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I Allahs Namn, den Nåderike, den Mest Barmhärtige 
 

Det här är ett testamente för______________________________att JAG bär vittnesbörd om 

att det inte finns någon värd dyrkan utom Allah, som är utan någon partner, och att 

Muhammad är Hans slav och Budbärare, och att Allah kommer väcka upp de döda från deras 

gravar. Jag råder min familj att frukta Allah och att de upprätthåller familjebanden, och att de 

lyder Allah och Hans Budbärare. Jag anbefaller er det som Ibrâhîm anbefallde sina söner och 

som Ya’qûb gjorde:      

 

”Och detta, (underkastelse till Allah, Islam) anbefalldes för Ibrâhîm, hans 

söner, och över Ya’qûb, (sägande), ”Åh mina söner! Allah har valt åt er 

religionen, så dö inte förutom i tron av islam (som muslimer – islamisk 

monoteism) 

[Sûrat al-Baqarah 2:132] 

 

Jag anbefaller er det som Allahs budbärare  anbefallde över sin nation, ”...bönen  

... bönen.”  Och jag hoppas att Allah kommer att vägleda er till att agera på ett sätt som 

kommer ge mig välbefinnande, skonsamt bemötande och att Allah blir nöjd med mig.  

Så det är över er att implementera mitt testamente som följande:  

 

1) Att jag skall vara närvarande vid min död, med några av studenterna av kunskap 

och fromhet, så att de påminner mig om att ha goda tankar om min Herre, och att 

hoppas på Hans nåd och förlåtelse.     

 

2) Att de påminner mig om ordet av Tawhîd (Lâ ilâha ill-Allâh) från tid till tid. 

 

3) När min själ går bort, låt de då tillsluta mina ögon, åkalla gott för mig och 

påskynda att förbereda mig inför min begravning och att begrava mig i enlighet 

med Profetens sunnah. 

 

4) Att höjande av rösten, klagande, jämring, slag på kinderna och utrop av 

okunnighet skall förbjudas. 

 

5) Att uppmuntra mig till att säga shahâda efter min död, skall förhindras 

fullständigt.  

 

6) Att henna inte skall strös över min grav, inte heller skall någon kudde eller dess 

like placeras under mitt huvud.  

 

7) Att beklagande endast skall ges vid första mötet med familjen till den avlidne.  

 

8) Att de saker som blivit vanligt, som att recitera den ädla Koranen över den döda 

under begravningsförberedelserna, eller på fredagar, eller efter fyrtio dagar och 

andra innovationer, allt detta skall förhindras.       

 

 



9) Tillsammans med detta testamenterar jag följande summa av pengar: 

________________________och_________________ från min förmögenhet 

skall ges till de behövande från dem som är släktingar, de föräldralösa och de 

fattiga, och jag ger detta särskilt till dem som handlar i enlighet med den renade 

sunnan.               

 

Vidare vill jag efterlämna i arv, summan av ______________________ från min 

förmögenhet, som skall placeras under ansvar av __________________________ 

för att de skall spenderas på arbeten av vägledning och för etableringen av 

ritualerna och praktiserande av islam och jag har lämnat beslutet för var och när 

dem skall spenderas med _________________________. 

 

 Jag vill också ge följande böcker till studenterna av kunskap ________________ 

_________________________________________________________________. 

 

Övrigt:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

Jag förklarar mig själv fri framför Allah, den Högste, från alla gärningar, och 

varje yttrande som går emot tillvägagångssättet av den ädla Budbäraren. 

 

Detta är mitt testamente som jag lagt ut.  

 

”Så den som än förändrar testamentet efter att ha hört det, så går 

synden över till dem som gjorde förändringen. Sannerligen är Allah 

den All Hörande, den All Vetande.” 

[Sûrat al-Baqarah 2:181] 

 

Jag ber Allah att Han skall vägleda mig och alla muslimerna och skänker de det 

som är korrekt, ett gott slut, och att dö på orden ”Lâ ilâha ill-Allâh” (det finns 

ingen värd dyrkan utom Allah.) 

 

”Glorifierad vare er Herre, Herren av Heder och Makt! (Han är fri) 

från det som de tillskriver Honom! Och frid vare över Budbärarna! 

Och all lov och pris tillkommer Allâh, Herren över al-’Âlamîn 

(mänskligheten, jinnerna, och allt som existerar.)” 
 

Daterad: .........................................                     År: .......................................H    

 

Vittne: ................................................................. 

 

Vittne: ................................................................. 

 

Undertecknat (testatorn) av den som lämnar efter sig arvet:  

 

.............................................................................................. 


