
Coronavirus

Fredagsbønnen

1. 
Et af de obligatoriske (fard) krav til fredagsbønnen er at man er sund og rask til at 
udføre bønnen. Hvis en sygdomsramt person møder op til fredagsbønnen og har be-
kymringer om sygdommen vil blive forværret eller sygdomsperioden blive forlæn-

get, er han ikke forpligtet til at udføre fredagsbønnen.
 
2.

Frygt for fremmede i krigstiden, frygtelige regnvejr, for meget mudder og lignende 
skadelige forhindringer, risiko for smitsomme sygdomme bliver udbredt, - er et af 
de acceptable grunde til at ikke deltage i fredagsbønnen. Hvis dette forhold påvirk-
er hele samfundet, vil deltagelse i fredagsbønnen øge faren, bør man i stedet for 
at bede fredagsbønnen gør, som det er bestemt i hadith, at man venter til den 

næste fredagsbøn, der kan udføres under sikre forhold.

3.
Når man ikke kan bede fredagsbønnen, beder man middagstidens egentlige obliga-
toriske bøn, som er middagsbønnen. Man kan ikke bede fredagsbønnen i små grup-
per ved at overholde de andre obligatoriske krav for fredagsbønnen. Vores religion 
ophæver besværet, og har foretrukket det lette metode. Må Allah beskytte os og 

hele menneskeheden for himmelske og jordiske katastrofer. 
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Coronavirus

Regler om begravelser med kiste
del et

Det vigtigste ved at iklæde liget er, at få ligets krop til at mødes med jorden. Liget 
bæres i en kiste indtil det kommer til begravelsespladsen, og her tages liget ud af 
kisten for at blive begravet. Det gør man, fordi mennesket er skabt af jorden, og 
derfor skal det gives tilbage til jorden. Denne behandling er den mest humane. 
Begraves liget med en træskiste eller en marmorkiste vil det ikke mødes med Begraves liget med en træskiste eller en marmorkiste vil det ikke mødes med 
jorden. Efter normale omstændigheder er denne form for begravelse i strid med 
vores religions begravelseshandlinger. Men selv i normale omstændigheder er det 
ikke haram at blive begravet med kiste. Man har tilladt det ved - at tage afstand 

fra denne begravelsesform.

Ved særlige situationer er det anderledes. I vores juridiske bøger er reglerne ved 
særlige situationer således:

1.1.
En autoritet kræver, at afdøde bliver begravet i kiste. For eksempel er det forbudt 

i det land man lever i, at afdøde bliver begravet uden kiste.

2.
Hvis jordbundsforholdet er dårligt, fordi jorden er vandholdig eller rådden, og man 
kan ikke finde tør jord, kan liget begraves med kisten. I sådan en situation er det 

acceptabel, at kisten er lavet af marmor eller jern.
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Coronavirus

Regler om begravelser med kiste
del to

3.
Hvis et menneske dør på grund af en smitsom sygdom, og der er risiko for smitte, 

kan afdøde blive begravet uden kiste.

4. 
Når det afdøde er en kvinde, der ikke har en ”mahram”/nærmest familie, som kan Når det afdøde er en kvinde, der ikke har en ”mahram”/nærmest familie, som kan 
hjælpe med at lægge det i graven, kan afdøde begraves i en kiste. Dette gør man 
for at overholde reglerne om, at man ikke må røre ved en fremmed kvinde. Faktisk 
er denne begravelsesmetode det bedste ved sådan en situation. Nogle lærde har 
rådet at putte en passende mængde jord i kisten. I lyset af disse informationer 
kan vi se, at der ikke er noget, som kan holde os fra at begrave de afdøde med 
kiste, hvilket er særligt aktuelt i disse dage med coronavirus, der hærger verden.
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Coronavirus

Begravelse uden afvaskning af liget
del et

Ifølge vores religion er det ”fardul kifaya”, at muslimer vasker og iklæder deres lig 
for, at derefter bede deres begravelsesbøn inden det afdøde begraves. Altså, hvis 
nogle af muslimerne påtager sig denne opgave, vil de andre muslimer blive fritaget 
for forpligtelsen over for det afdøde. I Koran al-Kerim er det udtrykt, at Allah har 
lært mennesket at begrave menneskesønnen. Koranen beskriver episoden med Pro-
feten Adams søn, der slog sin bror ihjel og ikke vidste, hvad han skulle gøre af liget, 

men en ravn lærte ham at begrave gennem sine handlinger. 

Om det emne befaler Koranen;” Ve mig, er jeg ikke en gang i stand til at gøre som 
denne ravn og begrave min broders lig!” I mange andre ayah er nødvendigheden for 
at begrave ligene udtrykt på en anden måde. Under normale forhold skal ligene 

vaskes, iklædes og begraves efter begravelsesbønnen er bedt. 

Men ved særlige situationer kan ligene begraves uden at blive vasket. For eksempel Men ved særlige situationer kan ligene begraves uden at blive vasket. For eksempel 
har Ibn Abidin sagt at ” et lig, der er begravet uden at blive vasket, kan ikke efter be-
gravelsen tages op for at blive vasket”. Vores lærde har udtrykt følgende om de situa-

tioner, hvor liget kan blive begravet uden at blive vasket;
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Coronavirus

Begravelse uden afvaskning af liget
del to

1.
Ifølge retskolerne Shafi og Hanbali samt profetens ledsagers praksis kan et lig, der 
mangler dele af sin krop, blive vasket og hans begravelsesbøn vil blive bedt. Ifølge 
Imam Abu Hanifa og Imam Malik er det kun ved de tilfælde, hvor største delen af 
ligets krop er tilstede, at man vasker og beder begravelsesbønnen. I modsat tilfælde 

vil liget ikke blive vasket og begravelsesbønnen heller ikke vil blive bedt.

2.2.
Hvis der ikke findes vand eller der er risiko for, at ligets krop går i stykker eller Hvis der ikke findes vand eller der er risiko for, at ligets krop går i stykker eller 

løsner, kan man i stedet for at vaske, give liget tayammum. Hvis man ikke kan røre 
ved liget, kan vandet hæles fra afstand. Hvis det heller ikke er muligt, er der ikke 
noget at gøre, og ligesom Ibni Abidin har udtrykt ovenfor, kan liget begraves uden at 
blive vasket, og begravelsesbønnen vil heller ikke blive udført. Martyrer, der dør i 
krigszonen, bliver heller ikke vasket eller iklædt og deres begravelsesbøn bliver 
heller ikke udført. I Uhud krigen har Profeten Muhammed (fred vær med ham) 

udtrykt følgende om martyrerne; ” I må ikke vaske dem. Fordi i dommedagen vil mar-
tyrernes sår eller bloddråber dufte af moskus. Han bad ikke martyrernes begrav-
elsesbøn den dag.” Imam Abu Hanifa har sagt, at martyrerne bliver ikke vasket, men 

deres begravelsesbøn kan bedes.
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Coronavirus
Martyrskab

I vores religion er der to typer af martyrskab:

1.
 Martyrer i denne verden og livet efter døden. De er matyrer efter “ila-i kalimatullah 
princippet”. De vil ikke blive vasket, iklædt og deres begravelsesbøn vil heller ikke 

blive bedt.

2 .
Martyrer i livet efter døden. Disse mennesker har mistet livet på grund af smitsom-Martyrer i livet efter døden. Disse mennesker har mistet livet på grund af smitsom-
me sygdomme eller er dødet i fremmede lande, videnssøgende mennesker, der dør 
mens de søger viden osv. Deres belønninger vil blive givet i livet efter døden. Men de 

vil ikke opnå samme niveau som martyrer i punkt 1. 
Den konjunktur vi befinder os i dag med Coronavirus tilsiger, at syge, der dør af 
denne sygdom, er martyrer efter gruppe to, dog - Allah ved bedst. Denne gruppe af 
personers lig bør, hvis der er mulighed, blive vasket, iklædt og deres begravelsesbøn-
nen bør bedes. Men da denne sygdom bærer risiko for smitte, bør ligene få den 

behandling, som omstændighederne gør det muligt.
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Coronavirus
Begravelse uden begravelsesbøn

Det er ikke tilladt at begrave liget uden at bede begravelsesbønnen, hvis der ikke er 
en rigtig grund. Hvis et lig bliver begravet uden at begravelsesbønnen bliver udført, 
bør man bede begravelsesbønnen ovenpå graven. Det gør man fordi, vores Profet 
(fred vær med ham) har bedt ovenpå en grav, der tilhørte en kvinde fra ansaar grup-

pen. Retskole imamernes holdninger om dette emne er følgende:

1.
Imam Abu Hanifa: Hvis det er acceptabelt at begrave et lig uden begravelsesbøn,
 kan ligets begravelsesbøn udføres ovenpå graven, når der er formodning for, at 

liget ikke er råddent.

2.
Imam Malik: Hvis det er tydeligt, at afdøde er ved at blive begravet uden begravelses-
bønnen er udført, kan liget tages op af jorden, og begravelsesbønnen bør udføres. 
Hvis liget er fuldstændigt begravet og ikke er råddent, bedes begravelsesbønnen 

ovenpå graven.

3.
Imam Shafi: hvis et ligs begravelsesbøn ikke er udført, bedes begravelsesbønnen 
ovenpå graven. Hvis et lig ikke er vasket, eller ligets ansigt ikke er vendt mod 

bederetningen, kan liget tages op af graven for at blive vasket, iklædt og begravelses-
bønnen kan udføres, når der ikke er frygt for, at liget er gået i opløsning.

4.
 Ahmet b Hanbel: Hvis liget ikke er vendt mod bederetningen, og begravelsesbønnen 
ikke er bedt, og der ikke er gået mere end én måned siden, liget er begravet, kan liget 
tages op af graven for at blive vasket, iklædt, og begravelsesbønnen kan udføres efter 
de Islamiske regler. Faktisk bør begravelsesbønnen blive bedt i alle tilfælde. Da der er 
ikke krav om, at begravelsesbønnen skal udføres af et bestemt antal personer i 
menigheden, kan én person også bede begravelsesbønnen. Det kan man gøre, fordi 
ved Profeten (fvm)s begravelse bad ledsagerne begravelsesbønnen én ad gangen.
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Coronavirus
Afbrænding af lig

Det fremgår af det ovennævnte, at et afdødes lig skal vaskes, iklædes og begravelses-
bønnen skal udføres efter vores religion. Koran al- Karim viser tegn på denne metode, 
og det er ligeledes den almindelig praksis som følge af sunnah og muslimernes enigh-
ed. Det skyldes at ligets begravelse i jorden er vigtig for naturbeskyttelsen, sund-

heden, beskyttelse af menneskets integritet og minder menneskets om døden. Det er 
ikke tilladt at brænde liget eller på anden måde komme af med det. 

Vores Profet (fvm) har befalet følgende om menneskets lig ”At brække et ligs knogler 
er ligesom at brække mennesket, mens det livede.” Ligesom det ikke er tilladt at 
brække et menneskets legeme, mens det lever, er det heller ikke tilladt at gøre det, 

mens det ikke lever. Brændingen af lig skal ses i den forbindelse.

Efter situationen som i dag, hvis en person dør på grund coronavirussen og bærer Efter situationen som i dag, hvis en person dør på grund coronavirussen og bærer 
risiko for smitte, bør liget desinficeres med stærkere midler eller bør begraves med 
kisten osv. Problemet bør løses efter omstændighederne tillader.  På trods af disse 
måder at begrave på, hvis statens sundhedsvæsen tager efter eget initiativ en beslut-

ning, som strider imod de Islamiske regler, er der ikke meget at gøre. 

Må Allah give helbredelse med sit navn Shifa for hele menneskeheden. 
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