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Co należy robić gdy zbliża się śmierć? 
 

I. Co powinna robić osoba, która czuje że niedługo umrze? 
 

1. Powinna ona zaakceptować wolę Allaha i pamiętać, że wszystko to co spotyka wierzącego, 

jest dla niego dobrem. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Jak dobra jest sytuacja wierzącego, wszystko jest na 

jego korzyść a jest tak tylko w przypadku muzułmanina. Jeśli spotyka go dobro, jest za nie 

wdzięczny Allahowi to jest to dla niego dobre; a jeśli spotykają go nieszczęścia i znosi je 

cierpliwie, to jest to dla niego lepsze.1 

 

2. Powinna ona utrzymać równowagę między obawą przed karą, a nadzieją na nagrodę.  

 

Zaprawdę, twój Pan jest szybki w karaniu! I, zaprawdę, On jest przebaczający, litościwy!2 

 

3. Nie może ona, życzyć sobie śmierci. 

 

Gdy Abbas (RAA) cierpiąc z powodu śmiertelnej choroby, życzył sobie śmierci, Prorok 

(SAAWS) powiedział do niego: „Nie życz sobie śmierci, gdyż dzięki dłuższemu życiu będziesz 

mógł uczynić więcej dobra, za co otrzymasz większą nagrodę, a jeśli popadłbyś w grzech, 

miałbyś szansę okazać skruchę.” 3 

 

4. Powinna ona w miarę możliwości naprawić szkody jakie wyrządziła za swojego życia 

(powinno się prosić o wybaczenie tych, których się obgadywało, oddać długi i skradzione 

przedmioty itd.). 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Czy wiecie kto jest (prawdziwym) bankrutem? Jest 

nim ten, który (w Dniu Sądu Ostatecznego) przychodzi z ilością dobrych uczynków, tak wielką 

jak wielka jest góra, ale nagrodę za nie wszystkie musi przekazać tym, których prawa 

naruszył.4 

 

5. Powinna ona spisać testament, który musi być dobrze chroniony. 

 

                                                 
1 Muslim. 
2 Koran, 7:167. 
3 Ahmad, Al-Hakim. 
4 Muslim. 



Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Muzułmanin, który ma coś do przekazania, musi 

spisać swój testament w okresie krótszym niż dwie noce.5 

 

6. Przy spisywaniu testamentu obecnych powinno być dwóch świadków. 

 

Żądajcie świadectwa dwóch świadków spośród waszych mężczyzn! A jeśli nie będzie dwóch 

mężczyzn, to jeden mężczyzna i dwie kobiety mogą być świadkami, na których się zgodzicie; 

jeśli jedna z nich zbłądzi, to druga będzie mogła ją napomnieć. A świadkowie niech nie 

odmawiają, kiedy są wzywani!6 

 

7. Powinna ona rozdzielić swój majątek postępując zgodnie z wytycznymi Koranu. 

 

8. Fragmenty testamentu, sprzeczne z zasadami Islamu nie mogą zostać spełnione. 

- Przykładowo nie można przekazać całego majątku dla meczetu, gdyż przynajmniej 2/3 

należą się rodzinie. 

 

9. Powinna ona wyraźnie zaznaczyć w swoim testamencie, że nie życzy sobie by po jej 

śmierci obchodzono się z jej ciałem w jakikolwiek sprzeczny z Islamem sposób.  

 

Przykładowo: 

 

- Autopsja jest Haram, jeśli nie ma powodów, by ją przeprowadzić.  

 

- Tak samo Haram jest pochówek w trumnie. Mimo iż prawo polskie zabrania muzułmanom 

chowania ich zmarłych zgodnie z przepisami naszej religii, powinniśmy napisać że nie 

chcemy być pochowani w trumnie, gdyż dzięki temu oczyścimy się z tego grzechu. 

Bóg nie nakłada na duszę niczego więcej nad jej możliwości.7 

 

II. Co należy powiedzieć osobie bliskiej śmierci? 
 

1. Powinniśmy przypomnieć jej o ważności wypowiedzenia: "La illaha illa Allah". 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Ten, kto umrze wiedząc, że nic nie jest godne czci 

jak tylko Allah (La illaha illa Allah), wejdzie do Raju”8. 

 

2. Powinniśmy wznosić za niego suplikację. 

                                                 
5 Al-Buchari. 
6 Koran, 2:282. 
7 Koran, 2:286. 
8 Muslim. 



Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Gdy odwiedzacie umierającego, powinniście mówić 

dobre słowa, gdyż aniołowie będą mówić za wami Amin. Powinniście mówić: „Boże przebacz 

mu i zastąp go kimś kto będzie od niego lepszy.”9 

 

3. Twarz umierającego nie musi być zwrócona w stronę Mekki, jeśli jest zwrócona w tym 

kierunku nie ma w tym nic złego, ale specjalne jej zwracanie to innowacja. 

 

III. Jak powinniśmy postąpić z umierającym nie-muzułmaninem? 
 

1. Możemy go odwiedzić. 

 

Anas bin Malik (RAA) powiedział: Chłopiec spośród żydów, który służył Wysłannikowi 

Allaha (SAAWS), pewnego dnia zachorował. Prorok (SAAWS) odwiedził go w jego domu. 

Usiadł obok jego głowy i powiedział: „Przyjmij Islam”. Chłopiec spojrzał na swojego ojca, a 

ten powiedział: „Posłuchaj Abu al-Kasima”. Chłopiec przyjął Islam, a Prorok (SAAWS) 

wychodząc od niego, powiedział: „Dziękuję Allahowi za uratowanie go przed Piekłem”10. 

 

2. Nie możemy uczestniczyć w jego procesji pogrzebowej. 

 

Ci, którzy nie zaświadczają fałszu (m.in. nie uczestniczą w obrządkach nie-muzułmanów).11 

  

                                                 
9 Abu Daud. 
10 Al-Buchari. Abu al-Kasim (dosłownie: Ojciec Kasima) to przydomek Proroka Muhammada (SAAWS), 

pochodzący od imienia jego syna, który zmarł we wczesnym dzieciństwie. 
11 Koran, 25:72. Patrz: „Dżami al-Bajan fi Tawil al-Kuran” at-Tabari; „Al-Dżami li al-Ahkam al-Kuran” al-

Kurtubi; „Fatawa al-Kubra” ibn Tajmijja. 



Co należy zrobić gdy dana osoba umrze? 
 

I. Co powinniśmy zrobić gdy dana osoba umrze? 
 

1. Powinniśmy zamknąć jej oczy. 

 

Zostało przekazane, że Prorok (SAAWS) zamknął oczy Abu Salamie (RAA).12 

 

2. Powinniśmy wznosić za nią suplikacje. 

 

3. Powinniśmy zakryć całe jej ciało, włącznie z głową. 

- Wyjątek stanowią tu osoby zmarłe w czasie hadżdż/umra, którym nie należy zakrywać 

głowy. 

 

4. Powinniśmy jak najszybciej ją pochować. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział do Alego (RAA): Nigdy nie opóźniaj trzech rzeczy: 

(I) modlitwy gdy nadejdzie jej czas; (II) pogrzebu gdy śmierć zostanie potwierdzona; (III) 

wydawania za mąż wdowy lub rozwódki, gdy znajdzie się odpowiedni dla niej kandydat.13  

 

5. Zmarły powinien zostać pochowany w kraju w którym umarł.14 

 

6. Rodzina powinna jak najczyściej spłacić długi zmarłego krewnego. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Zmarły jest więźniem długów, które powstrzymują 

go przed wejściem do raju.15 

 

7. Należy dobrze mówić o zmarłym. 

 

II. Co możemy zrobić gdy dana osoba umrze? 
 

1. Możemy pocałować zmarłego: 

- Prorok (SAAWS) pocałował swojego syna Ibrahima (RAA). 

- Abu Bakr (RAA) pocałował Proroka (SAAWS). 

 

                                                 
12 Muslim. 
13 Ahmad i at-Tirmizi. 
14 Ibn Kudama, al-Mughni 
15 Ahmad, ibn Madża i at-Tirmizi. 



III. Co muszą zrobić krewni zmarłego? 
 

1. Muszą być cierpliwi i zaakceptować Wolę Allaha. 

 

Anas (RAA) powiedział: Prorok (SAAWS) przechodził obok kobiety płaczącej nad grobem i 

powiedział: „Obawiaj się Allaha i bądź cierpliwa”. Odpowiedziała: „Odejdź ode mnie! Moje 

nieszczęście nie przytrafiło się tobie i nic o nim nie wiesz”. Później kobietę poinformowano, 

że osobą doradzającą jej był Prorok (SAAWS), poszła więc do jego domu i powiedziała: „Nie 

wiedziałam, że to ty”. Prorok (SAAWS) odpowiedział: „Cierpliwość jest właściwa przy 

pierwszym (uderzeniu) rozpaczy”.16 

 

- Każdy z nas może spotkać się ze śmiercią bliskiej mu osoby. 

 

2. Wdowy nie mogą ponownie wyjść za mąż przez 4 miesiące i 10 dni. 

 

Niektórzy spośród was umierają i pozostawiają żony; one powinny oczekiwać samotne przez 

cztery miesiące i dziesięć dni. A po wypełnieniu się ich czasu nie będziecie mieć żadnej winy 

z racji tego, jak one ze sobą postąpią, zgodnie z przyjętym zwyczajem. A Bóg jest w pełni 

świadomy tego, co wy czynicie.17 

 

- Dotyczy to tylko kobiet. 

 

IV. Czego nie mogą robić krewni zmarłego? 
 

1. Zabronione jest lamentowanie. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Zmarły cierpi, gdy żywi lamentują z jego powodu.18 

 

2. Zakazane jest również policzkowanie się, rozdzieranie ubrań i golenie głowy. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) przeklął tych, którzy (po śmierci bliskiej osoby) golą swoje 

głowy, głośno lamentują i rozdzieraj ubrania.19 

  

                                                 
16 Al-Buchari i Muslim. 
17 Koran, 2:234. 
18 Muslim. 
19 An-Nasai. 



Znaki dobrego przyjęcia danej osoby przez Allaha 
 

1. Wypowiedzenie szahady tuż przed śmiercią. 

 

2. Odejście z tego świata, z potem na czole. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Wierzący umiera z potem na czole.20 

 

3. Śmierć w piątek. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS): Allah ochroni przed próbą grobu muzułmanina, który zmarł w 

piątek, zarówno za dnia, jak i w nocy.21 

 

4. Męczeńska śmierć na polu walki. 

 

I nie uważaj tych, którzy zostali zabici na drodze Allaha, za umarłych. Przeciwnie, oni są 

żyjący! Oni u swojego Pana otrzymują zaopatrzenie, radując się tym, co dał im Bóg ze 

Swojej łaski. I oni radują się na myśl o tych, którzy się jeszcze z nimi nie połączyli i 

pozostali w tyle, ponieważ oni nie doznają żadnego strachu i nie będą zasmuceni. Oni się 

radują błogosławieństwem i łaską od Allaha, i tym, że Bóg nie gubi nagrody wierzących.22 

 

- Allah odpuszcza grzechy męczennikowi, w chwili gdy wróg przelewa pierwszą kroplę jego 

krwi. 

 

6. Śmierć w czasie epidemii. 

 

Aisza (RAA) zapytała Proroka (SAAWS) o epidemię i odpowiedział: „To kara, którą Allah 

doświadcza tego, kogo chce, ale uczynił ją miłosierdziem dla wiernych. Ten, kto jest w 

mieście dotkniętym dżumą lub epidemią cierpliwość zachowuje cierpliwość i oczekuje 

nagrody Allaha, wiedząc, że nie spotka go nic innego niż to, co Allah dla niego przeznaczył, 

otrzyma nagrodę równą nagrodzie męczennika”.23 

 

7. Śmierć spowodowana chorobą żołądka, przygniecenie i utonięcie. 

 

                                                 
20 An-Nasai. 
21 Ahmad i at-Tirmizi. 
22 Koran, 3:169-171. 
23 Al-Buchari. 



Wysłannik Allaha (SAAWS): Jest pięć kategorii męczenników: Ci, którzy umierają w czasie 

plagi, ci którzy umierają z powodu choroby żołądka, ci którzy umarli w skutek utonięcia, ci 

którzy zostali przygnieceni i ci którzy umierają na polu walki.24 

 

8. Kobieta umierająca w krótkim czasie po porodzie. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Kobieta, która zmarła w wyniku porodu, zmarła 

śmiercią męczennika.25 

 

10. Śmierć w pożarze. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Śmierć w pożarze, jest śmiercią męczeńską.26 

 

11. Oddanie życia za swój dorobek. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS): Ten kto zmarł broniąc swego dobytku, zmarł śmiercią 

męczennika.27 

 

Przykładowo broniąc swojego domu – muzułmanin nie może pozwolić się okradać. 

 

12. Oddanie życia za rodzinę i religię. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Ten kto zmarł broniąc majątku jest męczennikiem; 

ten kto zmarł broniąc religii jest męczennikiem; i ten kto zmarł chroniąc swoje życie jest 

męczennikiem.28 

 

13. Śmierć w czasie wykonywania jakiegokolwiek dobrego uczynku. 

 

 

  

                                                 
24 At-Trimizi. 
25 Abu Daud. 
26 Ibn Madża. 
27 Al-Buchari i Muslim. 
28 At-Tirmizi. 



Obmycie zmarłego 
 

1. Należy obmyć zmarłego, najszybciej jak jest to tylko możliwe. 

 

2. Kto dokonuje obmycia? 

 

a) Ten, kogo zmarły wyznaczył w testamencie. 

b) Dzieci, wnukowie, rodzice, dziadkowie. 

c) Każdy kto wie jak należy dokonać obmycia. 

 

- Mężczyźni obmywają mężczyzn, a kobiety kobiety, wyjątek stanowią tu małżonkowie. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział do Aiszy (RAA): „Jeśli umrzesz przede mną, 

osobiście dokonam obmycia twojego ciała.”29 

 

3. Procedura obmycia zmarłego: 

 

- Ciało zmarłego powinno być odsłonięte, za wyjątkiem intymnych części ciała. 

- Zmarły powinien zostać obmyty w sposób w jaki żywi wykonują Łudu.  

- Następnie należy przemyć prawą stronę, najpierw z przodu potem z tył, a potem lewą – w tej 

samej kolejności, od góry do dołu.  

 

4. Ile razy powinien być obmywany zmarły? 

- 1, 3, 5, 7, itd. Sunną jest obmycie zmarłego nieparzystą ilość razy, zazwyczaj robi się to 3 

razy. 

 

5. Obmywając zmarłego można użyć mydła. 

- Zgodnie z sunną na sam koniec używa się kamfory, której ładny zapach . 

 

6. Należy użyć zimnej i ciepłej wody. 

- Więcej zimnej niż ciepłej. Jeśli zmarły jest bardzo brudny, można użyć ciepłej/gorącej 

wody, by zmyć z niego bród. 

 

7. Sunną jest przycięcie wąsów i paznokci. 

 

8. Należy uczesać włosy zmarłemu. 

 

9. Sunną jest, by kobiety miały włosy zawiązane w trzy warkocze. 

                                                 
29 Ahmad i Ibn Madża. 



 

10. Na koniec należy wysuszyć zmarłego i przykryć go całunem. 

Umm Atija (RAA) powiedziała: Wysłannik Allaha (SAAWS) przyszedł do nas gdy 

obmywałyśmy ciało jego córki (Zajnab) i powiedział: „Obmyjcie ją trzy lub pięć razy jeśli 

będzie to konieczne, użyjcie wody i kwiatów lotosu, a pod sam koniec użyjcie kamfory.” Gdy 

obmyłyśmy ją całkowicie (ghusl) poinformowałyśmy o tym Wysłannika Allaha (SAAWS), a on 

przykrył ją swoim Izarem i poprosił nas byśmy owinęły ją w niego (Izar). Zgodnie z inny 

przekazem Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Rozpocznijcie od obmywania prawej 

części ciała i w sposób w jaki wykonujecie Łudu.” , Zgodnie z przekazem al-Buchariego 

(RA): „Zawiązałyśmy jej włosy w trzy warkocze.” 

 

11.  Ten kto dokonywał obmycia, nie może później mówić o żadnych wadach i defektach 

zmarłego, jakie widział. 

 

12. Jeśli obmycia dokonano dla Allaha, a nie pieniędzy, wtedy nagrodą jest raj. 

 

13.  Sunną jest samemu wziąć kąpiel, zaraz po obmyciu zmarłego. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Ten kto obmywa zmarłego, niech weźmie kąpiel 

(ghusl). A ten kto przenosi zmarłego niech zrobić łudu.30 

 

14. Nie obmywa się jedynie męczenników, którzy chowani są w stanie takim, w jakim 

polegli. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) kazał zawinąć w jeden materiał dwóch męczenników, poległych 

pod Uhud i spytał: „Który z nich zapamiętał więcej Koranu?” Ten który został wskazany, 

został jako pierwszy wniesiony do grobu. Nie zostali oni obmyci i Wysłannik Allaha 

(SAAWS) nie prowadził za nich modlitwy pogrzebowej.31  

                                                 
30 Abu Daud i Ibn Madża. 
31 Al-Buchari. 



Całun 
 

1. Zmarły musi zostać zakryty. 

 

2. Pieniądze na wydatki związane z pochówkiem i całunem powinny być zabrane z majątku 

jaki pozostawił po sobie zmarły. 

- Jeśli to nie wystarczy, to obowiązkiem krewnych jest pokrycie reszty kosztów. 

 

3. Całun/kafan musi zakrywać całe ciało. 

 

Gdy zmarł Musab ibn Umajr (RAA) nie zakryto całego jego ciała. Prorok (SAAWS) widząc 

to nakazał, by jego twarz i stopy przykryte zostały liśćmi (gdyż nie wystarczyło materiału).32 

 

4. Kafan musi być w dobrym stanie. 

- Musi być czysty, musi być na tyle duży, by zakryć całe ciało, musi być dobrej jakości, ale 

nie może być za drogi (ponieważ islam potępia ekstrawagancję). 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Opiekun zmarłego, powinien wybrać dobry materiał 

na całun.33 

 

5. Jeśli zmarły, umarł jako męczennik kafan powinien być położony na jego ubrania. 

 

6. Należy położyć trzy warstwy materiału, jedna na drugiej i umieścić zmarłego na ostatniej z 

nich. 

 

Aisza (RAA) powiedziała: Gdy zmarł Wysłannik Allaha (SAAWS) jego ciało owinięto w trzy 

białe kawałki bawełnianego materiału z Jemenu.34 

 

7. Sunną jest wyperfumować kafan, jak również oczy, nos, twarz i całe ciało zmarłego. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Jeśli perfumujecie zmarłego, zróbcie to trzy razy.35 

 

8. Należy owinąć materiał wokół ciała zmarłego, zaczynając od jego prawej strony. 

 

9. Należy owinąć i zawiązać materiał zarówno wokół głowy, jak i stóp, by łatwiej było 

przenieść zmarłego do grobu. 

                                                 
32 At-Tirmizi. 
33 At-Tirmizi i Ibn Madża. 
34 Al-Buchari i Muslim. 
35 Ahmad. 



 

10. Kobiety powinny być owinięte pięcioma, a nie trzema warstwami materiału.36 

- Ich twarze również powinny być zakryte.  

 

11. Sunną jest by kafan był biały, jeśli jednak nie mamy do takiego dostępu, możemy użyć 

innego koloru. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Noście białe ubrania, gdyż są to najlepsze z ubrań i 

owijacie zmarłych w całuny tego koloru.37 

  

                                                 
36 Patrz: „Fikh as-Sunna” Sajid as-Sabik. 
37 Abu Daud i at-Tirmizi. 



Przeniesienie zmarłego 
 

1.  Jeśli ludzie biorący udział w przenoszeniu zmarłego zachowują się w nieodpowiedni 

sposób (lamentują, podnoszą głos itd.), zabronionym jest naśladowanie ich. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) zabronił podążania za procesją pogrzebową, której towarzyszyły 

lamentujące kobiety.38 

 

2. Zbiorowy zikr, to innowacja. 

 

3. Należy przenieść zmarłego, najszybciej jak jest to tylko możliwe. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Jeśli zmarły był prawym człowiekiem, wtedy 

pragnie by został pochowany jak najszybciej, tak więc powinniście przenieść go jak 

najszybciej. Jeśli zmarły był złym człowiekiem, to również powinniście się spieszyć, by jak 

najszybciej się go pozbyć.39 

 

4. Można iść z przodu, z tył i z boku pochodu.  

 

Abu Salim (RAA) przekazał, że widział Prorok (SAAWS), Abu Bakar (RAA) i Umara (RAA) 

idących z przodu pochodu.40 

 

5. Zmarły nie powinien być przewożony samochodem. 

- Jest to element tradycji nie-muzułmańskiej. 

 

6. Nie powinno się wstawać dla okazania szacunku zmarłemu. 

- Na początku Prorok (SAAWS) i Jego Towarzysze (RAA) wstawali dla okazania szacunku 

zmarłemu, później zwyczaj ten został zniesiony. 

 

  

                                                 
38 Ibn Madża. 
39 Al-Buchari i Muslim. 
40 Ahmad, Abu Daud, an-Nasai i at-Tirmizi. 



Modlitwa Dżanaza 
 

1. Modlitwa dżanaza to fard kifaja. 

- Prorok (SAAWS) nakazał nam modlić się za zmarłych i sam prowadził modlitwy 

pogrzebowe za zmarłych Towarzyszy (RAA). 

 

* Fard kifaja to obowiązek, który nie musi być wykonany przez wszystkich muzułmanów, a 

jedynie przez część z nich. 

 

2. Za kogo modlitwa pogrzebowa nie jest odprawiana? 

 

a) Męczennicy. 

b) Dzieci, które zmarły przed okresem dojrzewania, gdyż mają one zapewniony raj. 

 

- W tych dwóch przypadkach modlitwa pogrzebowa jest dozwolona, ale nie obowiązkowa. 

Prorok (SAAWS) nie modlił się za swojego syna Ibrahima (RAA), gdyż zmarł on będąc 

jeszcze małym chłopcem.41 

 

3. Czy należy modlić się za grzeszników, takich jak cudzołożnicy i mordercy?  

- Tak, ale w modlitwie nie powinien uczestniczyć Imam/Szejch zgodnie z sunną Proroka 

Muhammada (SAAWS). 

 

4. Co jeśli zmarły był zadłużony? 

- Dalej powinniśmy się za nich modlić. Zakaz modlenia się za zadłużonych został zniesiony. 

 

5. Jeśli dowiemy się, że któryś z muzułmanów umarł w kraju, w którym nikt się za niego nie 

modlił, powinniśmy się za niego pomodlić. 

 

Gdy zmarł król Abisynii, Prorok Muhammad (SAAWS) odprawił za niego modlitwę.42 

 

6. Zabronionym jest modlenie się za zmarłych nie-muzułmanów i hipokrytów. 

 

I nie módl się za któregokolwiek z nich, kiedy umrze, ani nie stój nad jego grobem! Oni 

przecież nie wierzyli w Allaha i Jego Posłańca i umarli będąc ludźmi zepsutymi.43 

 

7. Dżama/grupa ludzi jest wymogiem modlitwy pogrzebowej. 

- Dżama: Trzech lub więcej ludzi. 

                                                 
41 Abu Daud. 
42 Al-Buchari. 
43 Koran, 9:84. 



 

8. Im więcej osób bierze udział w modlitwie pogrzebowej, tym lepiej. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Jeśli sto osób będzie prosić o wybaczenie dla 

zmarłego muzułmanina, to otrzyma on przebaczenie.44 

 

9. Im więcej rzędów, tym lepiej. 

 

10. Modlitwę powinna prowadzić osoba posiadająca największą wiedzę religijną, spośród 

zgromadzenia. 

 

11. Modlitwa pogrzebowa może być odprawiana w intencji więcej niż jednej osoby. 

 

12. Ciało zmarłego powinno być ułożone przed imamem.  Jeśli zmarł mężczyzna to imam 

powinien stać za jego głową. Jeśli zmarła kobieta to imam powinien stać przy środku jej ciała. 

 

13. Przed stanięciem do modlitwy pogrzebowej, należy spełnić wszystkie warunki tak jak do 

zwykłej modlitwy. 

 

14. Modlitwa pogrzebowa rozpoczyna się od takbiru i recytacji sury al-Fatiha (w pozycji 

stojącej, jak w zwykłej modlitwie) . Następnie po drugim takbierze (cały czas w pozycji 

stojącej, nie ma zaejścia do ruku) następuje recytacja salah Ibrahimijja. Później po każdym 

następnym takbirze, wierzący wznoszą suplikacje do Allaha (bez podnoszenia rąk). 

 

15. Wysłannik Allaha (SAAWS) wznosił ręce jedynie po pierwszym takbirze.45 

 

16. Modlitwa pogrzebowa wykonywana jest cicho (nie recytujemy na głos sury al-Fatiha). 

 

17. Na końcu Salam może być wykonany raz lub dwa razy. 

 

18. Modlitwa pogrzebowa nie może być odprawiana w porach dniach, w których zakazane 

jest odprawianie dziennych modlitw. 

 

  

                                                 
44 Ibn Madża. 
45 Patrz: „Fikh as-Sunna” Sajid as-Sabik. 



Pogrzeb 
 

1. Zmarły musi być pochowany, bez względu na to czy jest on muzułmaninem, czy nie. 

 

2. Muzułmanie i nie-muzułmanie nie mogą być chowani na tym samym cmentarzu. 

 

3. Muzułmanie nie powinni być chowani w swoich domach (m.in. z uwagi na innych 

domowników). 

 

4. Muzułmanie powinni być pochowani w kraju, w którym zmarli. 

 

5. Nie należy chować zmarłych w porach dnia, w których zabroniona jest modlitwa. 

 

6. Grób powinien być dobrze wykopany. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Kopcie, kopcie głębiej, grób powinien być dobrze 

wykopany, tak by pomieścić dwa lub trzy ciała.46 

 

7. Sunną jest ułożenie zmarłego, głową w stronę Mekki. 

 

8. Sunną jest by to mężczyźni wkładali zmarłego do grobu. 

  

                                                 
46 At-Tirmizi i an-Nasai. 



Innowacje 
 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Ten, który wprowadza innowacje w naszej religii, to 

to, co robi powraca z powrotem do niego (nie jest akceptowane przez Boga).47 

 

W innej wersji tego hadisu przekazanej w zbiorze Muslima (RH) Prorok (SAAWS) mówi: 

Ktokolwiek czyni cokolwiek nieopartego na naszej religii to jest to odrzucane. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Obawiajcie się Allaha i bądźcie całkowicie 

posłuszni swoim przywódcom, nawet gdyby byli oni niewolnikami. Zaprawdę, ten spośród 

was, który będzie żył dłużej doczeka wielkiej niezgody, dlatego musicie przestrzegać mojej 

sunny i sunny prawowiernych Kalifów . Wystrzegajcie się wszystkich innowacji w religii, 

bowiem każda innowacja jest zbłądzeniem.48 

 

I. Innowacje związane z okresem tuż przed śmiercią 
 

1. Koran położony na głowie umierającego. 

 

2. Puszczanie Koranu z nagrania/komputera/telewizora. 

- również w czasie pogrzebu. 

 

3. Zachęcanie umierającego do wypowiadania innych słów, niż ‘La illaha illa Allah’ (powinni 

być zachęcani jedyne do wypowiadania szahady). 

 

4. Recytacja jedynie sury Jasin. 

- Oparte jest to na bardzo słabym hadisie. 

 

5. Ustawianie umierającego w kierunku Mekki. 

 

II. Innowacje związane z okresem zaraz po śmierci 
 

1. Uważanie zmarłego za nadżis (nieczystego). 

 

2. Zabranianie miesiączkującym kobietom zbliżać się do zmarłego. 

 

3. Niepracowanie przez dwa dni, po tym jak zobaczyło się zmarłego. 

 

                                                 
47 Al-Buchari. 
48 at-Tirmizi. 



4. Kładzenie kwiatów na grobie. 

- Jest to nie tylko innowacja, ale przyjmowanie tradycji nie-muzułmańskich. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Ten kto naśladuje daną grupę ludzi, ten staje się 

jednym z nich.49 

 

5. Powstrzymywanie się od jedzenia, aż do pogrzebu. 

 

6. Wyrzekanie się przyjemności przez rok. 

 

7. Zapuszczanie brody (jak oznakę żałoby, a nie podążania za sunną Proroka). 

 

8. Nie jedzenie danych produktów spożywczych. 

 

9. Ogłaszanie, że ktoś zmarł w czasie Khutby. 

 

10. Recytowanie sury al-Fatiha. 

 

III. Innowacje związane z obmyciem zmarłego 
 

1. Recytowanie dhikr. 

  

2. Używanie jedynie lampy oliwnej, do oświetlenia. 

 

IV. Innowjace związane z całunem i procesją pogrzebową 
 

1. Chowanie zmarłego w grobie, blisko Walego/Szejcha chcąc pozyskać od niego baraka. 

- Jest to nie tylko innowacja, ale i kufr. 

 

2. Wierzenie, że zmarli chwalą się między sobą swoimi całunami. 

- Kaffan powinien być z dobrego materiału, ale nie może być zbyt drogi. 

 

3. Kładzenie na całunie wersetów z Koranu. 

 

4. Wkładanie do grobu turbanu szejcha. 

 

5. Dokonywanie uboju dla zmarłego. 

 

                                                 
49 Abu Daud. 



6. Urządzanie przyjęcia w domu zmarłego. 

 

7. Przedłużanie pogrzebu. 

 

V. Innowacje związane z modlitwą pogrzebową 
 

1. Modlenie się za wszystkich ludzi, którzy zmarli w jakimś okresie czasu (np. danym 

tygodniu). 

 

2. Modlenie się więcej niż raz. 

 

3. Zdejmowanie butów. 

 

VI. Innowajce związane z pogrzebem 
 

1. Nawoływanie do modlitwy (Azan). 

 

2. Mówienie do zmarłego i zachęcanie go by powiedział szahadę. 

 

3. Układanie jedzenia na grobie. 

 

4. Dawanie jałmużny w intencji zmarłego. 

 

5. Układanie nad grobem kamieni/kamienia/tablicy itd. 

 

VII. Innowacje związane z kondolencjami 
 

1. Chodzenie i składanie kondolencji podczas pogrzebu. 

 

2. Organizowanie spotkań w intencji zmarłego. 

 

3. Ograniczanie kondolencji do trzech dni. 

 

4. Recytowanie Koranu lub modlenie się nad grobem. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Cała ziemia jest meczetem (miejscem czci), poza 

grobami i toaletami”50. 

 

                                                 
50 At-Tirmizi, Abu Daud, Ibn Madża. 



 

5. Uznawanie za święte trawy i drzew na cmentarzu i w jego pobliżu. 

 

6. Pielgrzymowanie/podróżowanie w celu odwiedzenia grobu. 

- Nawet w celu odwiedzenia groby Proroka (SAAWS), możemy podróżować jedynie w 

intencji odwiedzenia jego meczetu. 

 

7. Całowanie lub dotykanie grobu. 

 

8. Budowanie wysokich grobów, ponad poziomem ziemi. 

 

Ali bin Abi Talib (RAA) powiedział do Abu al-Hadżdżadża al-Asadiego (RA): Czy mam 

powierzyć ci obowiązek, który nałożył na mnie Prorok (SAAWS)? Zniszcz każdego bożka i 

posąg i zrównaj z ziemią każdy wzniesiony nagrobek51. 

 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Zabraniam murowania grobów, siedzenia na nich, 

wznoszenia na nich pomników lub budowania wokół nich budynków”52. 

 

9. Zabronionym jest budowanie grobów w meczecie. 

- Modlitwa w meczecie, w którym jest grób to grzech. 

 

Umm Salama (RAA) wspomniała w obecności Proroka (SAAWS) o kościele, który widziała 

w Abisynii, a który wypełniony był obrazami. Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Gdy 

prawy człowiek spośród nich zmarł, zbudowali świątynię na jego grobie i udekorowali ją tymi 

obrazami. Tacy ludzie (jako politeiści) są najgorszymi spośród stworzeń w oczach Allaha”53. 

 

 

                                                 
51 Muslim. 
52 Muslim. 
53 Al-Buchari i Muslim. 


