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Du’a for å lese en bok
Les følgende Du’a (bønn) før du leser en religiøs bok eller en
islamsk leksjon, og du vil huske det du har lest Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ:
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Oversettelse:
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Åpne døren av kunnskap og visdom for oss, og
Ya Allah Ȑ
send barmhjertighet over oss! O den mest Mektige og Ærede!

$O0XVWDWUDIELQGVLGH 


(Les Salat Alan-Nabi ȯen gang før og etter Du’a)
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Fortreffelighetene av Salat Alan Nabi ȯ
Äǭ
Allahs Elskede Sendebud ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä sitt velsignede utsagn
er: Dersom en person resiterer Salat på meg en gang, vil Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ skrive belønning lik en Qirat for han. Og en Qirat tilsvarer
Ȑ
fjellet Uhud. 0XϣDQQDIՌ$EGXU5D]]ÁTELQGVΤDGëġ .
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Velsignelsene av å delta i begravelsen til en Wali
En person deltok i begravelsesfølget (janazah) til Sayyidunā
Sarī Saqa৬ī ĀȠÆ øȊÄ Ɍ øȑȻ ȜÆ øȹȒøȑȻ ǆÅ ȖøÄ ǕÈ §Ä Ȼ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ . Samme natt så han Sayyidunā Sarī
Saqa৬ī ĀȠÆ øȊÄ Ɍ øȑȻ ȜÆ øȹȒøȑȻ ǆÅ ȖøÄ ǕÈ §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ i sin drøm og spurte: «Hvordan ble du
Æ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ . Sayyidunā Sarī Saqa৬ī ĀȠÆ øȊÄ Ɍ øȑȻȜÆ øȹȒøȑȻǆÅ Ȗø
behandlet av Allah Ȑ
Ä ǕÈ §ȻÄ ȜÈȦÄȒøǽÄ sa:
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ har tilgitt meg og alle de som deltok i min
Allah Ȑ
begravelse og forettet min begravelsesbønn (namaz-e-janazah).
Den person sa: «Yā Sayyidī! Jeg deltok også i Deres begravelse
og forettet begravelsesbønnen». Sayyidunā Sarī Saqa৬ī
1

0HWRGHQIRUEHJUDYHOVHVE¡QQ


ĀȠÆ øȊÄ ɌøȑȻ ȜÆ øȹȒøȑȻ ǆÅ Ȗø
È §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ
Ä Ǖ

tok opp en liste, men fant ikke navnet til denne
person i lista. Etter å ha sjekket nøye etter fant Sayyidunā Sarī
Saqa৬ī ĀȠÆ øȊÄ Ɍ øȑȻȜÆ øȹȒøȑȻǆÅ ȖøÄ ǕÈ §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ personens navn i margen.
7ÁUëNK'LPDVKTOL,EQՌ$VÁNLUELQGV 
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ velsigne Dem og med Deres velsignelser tilgi
Måtte Allah Ȑ
oss uten regnskap.
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Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Qāsim Bin Munabbiĥ ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä  så Sayyidunā Bishr ণāfī
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Æ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
 Æ Ä ʆɌ øȑȻ ȜÆ øȹȒøȑȻ ǆÅ Ȗø
ü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä i sin drøm etter DeŜǀ
Ä ǕɌ §ȻÄ ȜɌȦÄȒøǽÄ sin død.Qāsim Bin
Æ
Munabbiĥ ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ ǆÅ ƅ
Ä È §Ä spurte: «Hvordan ble du behandlet hos
Æ
Ä
Æ
ǽ
 Ç ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Ä . HanŜǀ
 ÄʆɌøȑȻ ȜÆ øȹȒøȑȻ ǆÅ Ȗø
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Äǽtilga meg og sa
AllahȐ
Ä ǕɌ §ȻÄ ȜɌȦÄȒøǽÄ svarte: «AllahȐ
til meg: «O Bishr! Jeg har tilgitt både deg og samtlige av dem
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ 
som deltok i din begravelsesbønn». Jeg spurte: «Ya RabȐ
Ä
 Ç ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ sa: «Jeg har tilgitt
Tilgi også de som elsker meg». AllahȐ
alle som kommer til å elske deg fram til dommens dag»

7ÁUëNK'LPDVKTOL,EQՌ$VÁNLUYROSS



 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ velsigne Dem og med Deres velsignelser tilgi
Måtte Allah Ȑ
oss uten regnskap.
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Mine kjære islamske brødre! Det å ha tilknytning til fromme
helgener av Allah (Auliya Allah) er et stort privilegium. Å gjøre
deres Dhikr-e-Khair kan føre til at velsignelser regner over oss.
Det å sitte i deres nærvær (sohbah) kan gi suksess i begge
verdener. Det å besøke deres gravsted kan føre til kur fra
sykdommer og kjærlighet for dem kan føre til suksess i
akhirah.
 ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ Äǽ ȜøȹȒøȑȻÆ ǜø
Ȑ
Å ȖÈ ǖø
Ä È ȑÄ !

Vi er også elskere av de fromme Auliya Allah, og
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
vi er også er elskere av Sayyidunā Bishr ণāfī ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä . Ya
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Allah! Med velsigne til Sayyidunā Bishr ণāfī ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä tilgi
våre synder!
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En liksvøptyv deltok i begravelsen til en kvinne, og noterte ned
stedet hvor kvinnen ble begravd. Når det ble mørkt gravde han
opp graven for å stjele liksvøpet. Plutselig begynte den avdøde
kvinnen og snakke og sa: «Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Ȝˠȹ ȒøȑȻ ȘÄ øǖü È ǄøǥÅ ! En tilgitt mann stjeler
liksvøpet til tilgitt kvinne. Hør etter! Allah har tilgitt meg og
alle de som leste min begravelsesbønn, og du var også blant
dem. Etter å ha hørt dette lukket han igjen graven og angret
oppriktig.» 6KXՍDEXOêPÁQYROSSΤDGëġ 
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ velsigne Dem og med Deres velsignelser tilgi
Måtte Allah Ȑ
oss uten regnskap.
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Mine kjære islamske brødre! Så dere hvor stor ære det ligger i å
delta i begravelsesbønnen til fromme folk? Når enn du får
muligheten, delta i begravelsesbønn. Faktisk bør vi lete etter slike
muligheter.Hvem vet, kanskje er det deltakelse i begravelsesbønnen
til en from person som fører til vår tilgivelse. Måtte mitt liv bli
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ sin Barmhjertighet, som ikke bare tilgir
ofret for Allah Ȑ
den avdøde, men også de som deltar i hans begravelsesbønn.
Det er berettet av Sayyiduna Hadhrat Abdullah bin ‘Abbas
Æ
Äǭ
ȳÆ Æ
ǀȖ
Ä Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
ü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä ȞÅ È ȚøǽȻ
Ä §Ä at den Hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝ ȑü¾ȻÄ ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
Å ʝ
Å Ȼ ʄÇ Ä sa at: «Den
4
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første belønningen som en troende får etter hans død, er at
samtlige som deltok i hans begravelsesbønn blir tilgitt»
 $WWDUJKëE:DWWDUåëEYROSSΤDGëġ
Äǭ
Den Hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ble en gang spurt: «Hva
er den første gaven som en troende får når han entrer graven?»
Äǭ
Den barmhjertige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä svarte: «Samtlige
av de som deltar i hans begravelsesbønn blir tilgitt»

6KXՍDEXOêPÁQYROSSΤDGëġ



Begravelsesbønnen til en som har gjort seg fortjent til
Jannah:
ʄÄÇ ǭ
Den kjære og velsignede Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä sitt
Å
velsignede utsagn er: Når en person som har gjort seg fortjent
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ haya i å straffe dem som
til Jannah går bort, viser Allah Ȑ
bærer den avdøde, den som følger hans begravelse og den som
forettet hans begravelsesbønn.

Belønningen for å følge en begravelse:
ÄÇ ȻȜÆ È ȦÄȒøǽÄ ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ spurte ydmykt: «Ya Allah!
Sayyidunā Dāwūd »ȮÄ Ǧȑ
ÄÇ ¾ȻÄ Å ȠüȒǮȑ
Hva er belønningen for å følge en begravelse kun for å oppnå
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ svarte: «Den dagen personen
din tilfredsstillelse? Allah Ȑ
dør, vil englene delta i hans begravelsesfølge, og Jeg vil tilgi
han». 6KDUΥXϣϢXGīUSS
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Belønning like stor som fjellet Uhud:
Æ
Sayyidunā Abū Ĥurayraĥ ȜÅ È ȚǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä beretter at den Elskede
Å ʝ
Æ
Äǭ
Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä sa: «En som person deltar i en
begravelse (med den tro at det er hans plikt som en troende og
med intensjon om belønning), leser begravelsesbønnen og deltar
helt fram til den døde blir senket i graven, vil få belønning lik
to Qirat. En Qirat er lik fjellet Uhud. Og den som kun deltar i
begravelsesfølget uten å være med på selve begravelsen vil få
belønning lik en Qirat».

Begravelsesbønnen er en tankevekker
Æ
Sayyidunā Abū ĩar Ghifārī ȜÅ È ȚǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä beretter at den Hellige
Å ʝ
Äǭ
Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä sa:«Besøk gravene da det vil påminne
deg om det hinsidige livet. Gi dusj til de avdøde da en død kropp
er stor lærepenge, og forrett begravelsesbønnen slik at det gir
deg sorg. En sorgfull person er under Skyggen til Allah og utfører
gode gjerninger». $O0XVWDGUDNOLOΤÁNLPYROSSΤDGëġ

Fortreffeligheten av å gi ghusl (rituell dusj) til den avdøde

Sayyidunā ‘Alī-ul-Murtaঌā ȔɌȥǠÆ øŏÄ ɌøȑȻ ȜøÅ ÄȞøǑɌ ¾ȻÄ Ţǀø
ü ÄǾøÄǉȻ Ȝø
Å ȹ ȒøȑȻ »Ä ǠÄÇ øÄŎ beretter at den
Äǭ
Hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä sa at: «Den som gir ghusl til
den avdøde, liksvøper han, tar godlukt på han, løfter båren,
forretter begravelsesbønnen og skjuler evt. feil som blir synlige
– han vil bli like ren fra synder som et nyfødt barn»
6XQDQ,EQ0ÁMDåYROSSΤDGëġ 
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Hva bør man resitere når man ser et begravelsesfølge:
Etter at Sayyidunā Mālik Bin Anas gikk bort, så noen han i sin
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ?
drøm og spurte: «Hvordan ble du behandlet hos Allah Ȑ
Æ
Han ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä svarte: «Jeg ble tilgitt på grunn av en setning
Å ʝ
Æ
som Sayyiduna ‘Ušmān-e-Ghanī ȜÅ È ȚǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Ä §Ä pleide å si når han så et
Å ʝ
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begravelsesfølge.(Den setningen var følgende): D
j
Følgelig pleide jeg å resitere samme setning når jeg så et
begravelsesfølge og som følge av dette ble jeg tilgitt»

$YOHGHWIUD,Υ\ÁXOՌ8OīPELQGV 

Den første begravelsesbønnen som den Hellige
Profeten ȯ forrettet
Å forrette begravelsesbønn startet allerede under tiden til
ÄÇ ȻȜÆ È ȦÄȒøǽÄ ¾Ä ȻǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ . Englene resiterte
Sayyidunā Ādam ৡafiyullāĥ »ȮÄ Ǧȑ
ÄÇ ¾ȻÄ Å ȠüȒǮȑ
fire takbeer under den velsignede begravelsesbønnen til
ÄÇ Ȼ ȜÆ È ȦÄȒøÄǽ¾Ȼǀ
Sayyidunā Ādam ৡafiyullāĥ »ȮÄ Ǧȑ
ÄÇ ¾ȻÄ Å ȠüȒǮȑ
Ä Ä ȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ . Kjennelsen om
at begravelsesbønnen (namaz-e-janazah) var wajib ble åpenbart i
den velsignede byen Madinah ǀȖøÁ Ɍ ȦǺøÆ ǾøɌ ÄǉȻ ¾ȻÄÇ ǀøÁȅǠÄ øǩÄ Ȼ ȜøÅ ȹ ȒøȑȻ ǀøȝÄ Ä¥Ä¨». Sayyidunā
Æ
As’ad Bin Zurāraĥ ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä gikk bort i det 9ende året etter
Å ʝ
Æ
hijri-kalenderen, og han ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä var den første følgesvennen
Å ʝ
som den Hellige Profeten forrettet begravelsesbønnen til. $YOHGHW
IUD)DWÁZÁ5D]DZL\\DåUHIHUHQFHGYROSS 

Begravelsesbønn (Namaz-e-janazah) er Fardh-e-Kifayah

Begravelsesbønn (Namaz-e-janazah) er Fardh-e-Kifayah. Det
vil si at dersom en person forretter den vil alle bli fritatt for
7
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plikten. Dersom ingen forretter denne vil alle som var klar over
begravelsesbønnen være syndere. Jama’at (fellesbønn) er ingen
krav. Selv hvis en person forretter den vil det oppfylle plikten
(fardiyyat). Å benekte at det er obligatorisk er kufr.
%DåÁUH6KDUëՍDW YRO  SS  ՌÀODPJëUë YRO  SS  'XUUH
0XNKWÁUYROSS 

Det er to pilarer (rukan) og tre sunnah i begravelses
bønnen (namaz-e-janazah):
De to pilarene er følgende:
h

h

û
iġ A
i h ȱAĬ
1. Å resitere ‘ǚ
’ fire ganger

2. Qiyyam (å stå).
De tre Sunan-e-Muakkadaĥ er:
(1) Sana (2) Salat-Alan-Nabi (3) Du’a for den avdøde.
%DåÁUH6KDUëՍDWYROSS 

Metoden for å forrette begravelsesbønnen (Hanafi)
Muqtadi bør gjøre følgende intensjon: «Jeg gjør intensjon om å
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , og gjør
forrette denne begravelsesbønnen for Allah Ȑ
intensjon å resitere du’a for den avdøde, bak denne imamen».
)DWÁZÁ7ÁWÁU.KÁQL\DåYROVLGH 
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Nå skal Imam og Muqtadi heve hendene sine opp til ørene og

û h iġ h
i h ȱA Ĭ
A’. Deretter
så binde dem rundt navlen mens man sier ‘ǚ
h Ġ h

 hh

h ûh

 mh

h hh ğ h

i Ȯ Ȕjh A ƅbh ];ĵ
i ŶȪ ŮŁbh .’. Deretter si
 ŉŁ Ǔĵšȩbh ’ les ‘]
Ǟ
resiter Sana. Etter ‘]

û h iġ h
 A Ĭ
i h ȱ
A’ uten å løfte hendene og deretter resiter Durud-e‘ǚ

û h iġ h
 A Ĭ
i h ȱ
A’’ igjen uten å løfte hendene, og nå resiter
Ibrahimi. Si ‘ǚ
du’a for den avdøde. Imamen skal si Takbirat høyt og muqtadi
skal si det lavt. Resten av resitasjonen bør resiteres lavt av
hû h ġ h

i A
 A Ĭ
i ȱ
begge.Etter å ha resitert du’a, si ‘ǚ
’, slipp hendene løs og

deretter si salam på begge sider. Under salam bør man ha
intensjon om å si salam til den avdøde, englene og de andre
som er tilstede. Altså på samme måte som i øvrige bønn,
forskjellen er bare tillegget for den avdøde.
%DåÁUH6KDUëՍDWYROVLGH 

Du’a for begravelsesbønn til en voksen person (mann
og kvinne)

 ǀøøȚÄ ʏÆ ÆƽƴÄʌ ¾ǀ
ÄÇ ȞÅ ÇüȒȑÄ 
Ä șÄ ǜÆ ȝÆ żøøǩÄ ¾ǀøø
Ä ȚÄ ʐÆ ȦÇÆ ȕÄ ¾ǀøø
Ä ȚÄ ʎÇ Æ ǖÄ ÆȑǠøø
È ȆÆ ȁÈ Ȕøø
ȘÈ øȕÄ Ȕø
ÄÇ øȞÅ ÇüȒȑÄ ǀøøȚÄ ʑü șÈ Å ¾ǀø
Æ È ǄÄÆ Ŏ¾ǀ
Æ È ȂÆ øǭ
Ä ¾Ä 
Ä øșÄ ǠÄÆ ŎÄ¦¾ǀø
Ä øșÄ Ÿ
Ä șÄ Ÿ

9
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ǀȚÄÇ ȕÆ Ȝȵ ǊÄ ʎÈ ÄÇȅȠÄ ǉÄ  ȘÈ ȕÄ ¾Ä »Æ ȮÄ ǥÈ Æ ȭ
È ʄÄÄ ʋ ȳȜȦÆ ǕÈ Ä ǀÄȅǀȚÄÇ ȕÆ  Ȝȵ ǊÄ ʎÈ ȦÄ ǕÈ Ä 
 ¼ǀ
È ʄÄÄ ʋȜȵ ÄÇȅȠÄ ǊÄ Äȅ
Æ ȖÄ ȥÈ Æ ȭ

 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ) Tilgi alle levende og alle de døde, og alle de som
Ya Allah! (Ȑ
er tilstede og alle de som ikke er tilstede, og alle de unge og alle
de gamle, og alle våre menn og alle våre kvinner. Ya Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ), hvem enn du holder i live, hold han live i Islam. Og
(Ȑ
hvem enn du gir døden, la han død med iman (troen) i behold.

$O0XVWDGUDNOLOۉÁNLPYROSSۉDGëġ 

Du’a for begravelsesbønn til en liten gutt (na-baligh):

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

  ǀǾÁ ȆÄÇ ǪÄ ȕÅ ¾ÄÇ ǀǾÁ ÆȅżǩÄ  ǀȚÄ Äȑ ȜÅ È ȒǾÄ Ǒ
È ¾ÄÇ ǠÁ ǙÈ Å¦¾ÄÇ ǠÁ ǑÄÈ  ĂǀȚÄ Ä ȑ
Ya Allah! Gjør denne gutten til en forløper for oss, gjør han til
en belønning for oss, gjør han til en som kommer oss i forbønn,
ens forbønn som blir akseptert. .DQ]XG'DTÁLTV 
Du’a for begravelsesbønn til en liten jente (na-baligha)

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

  ǆÁ ǾÄ ȆÄÇ ǪÄ ȕÅ ¾
ÄÇ ǆÁ ǾÄ ÆȅżǩÄ  ǀȚÄ Ä ȑǀȞÈÄ ȒǾÄ Ǒ
È ¾ÄÇ ǠÁ ǙÈ Å¦¾ÄÇ ǠÁ ǑÄÈ  ĂǀȚÄ Ä ȑ
10
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Ya Allah. Gjør denne jenta til en forløper for oss, gjør henne til
en belønning for oss, gjør henne til en som kommer oss i
forbønn, ens forbønn som blir akseptert. .DQ]XG'DTÁLTV 

Å forrette begravelsesbønn mens man har på sko
Dersom man forretter begravelsesbønnen mens man har på
sko, er det et krav om at både skoen og bakken under jorden
må være ren (altså ikke være najasah på det). Imidlertid
dersom man ber ved å stå på skoene er det ingen krav om
renhet, verken for skosålen eller bakken. A’lā ণaঌrat, Imām-eAĥl-e-Sunnat, Maulānā Shāĥ Imām Aতmad Razā Khān
ȘüƅÈ ǠÄÇ øȑȻǆÅ ƅ
Ä È §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ sier som svar til et spørsmål: «Hvis bakken var uren
pga. urin eller lignende, eller at man hadde på sko som har
hadde urene skosåler, vil ikke begravelsesbønnen være gyldig.
Forsiktigheten ligger følgelig i at man tar av skoene og står på
dem. I et slikt tilfelle vil ikke gyldigheten av bønnen bli
påvirket selv om både bakken og skosålen er urene».
)DWÁZÁ5D]DZL\\DåYROV

.

Begravelsesbønn in absentia
Tilstedeværelse av liket er nødvendig. Følgelig vil
begravelsesbønn in absentia (altså hvor liket er tilstede) ikke
være gyldig. Det er mustahabb for imamen å stå foran brystet
til den avdøde. 'XUUH0XNKWÁUYROV
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Metoden for å forrette felles begravelsesbønn for flere
Det er mulig å forrette felles begravelsesbønn for flere på en
gang. Man kan velge mellom å plassere likene i en parallell
rekke slik at brystene til alle de avdøde er foran imamen.
Alternativt kan man plassere likene i rekke slik at føttene til det
ene liket, er mot hodet til det andre. %DåÁUH6KDUëՍDWYROV
ՌÀODPJëUëYROV 

Hvor mange rekker bør det være i en
begravelsesbønn?
Det er bedre at det er 3 rekker, da det er berettet i en velsignet
hadith at: «Hvis en person (begravelses)bønn er forrettet av 3
rekker, vil han bli tilgitt». Hvis det er bare 7 personer, bør ene
være imam, tre av dem andre bør stå i første rad, to bør stå
andre rad og den siste bør stå i siste rad. *KXQ\Då V  .
I begravelsesbønn er den siste raden den som har størst
fortreffelighet. 'XUUH0XNKWÁUYROSS .

Hvis en går glipp av noen deler av begravelsesbønn
Den personen som har gått glipp av noen av takbirat skal
utføre hans gjenværende takbirat etter at imamen har utført
Salām på hver side. Hvis han mistenker at folk skal bære båren
opp til skuldrene og gå mot gravlund, hvis han begynner å
resitere gjenværende bønn bør han bare uttale takbirat og
utelate de bønn som gjenstår. Hvis en person kommer etter
12
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den fjerde Takbir, kan han bli med Salah (begravelsesbønn)
(før imamen utfører Salām) uttale Takbir tre ganger etter
Imamens Salām og deretter utføre Salām.
'XUUH0XNKWDUYROV

Begravelsen av en sinnssyk person eller en som har
begått selvmord
Begravelsesbønnen til den som er sinnsforstyrret fra fødselen
av, eller en som ble sinnsyk før pubertetsalderen, vil være lik
begravelsesbønnen til en mindreårig -DXåDUDåV*KXQ\DåV
  Begravelsesbønnen til en som har begått selvmord, skal
også forettes. 'XUUH0XNKWDUYROV

Avgjørelser knyttet til en død spedbarn
Hvis et muslimsk spedbarn ble født i live (dvs. det var i live
mens det meste av kroppen var ute under fødselen), og deretter
døde - skal den gis ghusl, liksvøpes og dens begravelsebønn vil
bli utført. Ellers vil det bli vasket (rituelt bad ikke nødvendig),
innpakket i et tøystykke og begraves. Det er ikke nødvendig å
utføre de ulike ritualene for begravelse iht. sunnah for et slikt
spedbarn.
Hvis barnets hode kommer ut først, betyr 'det meste' i dette tilfelle
fra hodet opp til brystet i denne saken. Derfor, hvis barnets hode
kommer ut og det gråter, men dør før det kommer ut opp til
13
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brystet, vil begravelsesbønn ikke bli forettet. Hvis føttene
kommer ut først betyr `det meste` i dette tilfelle fra fra føttene
opp til midjen.
Uansett om barnet er født levende eller død, eller mistet i
spontanabort (prematur fødsel), bør det bli navngitt da den
skal gjenoppstå på dommedagen. 'XUUH0XNKWDU5DGGXO0XKWDU
YROV%DKDUH6KDUL DWYROV 

Belønning av å bære liket på sine skuldre
Det fremgår i en velsignet hadith at «Den som bærer båren på
skulderen og går 40 trinn, 40 av hans store synder vil bli tilgitt.»
Det er også nevnt i en velsignet hadith at «den som bærer båren på
skulderen fra alle fire sider av (begravelsesbåren) vil garantert bli
 ÄÇ ǑÄ ¾Ä Ǣ
ÄÇ ǽÄ .» $O-DXåDUDWXQ1D\\DUDåSS'XUU
gitt tilgivelse av Allah Ȑ
H0XNKWDUYROV%DKDUH6KDUL DWYROV

Metode for å bære båren på skuldre
Det er en handling av tilbedelse å bære båren på skulderen. Det
er en sunnah å bære båren på skulderen fra alle fire hjørner ene
etter den andre og å gå 10 skritt på hver side. Den komplette
Sunnah er først å bære båren på skulderen fra høyre siden av
båren hvor hodet er, deretter høyre siden ved føttene, så
venstre siden hvor hodet er, til slutt den venstre siden hvor
føttene ligger. Gå 10 skritt hver gang og dermed blir totalt 40
skritt. ÀODPJëUëYROV%DKDUH6KDUL DWYROV
14
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No Det har blitt sett at noen mennesker kommer med følgende
kunngjør: «Gå 2 skritt av gangen!». I stedet bør man si: «Gå 10
skritt av gangen».

Metode for å bære båren av et barn
Hvis en enkelt person bærer liket av et lite barn i armene og
resten av følget tar barnet i sine armer underveis (f.eks etter
hvert kryss, hjørne) er det ingen ting i veien med dette.
ÀODPJëUëYROV

Kvinner har ikke lov til å delta i begravelsesfølget, uavhengig
av om det er begravelsen til en ung eller gammel person.
%DKDUH6KDUL DWYROV'XUUH0XNKWDUYROV

Regler for når man kommer tilbake etter
begravelsesbønnen
Den som fulgte begravelsen skal ikke vende hjem uten å ha
bedt begravelsesbønn. Etter å ha bedt begravelsesbønnen kan
han vende tilbake, men må spørre om tillatelse fra familiemed
lemmer av den avdøde. Det er ikke nødvendig å be om tillatelse
for å returnere etter selve begravelsen. ÀODPJëUëYROV

Kan en mann bære båren til sin kone?
Mannen har lov til å bære sin kones båre på skulderen sine,
senke henne i graven for begravelse og se hennes ansikt. Det
15
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som er forbudt for han er bading av hans kone og direkte
berøre hennes kropp (uten klut, tøy stykke). En kvinne kan
bade hennes mann. %DKDUH6KDUL DWYROV 

Shar'ī avgjørelse tilknyttet begravelsen til en frafallen
(den som konverterer fra Islam)
Det er den samme dommen for begravelsen av en frafallen og
en ikke troende. Når A'la Hadhrat Imam-e-Ahl-e-Sunnat,
Allamah Maulana Shah Imam Ahmad Raza Khān ȘÈ üƅÈ ǠÄÇ øȑȻ ǆÅ ƅ
Ä È §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ
ble spurt om en person som hadde konvertert fra islam til
kristendommen, svarte han: «Dersom det er bevist at
vedkommende, måtte Allah forby, konverterte fra islam er det
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ sier i den
forbudt å forrette hans begravelsesbønn. Allah Ȑ
Hellige Koranen:

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

And never offer ৡalāĥ upon any of their dead, and never stand
by his grave.
>.DQ]XOêPÁQ 7UDQVODWLRQRI4XUDQ @ 3DUW6īUDå$W7DXEDåYHUVH

Imidlertid hvis de som ber begravelsesbønnen var uvitende om
hans kristendom, og vurderer ham til å være muslim i henhold
til hva de visste, vil de ikke bli anklaget. Dette fordi de antok at
han var muslim, og sådan var disse handlingene obligatorisk
for dem. Hvis de derimot var klar over hans kristendom og de
16
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fortsatt utførte hans begravelsesbønn og begravelse, så har de
begått en alvorlig synd. Så lenge de ikke omvender seg fra
denne synden, er bønn i deres Imamat ugyldig, men de vil ikke
bli behandlet som frafalne og vil ikke vil bli betraktet som ikketroende på grunnlag av å denne synden. )DWDZD5D]DZL\\Då
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ sier i vers 84 av Surah At- Taubah av den hellige
Allah Ȑ
Koranen:

Á Á Â ÁÄ
ÐÁ Ì ÂÁ Á Á ¾ Á Á Á Â
Á î Ä Â Á
0Ð ǓÂ Ǖ ȞÐ ȠÃ Ĕ /É ǀÃ ǄƑƷɑÁ Ð J°¬0Ä ]ÁFCÄ ȞÐ ȠÐ ɐÄ Ã ]À VÁ ƑƷɑÁ Ã oÁ J°¬0Á
Â
Â Ì Â
ÄÌ
 èâÞé .Á ¡Ð gÃ  ȞÐ ȟ0Á  ¡Ð JCÁ 0Á  ȸÉ Ã Ⱥ ¡Ð fÂ Á  0Á  õÃ ö´CÃF
And never offer ܇alāĥ upon any of their dead, and never stand by
his grave. No doubt, they denied Allah and His Messenger, and
died while they were in transgression (infidelity).
>.DQ]XOêPÁQ 7UDQVODWLRQRI4XUDQ @ 3DUW6īUDå$W7DXEDåYHUVH

I en kommentar til ovennevnte vers, sier Sadr-ul-Afāঌil,
Allamah Maulana Sayyid Muhammad Na'īmuddīn Murādābādī
Ā¥Æ ǀÄ ɌƌÆƣȻǆÅ ƅ
Ä È §ȻÄ ȜÆ ȦÄȒÄʋ at dette verset har gjort det klart at begravelsesbønn
til en ikke troende ikke er tillatt i det hele tatt. Videre er det
forbudt å stå ved siden av graven til en ikke-troende for
begravelse, eller for å besøke deres grav. .KD]ÁLQXO ,UIÁQV
Æ
Det er berettet av Sayyiduna Jabir bin Abdullah ǀȖÄ ȞÅ ÈȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä at
Å ʝ
Äǭ
den Elskede og Velsignede Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä sa: «Hvis de

17

0HWRGHQIRUEHJUDYHOVHVE¡QQ


blir syke, ikke gå for å besøke dem, hvis de dør, delta ikke i
deres begravelse. 6XQDQ,EQ0DMDKYROV+DGLV

Fem Madani blomster i forbindelse med
begravelsesbønn
Hvis den avdøde testamenterte at en spesiell person skal lede
min begravelsesbønn eller gi meg ghusl, vil det ikke være slik at
avdødes nærmeste (familie) ikke lenger har rett til å utføre det.
Den som er verge for den avdøde kan selv gi avkall for
begravelsesbønn, og be den som det er testamentert om kan
lede begravelsesbønn.
%DKDUH6KDUL DWYROVÀODPJëUëYROSSHWF

Hvis det er testamentert at en from person eller en islamsk
lærd person skal lede den avdødes begravelsesbønn er det
foretrukket at vergene følger dette.

Imamen skal stå foran brystet av liket
Det er mustahab (foretrukket) for imamen å stå foran brystet
av liket, Han bør ikke stå langt unna liket selv om liket er av en
mann eller en kvinne, en voksen eller en mindreårig. Dette
gjelder når det bare er ett lik for begravelsesbønn og hvis det er
flere enn en, så bør imamen stå i nærheten foran brystet av en
lik. 'XUUH0XNKWDU5DGGXO0XKWDUYROV
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Hva om begravelse skjer uten å be begravelsesbønn?
Hvis den døde kroppen er begravet og selv om jord er lagt på,
bør nå begravelsesbønn bes foran hans / hennes grav. Hvis det
ikke mistenkes at kroppen sannsynlig er forfalt, hvis jorda
ennå ikke lagt på, bør den døde kroppen tas ut fra graven, be
begravelsesbønn og begraves på nytt. Det er ingen bestemt
antall dager for å be begravelsesbønn foran graven. Variasjonen
i varighet avhenger av ulike faktorer, som for eksempel vær,
type jord, type / tilstand av den døde kroppen og dens sykdom.
Kroppen brytes ned raskt i sommer og i vinter tar det lengre
tid, det brytes raskt i våt eller saltet jord, og sakte i tørket eller
usaltet jord. Tilsvarende en overvektig kropp brytes raskere
enn den magre. 'XUUH0XNKWDU5DGGXO0XKWDUYROSS

Begravelsesbønn av noen som er begravd under
ruinene
Hvis en person omkom etter å ha falt i en brønn, eller et hus /
bygning har kollapset over ham og kroppen ikke kan finnes,
bør hans begravelsesbønn bes på samme sted hvor han ble
ansett for å være. Hvis vedkommende er druknet i en elv og
kroppen hans ikke ikke er å finne, da skal hans begravelses
bønn ikke bli bedt liket er ikke til stede foran Musalli (Imamen
som leder begravelsesbønn). 5DGGXO0XKWDUYROV

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔ Ķžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
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Utsette begravelsesbønn, for å øke deltakere
Hvis en person dør på dagen for fredagsbønn, bør hans
begravelse være ferdig før Salat-ul-Jumma fredagsbønn om det
er mulig å gjøre det. Forsinke begravelsesbønn bare for å ha
flere deltakere etter fredagsbønn er makruh (mislikt).
%DKDUH6KDULՍDWYROV5DGGXO0XKWDUYROVHWF

Gjør følgende kunngjøring før begravelsen av en
voksen
Venner og slektninger av den avdøde blir bedt om å ta hensyn!
Dersom avdøde hadde såret deg eller krenket din rett i hans
levetid, eller han skyldte deg noe, kan du tilgi ham, ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ dette vil gagne den avdøde, og du vil også bli belønnet.
Ȑ
Vennligst lytt nøye om intensjonen og metoden for
begravelsesbønn. Jeg gjør den hensikt å be denne begravelses
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , og bønn for denne døde personen,
bønnen, for Allah Ȑ
følger denne imamen.» Hvis du ikke husker akkurat disse ordene,
er det ingen skade så lenge denne intensjonen er i hjertet:«Jeg
ber begravelsesbønn for denne avdød person.»
û h iġ h
 h ȱA Ĭ
Når imamen sier ‘ǚ
A’ hev begge hendene opp til ørene,
h

h

û iġ
si ‘ǚ
 h ȱA Ĭ
A’ (lavt) og deretter legge dem under navlen og resitere

û h iġ h
 h ȱA Ĭ
Sana. Når imamen sier ‘ǚ
A’ andre gang, uten å heve
h

h

û iġ
hendene, si ‘ǚ
 h ȱA Ĭ
A’ og resitere Durūd-e-Ibrahim. Når imamen
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û h iġ h
û h iġ h
sier ‘ǚ
 h ȱA Ĭ
 h ȱA Ĭ
A’ for tredje gang, uten å heve hendene, si ‘ǚ
A’ og

resitere begravelses bønn (dua) påkallelse av en avdød voksen
(eller hvis det er i begravelsen til en mannlig eller kvinnelig barn
deretter kunn å resitere bønnen for den døde barn). Når

û h iġ h
û h iġ h
imamen sier ‘ǚ
 h ȱA Ĭ
A’ den fjerde og siste gang, si ‘ǚ
 h ȱA Ĭ
A’,
slipp hendene og utføre Salām, høyre side og deretter til venstre
side etter imam som vanlig.

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
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