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Johdanto 

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allaahille, Häneen me laitamme 

kaiken toivomme ja Häneen me turvaamme kaikessa mitä 

kohtaamme elämän aikana. Hänen luokseen me kaikki tulemme 

palaamaan. 

Allaah, Subhaana wa Ta’aala on neuvonut meitä olemaan kärsivällisiä 

koettelemusten edessä ja yksi niistä tavoista edistää kärsivällisyyttä 

on hakea tietoa erilaisista asioista, joita kohtaamme elämämme 

aikana. Tiedon lisääntyessä ymmärrämme asiat moniselitteisesti sekä 

osaamme toimia sen mukaisesti in’sha Allaah. Tiedonhankinta on siis 

osa Allaahin palvontaa koska näin voimme toimia parempina 

muslimeina ja osoittaa kiitollisuutta Luojaamme kohtaan, että Hän on 

näyttänyt meille oikean tien Hänen luokseen.  

Jos Allaah antaa meille tilaisuuden auttaa omaisia tai tuttavia 

kuolemaan liittyvissä asioissa, meidän tulee muistaa tekojemme 

vilpittömyys Hänen vuokseen, kuten kaikki muutkin teot tulisi tehdä 

vain Häntä miellyttääkseen.  

Kun kuolema saavuttaa meidät, me tulemme löytämään siitä tai toiset 

saavat meidän poistumisesta levon. Abu Qataada Bin Rab’ii (ra) kertoi 

hautajaissaattueen menneen Profeetan (saws) ohitse ja tämä (saws) 

sanoi: ”Hän lepäsi tai toiset lepäävät hänestä.” Profeelta (saws) 

kysyttiin: ”Mitä tarkoitit ”hän lepäsi tai toiset lepäävät hänestä?” Hän 

(saws) vastasi: ”Uskova palvoja lepää tämän maailman huolista, (kun 

taas) faajirin (väärintekijän kuollessa) ihmiset, maa, puut ja eläimet 

lepäävät hänestä.” 
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”Te, jotka uskotte, pelätkää Allaahia niinkuin Häntä tulee pelätä, 

älkääkä kuolko kuin Hänelle alistuneina. Pitäkää kaikki yhdessä 

kiinni Allaahin köydestä älkääkä hajaantuko. Muistakaa Allaahin 

teille osoittama suosio, kun olitte toistenne vihollisia ja Hän liitti 

teidän sydämenne yhteen ja teistä tuli Hänen suosiostaan veljiä. 

Olitte jo Tulen kuilun partaalla mutta Hän pelasti teidät siitä. Näin 

Allaah tekee teille merkkinsä selviksi, jotta kulkisitte oikealla 

tiellä.”                                                                                 

 Aal-Imraan 3:102–103 
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HUOMIO: 

Kirjaan lainatut Koraanin kohdat ovat pääasiassa Jaakko Hämeen-

Anttilan Koraanin käännöksen sanamuotoa. Tässä kirjassa käytetyt tai 

muut Koraanin käännökset eivät täysin vastaa alkuperäisen 

arabiankielisen Koraanin merkitystä tai sen ilmaisutavan kauneutta. 

Ne ovat lähinnä suuntaa-antavia tulkintoja Koraanin merkityksestä.  

Tekstiin sisältyvät ahadith (perimätiedot) on käännetty suomenkielelle 

englanninkielisistä käännöksistä, jotka on alun perin laadittu 

arabiankielisistä alkuperäisteksteistä. Tästä syystä ahadith-

käännökset eivät välttämättä vastaa tarkalleen sitä, mitä Profeetan 

(saws) on kerrottu sanoneen, eikä niiden ilmaisutapa vastaa hänen 

ilmaisunsa kauneutta.  

Allaah antakoon anteeksi virheemme ja johdattakoon tämän kirjan 

lukijoita oikeaan ymmärrykseen. Aamiin. 

IQRA – Islam yhdistys ry., käännösryhmä 

 

Kirjassa käytetyt lyhenteet 
 
 
swt = Subhaanahu wa Ta’ala (Täydellinen ja Korkea) 
saws = sallalLaahu aleihi wa sallam (olkoon Allaahin rauha ja 
siunaukset hänen yllään) 
ra = radiAllaahu anhu (olkoon Allaah tyytyväinen häneen, miehestä) 
raa = radiAllaahu anha (olkoon Allaah tyytyväinen häneen, naisesta) 
ra-m = radiAllaahu anhum (olkoon Allaah tyytyväinen heihin) 
rh = rahmatullaah aleihi (Allaahin armo olkoon hänen yllään) 
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1. Kuolema 

”Jokainen sielu saa maistaa kuolemaa, ja ette te muuta saa 

Ylösnousemuksen päivänä kuin täyden palkkanne. Se, joka 

loitonnetaan Tulesta ja joka viedään Paratiisiin, on saanut suuren 

voiton. Ei tämän puoleinen elämä ole kuin illuusion luoma 

nautinto.” 

[Aal-’Imraan 3:185] 

Kukaan ihminen ei säästy kuolemalta. Allaah, Subhaana wa Ta’aala 

sanoo: 

”Emme ole ennen sinuakaan suoneet ihmisille ikuisuutta. Jos 

sinä siis kuolet, saavatko he elää ikuisesti? Jokainen sielu saa 

maistaa kuolemaa. Me koettelemme teitä hyvällä ja pahalla, ja 

Meidän luoksemme teidät tuodaan takaisin.”  

[Al-Anbiyaa 21:34–35] 

Kun aikamme on ohi, kuolema saavuttaa meidät siellä missä olemme, 

Allaah sanoo: 

”Missä olettekin, yltää kuoleman käsi teihin, vaikka olisitte 

korkeissa torneissa”  

[An-Nisaa’4:78] 

”Sano: Kuolema, jota te pakenette, korjaa teidät kyllä, ja sitten 

teidät viedään takaisin Hänen luokseen, joka tuntee niin 

salaisuudet kuin julkisetkin asiat, ja Hän kertoo teille, mitä olette 

tehneet.” 

[Al-Jumu’ah 62:8] 
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”Mutta miksi, kun sielu on jo kurkussa, (ette palauta sitä), 

katsoessanne häntä. Me olemme lähempänä häntä kuin te, mutta 

ette te näe. ” 

[Al-Waaqi’ah 56: 83–85] 

Kun Allaah (swt) on määrännyt ihmisen elämän päättyneeksi, Hän 

lähettää Kuoleman Enkelin tämän luokse. Sanotaan, että hän 

enkeleistä nopein ja saavuttaa ihmisen siellä missä hän ikinä onkaan. 

Erään perimätiedon mukaan Kuoleman Enkelin sanotaan vierailevan 

jokaisen meidän luona 7 kertaa päivässä kun taas toisen 

perimätiedon mukaan hän vierailee meidän luona kaksi kertaa ja 

toisissa 3 tai 5 kertaa päivässä. 

 

Profeetta Muhammad on perimätiedossaan sanonut: ”Kun Allaah on 

päättänyt jonkun ihmisen kuolevan tietyssä paikassa, Hän laittaa 

ihmisen siihen paikkaan. [ts. ihminen menee siihen tilanteeseen & 

paikkaan omin keinoin.] Tirmidhin hadith. 

 

Seuraava kertomus on myös totta. Kuoleman Enkeli vieraili Profeetta 

Suleimanin aleihi salaam luona ihmisen muodossa ja tuijotti hetken 

taukoamatta erästä henkilöä. Tämä kysyi Suleimanilta, ”Kuka tämä 

ihminen oli?” Suleiman kertoi hänelle, että se oli Kuoleman Enkeli. 

Hän sanoi: ”Kuoleman Enkeli katsoi minua sillä tavalla, että oli 

päättänyt ottaa elämäni.” Suleiman kysyi häneltä, ”Mitä haluat?” Hän 

pyysi, että tämä veisi hänet Intiaan. Suleiman komensi pilven 

nostamaan hänet ja viemään Intiaan. Ja pilvi kuljetti tämän Intiaan. 

Kuoleman Enkeli tuli Suleimanin luokse. Suleiman kysyi häneltä: 

”Miksi tuijotit (asetit katseesi) tähän henkilöön?” Hän vastasi: 

”Ihmettelin, kun Kaikkivaltias Allaah oli komentanut minua ottamaan 

tämän henkilön elämän Intiassa, kun hän oli istumassa kanssasi.” 
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Kuoleman Enkelin olomuoto voi siis vaihdella. Näin myös tapahtuu 

silloin, kun hän ottamassa väärintekijän sielua mukaansa.  

 

Hän on niin pelottavan kauhean näköinen, että muut enkelit pelkäävät 

häntä samalla tavalla kuin me pelkäämme petoeläimiä. Kun hän 

saapuu väärintekijän, epäuskovan, monijumalaisen luokse, hänen 

jalkansa ovat maassa kun samaan aikaan hänen päänsä on 

taivaassa. Hänellä on 12 silmää ja hänen kasvot ovat mustat. Hänellä 

on mukanaan tulesta tehty tanko ja hänen mukana on 500 enkeliä, 

jotka kantavat tulesta tehtyjä ruoskia. Hän ei tule sanomaan ”As 

salaamu aleikum” näille väärintekijöille.  

 

Ibraahiim (aleihi salaam) kysyi Kuoleman Enkeliä näyttämään itsensä 

siinä muodossa missä hän vierailee väärintekijän luona. Kuoleman 

Enkeli vastasi: ”Sinä et kykene sietämään sitä näkyä.” Ibraahiim (as) 

vaati ja Kuoleman Enkeli pyysi häntä kääntymään ympäri sillä aikaa 

kun hän muutti itsensä. Sen jälkeen hän pyysi Ibraahiimiä katsomaan. 

Nähtyään tämän, Ibraahiim meni tajuttomaksi tästä järkyttävästä 

näystä. Siitä lähtien Ibraahiim muistutti, että näky oli niin pelottava, 

että vain hänen näkemisessään on tarpeeksi rangaistusta 

väärintekijöille. 

 

Kun Kuoleman Enkeli lyö tällä tangollaan, se menee kuolevan ihmisen 
ruumiin sisään, jokaiseen verisuoneen saakka ja lopuksi se saavuttaa 
sydämen. Se rikkoo sydämen suonet ja siinä vaiheessa ihminen tulee 
jo hulluksi. Kuoleman Enkeli jatkaa sydämen kiertämistä joka 
halkaisee jokaisen sen suonen, jonka jälkeen hän aloittaa sielun 
ottamisen ruumista. Aloittaen jaloista, joka aiheuttaa niin, että tämä 
menee tajuttomaksi. Herättyään, 500 enkeliä tulevat ja ruoskivat 
häntä tulisilla ruoskillaan ja kepeillään. Seuraavaksi Kuoleman Enkeli 
jatkaa sielun ulos repimistä, nyt nilkoista polviin ja tämä menettää 
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tajuntansa ja herättyään saa viidensadan enkelin ruoskinnan 
osakseen. Seuraavaksi Kuoleman Enkeli jatkaa polvista lantioon ja 
sama toistuu, eli henkilö menettää tajuntansa ja tullessaan tajuihinsa 
500 enkeliä ruoskivat ja lyövät häntä kunnes sielu revitään lantiosta 
rintakehään ja tajunta taas menetetään. Hereille saavuttuaan 500 
enkeliä ruoskivat ja lyövät kepeillään kunnes sielu riistetään 
rintakehästä solisluuhun asti ja taas tämä menettää tajuntansa ja 
tullessaan tajuihinsa 500 enkeliä tulee takaisin ruoskimaan ja lyömään 
kepeillä. Tämän jälkeen Kuoleman Enkeli laittaa tulisen tankonsa 
kuolevan niskan alle ja sanoo tälle: ”Vastenmielinen sielu, tule ulos 
Allaahin inhoon ja vihaan! Sitten hänen sielunsa jakaantuu ruumiissa 
ja se vedetään ulos, ja se on kuin paistinvarrasta vedettäisiin ulos 
märästä villasta. Enkeli tarttuu kiinni siihen. Kun se on hänen 
otteessaan, toiset enkelit eivät jätä sitä hetkeksikään hänen käsiinsä. 
He ottavat sen ja käärivät sen kovaan karvaiseen kankaaseen, ja siitä 
leviävä löyhkä on kuin pahin ruumiista lähtevä lemu maailmassa.  
 
Sitten he ottavat sen ylös ja aina heidän mennessään enkeliseurueen 
ohi nämä kysyvät: ”Kuka on tämä vastenmielinen sielu? Ja enkelit, 
jotka ovat sielun seurassa vastaavat: ”Se on se ja se, sen ja sen 
poika, käyttäen siitä pahimpia nimiä, joilla sitä kutsuttiin maan päällä. 
He tuovat sen alimpaan taivaaseen ja pyytävät porttia avattavaksi, 
mutta sitä ei avata. 
 
Allaahin Lähettiläs (saws) resitoi: 
 

”Heille ei avata taivaan portteja 
eivätkä he saa käydä Paratiisiin 

ennen kuin kameli menee läpi neulansilmästä.” 
[Al-A’raaf 7:40] 

 
Sitten Allaah, Mahtava ja Ylhäinen, sanoo: ”Rekisteröikää hänen 
kirjansa Sijjiniin alimmassa maassa. Silloin sielu paiskataan alas. 
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Sen jälkeen hänen sielunsa palautetaan hänen ruumiiseensa ja kaksi 
enkeliä tulee ja sanoo hänelle: ”Kuka on Herrasi?” Ja hän vastaa: ”Oi, 
oi, en tiedä!” Silloin sanoo ääni korkeuksista: ”Orjani on valehdellut, 
joten levittäkää matot Tulesta (Helvetistä) hänelle, ja avatkaa portti 
Tuleen (Helvettiin) hänelle.” Sitten kuuma puhallus tulee sieltä hänen 
ylitseen, ja hänen hautansa on niin kapea, että hänen kylkiluunsa 
painuvat kasaan. Mies, jolla on kammottavat kasvot ja vaatteet ja 
kamala haju, tulee hänen luokseen sanoen: ”Sure sitä, joka on 
tuottanut sinulle häpeän tänä päivänä, jonka luvattiin tulevan.” Hän 
kysyy: ”Kuka sinä olet? Kasvosi kuvastavat pahuutta.” Toinen vastaa: 
”Olen pahat tekosi.” Silloin kuollut sanoo: ”Oi Herra, älä anna 
Viimeisen Hetken tulla!” Mahtavassa kirjassaan Allaah, Mahtava ja 
Ylhäinen sanoo kahden kuollutta haudassa kuulustelevan enkelin 
sanoista: 
 

”Jumala vahvistaa uskovia vankalla sanalla 
tässä ja tuonpuoleisessa elämässä. 

Jumala eksyttää pahantekijät 
ja Jumala tekee, mitä tahtoo.” 

[Ibraahiim 14:27] 

 
”Kun uskova on lähtemäisillään tästä maailmasta ja siirtymässä 
Seuraavaan Maailmaan enkelit, joiden kasvot ovat kirkkaat kuin 
aurinko, laskeutuvat taivaista ja istuvat hänen ympärilleen tiiviisti 
levittäytyen niin kauas kuin silmä kantaa. Sitten Kuoleman Enkeli 
tulee, istuu hänen päänsä äärelle ja sanoo: ”Hyvä sielu, tule 
anteeksiantoon ja nautintoon Allaahilta!” Silloin hänen sielunsa 
putkahtaa esiin samoin kuin vesipisara soljuu vesileilistä, ja enkeli 
tarttuu kiinni siitä. Hänen tartuttuaan siihen toiset enkelit eivät jätä sitä 
hänen käsiinsä hetkeksikään. He ottavat sen ja asettavat sen 
hajustettuun käärinliinaan, ja siitä leviää tuoksu, joka on kuin ihanin 
myski, mitä maan päältä löytyy. 
 



14 
 

He kantavat sitä ylöspäin, ja aina heidän kuljettaessaan sitä jonkin 
enkeliseurueen ohi nämä kysyvät: ”Kuka tämä hyvä sielu on?” ja 
sielun mukana olevat enkelit vastaavat: ”Se ja se, sen ja sen poika” 
käyttäen parhaimpia nimiä, joita ihmiset hänestä maan päällä 
käyttivät. He tuovat sielun alimpaan taivaaseen ja pyytävät porttia 
avattavan hänelle. Se avataan hänelle ja Allaahia lähellä olevat 
enkelit kustakin taivaasta saattavat sielua seuraavaan taivaaseen, 
kunnes se saapuu siihen taivaaseen, jossa Allaah, kunnia Hänelle, 
on. Allaah, Mahtava ja Ylhäinen sanoo: ”Rekisteröikää Orjani kirja 
Illiyuniin ja viekää hänet takaisin maahan. Olen luonut heidät siitä ja 
palautan heidät siihen, ja sieltä olen nostava heidät jälleen.” 
 
Hänen sielunsa palautetaan sitten ruumiiseensa ja kaksi enkeliä tulee 
hänen luokseen. He laittavat hänet istumaan ja sanovat hänelle: 
”Kuka on Herrasi?” Hän vastaa: ”Herrani on Allaah.” He kysyvät 
häneltä: ”Mikä on uskontosi?” Hän vastaa: ”Uskontoni on Islam.” He 
kysyvät häneltä: ”Kuka on tämä mies, joka lähetettiin teidän 
keskuuteenne?” Hän vastaa: ”Allaahin Lähettiläs.” He kysyvät häneltä: 
”Miten tulit tietoiseksi näistä asioista?” Hän vastaa: ”Luin Allaahin 
Kirjaa, uskoin siihen, ja julistin sen olevan totta.” Sitten ääni ylhäältä 
julistaa: ”Orjani on puhunut totta, joten levittäkää mattoja Puutarhasta 
hänelle, ja avatkaa hänelle portti Puutarhaan.” 
 
Silloin osa sen tuoksusta ja hajusteesta tulee hänen luokseen, hänen 
hautaansa laajennetaan niin kauaksi kuin silmä kantaa, ja mies, jolla 
on kauniit vaatteet ja hieno tuoksu, tulee hänen luokseen sanoen: 
”Nauti siitä, mikä ilahduttaa sinua, sillä tämä on se luvattu päivä.” Hän 
kysyy: ”Kuka sinä olet? Sinun kasvosi ennustavat hyvää”, ja toinen 
vastaa: ”Olen hyvät tekosi.” Silloin kuollut sanoo: ”Oi Herra, anna 
Viimeisen Hetken tulla pian, jotta voin uudelleen liittyä perheeni ja 
omaisuuteni seuraan!” 
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2. Mitä tulee tehdä kun kuolema saapuu? 

Tässä kappaleessa tulemme käsittelemään miten meidän tulee 
toimia, jos joku läheisimmistämme tai ystävistämme on kuolemassa 
tai kuollut. 

Potilashuone 

Muslimin toivomuksena saattaa olla, että hän haluaa kuolla kotona 
omaisten lähettyvillä. Kuolevalle potilaalle toivotaan sairaalassa 
erillinen, rauhallinen huone, ilman mitään uskonnollisia symboleja. 
Lähiomaiselle toivotaan tilaisuus saada yöpyä sairaalassa kuolevan 
potilaan lähellä.   

Kuolevaa ei tule siirtää Ka’aban suuntaan taikka lukea hänelle 
erityisiä suuria Koraanista kuten Suurah Ya-siniä. Nämä käytännöt 
perustuvat heikkoihin perimätietoihin tai ovat kulttuurisia perinteitä, 
joista ei ole riittäviä todisteita Koraanista tai sunnasta. Jos kuoleva 
haluaa kuulla Koraania lausuttavan hänelle, se on hänen toiveensa ja 
mikä tahansa suurah on tähän tilanteeseen sopivaa wa Allaahu ääläm 
(Allaah tietää parhaiten).  

Omaisten ja läheisten hyvästely 

Potilaan tilan huonontuessa pyydetään ottamaan yhteys omaisiin tai 
sellaisten puuttuessa Suomessa toimiviin islamilaisiin yhdyskuntiin. 
Kuolevalle on suotava mahdollisuus viimeisten toiveittensa 
esittämiseen ja läheistensä hyvästelyyn. Valmistelut ennen kuolemaa 
liittyvät siihen, että imaami tai muu uskontoon liittyvä henkilö 
keskustelee kuolevan kanssa uskonnollisista asioista. Tässä 
yhteydessä kuolevan tulee saada tilaisuus lausua islamin 
uskontunnustuksen "Ei ole muuta Jumalaa kuin Allaah ja Muhammad 
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hänen Lähettiläänsä" (Lää iläähä illalLaah wa Muhammadan 
rasuululLaah).  
 
Mu’aadh ibn Jabalin kertoman mukaan Allaahin Lähettiläs on sanonut: 
”Kenen viimeiset sanat ovat ”Lää iläähä illa Allaah” tulee astumaan 
Paratiisiin.” [Abu Daw’ud] 

Läsnä oleva imaami tai uskova varmistaa hienovaraisesti kuolemaa 
tekevältä potilaalta itseltään sen, että hän tekee testamenttinsa, ellei 
testamenttia ole tehty jo aikaisemmin. On hyvä muistaa myös kysyä 
onko kuolevalla velkoja, jotta ne voidaan maksaa pois.  

Kuolevan luona vieraillessa on hyvä puhua hyviä asioita sekä lausua 
monia pyyntörukouksia. Umm Salaman (raa) mukaan Allaahin 
Lähettiläs on sanonut: ”Kun olet sairaan tai kuolevan seurassa, puhu 
hyviä asioita koska enkelit todistavat mitä sanot (sanomalla äämiin).” 

Omaisten ja henkilökunnan tehtäviä 

Kuolevan potilaan asialliset toiveet otetaan aina huomioon. Jos potilas 
haluaa kuolla yksin, omassa rauhassaan, hänelle suodaan tämä 
mahdollisuus. Jollei potilas pysty esittämään toiveitaan, lähellä oleva 
muslimi toimii islamin mukaisesti ja lausuu Koraanin jakeita jos 
kuoleva näin toivoo. 

Kuolevalle tai kuolleelle vastasyntyneelle lapselle valitsee ja antaa 
nimen omaiset, esimerkiksi hänen vanhemmat. Nimi voidaan antaa 
myös lapsen kuoleman jälkeen. 

Kuolema 

Kun henkilö kuolee, läsnäolijoiden tulee lausua seuraavat sanat: 
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Innä lilläähi wa innä ileihi raaziu'un [Totisesti kuulumme 
Allaahille ja tosisesti Hänen luokseen me palaamme] 

Tämän jälkeen meidän tulee sulkea kuolleen silmät. Profeetta (saws) 
oli käynyt Abu Salaman (ra) luona tämän kuoltua ja hän (saws) oli 
sulkenut tämän silmät ja sanonut: ”Kun sielu on viety, katse seuraa 
sitä.” Kun seuralaiset olivat kuulleet tämän, jotkut Abu Salaman 
sukulaisista alkoivat itkeä, jolloin Profeetta (saws) sanoi: ”Älkää 
puhuko mitään muuta kuin hyvää, sillä enkelit sanovat äämiin sille 
mitä sanotte.” Tästä muistamme, ettei kuolleesta tule koskaan puhua 
mitään pahaa.  

Kuolleen ruumis tulee peittää kokonaisuudessaan paitsi henkilö, joka 
on kuollut ihramin tilassa.  

Hautajaisten järjestely tulisi aloittaa välittömästi kuten Profeetta 
(saws) on meitä kehottanut perimätiedossaan: ”Kiirehtikää hautajaisia. 
Jos ne ovat hyvälle (henkilölle), viet häntä kohti hyvää päämäärää ja 
jos ne ovat jotain muuta, päästät pahan niskastasi (nopeasti).” 
[Muslim, Al-Bukhari] 

Kuolintodistus 

Mikäli vainaja kuolee sairaalassa, kirjoittaa häntä hoitanut lääkäri 
kuolintodistuksen sekä hautausluvan saa myös tällöin sairaalasta.   

Mikäli kuolinsyytä ei sairaalassa pystytä määrittelemään, lääkäri voi 
esittää ruumiinavauksen tekemistä kuolinsyyn selvittämiseksi. Tässä 
tapauksessa omaiset voivat kieltäytyä avauksesta. Lääkärillä on 
kuitenkin Suomessa oikeus ilmoittaa poliisille, joka taas voi määrätä 
oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen, josta omaiset eivät voi 
kieltäytyä. Tästä kirjoitetaan asianomainen kuolintodistus ja sillä 
haetaan hautauslupa. 
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Ruumiinavaus ei ole islamissa sallittu toimenpide. Jos kuitenkin 
Suomen lainsäädäntö sitä vaatii, on hyvä muistaa vaatia 
ruumiinavauksen suorittajan olemaan samaa sukupuolta kuolleen 
ihmisen kanssa. Tämä saattaa hidastaa itse hautausta muutamalla 
päivällä mutta näin suojelemme kuolleen intimiteettiä.  

Jos vainajalle tehdään vain lääketieteellinen ruumiinavaus, sairaalan 
asianomainen osasto tietää, milloin mahdollinen ruumiin avaus 
suoritetaan. Toimenpiteen jälkeen kuolintodistuksen on oltava 
noudettavissa sairaalasta ja sen jälkeen varsinainen hautaus voidaan 
toteuttaa. Kuolintodistus on edellytys hautausluvan saamiselle. 
Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen suorittamisen jälkeen 
seuraavana päivänä kuolintodistus ja hautauslupa ovat saatavilla 
oikeuslääketieteelliseltä ja hautauksen voi suorittaa mahdollisuuksien 
mukaan vaikka samana päivänä. 

Mikäli vainaja kuolee esim. kotonaan, ja hän on ollut lääkärin 
hoidossa, voi asianomainen lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen.  

Kuolintodistukseen perustuva kirjallinen hautauslupa toimitetaan 
kulloinkin kyseeseen tulevan hautausmaan toimistoon ennen kuin 
hautaus voidaan suorittaa. Sen sijaan haudan valmistelu hautausta 
varten voidaan aloittaa jo ennen kuin mainittu kirjallinen lupa on saatu. 

Hautauskustannuksiin on mahdollisuus anoa välittömien 
hautauskustannusten korvaamista paikalliselta sosiaaliviranomaiselta 
jos oma varallisuus ei riitä kattamaan kuluja. 

Vainajan velat 

Vainajan velat tulisi hoitaa heti joko hänen perinnöstään tai muusta 
omaisuudesta. Perimätiedossa on tarina mm. Sa’d Bin Al-Atwaalista 
kun hänen veljensä kuoli. Sa’d halusi käyttää kuolleen veljensä rahat 
tämän lapsiin mutta Profeetta (saws) sanoi hänelle: ”Sinun veljesi on 
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kiinnitetty hänen velkaansa [ts.estetty pääsemästä Paratiisiin tämän 
velan takia], joten mene ja maksa se hänen puolestaan.”  

Kuolemasta tiedottaminen 

Sana na’i tarkoittaa kuolemasta tiedottamista. Tämä on normaalisti 
välttämätöntä, jotta voidaan kutsua ihmisiä hautajaisrukoukseen, 
janazaan sekä että ihmiset voivat tehdä rukouspyyntöjä ja pitää huolta 
vainajan perheestä. Ilmoituksen tulee kuitenkin olla maltillinen eikä 
liikaa huomiota herättävä eikä sen tule aiheuttaa minkäänlaista 
hysteriaa taikka julkista vaikerointia.  

Suru ja murhe 

Vainajan omaisten on oltava kärsivällisiä surun edessä. On 
sopimatonta ilmaista murhettaan huutaen ja ääneen valittaen. 
Tällainen tuottaa kärsimystä vainajan sielulle. Muslimin on alistuttava 
Jumalan tahdon edessä. Kärsivällisyys luetaan jokaisen muslimin 
hyveeksi ja se on kaikkein palkittavin kun koettelemus iskee.  

”Me tosiaan koettelemme teitä pelolla, nälällä ja omaisuuden, 
hengen ja sadon menettämisellä, mutta julista ilosanomaa 

kärsivällisille; niille, jotka onnettomuuden heitä kohdatessa 
sanovat: ”Me kuulumme Allaahille, ja Hänen luokseen me 

palaamme.” 
[Al-Baqarah 2:155–156] 

 
”Onnettomuus ei kohtaa kuin Allaahin luvalla. Joka Allaahiin 
uskoo, sen sydäntä Hän johdattaa, ja Allaah tietää kaiken.” 

[At-Taghaabun 64:11] 

Profeetta Muhammad (saws) on myös sanonut: ”Totisesti 
kärsivällisyyttä tulisi esittää koettelemuksen alussa.” [Al-Bukhari, 
Muslim]     
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Vaikeroimisesta Profeetta (saws) on varoittanut meitä seuraavassa 
hadithissa. Abu Maalik Al-Ash’ari (ra) kertoi Allaahin Lähettilään 
(saws)sanoneen: ”Neljä tietämättömyyden (jahiliyyan) toimintaa minun 
ummani ei tule koskaan lopettamaan: asemastaan kersailua, 
sukulaissuhteiden halveksuntaa (esim.joitain heimoja, rotuja jne.), 
sateen pyytämistä tähtien kautta (astrologian) ja ulvomista 
(itkemistä/vaikerointia ääneen). Mitä tulee ulvovaan naiseen, jos hän 
ei kadu ennen kuolemaansa, hänen nostetaan Ylösnousemuksen 
Päivänä pihkainen vaate yllään ja paidassa, joka on täynnä 
syyhypunkkeja.” [Muslim ja Al-Bayhaqi] 

Tämän kaltainen vaikeroiminen, ulvominen on myös osa epäuskoa. 
Abu Hurayrah (ra) on kertonut, että Profeetta (saws) sanoi: ”Kaksi 
ihmisten teoista on osa epäuskoa: ”Sukulaissuhteiden halveksunta ja 
vaikeroiminen kuolleiden takia.””[Muslim ja Bayhaqi] 

Se, miten tämä vaikerointi tuottaa tuskaa vainajalle on myös kerrottu 
meille perimätiedossa. ’Abdullaah Bin ’Umar ja ’Imraan Bin Husayn 
(ra-a) ovat kertoneet, että Profeetta (saws)sanoi: ”Kuollutta ihmistä 
rangaistaan hänen haudassaan koska hänen perheensä itkee tämän 
vuoksi.” Itkeminen tässä hadithissa tarkoittaa juuri vaikerointia ja 
ulisemista. 

Vaatteiden repiminen ja kasvojensa lyöminen on myös tietämättömien 
ihmisten merkki. Ibn Mas’uud kertoi, että Allaahin Lähettiläs (saws) on 
sanonut: ”Hän, joka lyö kasvojaan, repii vaatteitaan ja pyytää 
jahiliyyan tapaan, ei ole meistä [ts.kuulu meidän joukkoon]. [Al-
Bukhari ja Muslim] Samankaltaisia epämiellyttäviä epätoivoisia tekoja 
ovat mm. hiusten repiminen, itsensä raapiminen ja viiltely sekä 
miehillä parran kasvattaminen suremisen takia. 

Vaikeroimisen sijaan voimme itkeä hiljaa sillä kyyneleet ovat merkki 
armollisuudesta. Tästä on monia erimerkkejä perimätiedossa kuten 
kun Profeetan (saws) poika Ibraahiim kuoli, Profeetta alkoi itkeä ja 
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’Abd ur-Rahmaan Bin ’Awf kysyi häneltä, ”Sinäkin itket?”  Ja kun 
hänen jatkoi itkemistään, Profeetta (saws) sanoi: ”Oi Ibn ’Awf, se on 
armoa! Silmät kyynelehtivät ja sydämet tuntevat surua mutta me 
sanomme vain asioita, joista Allaah on tyytyväinen. Totisesti olemme 
surullisia sinun poistumisestasi, oi Ibraahiim.” [Al-Bukhari ja Muslim] 

Ja toisessa hadithissa Profeetta (saws) sanoi: ”Ettekö te kuuntele mitä 
minä sanoin? Allaah ei rankaise silmien kyyneleistä eikä surusta 
sydämessä mutta Hän rankaisee tai on armollinen tämän takia (hän 
osoitti kieltään). [Al-Bukhari ja Muslim]   

Me voimme myös suukottaa vainajan otsaa, kuten teimme hänen 
eläessään. Aishah (raa) kertoo: ”Profeetta (saws) meni paikkaa, jossa 
’Uthmaan Bin Maz’uunin ruumis oli ja paljasti hänen päänsä, kumartui 
hänen luokseen ja suukotti häntä ja itki kunnes näin kyyneleiden 
valuvan hänen poskillaan.” [At-Tirmithi, Al-Bayhaqii ja muut, jonka Al-
Albaani on todennut hyväksi hadithiksi] 

Yleisesti suremista kutsutaan arabiassa nimellä hidaad. 
Perimätiedossa ei löydy todisteta miesten suruajalle, jolloin tämä on 
lähinnä naisten omaksuma tapa. Suruaika yleisesti on kolme päivää, 
poikkeuksena kuitenkin vaimon suruaika, josta lisää seuraavassa 
kappaleessa.  

Zainab Bin Abii Salamah kertoi, että hän kuuli Umm Habiiban 
sanovat, että tämä oli kuullut Profeetan sanovan: ”Naisen, joka uskoo 
Allaahin ja Viimeiseen päivään, ei ole sallittu surra kuollutta henkilöä 
kolmea päivää pidempään, paitsi hänen aviopuolisoaan, jota hän 
suree neljä kuukautta ja kymmenen päivää.” [Al-Bukhari] Tästä on 
myös todisteena Koraanin kohta, Suurah Al-Baqarah 2:234.  

 

 



22 
 

Vaimon suruaika 

Vaimon suruaika on 4 kuukautta ja 10 päivää. Varsinaista surupukua 
ei käytetä mutta vaatetuksen tulee olla vaatimatonta ja minkäänlaisia 
hajusteita taikka koristeita kuten koruja ei tule käyttää. Hän ei 
myöskään saa käyttää kuhlia, kajaalia silmissään tuona aikana. 
Lesken oletetaan välttävän turhia ulkona käymisiä ja läheiset, 
sukulaiset tai ystävät tukevat auttamalla leskeä käytännön asioissa 
kuten kaupassa käyntiä jne. Jos tilanne on sellainen, että naisen on 
pakko käydä töissä, niin silloin hänen on hoidettava vain pakolliset 
työt ja vältettävä kaikkea ylimääräistä kanssakäymistä tai vapaa-ajan 
viettoa muiden kanssa työpaikalla.  

Osanotto omaisten suruun 

Islamin mukaan osanotto vainajan omaisten suruun on hyvä asia, 
myös silloin, kun vainaja on ollut muunuskoinen. Osanotto ilmaistaan 
lyhyesti, sen tarkoituksena on auttaa omaisia surun kestämisessä ja 
sen voittamisessa. Tämä auttaa heitä pysymään kärsivällisinä ja 
Allaahille alistuvina in’sha Allaah.  

Anas Bin Maalik (ra) on kertonut, että Allaahin Lähettiläs (saws) on 
sanonut: ”Kuka lohduttaa veljeään koettelemuksessa (jonka tämä 
kohtasi), Allaah tulee vaatettamaan hänet vihreään pukuun, josta hän 
tulee olemaan onnellinen Ylösnousemuksen Päivänä.” [Al-Khatiib Al-
Baghdaadi, jonka Al-Albani on todennut olevan hasan hadith 

Suremisen sijaan, omaisia voidaan lohduttaa niin kauan kun sille on 
tarvetta. Tässä pari perimätiedon mukaista neuvoa, joita Profeetta 
(saws) on neuvonut muslimeiden sanovan. 

”A’dhämä-llaah äzrak wa ähsänä ’äzä’äk wa ghäfärä limäjjitik” (Allaah 
palkitkoon sinut runsaasti, antakoon sinulle hyvän kärsivällisyyden ja 
antakoon kuolleellesi anteeksi) 
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Jos muslimin omainen/tuttava ei ole kuitenkaan muslimi, hänelle 
voidaan sanoa seuraavaa: ”Ä’dhämä-llaahu äzrak wa sabbarak” 
(Allaah palkitkoon sinut runsaasti ja antakoon sinulle kärsivällisyyttä)   
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3. Kuinka vainajaa tulee käsitellä? Miten 
pesemme vainajan? Miten valmistamme vainajan 
hautaan? 

Jos kuolleen sielu on puhdas ja sillä on sukulaisia Puutarhan ihmisten 
joukossa, toisessa maailmassa, nämä tulevat tapaamaan sielua 
kaivaten ja suurella ilolla. He kysyvät siltä vielä elossa olevien tilasta. 
Sen jälkeen enkelit kantavat sielua taivaasta toiseen, kunnes se tulee 
Allaahin luo. Sitten se palaa maahan ja näkee ruumiin pesun, sen 
vaatettamisen ja hautajaismenot. Se sanoo joko ”viekää minut 
eteenpäin, viekää minut eteenpäin” tai ”mihin olette viemässä minua?” 
Ihmiset eivät kuule sitä. 

Kuollutta tulee käsitellä kuin elävää, sillä hän kuulee ja näkee mitä 
hänen ympärillään tapahtuu, me emme vain ole enää yhteydessä 
häneen samalla tavalla kuin hänen ollessa vielä elossa. Häntä tulee 
kunnioittaa, käsitellä hellin ottein ja elein. Häntä ei saa missään 
tapauksessa riuhtoa taikka nostella kuin säkkiä vaan hellästi mutta 
tukevasti käsitellen. Pesutilanteessa vainajan intimiteetti tulee suojata, 
eikä hänen yksityisiä osia tule paljastaa edes pesutilanteessa 
kenellekään. Pesuvesien tulee myös olla samankaltaista mitä itse 
pesijä käyttäisi suihkussa käydessään, ei liian kuumaa taikka kylmää. 
Vainaja tuntee myös veden lämmön. 

Vainajan peseminen on yhteisöllinen velvollisuus, fard kifääjä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että riittää kun joku yhteisön osasta suorittaa tämän 
velvollisuuden. Vainajan pesun käytäntö juontaa juurensa aina 
Adamin ajoille asti. Ubayy Bin Ka’b on kertonut, että Allaahin 
Lähettiläs (saws) on sanonut: ”Kun Adam kuoli, enkelit pesivät hänet 
vedellä parittoman lukumäärän verran, kaivoivat hänen lahdinsä 
[hautakolo] ja sanoivat: ”Tämä tulee olemaan neuvo aina Adamistä 
hänen jälkeläisilleen asti.””[Al-Haakim ja muut] 
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Pesijät 

Pesijän tulee olla: 

 luotettava muslimi, joka ei puhu tai millään tavalla ilmaise 
mitään vainajan tilasta pesu- tai hautaustilanteessa 

 samaa sukupuolta kuin itse vainaja (paitsi jos on kyseessä 
puoliso, joka haluaa pestä oman aviopuolisonsa) 

 pesun säännöt ja rituaalit hyvin osaava henkilö 
 kuolleen lapsen voi pestä kumpikin sukupuoli 

Alustavat toimenpiteet 

Vainajan silmät suljetaan. Vainajan suu suljetaan sitomalla 
esimerkiksi huivi leuan alta päälaelle. Tässä voidaan käyttää myös 
sideharsoa. Kasvot peitetään. Vainaja riisutaan huomioiden 
sukupuolen vaatimat peitettävät alueet: miehiltä lantion seutu 
peitetään ja naisilta kaulan ja polvien välinen alue. Vaatteet joudutaan 
mahdollisesti leikkaamaan saksilla rikki. Käsivarret ojennetaan 
vartalon sivuille (ei rinnan päälle) ja hellästi vapautetaan kuoleman 
kankeudesta varovasti liikutellen. Ruumis nostetaan tasaiselle 
alustalle, peitetään kevyesti ja siirretään viileään. Jos ruumis pestään 
mahdollisimman pian, sitä ei tarvitse panna kylmään. 

Rituaalipesu 

Ruumiin pesun yhteydessä saattaa kohdata asioita, jotka normaalisti 
saattaa aiheuttaa järkytystä taikka jopa huonoa oloa. Tästä syystä 
onkin erittäin tärkeää, että henkilö joka ryhtyy suorittamaan vainajan 
pesua, on henkisesti varautunut kaikenlaisiin koettelemuksiin. Palkkio 
vainajan pesusta tulee Allaahilta, ja siitä meillä on todiste 
perimätiedossa. Abu Raa’fi’ on kertonut, että Allaahin Lähettiläs 
(saws) on sanonut: ” Kuka pesee muslimin [vainajan] ja peittää mitä 
näkee [pahan hajun, ulkonäön jne.], Allaah tulee antamaan hänelle 



26 
 

anteeksi neljäkymmentä kertaa (tai neljäkymmentä suurta syntiä). Ja 
hän, joka kaivaa hänelle [vainajalle] haudan ja hautaa hänet tullaan 
antamaan samankaltainen palkkio kuin asumuksesta 
Ylösnousemuksen Päivään saakka. Ja hän, joka käärii hänet 
[käärinliinoihin], Allaah tulee vaatettamaan hänet Ylösnousemuksen 
Päivänä silkki vaatteisiin, jotka ovat Paratiisista.” 

Ruumiin pesun suorittavat muslimit sairaalan osoittamassa paikassa 
tai hautausasioista vastuussa olevan järjestämässä paikassa. Pesu 
voi tapahtua myös ruumiinavaushuoneessa. Tärkeintä on, että 
käytettävissä olisi juoksevaa vettä ja lattiakaivo, johon vesi voi valua. 
Pesua varten toivotaan pesupöytää tai pesualustaa, josta vesi 
tyhjenee helposti. Pesijöille tulee olla kumisaappaat, suojaesiliinat, 
suojakäsineet ja kasvonsuojukset. Saippuat, pyyhkeet ja mahdolliset 
muut tarvikkeet tuovat pesijät mukanaan. 

Pesua varten tarvitaan seuraavat asiat: 

 pesupöytä/pesualusta (josta vesi valuu itsestään pois) 
 ruumista peittävä kangas (tarpeeksi paksu, jotta siitä ei näy 

läpi sekä helpompi käsitellä) 
 pesijällä tulee olla kumisaappaat, suojakäsineet, 

hengityssuoja, suojaesiliina.  
 pesua varten ämpäri ja kauha ja sidriä ja kamfeeria pesuja 

varten 
 pumpulia suojaamaan veden menoa vainajan suuhun, 

nenään ja korviin. 

Pesijöiden tulee puhdistautua, toisin sanoen tehdä wudu, ennen 
pesua. 

Vainajan pesu tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti, välittömästi 
kuoleman ja kuolinsyyn toteamisen jälkeen. Jos hautaus vaatii arkun, 
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se on syytä tilata niin ajoissa, että vainaja voidaan siirtää pesun 
jälkeen suoraan siihen.  

Rituaalipesun suorittavat miesvainajalle islaminuskoiset miehet ja 
naisvainajalle islaminuskoiset naiset. Vainajan aviopuoliso voi myös 
pestä puolisonsa. Pesutilanteessa on hyvä valita joku joka johtaa 
pesua.  

Mikäli vainaja on sairastanut vaarallista tarttuvaa tautia, ei vainajaa 
tarvitse pestä rituaalin mukaan, ellei pesua voida suorittaa 
vaarantamatta pesijöiden terveyttä.  

Poikkeuksena, sodassa kuolleita marttyyreitä ei tule pestä. Heidät 
haudataan sellaisena kuin ovat kuoleman hetkellä ja siihen paikkaan 
missä kuolevat. Jaabir (ra) on kertonut, että Allaahin Lähettiläs (saws) 
ei pessyt marttyyreitä Uhudin taistelun jälkeen vaan sanoi: ”Minä 
toimin heidän todistajana: Käärikää heidät ja haudatkaa heidät 
verissään! Henkilö, joka haavoittuu Allaahin takia, tulee 
Ylösnousemuksen Päivänä tuoreen haavansa kanssa ja tuoksuen 
myskiltä.” Heitä ei ole myöskään pakko kääriä käärinliinoihin eikä 
suorittaa hautajaisrukousta. Heidän vaatteet voi toimia heidän 
käärinliinoinaan mutta heidän vaatteiden ylle voidaan vielä laittaa 
käärinliina. 

Pesun suoritus 

Itse pesu alkaa sillä, että ruumista kohotetaan istuma-asentoon, jotta 
suolisto saadaan tyhjäksi mahdollisista suolistoon jääneistä jätteistä. 
Samanaikaisesti kun toinen henkilö tukee vainajaa, toinen henkilö 
painelee kevyesti mahan seutua alaspäin. Tämän jälkeen vainaja 
asetetaan takaisin selin makuulle ja pesu voi alkaa. Jos sidriä ei ole 
saatavilla, pesun voi tehdä myös saippualla ja vedellä. 
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Sidr on lootuspuun lehdistä tehtyä jauhetta, joka sekoitetaan veteen. 
Suhdanne on n. 2 dl:8 litraan vettä. Kun taas kamferia, jota lisätään 
viimeiseen veteen, on hajustetta ja sen suhdanne on n. 1 – 2 rkl: 8 
litraan vettä.  

PESU SISÄLTÄÄ: 

1. kohota vainajaa ja paina vatsa 
2. alapesu 
3. wudu 
4. sidriä sisältävä vesi 
5. huuhtelu pelkällä vedellä parittomia kertoja 
6. lisää kamferi ghuslia varten laitettavaan viimeiseen veteen 
7. kampaa tai siisti varovasti vainajan hiukset ja letitä hiukset 

kolmelle letille  
8. kuivaa vainaja hyvin pyyhkeellä ja vaihda kuiva liina 

peittämään awraa 
9. nosta arkkuun/alustalle, jossa käärinliinat valmiiksi asetettu 

Wudu tehdään seuraavasti: 

 pesijä pesee ensimmäisenä vainajan kämmenet 
 pesijä pyyhkii märällä pesulapulla vainajan suun ja sieraimet, 

varoen, ettei vettä joudu niihin 
 vainajan kasvot huudellaan kolme kertaa 
 vainajan kädet huudellaan kyynärpäihin asti; ensin oikea, 

sitten vasen käsi, kukin kolme kertaa 
 vainajan hiukset pyyhitään ja korvat pyyhitään myös 

varovasti, niin ettei niihin mene vettä sisään 
 vainajan jalkaterät pestään nilkkoihin saakka kolme kertaa 
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Ghusl tehdään seuraavasti: 

 pesijä pesee vainajan aloittaen oikealta puolelta kehoa ja 
mukana olevat pesijät auttavat kohottamaan vainajaa oikealta 
puolelta itseensä päin, jotta vainajan oikeanpuoleinen selkä 
tulee myös pestyä. Pesijä toistaa saman myös vainajan 
vasemmalle puolelle ruumista. 

Vainajaa ei saa kääntää pesun aikana vatsalleen, vaan sen tulee joka 
hetki olla selällään. Hajustetta voidaan myös laittaa rukouksessa 
koskettaviin paikkoihin, varpaisiin, polviin, kämmeniin, nenänpäähän 
ja otsaan. Mikäli miesvainaja on osallistunut pyhiinvaellusmatkaan 
Mekkaan, voidaan käyttää (vainajan omaa) kahdesta lakanasta 
koostuvaa pyhiinvaellusvaatetusta käärinliinoina. Materiaalin tulee olla 
puuvillaa, silkkiä ei saa käyttää. Pesu ja käärinliinoihin pukeminen 
kestää noin tunnin verran. Mitään muita seremonioita ei liity tähän 
ennen hautajaisia. 

Käärinliinat - käfän 

Käärinliinat tulee asettaa huolellisesti vainajan ylle. Käärinliinojen 
materiaali tulee olla sellaista, ettei siitä näy läpi ja mielellään valkoista 
tai raidallista. Ei saa olla silkkiä.  Anas Ibn Malik (ra) on kertonut, että 
Allaahin Lähettiläs (saws) on sanonut: ”Kun yksi teistä on vastuussa 
(kuolleesta) veljestään, kääriköön hän tämän hyvin, sillä heidät tullaan 
nostamaan ylös heidän käärinliinoissaan.”[Al-Khatiib ja Al-’Uqayili, 
autentisoinut Al-Albaani] 

Käärinliinat voidaan myös hajustaa tuoksuilla. Tämän tulisi kuitenkin 
tapahtua ennen kuin ruumis on kääritty niihin. Jabir (ra) kertoi, että 
Allaahin Lähettiläs (saws) sanoi: ”Kun poltatte suitsukkeita 
tuoksuttaaksenne [laittaen hajuvesiä ym.] kuolleenne, tehkää se 
kolme kertaa.” 
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Kuolinvaate miehille laitetaan seuraavasti: 

 

 Miehen kankaita on kaiken kaikkiaan kolme kappaletta 

 Izar laitetaan alimmaiseksi peittämään vainajan 
intiimiosat. Mitoiltaan izar on n. 1 m, joka otetaan pois kun 
muut kankaat ovat paikallaan tai riittävän peittäviä 

 Sitten asetetaan kolme suurempaan kangasta 
yksitellen vainajan ylle, aloittaen oikealta puolelta. Näiden 
kankaiden mitta on 150 cm x 250 cm/kpl 

 miehen kuollessa ihramin tilassa ja hänet tulee 
haudata ihramin vaatteissa (kaksi kappaletta) ja häntä ei tule 
hajustaa taikka peittää myöskään tämän kasvoja 

 Kankaat sidotaan kankaasta leikatuilla nauhoilla, 5 – 7 
nauhalla. Solmut tulee olla vainajan vasemmalla puolella eikä 
kovin tiukkaan sidottuna. 

 Kuolinvaate naisille laitetaan seuraavasti: 

 Naisen kankaita on kaiken kaikkiaan viisi kappaletta 
 Izar asetetaan ensimmäisenä ja tämä on mitoiltaan n. 1 m 
 Sitten laitetaan khamis, olalta polviin/nilkkoihin ulottuva pitkä 

kaapu, jonka sivut ovat auki ja pääntie leikattuna 
 Sen jälkeen asetataan huivi vainajan päähän, huivin mitta 

tulee olla tarpeeksi iso peittämään naisen pää eli noin 1 m. 
 Tämän jälkeen asetaan kaksi suurempaa kangasta yksitellen 

vainajan ylle, aloittaen oikealta puolelta. Näiden kankaiden 
mitta on 150 cm x 250 cm/kpl joka ulottuu kaulasta nilkkoihin 

 Kankaat sidotaan kankaasta leikatuilla nauhoilla, 5 – 7 
nauhalla. Solmut tulee olla vainajan vasemmalla puolella eikä 
kovin tiukkaan sidottuna. 

Vainajan mukaan hautaan ei laiteta mitään muuta, ei Koraania, eikä 
myöskään vainajalle kuuluneita esineitä tai koruja. 



31 
 

Tämän jälkeen omaiset ja tuttavat voivat tulla hyvästelemään 
vainajan. Seuraavaksi vainaja siirretään hautausmaalle tai moskeijaan 
hautausrukousta varten. 

Ihanteellista olisi, että vainajan pesu ja hautaus saataisiin tehtyä 
saman vuorokauden aikana kun vainaja on kuollut.  

Pesun jälkeen pesijän on suositeltavaa käydä suihkussa ja tehdä 
rituaalinen puhdistautuminen, ghusl. Ibn ’Abbaas (ra) kertoi, että 
Profeetta (saws) sanoi: ”Teitä ei vaadita käymään kylvyssä vainajan 
pesun jälkeen, koska hän ei ole najis (likainen/saastainen). Riittää, 
että pesette kätenne.” On kuitenkin toinenkin hadith, jossa Profeetta 
kehottaa pesijöitä käymään suihkussa. 

Arkku ja arkkuun asettaminen 

Arkkua ei islamilaisissa maissa ole yleensä käytetty, mutta 
länsimaisissa olosuhteissa se on lähes yksinomaisena sääntönä. 
Suomen lainsäädäntö ei estä ilman arkkua tapahtuvaa hautaamista. 
Islamilaisen käytännön mukaan, olisi suositeltavaa toimia kuitenkin 
muslimien tapojen mukaisesti. Polttohautaus on islamin uskon 
mukaan kielletty. 

Jos arkkua kuitenkin käytetään, se voi olla sellainen kuin vainajan 
omaiset haluavat, islamin mukaan kuitenkin yksinkertainen. Erityisesti 
on huolehdittava siitä, ettei arkun kannen sulkemiseen käytetä 
tavanomaisia ristipäisiä nauloja tai muita ristin symboleja. Niiden 
sijaan tulisi käyttää vaikka yksinkertaisia ruuvinauloja. 

Vainaja tulisi asettaa arkkuun joko siten, että vainaja makaa oikealla 
kyljellään tai niin, että vainaja makaa selällään arkussa. Arkkun 
ulkopuolelle on hyvä merkitä mihin suuntaan kasvot ovat, jotta 
hautaus tapahtuu islamin oppien mukaisesti (kasvot Ka’aban päin). 
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Kuolleen lapsen käsittely 

Jos vainaja on lapsi, vaikka vain muutaman tunnin ikäinen, toimitaan 
samoin kuin aikuisen vainajan kohdalla.  

Suomen säädösten mukaan edellytys hautaukselle on, että sikiön 
paino on vähintään 500 gr tai raskauden kesto on vähintään 22 
viikkoa, jolloin riittää, että toinen ehto toteutuu. Vanhempien niin 
halutessa ja heidän toimestaan, voidaan näiden rajojen alle jääviä 
lapsia haudata, hautausvelvollisuutta ei silloin kuitenkaan ole. Sikiön 
hävittäminen Suomessa sovellettavalla tavalla ei tule kysymykseen. 
Sikiötkin haudataan. 

Mikäli raskaus on kestänyt normaalit 9 kuukautta, ja sikiö on syntynyt 
kuolleena, lapsivainaja pestään rituaalin mukaan tai pelkkä 
yksinkertainen huuhtelukin riittää ja lapsi haudataan kuten 
aikuinenkin. 

Mikäli raskaus on kestänyt vähintään 4 kuukautta, lapsivainajaa ei 
tarvitse pestä rituaalin mukaisesti, yksinkertainen vedellä huuhtelu 
riittää. Joskus lapsivainaja on kuitenkin saattanut olla jo useita tunteja, 
jopa päiviä kohdussa, jolloin lapsen iho on maseroitunut, jolloin 
minkäänlainen pesu ei ole mahdollista. (Iho on tällöin 
paperinomainen, repeytyvä, hauras ja kuoriutuva) Hautaus voi 
tapahtua yksinkertaisesti ilman rukousmenoja.  

Raskaana olevan naisen kuolema 

Kuolleen äidin kohdusta on islamin mukaan elävä lapsi pelastettava. 
Raskaana olevan naisen kuoleman yhteydessä, mikäli se 
käytännössä on mahdollista, sikiö pelastetaan esimerkiksi 
keisarinleikkauksella. 
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4. Al-Qabr - Mihin muslimi tulisi haudata? Kuinka 
hauta kaivetaan? Mitä tapahtuu hautajaisissa? 

Hauta (al-Qabr) tai ”välitila” (al-Barzakh) on kolmas vaihe ihmisen 
olemassaolossa. Ensimmäinen on äidin kohtu ahtaudessaan ja 
kolminkertaisessa pimeydessään. Toinen on tämä maailma, jossa 
kasvamme, joka on meille tuttu, ja josta hankimme hyvää ja pahaa ja 
ainekset onneen tai kärsimykseen. Kolmas on ”välitila”, joka on 
laajempi kuin maailma. Neljäs ja viimeinen ihmisen tiloista on se 
ikuinen paikka, joka käsittää Puutarhan ja Tulen. Sen jälkeen ei ole 
muuta, sillä se on Ikuisuuden Alue. 
 
Tarkastelemme nyt kolmatta ihmisen tiloista, kahden maailman välistä 
tilaa. Se on ensimmäinen ”seuraavan maailman” vaiheista. Siinä sielut 
jaetaan kahteen ryhmään: ensimmäinen ryhmä vangitaan ja sitä 
rangaistaan, ja rangaistus häiritsee heitä niin, etteivät he voi tavata 
toisiaan tai vierailla toistensa luona. Toinen ryhmä on autuudessa. 
Autuudessa olevien vapautuneet sielut vierailevat toistensa luona ja 
keskustelevat siitä, mitä tapahtui heidän jättämässään maailmassa, ja 
sen ihmisistä. Jokainen sielu seurustelee ystäviensä kanssa, niiden, 
jotka eläessään käyttäytyivät samoin kuin hän. Monet ovat nähneet 
unia tästä. Salih b. Bashir raportoi erään tällaisen unen. Hän sanoi: 
”Näin Ataa As-Sulamin unessa hänen kuoltuaan ja sanoin hänelle: 
”Allaah armahtakoon sinua, olet kärsinyt pitkään tässä maailmassa!” 
Toinen vastasi: ”Kautta Allaahin, sitä on seurannut pitkäkestoinen ilo 
ja loppumaton nautinto.” Kysyin: ”Mikä on asemasi?” Hän vastasi: 
”Niiden kanssa, joita Allaah on siunannut, profeettojen, vilpittömien, 
marttyyrien ja oikeamielisten.” 
 
Allaah, Suurin sanoo: 
 

”Jotka tottelevat Jumalaa ja Sanansaattajaa, 
ovat niiden Profeettojen, todenpuhujien, 
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marttyrien ja hurskaiden kanssa, 
joiden yllä on Jumalan mielisuosio. 

Miten mainioita kumppaneita nämä ovatkaan. 
[An-Nisaa’ 4:69] 

Muslimin hautaaminen muunuskoisen viereen 

Muslimia ei saa haudata muun uskoisen viereen mm. seuraavasta 
syystä. Mikäli muunuskoinen vainaja on eläessään tehnyt syntiä, 
joutuu hän kärsimään siitä Tuomiopäivään asti myös haudassaan. 
Mikäli muslimi joutuu haudatuksi tällaisen vainajan viereen, myös 
muslimi joutuu kärsimään samalla tavalla kuin viereinen vainaja.  
Samasta syystä ei muunuskoista haluta myöhemmin haudattavaksi 
islaminuskoisen viereen. Islam kieltää myös yksiselitteisesti 
polttohautauksen tai muun tavan hävittää ruumis. 

Muslimin siunaus 

Muslimin siunaus poikkeaa täysin muunuskoisten vastaavasta. Kun 
vainaja tuodaan varsinaiselle hautausmaalle (ulkotiloihin), sijoitetaan 
arkku itä-länsisuunnassa joko maahan tai tarkoitusta varten paikalle 
rakennetulle puu-kivipaadelle, mikäli sellainen on olemassa. Tässä 
tapahtuu Janazah-rukous. Tätä tarkoittava (hautaukseen osallistuvia 
varten) alue vaatisi noin 50 m x 70 m avoimen tilan. Islamilainen 
hautausrituaali tapahtuu siis ulkotiloissa, eikä se vaadi minkäänlaisia 
erillisiä rakennelmia. Edellä mainitun korokkeen tarkoituksena on vain 
osoittaa arkun paikka ja suunta siunausrukouksen ajaksi.   

Muslimia ei saa siunata kristin- tai muun opin mukaan. Pappi tai 
muu vastaava muun kuin islaminuskoinen, ei saa siunata 
muslimia. Mikäli vainajan omaisten tällaista vaativat, on heidän 
esitettävä vainajan omakätisesti allekirjoittama tätä tarkoittava 
vaatimus. Mikäli tiedetään, että vainaja tunnusti kuollessaan 
islamin uskoa, muslimia ei tästäkään huolimatta saa haudata 
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muuten kuin islamin mukaan. Tässä yhteydessä ei voida viitata 
uskonnonvapauteen. Uskonnonvapaus tarkoittaa mm. sitä, että 
yksilö voi noudattaa sitä uskontoa, minkä katsoo 
hyväksyneensä. Kun hän on valinnut tämän uskonnon, ei sen 
määräyksistä voida mielivaltaisesti poiketa. Poikkeaminen ei ole 
mahdollista edes silloin, kun muslimivainajan omaiset 
tunnustavat muuta uskontoa ja haluaisivat vainajan haudatuksi 
oman uskontonsa menoin, ehkä myös muille kuin muslimeille 
tarkoitettuun hautausmaahan. Tässä yhteydessä on huomioitava 
myös se, ettei muslimia ole koskaan kastettu. Kastaminen on 
mm. yleensä edellytys kirkkohautaukselle. 

 

Haudan mitat ja suunta 
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Mikäli se on käytännössä mahdollista, hautarivien tulee sijaita siten, 
että vainajat voidaan haudata kasvot Mekkaan päin. Ruumiin tulee 
voida levätä siten, että ruumis on oikealla kyljellä tai vähintään hiukan 
kallellaan, ruumiin etupuoli Mekkaa kohti. Mikäli näin ei voida 
menetellä, on pyrittävä valitsemaan lähinnä tätä suuntaa oleva 
hautarivi. 

Haudan syvyydestä sekä useampien vainajien hautaamiseen 
liittyvistä mitoista säädetään Suomen terveydenhoitolainsäädännössä. 
Suosituksena pidetään sitä, että yksittäisen haudan mitat ovat: pituus 
2 m, leveys l m ja syvyys 2.10 metriä. Kun säädösten mukaan haudan 
on oltava vähintään 1.50 m syvä, ja kahden päällekkäisen hautauksen 
välin on oltava vähintään 60 cm, edellyttää se siten 2.10 m minimi 
syvyyttä siellä, missä se maaston laadun mukaan on mahdollista. 
Mikäli alueelle voidaan maaston rakenteen sen salliessa haudata 
vainajia useampaan kerrokseen, on tämä seikka huomioitava 
ensimmäistä hautausta valmisteltaessa. 

Islamin mukaan haudan tulee syvyydeltään vastata vähintään 
vainajan pituutta, jopa olla sitä hieman syvempi. 

Islamin mukaiset haudat poikkeavat länsimaissa tutuiksi tulleista 
haudoista. Hautoihin kaivetaan tuolloin ns. kammio, lahd. 
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Hautakammion, lahdin kaivaminen saattaa olla jos erilainen, riippuen 
maan käytännöistä. Suomessa näitä islamin mukaisia hautoja 
kaivetaan tällä hetkellä (v.2012) harvoin. Sen mukaan hautaan 
kaivetaan kuin kammio kuten kuvassa s.36 näkyy. Vainaja asetetaan 
tuolloin kammioon, ja se suljetaan tiilillä tai jollain muilla sopivilla 
tarvikkeilla. Lahd voidaan kuitenkin myös kaivaa haudan pohjalle 
kahdella eri tavalla. Toisen tavan mukaan lahd on haudan pohjan 
suuntainen ja se on kuten s.36 kuvassa mutta vain haudan pohjalle 
tehtynä. Toinen käytäntö on kaivaa ikään kuin ruumiille sopiva kuoppa 
haudan pohjalle ja asettaa näin vainaja tähän kuoppaan ja peittää 
kuopan päällystä samalla materiaalilla kuin sivulle tehtävä kammio. 
Tämä pohjalle tehtävä kuoppa takaa sen, ettei hauta romahda jossain 
vaiheessa päälle ja ruumis pysyy siinä oikeassa asennossa, 
kaatumatta kumpaankaan suuntaan. Luonnollisesti haudan mitat tulee 
vastata vainajan mittoja.  

Haudan kaivuu 

Haudat kaivavat Suomessa hautausmaan työntekijät ja omistajat.  

Hautojen väliin ei jätetä erillistä ylimääräistä tilaa. Hautaaminen 
tapahtuu järjestyksessä siten, että hautojen väliin jätetään 1-2 haudan 
paikka, jotka käytetään sitten myöhemmin. Tämä on yleinen käytäntö 
Suomessa hautoja kaivaessa. Tämä johtuu Suomen maaperästä, joka 
herkästi romahtaa jos seinämiä ei tueta erilaisilla puurakenteilla. 
Yleisesti ottaen hautoja ei kaiveta tällä hetkellä islamin mukaisesti. 
Hautapaikan etukäteen tapahtuvaa varausmenettelyä ei Suomessa 
muslimien hautauksessa sovelleta. 

Vainajan kuljetus hautausmaalle 

Vainaja kuljetetaan Suomessa hautausmaalle useimmiten juuri (noin 
puoli tuntia) ennen hautaustapahtumaa. Mikäli vainaja joudutaan 
kuljettamaan pitempien matkojen päästä, voi tämä tapahtua 
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aikaisemminkin, mieluiten hautauspäivän aamuna. Näin arkku 
voidaan tilapäisesti sijoittaa asianomaisiin tiloihin odottamaan 
hautausta. 

Hautaus ja siihen liittyvät toimenpiteet 

Hautaus tapahtuu yleisimmin iltapäivällä tai alkuillasta, kuitenkin 
mieluiten ennen auringonlaskua. Hautausta ei kuitenkaan saa 
suorittaa aamun sarastaessa ennen kuin aurinko on saavuttanut 
huippunsa, eikä myöskään keskipäivän aikaan eikä auringon 
laskiessa. 

Suomessa 4-6 arkun kantajaa (etupäässä vainajan miespuoliset 
lähisukulaiset) kantavat arkun hihnoilla ruumisautosta hautausmaalle. 

Islamilaisissa maissa neljä miestä kantaa vainajan olkapäillään tai 
käsissään haudan vierelle. (Mikäli vainajaa joudutaan kantamaan 
pitkiä matkoja, voidaan kantajia vaihtaa). Suositeltavaa on, että 
saattueeseen kuuluvat kulkevat vainajaa kantavien takana. Jos jostain 
syystä henkilö on istumassa jossain ja saattue on menossa hänen 
edestään, perimätiedon mukaista on, että henkilö nousee seisomaan 
kunnes saattue on mennyt ohitse.  

Naisten osallistuminen hautajaisiin 

Naisia ei suositella osallistumaan itse hautaamiseen. Umm ’Atiyyan 
kertoman mukaan: ”Allaahin Lähettiläs (saws) kielsi meitä (naisia) 
seuraamasta hautajaisia [ts.kulkuetta] mutta (hän saws) ei pakottanut 
meitä siihen." 

Tämä johtuu yleisesti ottaen siitä, että naiset ovat tunnetusti erittäin 
tunteellisia ja herkkiä kohdatessaan surua ja vaikeroiminen aiheuttaa 
tuskaa vainajalle. 
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Janazah rukous - Hautausrukous 

Yleisesti ottaen hautausrukous suoritaan kaikille muslimeille. 
Poikkeuksena tästä kuitenkin on vapaaehtoisesti suoritettava 
hautausrukous marttyyreille ja pienille lapsille, joille se on 
vapaaehtoista. ’Aishah (raa) on kertonut: ”Kun Profeetan (saws) poika 
Ibraahiim kuoli kahdeksantoista kuukauden iässä, Allaahin Lähettiläs 
(saws) ei rukoillut hänelle janazah-rukousta.” [Ahmed ja Abu Dawud, 
hasan-hadith Al-Albanin ja Ibn Hajarin mukaan] 

Jos vainaja on kuollut jossain toisessa maassa ja hänen sukulaiset ja 
tuttavat asuvat toisessa maassa ja he haluavat suorittaa 
hautausrukouksen poissaolevalle vainajalle, janazah rukouksen voi 
suorittaa. Tämä ei kuitenkaan ole ollut yleinen käytäntö vaan jos 
henkilö oli esimerkiksi tunnettu henkilö yhteiskunnassa tai joukko 
muslimeita näin tuntee tarpeelliseksi tavaksi kunnioittaa vainajaa. 

Islamin mukaista hautausrukousta ei tule rukoilla kuin muslimeille.  
Imam An-Nawawin mukaan: ”Rukoileminen epäuskoville ja heille 
anteeksiantoa pyytäminen on kiellettyä Koraanin tekstien sekä 
yksimielisen ’ulaman (oppineiden)mukaan. 

Hautaustapahtuma alkaa vainajan siunausrukouksella, Janazah- 
rukouksella joko erillisellä hautausmaan yhteydessä olevalla alueella 
tai haudan vierellä. 

Hautausrukousta ei tule suorittaa hautojen välissä. 

Vainajan siunausrukous suoritetaan siis hautauspaikalla imaamin 
johdolla. Poikkeuksena muihin päivittäisiin rukouksiin, tämä rukous 
tapahtuu kokonaan seisaalla ollen. Rukous kestää n. 5 minuuttia. 
Tähän osallistuvat kaikki paikalla olevat miespuoliset muslimit. 
Rukous suoritetaan ulkona. Sääolosuhteet tai vuodenajat eivät 
vaikuta tähän. 
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Hautausrukoukseen vaaditaan vähintään kolme henkilöä. Mitä 
enemmän osallistujia, sitä parempi se on vainajalle. Tästä on monia 
hadithejä, joista yksi kuuluu seuraavasti. ’Aishah (raa) ja Abu 
Hurayrah (ra) kertoivat, että Allaahin Lähettiläs (saws) sanoi: ”Milloin 
tahansa sadan muslimin joukko rukoilee janazah rukouksen 
kuolleelle, puhuen hänen [vainajan] puolesta, Allaah tulee 
hyväksymään heidän puolesta puhumisen ja hänelle annetaan 
anteeksi.” [Muslim ja muut] Ja toisen perimätiedon mukaan, jonka 
Maymuunah (raa) on kertonut, että Profeetta (saws) sanoi: ”Milloin 
tahansa suuri joukko muslimeita rukoilee janazah rukouksen 
kuolleelle, heidät hyväksytään hänen puolestapuhujiksi.”[An-Nasaa’i] 

Jos hautausrukouksia on monta samaan aikaan, miehille sekä 
naisille, voidaan rukous suorittaa heille yksitellen erikseen tai kaikki 
yhtä aikaa. Suositeltavaa on kuitenkin suorittaa jokaiselle oma rukous. 

Ruumis asetetaan seuraavasti rukouksen johtajan eteen: 
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Janazah rukous kuuluu seuraavasti:  

Imam johtaa rukousta, jolloin muu seurakunta ei sano mitään ääneen, 
aivan kuten muissakin yhteysrukouksissa. 

1. Seiso Qiblaan päin 
2. Tee niyat (aikomus) sydämessäsi “Rukoilen 

hautajaisrukouksen tälle kuolleelle muslimille”. Sen jälkeen 
sanot ensimmäisen takbiirin: “Allaahu Akbar.” 

3. Resitoi hiljaa Suurah al-Fatihah ja toisen lyhyen suuran ja 
sano sen jälkeen ”Allaahu Akbar”. 

4. Tämän jälkeen sano Salatul Nabii (Allaahummä sallii ’älää 
Muhammad…)ja sano kolmas takbiir: ”Allaahu akbar.” 

5. Tee du’aa (rukouspyyntöjä) kuolleelle perimätiedon mukaan 
kuten esim.  
 
Allaahummä-ghfir lähu warhämhu. (Oi Allaah, anna hänelle 
anteeksi ja ole hänelle armollinen) 
 
Allaahummä-ghfir lihäjjinää wa mäjjitinää, wa shähiidinää wa 
gha’ibinää wa saghiirinää wa käbiirinää, wa dhäkarinä wa 
unthänä. Allaahummä män ähjäjtähu minnää fä ähjihi ’äläl-
Islääm, wa män täwäffäjtähu minnää fä täwäffähu ’äläl-
’iimään.  (Oi Allaah, anna anteeksi meidän kuolleille ja elossa 
oleville, läsnäolijoille ja poissaoleville, meidän nuorille ja 
vanhoille, meidän miehille ja naisille. Oi Allaah, kenelle meistä 
Sinä olet antanut elämän, anna hänen elää Islamissa ja 
kenen meistä elämän olet vienyt, anna hänen kuolla uskossa, 
Imanin tilassa.” 
 

6. Sano ”Allaahu akbar”. Suositeltavaa on myös sanoa: 
Allaahummä lää tährimnä äzrahu wa lää täftinnä bä’dähu. (Oi 
Allaah, älä pidätä meiltä osuuttamme rukouksistamme häntä 
kohtaa ja äläkä koettele meitä hänen jälkeen.” (Tämä kohta 
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toistetaan jos imaami haluaa lisätä takbiirien määrä enintään 
yhdeksään takbiiriin) 
 

7. Sano ”As salaamu ’aleikum wa rahmatullaah oikealle 
puolellesi tai vaihtoehtoisesti molemmille puolille. Tämä 
neuvotaan sanomaan joko hiljaa tai hyvin hiljaisella äänellä.  

(Abu Hurayrah on kertonut, että ”Allaahin Lähettiläs (saws) 
rukoili kerran janazah-rukouksen tekien neljä takbiiriä 
(Allaahu akbar) ja vain yhden tasliimin (salaam-tervehdys).” 

Hautauspaikkakunta 

Vainaja tulisi haudata kuolinpaikkakunnalle. Mikäli vainaja on 
surmattu, hautauksen tulee tapahtua kuolinpaikkakunnalla, 
mahdollisimman lähellä surmaamispaikkaa. 

Vainajan siirtäminen maasta toiseen 

Islam ottaa kantaa vainajan siirtämiseen. Hautauksen on 
tapahduttava kuolinmaassa. Vainajan toivomuksestakaan huolimatta 
ei siirtoa pidä tehdä. Mikäli omaiset ehdottomasti tätä pyytää, se vaatii 
terveysviranomaisten luvan kuljettaa vainaja pois maasta. Tämä 
käytännössä tarkoittaa, että ruumiin suonistoon ruiskutetaan 
formaldehydiä, joka takaa ruumiin säilyvyyden niin matkan aikana 
kuin lähes ikuisesti haudassa. Tämä on kuitenkin täysin vastoin 
islamilaista käytäntöä, sillä ruumiin tulee maatua maahan eikä säilyä 
ikuisesti. Suositeltavaa siis onkin kertoa sukulaisille ja tuttaville tästä 
toimenpiteestä, jotta tämä epäislamilainen käytäntö loppuisi. 

Arkun hautaan pano ja itse hautaus 

Siunauksen jälkeen arkku tai ruumis lasketaan hautaan, jonka tulisi 
olla lähinnä itä-länsisuunnassa niin, että vainaja asetetaan siihen 
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mahdollisuuksien mukaan kasvot Mekkaan päin, pääpuoli länteen. 
Vainajaa asetettaessa hautaan on hyvä muistaa Allaahin nimeä ja 
perimätiedon mukaan Profeetta (saws) on Ibn Umarin (ra) kertoman 
mukaan sanonut: ”Kun laitatte vainajanne hautaan, sanokaa: 
”Bismillääh, wa ’älää milläti rasuulillääh”- Allaahin nimeen ja Allaahin 
Lähettilään uskonnon [millat] mukaan”. [At-Tirmithi, Ibn Maajah ja 
muut ja Al-Albanin luokittelema] 

Jos arkkua ei käytetä ja ruumis asetetaan oikeaoppiseen 
islamilaiseen hautaan, lahdiin, henkilön, joka astuu hautaan 
asettamaan vainajaa ei tule olla ollut sukupuoliyhteydessä vaimonsa 
kanssa edeltävänä yönä perimätiedon mukaan. 

Haudan peittäminen 

Kun arkku (vainaja) on laskettu hautaan, luodaan hauta umpeen 
välittömästi. Vainajan päälle ei kuitenkaan heitetä hiekkaa, kuten 
epäuskovilla on tapana. Vainajan päälle tulisi asettaa jokin levy tai 
esim. lautoja, jotta hiekka ei suoraan osuisi häneen. Muslimimaissa 
tässä käytetään myös tiiliä tai muita vastaavia materiaaleja. Tämän 
jälkeen jokaisen hautajaisvieraiden velvollisuutena on osallistua 
haudan umpeen luomiseen heittämällä kolme kämmenellistä 
(molemmat kädet) multaa vainajan hautaan. Hauta peitetään 
lopullisesti siten, että sen pinta on noin kämmenen mitan (n.25 cm) 
korkeudella maanpinnasta. Se saa olla sitä korkeampi, koska haudan 
päällä ei saa kävellä eikä siellä tule istua. Sen on myös syytä olla 
kumpumainen eikä tasainen. Tämän tarkoituksena on estää hautojen 
tahaton tallaaminen. Hautausmaalla kävijät voivat siten varoa hautoja. 

Muslimin hautaus loppuu haudan umpeen luomiseen. 
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Kukkaistervehdykset 

Arkun päällä ei saa olla kukkia eikä mitään muutakaan koristelua. 
Islamiin ei kuulu kukkaistervehdysten esittäminen hautauksen 
yhteydessä eikä myöskään niiden tuominen haudoilla vieraillessa. 

Hautakivet ja haudan koristelu ja haudan merkitseminen 

Haudalle ei perinteisesti aseteta hautakiveä tai muuta vastaavaa. 
Hauta voidaan kuitenkin merkitä kivellä tai puuaineksella. Erään 
hadithin mukaan on kehotettu: "Merkitkää Usman Ibn Mazzaun hauta 
kivilohkareella". Tämän tarkoituksena on ensisijaisesti ollut se, etteivät 
hautausmaalla kävijät tallaisi hautaa eikä se, että nimenomaan 
halutaan näyttää missä hänen hautansa sijaitsee. Hautakiveen tai 
muuhun vastaavaan ei pitäisi lisätä tekstiä. Sen lisäämistä ei 
kuitenkaan pidetä merkittävänä pahana. Haudan päälle ei kuitenkaan 
tule rakentaa minkäänlaista monumenttia taikka muita rakennelmia.  

Hautakiven käyttö Suomessa 

Suomessa ja länsimaissa menettely on seuraavana. Noin vuoden 
kuluttua, kun maa on laskeutunut, tuodaan haudalle hautakivi, johon 
voidaan kaivertaa vainajan nimi, syntymä ja kuolinajat ja mahdollisesti 
muuta tietoa kuten syntymä- ja kuolinpaikkakunnat sekä vainajan isän 
nimi. Suomessa ei välttämättä ole laitettava hautakiveä. Sen sijaan 
hautarekisteriä varten tulee hauta merkitä sopivalla tavalla. 

Jos hautakiveä käytetään, se ei saa olla suoraan itse haudan päällä. 
Haudan pää- ja jalkopäät merkitään. 

Hauta useamman vainajan hautaamiseen 

Islamin kannalta hauta on tarkoitettu vainajalle väliaikaiseksi tilaksi eli 
siksi aikaa kunnes lahoaminen on tapahtunut. Hautaa ei ole islamissa 
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tarkoitettu yksittäisen vainajan osalta ikuiseksi. Siten samaan hautaan 
voidaan ajan mittaan haudata useitakin muslimeja.  

Yleensä yhdessä haudassa on vain yksi vainaja. Käytännössä 
kuitenkin yhteen hautaan voidaan haudata vainajia jopa neljään 
kerrokseen. Samaan hautaan voidaan islamin mukaan haudata sekä 
mies- että naispuolisia vainajia kuitenkin niin, että ensin voidaan 
haudata miespuolinen.  

Lasten hautaaminen 

Lapset haudataan kuten aikuisetkin mutta janazah-rukousta ei tarvitse 
välttämättä suorittaa.  

Uudelleen hautaus 

Uudelleen hautausta ei hyväksytä paitsi pakottavasta syystä. Hauta 
voidaan kuitenkin avata, juuri hautauksen jälkeen mutta ennen kuin 
ruumis on alkanut maatua. Tähän on kuitenkin oltava erityinen syy. 

Tällaisia syitä ovat mm.: 

 vainaja on haudattu ilman asiaan kuuluvaa rukousta 
 vainaja on haudattu kasvot väärään suuntaan, ja suunnan 

muutos olisi myöhemmin mahdollinen 
 hauta on joutunut tulvasta tai muusta syystä veden alle. 
 Hautaan haudataan toinen vainaja 

Terveydenhoitoasetuksen 55/67 92§:n mukaan haudatun ruumiin 
siirtäminen vaati Suomessa lääninhallituksen luvan.  
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5. Mitä haudassa tapahtuu? Mikä on välitilan 
rangaistus? Miten me voimme auttaa kuolleita? 

 
”Kunpa näkisit kun väärintekijät ovat kuoleman kurimuksessa 

ja enkelit ojentavat kätensä sanoen: 
”Antakaa tänne sielunne. 

Tänään teidät palkitaan nöyryyttävällä rangaistuksella, 
koska te valehtelitte Allaahista 

ja käännyitte ylvästellen pois Hänen merkeistään.” 
[Al-An’aam 6:93] 

 
Hauta on tuntematon alue. Ulospäin se on hiljainen, mutta sisältää 
salaisuuksia ja kauhuja, joita tavallinen ihminen ei voi käsittää. Ne voi 
ymmärtää vain sellainen, jolle on annettu korkea uskon taso ja 
sisäistä näkemystä. On outo tosiasia, että eläimet pystyvät kuulemaan 
haudan rangaistuksen, mutta ihmiset yleensä eivät. Profeetta (saws) 
sanoi: ”Heitä rangaistaan, ja eläimet kuulevat sen.” 
 
Thabit Al-Bunani sanoi tähän liittyen: ”Olin kerran kävelemässä 
hautojen keskellä, ja kuulin äänen takaani sanovan: ”Thabit, älä anna 
niiden hiljaisuuden pettää itseäsi. Kuinka moni ihminen niissä 
kärsiikään!” Käännyin ympäri, mutta en nähnyt ketään.” 
 
Al-Hasan kulki hautausmaan ohi ja sanoi: ”Mikä määrä ihmisiä täällä 
on! Kuinka hiljaisia he ovat! Kuinka monia onkaan heidän joukossaan, 
jotka kärsivät!” 
 
Amr b. Dinar sanoi: ”Erään medinalaisen miehen sisko kuoli ja hän 
hautasi tämän. Palatessaan hautajaisista hän muisti unohtaneensa 
jotain hautaan. Hän pyysi yhtä seuralaisistaan avuksi. Tämä kertoi, 
että he olivat kaivaneet hautaa ja löytäneet etsimänsä. Silloin mies 
sanoi: ”Kaivetaan vielä ja katsotaan, mitä siskolleni on tapahtunut.” 
Hän nosti yhden hautaa peittävistä kivistä ja näki, että tuli täytti 
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haudan. Hän laittoi kiven takaisin paikalleen ja täytti haudan 
uudelleen. Sitten hän meni äitinsä luo ja kysyi: ”Millainen siskoni oli 
oikeasti?” Tämä vastasi: ”Miksi kysyt hänestä, onhan hän kuollut.” 
Mies sanoi: ”Kerro minulle.” Äiti kertoi: ”Hänellä oli tapana lykätä 
rukoilemista, ja hän myös kävi naapureiden ovilla, laittoi korvansa niitä 
vasten ja kertoi kuulemansa ihmisille.” 
 
Kuten aikaisemmin mainitsimme jo sivulla 12, enkeleiden, Munkarin ja 
Nakiirin kuulustelun heidän saapuessa hautaan kun sielu on 
palautettu ruumiiseen. Tämä tapahtuu heti kun ruumis on asetettu 
hautaan. ”Hänen sielunsa palautetaan sitten ruumiiseensa ja kaksi 
enkeliä tulee hänen luokseen. He laittavat hänet istumaan ja sanovat 
hänelle: ”Kuka on Herrasi?” Hän vastaa: ”Herrani on Allaah.” He 
kysyvät häneltä: ”Mikä on uskontosi?” Hän vastaa: ”Uskontoni on 
Islam.” He kysyvät häneltä: ”Kuka on tämä mies, joka lähetettiin 
teidän keskuuteenne?” Hän vastaa: ”Allaahin Lähettiläs.” He kysyvät 
häneltä: ”Miten tulit tietoiseksi näistä asioista?” Hän vastaa: ”Luin 
Allaahin Kirjaa, uskoin siihen, ja julistin sen olevan totta.” Sitten ääni 
ylhäältä julistaa: ”Orjani on puhunut totta, joten levittäkää mattoja 
Puutarhasta hänelle, ja avatkaa hänelle portti Puutarhaan.” 
 
Silloin osa sen tuoksusta ja hajusteesta tulee hänen luokseen, hänen 
hautaansa laajennetaan niin kauaksi kuin silmä kantaa, ja mies, jolla 
on kauniit vaatteet ja hieno tuoksu, tulee hänen luokseen sanoen: 
”Nauti siitä, mikä ilahduttaa sinua, sillä tämä on se luvattu päivä.” Hän 
kysyy: ”Kuka sinä olet? Sinun kasvosi ennustavat hyvää”, ja toinen 
vastaa: ”Olen hyvät tekosi.” Silloin kuollut sanoo: ”Oi Herra, anna 
Viimeisen Hetken tulla pian, jotta voin uudelleen liittyä perheeni ja 
omaisuuteni seuraan!” 
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Vierailu hautausmaalla 

Vierailu hautausmaalla on tarkoitettu pääasiassa miehille, mutta myös 
naiset voivat käydä siellä. Vierailu on suositeltava teko, joka 
muistuttaa meitä meidän lopullisesta päämäärästä. Anas Ibn Malikin 
(ra) kertoman mukaan, Allaahin Lähettiläs (saws) on sanonut: ”Olen 
kieltänyt [aikaisemmin] teitä vierailemasta hautoja, mutta vierailkaa 
niiden luona. Sillä se pehmentää sydämiä, saa silmät kyynelehtimään 
ja muistuttaa Tuonpuoleisesta. Mutta älkää sanoko välinpitämättömiä 
sanoja.” [Ahmad ja Al-Hakimi] Vierailun tarkoituksena on muistuttaa 
ihmisiä kuolemasta ja Tuomiopäivästä. Tämän johdosta käynti 
muunuskoisten hautausmailla on sallittu. Hautausmaalla voi itkeä 
hiljaa ja siten osoittaa Allaahille heikkouttaan. 

Allaahin Lähettiläs (saws) on sanonut: ”Kun ihminen vierailee veljensä 
haudalla ja istuu hänen kanssaan, hän pitää hänelle seuraa, kunnes 
nousee lähteäkseen.”  

Du’aa tehdessään on suositeltavaa nostaa kätensä ylös ja kääntyä 
Qiblaan päin. 

Hän (saws) opetti yhteisöään sanomaan ihmisten haudoilla 
vieraillessaan: ”Äs-säläämu ’älää ählid-dijääri min äl-mu’miniinä wäl-
muslimiin, wä-järham Ullääh ul-mustaqdimiinä minnää wäl-
mustä’khiriin, wä innä in shää’ä ’Laahu bikum läläähiquun.” (Rauha 
olkoon kanssanne, täällä asuvat ihmiset, sekä uskovat että muslimit. 
Olkoon Allaah armollinen heille, jotka ovat menneet edeltä ja meille, 
jotka jäivät jälkeen. Jos Allaah tahtoo, me liitymme teihin.) 

Hautojen välissä ei tulisi kävellä kengät jalassa.  Tämä kielto perustuu 
pitempään Profeetan perimätietoon, jossa puhutaan, että hurskas 
vainaja kuulee seuralaistensa kenkien kopinan kun he lähtevät 
haudoilta. Tästä johtuen, osa oppineista on vetänyt johtopäätöksen, 
ettei kenkiä tulisi käyttää kävellessä hautojen väleissä. Haudoilla ei 
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tule myöskään istuskella. Abu Hurayrah (ra) on kertonut, että Allaahin 
Lähettiläs (saws) on sanonut: ”(Teistä yhden on) parempi istua 
kuuman hiilen päällä, joka polttaa tämän vaatteen ja saavuttaa [myös] 
ihon kun istua tai seistä haudan päällä.” [Muslim, Abu Dawud ja muut]  

Muslimien haudoilla ei sytytetä kynttilöitä. Kynttilöiden tuominen ja 
niiden sytyttäminen esimerkiksi jouluna islamilaisella hautausmaalla 
osoittaa sekä tietämättömyyttä että suurta tahdittomuutta sekä 
hautausmaata että siellä haudattuina olevia muslimeja kohtaan. Ei ole 
myöskään mitään todisteita siitä, että olisi erityisiä päiviä, jolloin 
hautausmailla vierailu olisi erityisen palkittava teko.  

Hautausmaalla vierailusta ei kuitenkaan tehdä mitään rituaalia tai 
pyhiinvaellusta tai pyytääkseen vainajalta apua omiin tai yhteisöllisiin 
ongelmiin. Vainajan mahdollisuudet vaikuttaa asioihin ovat loppuneet 
tämän on kuollessa ja vain Allaah voi auttaa tämän hetkisissä 
asioissa, missä sitten hautoja saatetaankin palvoa taikka hakea niiden 
asukkaista turvaa.  

Mitä voimme tehdä vainajan hyväksi? 

”Kuka voisi Hänen luonaan puhua toisen puolesta 
ilman Hänen lupaansa?” 

[Al-Baqarah 2:255] 
 

Lähettiläs (saws) sanoi: ”Kun ihminen kuolee, hänen tekonsa loppuvat 
kolmea lukuun ottamatta: Almujen hedelmät, jotka jatkuvat, tieto, joka 
jatkaa ihmisten hyödyttämistä, tai oikeamielinen poika, joka rukoilee 
hänen puolestaan.” 
 
Me voimme rukoilla kuolleiden puolesta: 
 
Ibn Abi.d-Dunya mainitsi erään seuralaisistaan sanoneen: ”Veljeni 
kuoli ja näin hänet unessa. Sanoin: ”Millaista oli, kun sinut asetettiin 
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hautaasi?” Hän vastasi: ”Joku toi minulle raivoisan lieskan ja ellei joku 
toinen olisi rukoillut puolestani, luulen, että hän olisi osunut sillä 
minuun.” 
 
Bashar b. Ghalib sanoi: ”Näin Rabi’an, jonka puolesta minulla oli 
tapana rukoilla usein, unessa. Hän sanoi minulle: ”Bashar b. Ghalib! 
Sinun lahjojasi on tuotu minulle valon lautasilla, peitettynä silkkisillä 
kankailla.” Kysyin: ”Kuinka se on mahdollista?” Hän vastasi: ”Sellaisia 
ovat elävien uskovaisten rukoukset. Kun he rukoilevat kuolleen 
ihmisen puolesta, rukouksiin vastataan valon lautasilla, peitettynä 
silkkisillä vaatteilla. Sitten ne tuodaan kuolleelle, jonka puolesta 
rukous oli lausuttu, ja heille kerrotaan: ”Tämä on lahja siltä - ja - siltä 
sinulle.” 
 
Amr b. Jarir sanoi, että kun joku Allaahin palvelijoista rukoilee 
kuolleen veljensä puolesta, enkeli vie tämän rukouksen vainajalle 
hautaan ja sanoo: ”Sinä, muukalainen haudassa! Tässä on lahja 
veljeltä, joka tuntee myötätuntoa sinua kohtaan!”  
 
Allaahin Lähettiläs (saws) sanoi: ”Kuoltuaan uskovainen saa vain 
seuraavien hyvien tekojen hyödyt: tieto, jonka hän on opettanut ja 
välittänyt eteenpäin; oikeamielinen poika, jonka hän jättää jälkeensä; 
Koraani, jonka hän on testamentannut eteenpäin; moskeija, jonka hän 
on rakentanut; asumus, jonka hän on valmistanut matkustavaiselle; 
vesikanava, jonka hän on kaivanut; sekä hyväntekeväisyys, johon hän 
on käyttänyt omaisuuttaan elossa ja terveenä ollessaan, ja joka tulee 
hänen luokseen kun hän on kuollut.” 
 
Profeetta (saws) sanoi: ”Kun rukoilet kuolleen ihmisen puolesta, tee 
vilpitön pyyntörukous hänen puolestaan.” 
 
Tässä rukouksessa hän sanoi: ”Oi Allaah! Se-ja-se, Sen – ja - sen 
poika on Sinun huostassasi ja lähellä Sinua. Suojele häntä haudan 
koettelemukselta ja Tulen rangaistukselta. Sinä olet uskollisuuden 
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arvoinen ja totuus, joten anna hänelle anteeksi ja osoita armoa 
hänelle. Sinä olet Anteeksiantava, Armollinen.” 
 
Kun Profeetta (saws) oli haudannut kuolleen, hän seisoi haudan 
äärellä sanoen: ”Pyytäkää anteeksiantoa veljellenne. Pyytäkää, että 
hänet vahvistetaan. Häntä kuulustellaan nyt.” 
 
Me voimme antaa hyväntekeväisyyteen vainajan puolesta: 
 
Hyväntekeväisyyden teoista saatavaa palkkiota koskien on raportoitu 
Abu Hurayran (ra) kertoneen: ”Eräs mies sanoi Profeetalle (saws): 
”Isäni kuoli ja jätti jälkeensä jonkun verran omaisuutta, mutta ei 
testamenttia. Palkitaanko hänet, jos teen hyväntekeväisyyttä hänen 
puolestaan?” Profeetta (saws)vastasi: ”Kyllä.” 
 
Me voimme paastota vainajan velkoja: 
 
Profeetta (saws) sanoi palkkiosta, joka paastosta koituu kuolleelle: 
”Kun joku kuolee, ja hänellä on paastopäiviä suorittamatta, niin hänen 
perillisensä tulee paastota hänen puolestaan.” Hän (saws) sanoi 
myös: ”Jos joku kuolee ja on velkaa kuukauden paastoamisen, hänen 
perillisensä tulee ruokkia yksi köyhä jokaista suorittamatta jäänyttä 
paastopäivää kohti.” 
 
Me voimme suorittaa pyhiinvaelluksen vainajan puolesta: 
 
Koskien pyhiinvaelluksen palkkiota kuolleelle ihmiselle Ibn Abbas (ra) 
sanoi: ”Joku kysyi: ”Oi Allaahin Profeetta! Isäni on kuollut eikä hän ole 
suorittanut pyhiinvaellusta; tuleeko minun suorittaa se hänen 
puolestaan?” Profeetta (saws) vastasi: ”Etkö arvele, että jos isälläsi 
olisi velkaa, maksaisit sen?” Mies vastasi: ”Kyllä.” Profeetta (saws) 
sanoi: ”Se velka, jota ihmisellä on Allaahia kohtaan, ansaitsee muita 
(velkoja) enemmän tulla maksetuksi.” 
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Me voimme maksaa vainajan velat pois, josta jo aikaisemmin 
mainitsimmekin. Muslimit ovat yksimielisiä kuolleen velkojen 
maksamisesta, vaikka maksaja olisikin vieras, eivätkä rahat tulisi 
perinnöstä. Tämän kertoo Abu Qatadan hadith. Abu Qatada sanoi, 
että maksaisi kaksi dinaaria erään tietyn vainajan puolesta. Hänen 
näin tehtyään, Profeetta (saws) sanoi (kuolleesta): ”Nyt hänen ihonsa 
on viileä.” 
 
Ollaan yksimielisiä siitä, että kun jollain elossa olevalla on 
velkavaatimus kuollutta ihmistä kohtaan, kuka tahansa muslimi voi 
auttaa ja suorittaa velan vainajan puolesta, aivan kuten tehtäisiin, jos 
kyseessä olisi elävän ihmisen velka. 

Koraanin lukeminen hautausmaalla 

Poiketen monista ihmisten tuomista tavoista, perimätiedosta ei löydy 
todisteta siihen, että Koraania tulisi lukea hautausmailla. ’Aishah oli 
kysynyt Profeetalta (saws) mitä tulisi sanoa hautausmaalla käydessä 
ja hän (saws) oli opettanut vaimolleen rukouspyynnön, du’aan eikä 
kehottanut lausumaan mitään Koraanin osia tai suuria kuten esim. 
Suurah Yaa-Siin. Tästä lisätodisteena voimme käyttää Abu Hurayran 
(ra) kertomaa hadithia, jossa Allaahin Lähettiläs (saws) sanoi: ” Älkää 
tehkö kodeistanne hautausmaita, koska Saatana juoksee karkuun 
talosta, jossa Suurat Al-Baqaraa resitoidaan.” [Muslim ja muut] 

Du’aa mitä meidän tulisi tehdä päivittäin 
 
Profeetta (saws) sanoi haudan ja välitilan rangaistusta ja niiltä 
suojautumista koskien: ”Kun joku teistä lopettaa tashahudin, hänen 
tulisi etsiä turvaa Allaahilta neljältä asialta: Jahannamin 
rangaistukselta, haudan rangaistukselta, elävien ja kuolleiden 
koettelemuksilta, ja Dajjaalin koettelemuksilta.” [Allaahummä innii 
’äuuthu bikä min ädhääbil qabr wa ädhääbi Jahannam wa min fitnätul 
mähjää wal mämäät wa min fitnätul mäsiihul Däzzääl]  
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6. Testamentti ja sen laatiminen 

Allaah sanoo (käännös merkityksestä):  

 

”Teille on määrätty, että kun joku teistä on kuolinvuoteellaan ja 

jättää jälkeensä jotakin omaisuutta, niin hän laatikoon rehellisesti 

testamentin vanhempien ja lähimpien omaisten hyväksi. Tämä on 

kaikkien pahaa karttavien velvollisuus. ” [al-Baqarah 2:180] 

 

”..kaikki tämä kuitenkin sen jälkeen, kuin testamentin määräämät 

erät tai velka on vähennetty.” [al-Nisa' 4:11] 

 

Profeetta (saws) on sanonut: “Allaah oli antelias teille, kun Hän salli 

teidän antaa kolmanneksen omaisuudestanne (hyväntekeväisyyteen) 

kuollessanne, lisätäksenne hyviä tekojanne.” (Koonnut Ibn Maajah, al-

Wasaayaa, 2700; al-Albaani luokitteli sen hasaniksi Saheeh Sunan 

Ibn Maajah’ssa, nro. 2190)  

 

Oppineet ovat yhtä mieltä siitä, että tämä on sallittua.  

Ja se (testamentin kirjoittaminen) voi olla pakollista mitä tulee muiden 

saataviin, joista ei ole todisteita, muutoin ne häviävät tai ne vältetään, 

koska Profeetta (saws) on sanonut: ”Kenenkään muslimin ei ole 

sallittua viettää kahta yötä ilman viimeistä tahtoaan ja kirjoitettua 

testamenttiaan, joka on valmiina hänellä.” (Koonnut al-Bukhaari, al-

Wasaayaa 2533). Ja on mustahabb (erittäin suositeltavaa) käyttää 

osa omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen, jotta hän voi saada 

palkkiota kuoltuaan. Joten Allaah antoi luvan käyttää kolmanneksen 

omaisuudesta siihen tarkoitukseen kuoleman lähestyessä.  
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On sallittua kirjoittaa testamentti koskien kolmannesta tai vähempää. 

Joidenkin oppineiden mielestä on suositeltavaa, että se olisi 

vähemmän kuin kolmannes ja että testamentti ei koske ketään 

perillisistä, koska Profeetta (saws) sanoi: ”Ei ole testamenttia 

perillisille.” (Koonnut al-Tirmidhi, al-Wasaayaa, 2047; Al-Albaani 

luokitteli sen sahiihiksi Saheeh Sunan al-Tirmidhissä, nro. 1722). Jos 

testamentin tarkoitus on vahingoittaa perillisiä tai tehdä asiat vaikeiksi 

heille, tämä on haraam, koska Allaah sanoo (käännös merkityksestä): 

 

"…loukkaamatta kenenkään oikeutta. "[al-Nisaa' 4:12]  

 

Testamentti astuu voimaan henkilön kuollessa. Sen kirjoittaneen 

henkilön on sallittua kumota se tai peruuttaa se tai kumota osa siitä. 

Testamentin noudattaminen on tärkeä asia, jonka Allaah on 

vahvistanut ja maininnut ennen muita asioita, ja sitä muuttavia 

koskien on annettu vakava varoitus.  

 

Mitä tulee henkilökohtaisen omaisuuden jakoon, hänellä ei ole 

oikeutta sanoa kuinka se tulisi jakaa hänen kuoltuaan, koska Allaah 

on määritellyt perillisten osuudet ja Hän on selittänyt kuka perii ja kuka 

ei peri. Joten kenenkään ei ole sallittua ylittää Allaahin asettamia 

rajoja, koska Allaah on varoittanut siitä.  

Allaah sanoo Suurat al-Nisaa'ssa (käännös merkityksestä):  

 

"Jumala neuvoo teitä lastenne suhteen: Miehinen perillinen 

saakoon yhtä paljon kuin kaksi naispuolista yhteensä, mutta jos 

tyttöjä on enemmän kuin kaksi, niin saakoot he kaksi kolmas 

http://www.islamtieto.com/viewtopic.php?t=985
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osaa siitä, mitä vainaja on jälkeensä jättänyt. Jos tyttöjä on yksi 

ainoa, saakoon hän puolet. Vainajan vanhemmat saakoot 

kumpikin kuudennen osan hänen jäämistöstään, jos häneltä jäi 

lapsia; mutta jos häneltä ei jäänyt lapsia, vaan vanhemmat yksin 

perivät hänet, niin saakoon äiti kolmannen osan. Jos hänellä 

(vainajalla) on veljiä, niin saakoon äiti kuudennen osan. Kaikki 

tämä sen jälkeen, kuin testamentin määräämät erät tai velka on 

vähennetty. Mitä tulee teidän vanhempiinne ja lapsiinne, niin ette 

voi tietää, ketkä heistä saattavat olla teille hyödyllisemmät. 

Kaikki tämä on Jumalan määräys; Jumala on totisesti tietävä, 

viisas. 

 

Ja teille kuuluu puolet siitä, mitä vaimonne ovat jälkeensä 

jättäneet, jollei heillä ole lapsia; mutta jos heillä on lapsia, tulee 

osallenne neljäs osa vaimojenne jäämistöstä, sen jälkeen kuin 

heidän mahdolliset testamenttimääräyksensä ovat täytetyt tai 

velka on vähennetty.  

 

He (vaimot) saakoot puolestaan neljännen osan siitä, mitä te 

olette jälkeenne jättäneet, jollei teiltä jää lapsia; mutta jos teiltä 

jää lapsia, niin tulee heidän osalleen kahdeksas osa teidän 

jäämistöstänne, sen jälkeen kuin testamentin määräykset on 

täytetty tai velka on vähennetty. Jos miehellä tai naisella, joka 

jättää perinnön jälkeensä ei ole vanhempia eikä lapsia, mutta on 

veli tai sisar, niin saakoot kumpikin kuudennen osan. Jos heitä 

on enemmän kuin kaksi, he jakavat yhden kolmasosan, sen 

jälkeen kuin testamentin määräykset on täytetty tai velka on 

vähennetty, loukkaamatta kenenkään oikeutta.  
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Tämä on Jumalan säännös, ja Jumala on tietävä, lempeä. 

  

Nämä ovat Jumalan rajat. Sen, joka tottelee Jumalaa ja Hänen 

lähettilästään, Hän on päästävä puutarhoihin, joiden alla purot 

solisevat ja jossa hän ikuisesti on asuva. Tämä on suuri 

menestys. 

  

Mutta sen, joka on tottelematon Jumalalle ja Hänen 

lähettiläälleen ja rikkoo Hänen rajojaan, Hän on johdattava 

tuleen, jossa hän iankaikkisesti on pysyvä; häntä odottaa 

häpeällinen rangaistus." [al-Nisaa' 4:11-14]  
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Merkkejä huonosta kuolemasta 
 

1. Kuolema epäuskossa 
 

2. Itsemurha 
 

3. Kuolema syntiä tehdessä 
 

4. Kieltäytyminen sanomasta uskontunnustusta kuoleman 
hetkellä 

 
5. Hurskaiden muslimien toruminen vainajasta kuoleman jälkeen 

 
6. Alkoholi riippuvaisuus 

 
7. Vanhempien huono kohtelu 

 
8. Mustasukkaisuuden puute perhettään kohti 

 
9. Äkillinen kuolema 

 
10. Kuolema ennen katumusta suuresta synnistä 
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Merkkejä hyvästä kuolemasta 

1. Uskontunnustuksen sanominen kuoleman hetkellä 

2. Sujuudissa (täys-kumarruksessa, rukouksessa) kuoleminen 

3. Torstai-perjantai välisenä yönä tai perjantai päivänä (Jumu’ah) 

kuoleminen 

4. Marttyyri kuolema taistelukentällä 

5. Kuolema ollessa matkalla taisteluun Allaahin vuoksi 

6. Ruttoon kuoleminen 

7. Kuolema vatsaan kohdistuvan sairauden takia 

8. Kuolema hukkuessa 

9. Kuolema talon romahtaessa 

10. Naisen kuolema synnytyksessä tai raskaana ollessa 

11. Tulipalossa kuoleminen 

12. Keuhkopussintulehdukseen kuoleminen 

13. Tuberkuloosiin kuoleminen 

14. Kuoleminen omaisuuttaan suojellessa  

15. Kuoleminen suojellessaan perhettään 

16. Kuoleminen suojellessaan omaa uskontoaan 

17. Itseään suojellessa kuoleminen 
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18. Vartiossa kuoleminen 

19. Kuolema hyvää tekoa tekiessä 

20. Alistavan johtajan tappaessa 

21. Hurskaiden muslimien hyvät maininnat kuoleman jälkeen 

 

 

 

 

 
Kuinka täydellinen oletkaan, oi Allaah, 

ylistys kuuluu Sinulle! 
Todistamme, ettei ole ketään palvonnan arvoista, paitsi 

Sinä. 
Etsimme anteeksiantoasi 

ja käännymme katuvina Sinun puoleesi.  
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Lähdeluettelo: 

Funerals - Regulations & Exhortations - Muhammad al-Jibaly with 

works by Muhammad Nasir ud-Din al-Albani and other scholars. 

Life in Barzakh – Muhammad Al-Jibaly (The inevitable Journey IV) 

 

FUNERAL RITES IN ISLAM - Abu Ameenah Bilal Philips 

Kuolevan potilaan hoito ja vainajan käsittely islamin uskonnon 

mukaan Suomessa – Suomen Islam-Keskus Säätiö v.1997 

Sielun matka kuoleman jälkeen – Tiivistelmä Ibn Al-Qayyimin 

teoksesta Kitab Ar-Ruh – Iqra Islam Yhdistys v.2007 

Koraanin käännös – Jaakko Hämeen-Anttila 
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