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I Allahs den Barmhärtige Förbarmarens namn 
 

ISLAMISKT TESTAMENTE 
 

Testator 
Namn   
Födelsedatum  
Födelseort  
Folkbokförd i (län, kommun)  
Bostadsadress  
Land   
 
Härmed upphäver jag,___________________________________________, vid mina sinnes fulla bruk, alla 
tidigare testamenten och alla tidigare rättelser, och deklarerar att detta är min sista vilja och mitt testamente.  
 
Inledning 
Shahada-trosbekännelsen  
Ash-hadu alla ilaha illallahu wa ash-hadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasuluh: Jag vittnar om att det inte 
finns någon Gud utom Allah och jag vittnar om att Muhammad är hans tjänare och budbärare.  
Jag vittnar om att Allahs löfte är sant, mötet med honom är sant, Paradiset är sant, Domedagen kommer utan 
tvivel och att Allah (som är upphöjd över alla fel och brister) sannerligen kommer att återuppväcka de i gravarna.  
 
De viktigaste råden till de jag älskar 
Detta är mina råd till mina älskade släktingar och vänner, mina muslimska bröder och systrar och alla de som 
finns kvar efter min bortgång:  
• Sträva efter att vara sanna muslimer, som dyrkar vår Skapare (må Han vara upphöjd) eftersom Han ensam 

skall dyrkas, riktande din yttersta fruktan, hopp, kärlek och underkastelse till Honom ensam. 
• Lyd Allah och Hans budbärare (s), och håll fast vid hans Sunnah (lära), och vid salafs vägledning (rättfärdiga 

tidiga muslimer). 
• Sträva efter att sprida och att etablera religionen Islam. 
• Jag uppmanar er med det som Ibrahim och Ya’qub uppmanade sina barn: “Söner! Gud[själv] har valt er 

tro; underkasta er därför Guds vilja innan döden överraskar er“  (Sura 2:132) och jag uppmanar er med  
Profeten Mohammeds (s) sista uppmaning till sina anhängare: “Bönen, bönen“ (Ahmed, sahih) 

 
Dö i närvaro av rättfärdiga 
När jag närmar mig döden: 
• Jag förordar att muslimer med kunskap och fromhet närvarar när jag dör, som kan påminna mig om att ha 

goda tankar om min Herre, att hoppas på Hans barmhärtighet och förlåtelse, och att upprepa shahada med 
jämna mellanrum. 

• Jag förordar att man avlägsnar allt från min närvaro, som jagar bort barmhärtighetsänglarna, såsom bilder, 
statyer av människor eller djur, hundar, ringklockor, opassande klädda kvinnor, musik, rökning etc.  

• När min själ lämnar mig, förordar jag att min familj eller de närvarande:  
a stänger mina ögon 
b gör goda do’a (förböner) för mig (utan att höja sina röster) genom att åkalla barmhärtighet och förlåtelse 

för mig 
c vidtar åtgärder för att snarast förbereda mig för begravning 
d inte kungör min död i högtalare  eller i tidningar. 
e slutar uppmuntra mig att säga shahada efter det att min själ har läm nat min kropp 
f skyndar att betala av mina lån 

 
 
 
 
 
Underkastelse, och inget överdrivet sörjande 
Jag ber Allah att vägleda min familj, att agera på ett sätt som leder till mitt välbefinnande, barmhärtig 
behandling, och min Herres välbehag. 
 Ingen människa dör före sin föreskrivna tid. Döden är tragisk bara för den som levt sitt liv villfarelse utan att 
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underkasta sig Allah och den som inte förberett sig för den slutliga återkomsten till Honom. Sysselsätt er inte 
med min död, utan förbered er istället för er egen. Vid min död, förordar jag att ni: 
• bibehåller ert tålamod, er fattning, och er underkastelse inför Allahs vilja.  
• inte höjer rösten, ägnar er åt högljudd klagan,  slår era kinder i sorg och yttrar oislamiska utrop. Detta har 

förbjudits av Allah, eftersom det är ett tecken på okunskap och missnöje med Hans vilja, må Han vara 
upphöjd.  

• ni inte sörjer i mer än tre dagar, förutom en änka som får sörja sin make i fyra islamiska månader och tio 
dagar - tills hennes iddah (vänteperiod innan nytt giftemål) är över. Sörja är att känna sorg i sitt hjärta, utan 
motsätta sig Allahs vilja.  

 
Föreberedelser av kroppen, begravningen och böner 
Jag förordar att alla mina jordfästnings- och begravningsriter utförs av muslimer fullkomligt i enlighet med 
Islamisk religion och Profetens (s) Sunnah. Inga oislamiska ritualer, sedvänjor eller bruk får förekomma vid min 
död, eller över min kropp. Jag förordar vidare att: 
• ingen obduktion eller balsamering av min kropp får utföras - förutom om det krävs av lagen. 
• inga ogiltiga orsaker får försena min jordfästning, så som att vänta på en viss dag, eller på en viss persons 

ankomst.  
• min kropp skall tvättas tre eller fem gånger (eller mer vid behov) med tvål och vatten, med parfym tillsatt 

sista gången. 
• min kropp skall svepas med tre helvita parfymerade tygstycken fria från dekorationer och annat. 
• jag skall jordfästas där jag dör; min kropp skall inte transporteras ett oskäligt avstånd från dödsplatsen, 

förutom om långväga transport är nödvändig för att nå närmaste muslimska begravningsplats. 
• min begravningsprocession påskyndas. 
• inga kvinnor eller rökelser får förekomma i min begravningsprocession. 
• man ej högt reciterar Koranen, shahada, eller någon annan do’a (förbön) medan man deltar i min begravning; 

jag förordar snarare att tystnad råder, att de närvarande funderar över situationen och gör do’a för mig i sina 
hjärtan. 

• begravningsbönen skall äga rum utanför gravplatsen och inte bland gravarna.  
• så många muslimer som möjligt ber för mig, stående i minst tre rader och att de uppmanas att vara uppriktiga 

i sina ad’iya (pl. do’a) för mig. 
 
Begravningen och graven  
Jag förordar att min grav grävs djupt och i enlighet med Sunna; och jag förordar vidare att 
• min grav skall göras lahd: I gravens botten, i väggen som vätter mot Qibla så grävs ett stort vågrätt hål med 

tillräcklig plats för min kropp. 
• min kropp begravs utan kista eller andra föremål som separerar den svepta kroppen från den omgivande 

jorden. Ifall de lokala lagarna kräver kista, föreskriver jag att en sådan kista ska vara av enklaste,  
blygsammaste och billigaste slag, och att kistan lämnas öppen under jordfästningen och fylls med jord - om 
det inte är förbjudet i lag. 

• min kropp läggs i lahd på höger sida, med ansiktet vänt mot qibla och att min rygg stöttas med klossar. 
• den som lägger ner min kropp säger: Bismillahi, wa’ala millati Rasulillah (I Allahs namn och över Allahs 

budbärares (s) religion). 
• ingen kudde e.dyl. ska läggas under mitt huvud i graven, inga parfymer eller dekorationer ska strös över min 

grav och inga andra världsliga ägodelar ska begravas med mig. 
• de närvarande häller tre handfullar med jord ner i huvudändan av graven. 
• muslimer efter begravningen, sitter en kort stund vid min grav, gör do’a för mig tyst, och ber Allah om att ge 

mig barmhärtighet, förlåtelse och att jag ska ge säkra svar på de frågor som ställs av änglarna i graven. 
 
Jag förordar att: 
• inga byggnader av cement, sten, lera, marmor, eller andra material skall byggas över min grav. 
• jorden ovanför min grav inte får vara upphöjd mer än 9 tum (avståndet mellan tumme och lillfinger när 

handen är utspärrad, ca. 23 cm). 
• inget staket får byggas runt min grav. 
• inga inskriptioner eller symboler får placeras på min grav; den får endast markeras ut med en enkel sten. 
 
 
Undvika  överträdelser i Islam 
Jag förordar att all Bid’ah och överträdelser i Islam skall förhindras vid min begravning. Ingen får bära svarta 
kläder som ett tecken på sorg, eller utöva andra icke-muslimska seder. Jag förordar dessutom att: 



www.islamguiden.com 
 

• inga bilder, dekorationer, blommor, kransar, flaggor, eller symboler får förekomma i något stadium i 
processen vid min begravning, eller placeras vid min gravplats. 

• ingen recitation av Koranen (inte ens surat al-Fatiha eller Yasin) får göras över min kropp under 
begravningsprocessen. 

• inga samlingar får ordnas där man beklagar sorgen och Koranen reciteras till nytta för mig på fredagar eller 
efter fyrtio dagar, årligen etc.  

 
Att beklaga sorgen  
Jag förordar att människor instrueras att uttrycka sin sorg i på ett korrekt islamiskt sätt. Min familj får inte 
förbereda mat för de som besöker dem för att trösta dem, inte heller får de hyra in män som läser Koranen vid 
det tillfället.  
Jag förklara mig fri hos Allah från varje gärning och varje yttrande som motsäger Budbärarens Sunnah. 
Slutligen ber jag alla mina släktingar, vänner och alla andra, vare sig de har valt att tro som jag tror eller inte att 
hedra min rätt till denna tro. Jag ber dem att hedra detta dokument och att inte försöka hindra det eller förändra 
det på något sätt. Låt dem snarare se att jag begravs som jag önskat bli begravd och låt mina ägodelar delas som 
jag önskade att de delades. 
 
§ 1 - Begravning och tillvägagångssätt vid jordfästning 
Jag utnämner härmed en av de följande, i denna ordning, att i mån av tillgänglighet och vilja, uträtta alla 
förberedelser och nödvändiga ombesörjelser för min Islamiska begravning och jordfästning. 
 

BEGRAVNINGSFÖRVALTARE  
 I första hand I andra hand I tredje hand 
Namn   Närmaste muslimska imam  
Ort   Orten jag avlider på 
Kommun   Kommunen jag avlider i 
Län   Länet jag avlider i 
Land   Landet jag avlider i 
 
Om svårigheter skulle uppstå med att uppfylla dessa önskemål, så förordar jag att min förvaltare söker råd hos 
lärda muslimska män, eller ansedda Islamiska organisationer. 
 
§2 - Testamentsverkställare och förmyndare 
Testamentsverkställare 
Jag utnämner härmed en av de följande att i mån av tillgänglighet och vilja, vara detta testamentes verkställare.  

 
TESTAMENTSVERKSTÄLLARE  

 I första hand  I andra hand I tredje hand 
Namn   Närmaste muslimska imam  
Ort   Orten jag avlider på 
Kommun   Kommunen jag avlider i 
Län   Länet jag avlider i 
Land   Landet jag avlider i 
 
Jag ger min testamentsverkställare befogenhet att besluta i alla fall av anspråk på min egendom och befogenhet 
att sälja ägodelar, fast egendom, privat eller blandad i vilken jag har någon andel. 
 
Jag förordar att ingen borgen eller säkerhet ska krävas av min testamentsverkställare i utförandet av hans/hennes 
plikter. 
 
Det är min vilja att inga andra åtgärder skall vidtas i domstol i handhavandet av min egendom än att styrka och 
redogöra för detta testamente och att lämna in en inventarieförteckning  och en värdering av min egendom och  
lista över krav. 
 
Förmyndare 
Jag utnämner härmed en av de följande, tagna i samma ordningsföljd som dikteras, med deras tillgänglighet och 
villighet, och så länge personen är uppriktigt praktiserande muslim vid sina sinnens fulla bruk, att vara 
förmyndare över de personer och ägodelar tillhörande mina barn som är minderåriga efter min död, under deras 
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minderårighet: 
 

FÖRMYNDARE 
 I första hand  I andra hand I tredje hand 
Namn   Närmaste muslimska imam  
Ort   Orten jag avlider på 
Kommun   Kommunen jag avlider i 
Län   Länet jag avlider i 
Land   Landet jag avlider i 
 
 
§3 - Tillgångar och skulder 
Tillgångar 
Jag äger följande belopp och föremål, skulder, förvaltningar, verksamheter, egendomar, bankkonton, kontanter, 
osv 
 
Föremål Beskrivning Plats 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
Skulder 
Jag är skyldig följande belopp, föremål etc 
Föremål Beskrivning Ägare 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
§4 - Skulder och utlägg 
Jag förordar att alla förvaltade föremål återlämnas till deras rättmätiga ägare. Jag förordar vidare att min ovan 
nämnda testamentsverkställare, först använder mina tillgångar till att betala av mina skulder, inklusive kostnader 
orsakade av min eventuella sjukdom och begravning liksom kostnaderna för administrerandet av mina tillgångar. 
Jag förordar att min testamentsverkställare återgäldar obetalda skulder hos Allah, inklusive obetald zakat 
(obligatoriska allmosor), svurna eder/löften, kaffarat (sona islamiska plikter), och ej utförd Hajj (pilgrimsfärd till 
Mecka). 
 
Jag förordar att allt arv, tillgångar och medfö ljande skatter, som tillkommer på grund av min död, skall betalas av 
från mina tillgångar, utan ersättning från någon annan. 
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§5 - Bidrag och överförelser 
Välgörenhet 
Jag testamenterar följande föremål och belopp till välgörande ändamål till nedan nämnda personer och/eller 
organisationer. 
Namn på person eller organisation  Föremål eller belopp 
  
  
  
  
  
Summa A - Bidrag till välgörenhet                                       %    
 
 
Andra testamentariska bidrag 
Jag testamenterar följande föremål och belopp till nedan nämnda personer och/eller organisationer. 
Namn på person eller organisation  Föremål eller belopp 
  
  
  
  
  
Summa B - Andra bidrag                                       %   
 
Föregående procenttal tas från återstående egendom efter att man verkställt §4. Summorna A och B får inte 
överstiga en tredjedel av den återstående egendomen efter att man verkställt §4. I sådant fall måste var och en 
av de ovanstående bidragen reduceras proportionellt för att få den sammanlagda summan att hamna inom 
gränsen för en tredjedel. 
 
§6 - Utdelning av återstoden av egendomen 
Jag testamenterar hela återstoden av min egendom efter verkställandet av §4 och §5, enbart till mina muslimska 
arvtagare vars relation till mig, vare sig i stigande eller nedstigande följd, har uppkommit genom ett Islamiskt 
eller lagligt äktenskap på alla sätt. Utdelandet av återstoden av min egendom skall ske strikt i elighet med 
Islamisk arvsrätt.               
Jag förordar att ingen del av min återstående egendom ärvs av någon icke-muslimsk släkting. Skulle jag dö som 
resultat av ett mord, så förordar jag att den dömda mördaren, uppdragsgivare eller medhjälpare till mordet, ej 
skall få ta del av min egendom. Jag förordar vidare att ingen del av min egendom får ges till släktingar vars 
relation till mig, vare sig i stigande eller nedstigande följd, har uppkommit genom ett icke-islamiskt eller icke 
lagligt äktenskap, eller genom adoption, förutom arvingar som har nämnts i §5. 
 
Jag testamenterar hela återstoden av min egendom, efter verkställandet av §4, §5 och §6, liksom den del av min 
egendom som inte emottagits av mina arvingar nämnda i detta testamente, till en hedervärd Islamisk organisation 
- ett bidrag avsett till att etablera Islamiska center och sprida Islam. 
 
 
§7 - Skiljbarhet 
Jag förordar att om någon del av detta testamente visar sig vara ogiltigt i domstol, så skall den övriga delen förbli 
giltig och genomförbar. 
 
Avslutning 
Detta är min vilja, som jag lagt fram. 
 
“Om någon efter att ha hört [testamentet] ändrar det, faller skulden för detta uteslutande på dem som 
gjort ändringen. Gud hör allt, vet allt“ (2:181) 
 
Jag ber Allah att vägleda mig och alla muslimer och ge oss rättfärdighet, ett gott slut och en död som muslim. 
 
“STOR är din herre, den Allsmäktige, i Sin härlighet, fjärran från [försöken] att beskriva [Hans väsen]! 
Och fred och välsignelse över [Hans] budbärare! Lova och prisa Gud, världarnas Herre!.“ (37:180-182) 
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Jag vittnar om att jag härmed har skrivit under detta dokument denna________________dag den 
____________________ år __________, vilket motsvarar _______________________ A.H. 
I närvaro av nedan nämnda vittnen, som vittnar om detsamma på min begäran. 
 
 
                                                                       _____________________________________ 
                                      Testatorns underskrift  
 
Vi intygar härmed att ovanstående intygan ägde rum på ovanstående datum, och undertecknat av testatorn, 
_________________________, som hans/hennes sista vilja och Testamente, i vår närvaro, som på hans/hennes 
begäran och i hans/hennes närvaro, och i varandras närvaro, har skrivit våra namn som vittnen, med vetskapen 
att testatorn vid tidpunkten för undertecknandet var vid sunt medvetande och minne.  
 
 
 Vittnets namnteckning Namn och information 
1     
2     
3     
 
Detta dokument finns i tre exemplar, alla är desamma och alla i original. En kopia finns hos mig, en hos 
testamentsverkställaren och en hos__________________________ 


