Onderwerp
Vertaling fatwa Cheikh dr. Bakchich over de uitbraak van het Corona-virus en hoe
moskeebesturen hiermee moeten omgaan.
Datum: Tilburg/Agadir 10 maart 2020
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, de Islamitische wetgeving kwam in het belang
van de mensen. De Islamitische wetgeving beschermt naast de religie ook de mens zelf. De
Islamitische wetgeving verplicht daarom de mens om alles te vermijden wat hem schade kan
berokkenen. Hieronder valt ook datgene wat de Profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, zei
toen de epidemie kwam: Als jullie horen dat in een gebied de pest heerst, ga daar dan niet heen.
Maar als hij uitbreekt in een gebied waar jullie al zijn, ga er dan niet voor op de vlucht. In een
andere overlevering zei de Profeet, vrede zij met hem,: “Iemand met een besmettelijke ziekte
moet wegblijven van een gezonde persoon”. En in een andere overlevering zei de Profeet vzmh:
‘Vlucht voor een melaatse zoals je vlucht voor een leeuw.
Dit zijn allemaal voorzorgsmaatregelen van de Islamitische wetgeving om schade aan de ziel en
het lichaam te voorkomen. Wij moeten hier dus serieus rekening mee houden. Tevens behoort
dit tot de barmhartigheid en de vergemakkelijking voor de mens van deze wetgeving.
En als de Profeet, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, destijds bevolen heeft dat de
moskee niet bezocht werd vanwege intense regen, modder en hevige wind zodat de moslim niet
zou worden geschaad in zijn lichaam en zijn kleding, hoe moeten we dan handelen in een
situatie als deze waarbij sprake is van een epidemie?
En daarom kunnen we zeggen dat, als er een verband is tussen de verspreiding van deze
epidemie en het gezamenlijk gebed in de moskee, we het gezamenlijk gebed niet moeten
verrichten in de moskee.
En Allah weet het het beste.
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