXVW
VXXQDV:DOLOH
-DVHOSK}MXVHOPX/RRMDKHLWLVPXOOHDUPX
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ vagade
Lugupeetud Islami vennad! Käimine koos Allah Ȑ
pühakutega on suur au, nendest kääkimine toob armu, nende
seltsis viibimine on õnnistusseks mitte ainult selles maailmas,
vaid ka teispoolsuses, nende mausoleumi külastamine ravib
terveks patuhaigused ning neile andumine viib eduni
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ vagade pühakute
teispoolsuses. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ Äǽ Ȝøȹ Ȓ øÆȑȻ ǜÅ øȖÈ ǖÄ ÈøȑÄ  oleme Allah Ȑ
andunud ja me armastame täiusliukku Wali, Sayyiduna Bishr
Æ ȻǆÅ ƅ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Andesta meile nende eest.
Hafi ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä Ya Allah Ȑ
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2OOHVNLLQGXPXV%LVKU+DIL

 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩ
6DDDGDEȐ
Ä Ȼ¼È ÆPHLGWHLVSRROVXVHVHGX
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ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
 ǔŔ Ķžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh

Surilina varas

Surilina varas osalenud ühe naise matusepalvel ning märkis
ära surnuaias tem haua asupaiga. Öösel, kaevas ta haua üles
kavatsusega surilina ära varastada. Ühtäkki õnnistatud naine
ütles, ’Maghfur (andestatu) varastab Maghfur naise surilina!
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ on andestanud minule ja kõigile neile, kes
kuulata, Allah Ȑ
sooritasid minu matustel Salaati ja kas sina oled ka üks neist.
kellele armu anti.’ Seda kuuldes, sulges mees viivitamatult
haua ja kahetses siiralt. 6KX DEXO,PDQYROON+DGLġ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ õnnistagu neid ja andestagu meile nende eest!
Allah Ȑ
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h ȇAźû ŰŔh
Matustel osalejatele andestamine
Lugupeetud Islami vennad! sa tegi teatis? Kas olete märganud,
kui kasulik on vagade inimeste matusepalvel osaleda! Alati kui
4
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võimalik ja veel enam, kui näeme vaeva, et seda võimalust
saada, peaksime moslemite matusesalaatil osalema. Vaga
inimese matusepalvel osalemine võib tuua meile andestust
teispoolsuses. Kuivõrdtohutu on Allah arm! Ta andestab mitte
ainult surnule, vaid ka matused osalejatele! Seetõttu Sayyiduna
Æ
Abdullah Bin Abbas ǀȖÄ ȞÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä teatab, et armastatud ja
Å ʝ
Äǭ
Õnnistatud Prohvet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä on öelnud: "Tõelisele
usklikule esimene surmaga antud tasu on see, et kõik tema
matusepalvel osalejad saavad andeks.’
$WWDUJKLE:DWWDUKLENON+DGLġ

Esimese kingitus hauas
Keegi küsis prohvet Rahmah, Umma eestpalvetaja, Jannah
omaniku käest: ’Mis on kõige esimene kingitus, mis usklikule
Äǭ
oma, hauda sisenemisel antakse?’ Armuline Prohvet ȻȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾Ä vastas: ’Kõik tema matusepalvel osalenud saavad
andeks.’ 6KXDEXO,PDQNON+DGLġ

Taevase isiku matus
Äǭ
Suurim ja pühim Prohvet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ütles: ’Kui taevane
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ tunneb vaoshoitust (Tema seisundile
isik lahkub, siis Allah Ȑ
sobivalt) karistada neid, kes kandsid isiku surnuraami ja kes
järgisid matuserongkäik ja neid, sooritasid tema matustel
Salaati.’ $O)LUGDXV%LPD6DXUXO.KDDEYROON
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Matuse saatmisega kaasnev Šawab
ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈȦÄ Ȓ øǽȻ
Sayyiduna Dawud »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ȻÅ ȠüȒǮøȑ
Ä ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ küsis alandlikult
Ä
ǽ
 Ç ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Ä ! Mis on matusel osalemise eest Šawab
Allah’It, ’Ya Allah Ȑ
kui tena seda lihtsalt oma rõõmuks?’ Jumal vastas: ’ Päeval, mil
sured, saadavad inglid sinu matusterongkäik ja ma andestan
sinule. 6KDUKXVVXGXULN

Uhudi mäega samaväärne šawab
Æ
Sayyiduna Abu Hurayrah ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü Ä ǾÄǉȻÅƣȻʝ
Ä §Ä teatab, et Rahmahi prophvet,
Ummah ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʄÄÇ ǭÄ eestpalvetaja ütles: ’Sellele, kes lahkus
kodust, et osaleda matusel (arvestusega et see on usklike kohustus
ja kavatsusega teenida šawabi), sooritas matusepalvel ja saatis
matuserongkäiku kuni matmiseni on määratud kahe Qirati
suurune tasu. Iga Qirat on võrdne Uhud mäega. Ühe Qirati
suurune šawab ootab isikut, kes naaseb pärast matusepalvet
(osalemata matmisel). 6DKLK0XVOLPLN+DGLġ

Matusepalves on manitsus
Æ
Sayyiduna Abu Zar Ghifari ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Ä §Ä jutustasid, et armastatud
Å ʝ
ja õnnistatud Prohvet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭÄ olla rääkinud: "külasta
haudasid, sest nii meenub sulle teispoolsus, ja pese surnut,
kuna sureliku keha (surnukeha) puudutamine on suur õppetund
ning soorita matusepalvet nii et see teeb sind kurvaks, kuna
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ varjus ja sooritab vagasid
kurblik inimene on v Allah Ȑ
tegusid.’ $O0XVWDGUDNOLO+DNLPNON+DGLġ
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Laiba pesemise rituaali hiilgus
Æ
Sayyiduna Ali-ul-Murtaza ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä teatatud, et üllas Prohvet
Å ʝ
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ä öelnud ’See, kes peseb surnut, mähib ta
surilinasse, lõhnastab tema, tõstab surnuraami, sooritab
matusepalve ja peidab ilmuvad ebameeldivused, on oma
pattudest sama puhas kui päeval, mil taema ta ilmale tõi.

6XQDQL,EQ0DMDKNON+DGLġ

Mida lausuda matuseid nähes!
Æ
Pärast Sayyidina Malik Bin Anas ǀȖÄ ȞÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ÅƣȻ ʝ
Ä §Ä , surma nägi teda
unes ja küsis ’Kuidas Jumal teid kohtles?’ ta vastas: ’mind
õnnistati andestusega lihtsaltõ ühe lause pärast, mida Sayyiduna
Ä Æ §Ä tavatses matuseidnähes lausuda:
"Usman-e-Ghani ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Å Ȼʝ
ğ
h
û
i
h  ûi
k h ůA
û ȑA ƻ
Dźû ųi Ȭh  ƅ
  dj
j  ŴŅĸ Ŏ [puhas on see (kõigist vegadest / piirangutest),
kes on elus ega sure iial]. Seega, ka mina tavatsesin sama lauset
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ andestas mulle, sest olin
matuseid nähes lausuda; Allah Ȑ
seda teinud.’ 7XOHWDWXG,K\DXO 8OXPNON

Kelle matusepalvet armastatud Prohvet esimesena sooritas?

Matusepalve algatati esmakordselt Sayyiduna Adam ȻȜÆ øÈȦÄȒøǽȻÄ ¾Ȼǀ
Ä Ä ȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ
»ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ , ajastul,kui inglid laususid Sayyiduna Adam Ȼ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠüȒǮøȑ
»ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ õnnistatud matusepalves nelja takbirat. Islamis
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠüȒǮøȑ
ilmutatai matusepalve kohustuslikkus (Wajib) avastati Madinah
Æ
Munawwarah. Sayyiduna As’ad Bin Zurarah ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä suri
Å ʝ
üheksanda kuu lõpus pärast Hijrah ja ta oli esimene, kelle
7
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matusepalve viis läbi Püha Prohvet. 7XOHWDWXG)DWDZD5D]DZL\\DK
YLLGDWXGNON

Matusepalve Salah on Fardi-e-Kifayah
Matused Salah on Fardi-e-Kifayah, st kui kasvõi üks inimene
seda sooritab, vabastada see kõik kui teised kohustusest; kui
mitte keegi seda ei soorita, siis kõik need, kes olid sellest
teadlikud, on patused. Jama'at (koguduse olemasolu) ei ole
selle palve sooritamise eeldus; kui kasvõi üks inimene seda
sooritab, Fard on täidetub. Selle Fardiyyat (kohustuse) eitamine on
kufr (uskmatus). %DKDUH6KDUL DWNON $ODPJLULNON
'¼UULH0XNKWDUNON

Matusepalve on kaks põhialuste ja kolm Sunnah’d
i h û h A Ĭ
i ġ hA
’ (2) Qiyam
Kaks põhialust on: (1) neli korda lausuda ‘ǚȱ
(seista). Kolme Sunani-e-Muakkadah on: (1) Sana (2) Salat'Alan-Nabi (3) surnu eest anumine. %DKDUH6KDULDWNON
Matusepalve Salah Meetod (Hanafi)
Muqtadi peaks teavitama järgmist kavatsust: "Ma soovin
sooritada selle matusepalve Salah Allah nimel ja anuda (Du'a)
selle surnud isiku eest antud Imami järgi." )DWDZD WDWDUL
.KDQL\DKNON

8

www.dawateislami.net

Matusepalve Salah Meetod



Nüüd Imam ja Muqtadis peaksid oma käed kõrvadeni üles
tõstma ja nagu tavaliselt allpool naba ristama samal ajal
i h û h A Ĭ
i ġ hA
’ lugeda Seejärel
öeldes ja seejärel Sana lausuma. Pärast ‘ǚȱ
 hhh
h]ŉĠ Łh  Ǔĵ
 šȩb’ ja lausuma Durud-e-Ibrahim.
käsi tõstmata, ütlema ‘
h  mhh h i hh ğh h
 b ];ĵŶȪ ŮŁb.’ ja nüüd
h Ǟ
i û Ȯ Ȕjh A ƅ
Ilma jäsi öelda tõstmata ütlema ‘]
anuma (Imam peaks takbirat valjusti lausuma, samas kui
Muqtadis peaks sama tegema vaikselt. Nii Imam ja Muqtadis
peaksid lausuma ülejäänud appihüüd vaikselt).
i h û h A Ĭ
i ġ hA
’, vabasta käed ja soorita Salam
Pärast anumise, ütleme ‘ǚȱ
mõlemale poolele. Salami ajal peaks, kavatsus olema surnud
isik, inglite ja matusepalvel osalejate suunas, samuti nagu teiste
palvete Salami ajal; ainus erinevus on seisneb antud juhul
selles, et kavatsusse on lisatud ka surnud isik.
%DKDUH6KDUL DWNON

Täiskasvaknute (mehe ja naine) matuse suplikatsioon

  ǀșÄ Ÿ
 ÄÇ ȞÅ ÇüȒȑÄ 
Æ È ȂÆ ǭÄ  ¾Ä   ǀȚÄ ʏÆ Æƽ ƴÄʌ ¾Ä  ǀÄșǜÆ ȝÆ żǩÄ  ¾Ä  ǀȚÄ ʐÆ ȦÆÇ ȕÄ   ¾Ä  ǀȚÄ ʎÇ Æ ǖÄ Æȑ ǠÈ ȆÆ ȁÈ   Ȕ
Ȝȳ ȦÆ ǕÈ ÄǀÄȅ ǀȚÄÇ ȕÆ   Ȝȵ ǊÄ ʎÈ ȦÄ ǕÈ Ä  ȘÈ ȕÄ  ȔÄÇ ȞÅ ÇüȒȑÄ   ǀȚÄ ʑü șÈ Å  ¾Ä  ǀșÄ ǠÄÆ Ŏ Ä¦ ¾Ä   ǀÄșŸ
Æ È ǄÄÆ Ŏ ¾Ä

 Æ ȮÄ ǥÈ Æ ȭ
 È  ʄÄÄ ʋ
 Ä ʋ Ȝȵ ÄÇȅȠÄ ǊÄ ÄȅǀȚÄÇ ȕÆ  Ȝȵ ǊÄ ʎÈ ÄÇȅȠÄ ǉÄ  ȘÈ ȕÄ  ¾Ä    »
 ¼ǀ
Æ ȖÄ ȥÈ Æ ȭÈ  ʄÄ
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ )! Andesta kõigile meie elavatele ja surnutele, ja
O Allah (Ȑ
kõigile neile, kes viibivad kohal ja neile, keda siin ei ole, ja
kõigile meie noortele ja eakatele, ja kõigile meestele ja naistele.
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ )! Keda teil iganes sa meist hoiad elus, hoia elus
Ya Allah (Ȑ
islamis, ja keda iganes meist viid surma, lase surra usus.

$O0XVWDGUDNOLO+DNLPNON+DGLġ 

Meessoost alaealise Du'a

 ȜÅ È ȒǾÄ Ǒ
È ¾ÄÇ  ǀǵÁ ǠÄ Äȅ ǀȚÄ Ä ȑ ȜÅ È ȒǾÄ Ǒ
È  ȔÄÇ ȞÅ ÇüȒȑÄ 

  ǀǾÁ ȆÄÇ Ǫ
Ä ȕÅ ¾ÄÇ  ǀǾÁ ÆȅżǩÄ  ǀȚÄ Äȑ ȜÅ È ȒǾÄ Ǒ
È ¾ÄÇ  ǠÁ ǙÈ Å¦¾ÄÇ  ǠÁ ǑÄÈ  Ă ǀȚÄ Ä ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ )! Tee temast eelkäija, kes meid toetab, ja tee
O Allah (Ȑ
temast see, kes meid hüvitab, ja tee temast eestkostja ja see, kelle
eestpalve võetakse vastu. .DQ]DO'DTDLT,N

Naissoost alaealise Du'a

 ǀȞÈÄ ȒǾÄ Ǒ
È ¾ÄÇ  ǀǵÁ ǠÄ ÄȅǀȚÄ Ä ȑ ǀȞÈÄ ȒǾÄ Ǒ
È ȔÄÇ ȞÅ ÇüȒȑÄ 

  ǆÁ ǾÄ ȆÄÇ Ǫ
Ä ȕÅ ¾ÄÇ  ǆÁ ǾÄ ÆȅżǩÄ  ǀȚÄ Ä ȑǀȞÈÄ ȒǾÄ Ǒ
È ¾ÄÇ  ǠÁ ǙÈ Å¦¾ÄÇ  ǠÁ ǑÄÈ  Ă ǀȚÄ Ä ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ )! Tee temast eelkäija, kes meid, ja tee temast see,
O Allah (Ȑ
kes meid hüvitab, ja tee temast eestkostja ja see, kelle eestpalve
võetakse vastu.
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Matusepalve sooritamine kingade peal seistes
Kui matusepalvet sooritada, kingad jalas, peavad nii kingad kui
nende all olev maa olema puhas. Samas kui matusepalvet sooritada
nii, et neile kingad jalast ära võtta ja asetada jalad kingade
peale, ei ole kingataldade ja maa puhtus vajalik. Vastuseks
küsimusele, A'la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Maulana Shah
Æ ȻǆÅ ƅ
Imam Ahmad Raza Khan ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä ütleb: "Kui koht oli ebapuhas
uriini vms tõttu või kui palvet sooritasid inimesed, kelle
kingatallad polnud puhtad, siis Salah ei kehti. On seega
turvalisem sooritada matusepalvet, võttes kingad jalast ja astudes
jalgadega kingade peale, nii et Salah’d ei mõjutaks isegi see, kui
kingatallad või maa on ebapuhtad.’ )DWDZD5D]DZL\DLNON

Tagaselja Matusepalve
Laip peab ees olema. Matusepalve mis on sooritatud ilma
laibata, ei kehti. Imami jaoks on Mustahab seista laiba rinna
ees. '¼UULH0XNKWDUNON

Ühismatusepalve sooritamine rohkem kui ühele
matusele
On lubatud sooritada Salah matusele ühiselt. Laibad võib
asetada üksteisega paralleelselt nii, et iga surnukeha rind jääks
Imami ette või siis asetada laibad üksteise järel nii, et ühe jalad
on teise pea suunas, jne. %DKDUH6KDUL DWNON $ODPJLULN
ON
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Kas mees võib kanda oma naise surnuraami?
Mehel on lubatud kanda õlal oma naise surnuraami, asetada ta
matmiseka hauda ja näha tema nägu. Mehele on vaid keelatud
oma naise pesemine ja tema keha vahetu puudutamine (ilma
riidetüki vms käe ja keha vahel). Naisel on lubatud oma meest
pesta. %DKDUH6KDULՍDWN,N

Usu hüljanu matused
Samad reeglid kehtivad usu hüljanu ja mitteuskliku matuste
kohta. Ükskord küsiti A'la Hadrat Imam-e-Ahl-e-Sunnat kohtus
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
´Allamah Maulana Shah Imam Ahmad Raza Khan ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä
isiku kohta, kes oli konverteerunud islamist kristlusesse.
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Vastuseks kirjutab ta ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä lehel- 170, lisa 9 Fatawa
Razawiyyah, et kui see oli tõestatud ühe Sharia kriteeriumi
alusel, et surnu oli Allahi hüljanud, muutis oma religiooni ja
vastu ristiusu (jne), on tema matmine Moslemite kommete
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ütleb Koraanis:
kohaselt Haram. Allah Ȑ


ÐÁ Ì ÂÁ Á Á ¾ Á Á Á Â
Á î Ä ÁÂ Á Á
Ĕ /É ǀÃ Ǆ ƑƷɑÁ  Ð J °¬ 0 Ä  ]ÁF CÄ  ȞÐ ȠÐ ɐÄ Ã  ]À VÁ  ƑƷɑÁ  
 Ã oJ °¬ 0

RVD6XXUD$W7DXEDKVDOP 

Juhul, kui matuste Salah läbiviijad olid mitteteadlikud tema
konverteerumisest kristlusesse, (jne) ja arvasid, et ta on
moslem vastavalt sellele, mida nad teadsid, ja nad jäid sellest
mitteteadlikuks kuni tema matusteni, siis ei jää nad süüdi, sest
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nad arvasid et ta oli moslem ja õige matuste läbiviimine oli
neile kohustuslik. Aga kui nad olid teadlikud tema pöördumisest
kristlusesse, (jne) ja nad viisid ikka läbi oma Salah ja matmise,
siis teostasid nad patu. Niikaua kui nad ei kahetse pattu, nende
Salah on kehtetu; aga neid ei saa käsitleda nagu mitteusklikke,
kuna nendest ei saanud Salah läbiviimise ajal mitteusklikud.
Meie püha Shari'ah (islami püha seadus) määratleb sirge tee;
sellele ei meeldi liialdused mitte üheski asjas. Siiski, kui see on
tõestatud, et matuse läbiviija oli teadlik matetava kristlusest,
(jne), nad tegid seda mitte ainult oma teadmatusest või maistest
huvidest lähtuvalt, vaid võttes arvesse teda kui kristlast, (jne)
kes väärib austust ja väärib matuseid, kõik need, kellel oli see
vaatepunkt ei muutu mitteusklikeks. See on Moslemite jaoks
Wajib neid kõigis küsimustes mitteusklikeks pidada ja see on
rangelt keelatud. Need, kes neid toetavad on patused.
)DWDZD5D]DZL\\DK
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ütleb 84. salmis Surah At-Taubah Pühas Koraanis:
Allah Ȑ

Á Á Â ÁÄ
Ð Á Ì Ð Â Á Á ÁÄ ¾ Á Á Á ÁÄ Ð Â Ð Ä Á Á î Á Ä Á Â Á Á
0Ð ǓÂ Ǖ ȞÐ ȠÃ Ĕ /É ǀÃ Ǆ ƑƷɑÁ  
 J°¬0 ]F C ȞȠɐÃ ]À VƑƷɑÃ oJ°¬0


Â
Â Ì Â
ÄÌ
èâÞé  .
 Á ¡Ð gÃ   ȞÐ ȟ 0Á  ¡Ð JCÁ  0Á   ȸ É Ã Ⱥ ¡ Ð fÂ Á  0Á   õÃ ö´CÃF

RVDVXXUD$W7DXEDKVDOP 
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Kommenteerides eespool nimetatud salmi, Sadr-ul-Afadil
’Allamah Maulana Sayyid Muhammad Na'imuddin Muradabadi
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä ütleb:" See salm on teinud selgeks, et mitteuskliku
matuste Salah ei ole mitte mingil juhul lubatud ja see on
keelatud seista mitteuskliku haua kõrval või seda külastada.
.KD]DLQXOՌ,UIDQ,N
Æ
On teatatud, Sayyiduna Jabir Bin ’Abdullah ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Ä §Ä poolt, et
Å ʝ
Äǭ
Armastatud ja õnnistatud Prohvet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ütles: ’Kui
nad haigestuvad, ärge minge neid vaatama, kui nad surevad,
ärge osalege nende matustel.’ 6XQDQ,EQ0DMDKNON+DGLġ

¡
1. See-ja-see peab olema minu matusepalve Imam Shar'i
otus taolise ssove korral
Lahkunu oli teinud testamendi, et tema matusepalvet sooritaks
see-ja-see Imam see-ja-see viiks läbi tema pesemisriituse. See
tahe on Batil, st see tahe ei tühista tema Wali (surnu eestkostja)
õigust. Tõepoolest, eestkostja on voli matusepalvet isiklikult
mitte sooritada kui Imam ja võimaldada nimetatud isiku
matusepalve läbi viia. %DKDUH6KDUL DWNON $ODPJLULYRO
ONMQH 

Kui tahe on suunatud vagale isikule või islami õpetlasels,
peaksid pärijad seda arvesse võtma.
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2. Imam peaks seisma surnukeha rindkere ees
On Musta ab (eelistatav), et Imam seisaks laiba rindkere ees; ta
ei tohiks kaugel asetseda hoolimata,kas sunukeha on mehe või
alaealine. See kehtib juhul, kui matusepalvet soooritatakse
ainult ühele surnule ja kui neid on rohkem, speaks Imam
seisma ühe surnukeha rindkere ees. '¼UULH0XNKWDU 5DGGXO
0XKWDUNON

3. Mis juhtub, kui matmine toimub ilma matusepalvet
sooritamata?
Kui surnukeha maetakse ja visatakse peale kasvõi peoäis
mulda, matusepalve läbi viia matuseid mehe /naise haua juures
enne surnukeha lagunemist. Kui mulda ei ole veel antud, tuleks
surnukehamatusepalve sooritamise jaoks välja võtta ja uuesti
matta. Matusepalve läbiviimiseks haua ees ei ole antud kindlast
päevalistpiiritlust. Kestuse vaheldumine sõltub mitmest tegurist
nagu ilm, pinnas tüüp, surnukeha tüüp/seisund ja selle haigus.
Suvel laguneb keha kiiresti ja talvel aeglasemalt, kiiresti niiskes
või soolases pinnases ja aeglaselt kuivatatud või soolata maas.
Samamoodi laguneb rasvunud keha kiiremini kui kõhn.
'¼UULH0XNKWDU5DGGXO0XNKWDUN,N 

4. Matuepalve rusude alla maetud isikule
Kui isik suri pärast kaevu kukkumist või varises tema peale
maja / hoone ja keha ei ole võimalik leida, tuleks matusepalve
15
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läbi viia samas kohas, kus isik arvatavasti oli; kui inimeme
upub jõkke ja tema keha ei lieta, ei saa talle ka matusepalvet
läbi viia, kuna ei ole teada, kas Musalli (matusepalvet sooritav
inimene) asatseb tema (surnukeha) ees või mitte.
5DGGXO0XNKWDUYROON 

5. Matusepalve rusude alla maetud isikule
Kui inimene sureb Jumu'ah päeval, peaks tema atuserongkäik
olema lõpetatud enne Salat-ul-Jumu'ah’d. Matusepalve
edasilük kamine osalejate arvu suurendamise eesmärgil pärast
Jumu'ah’d on Makruh. %DKDUH6KDUL DW N  ON  5DGGXO
0XNKWDUNONMQH

Enne täiskasvanu matust teatada järgmist
Lahkunu sõpradel ja sugulastel palutakse tähelepanu pöörata.
Kui lahkunu oma eluaja jooksul surnu oli kuidagi teid haavas
haavas või rikkus teie õigusi, või kui ta teile midagi võlgneb,
hû h ġ h

i A
i ȱ
 A Ĭ
see toob kasu lahkunule ja ka teid
palun andestage talle, ǚ
premeeritakse. Palun kuulatage hoolega matusepalve eesmärki.
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ nimel,
’Ma avaldan soovi läbi viia see matusepalve Allah Ȑ
ja anuda selle surnud isiku eest käesoleva Imam’i alusel. ’Pole
midagi, Kui teile sõnad täpselt ei meenu, oluline on, kui see et
südames oleks kavatsus: ’Ma sooritan matusepalvet selle
lahkunule.’
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û h iġ h
ihȱ
 A Ĭ
A tõsta mõlemad käed kõrvadeni, ütleb
Kui Imam ütleb ǚ



(Vaikselt) siis rista käed naba all ja lausu Sana. Kui Imam ütleb
hû h ġ h

i A
i ȱ
 A Ĭ
ja lausu Durood-eteist korda, ilma käsi tõstmata ütleb ǚ

û h iġ h
i h ȱ
 A Ĭ
A kolmandat korda, ilma käsi
Ibrahim. Kui Imam ütleb ǚ
hû h ġ h

i A
i ȱ
 A Ĭ
ja anu matusel surnud täiskasvanu eest
tõstmata ütleb ǚ
(või kui on tegemist poiss-või tüdruklapse matusega, teata, et
û h iġ h
i h ȱ
 A Ĭ
A neljanda (ja
anud surnud lapse eest). Kui Imam ütleb ǚ
hû h

ġ h

i A
i ȱ
 A Ĭ
, vabasta käed ja soorita Salam,
viimast) korda, ütleb ǚ
paremale ja siis vasakule Imam ’it järgides nagu tavaliselt.

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
 ǔŔ Ķžûj ĸ ơA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
h ȇAźû ŰŔh
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