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Voorwoord
Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest
Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn
familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.
Orgaandonatie in de Islaam is altijd een twistpunt geweest onder de moslimgeleerden. De
ene groep zegt dat dat wel toegestaan is op bepaalde voorwaarden, en een andere zegt dat
het verboden moet zijn.
Echter gaat de onenigheid om orgaandonatie van een persoon die nog leeft. Zoals het
doneren van een nier, een stukje van de lever of andere weefsel die geen invloed heeft op
de donor.
Maar in het westen, waaronder ook Nederland valt, gaat het om een donor die ‘hersendood’
is verklaard.
Volgens de Islamitische wetgeving, is iemand die ‘hersendood’ is nog niet dood.
De echte dood, is wanneer iemand ‘klinisch’ dood is verklaard. Dat wil zeggen nadat de ziel
zijn lichaam heeft verlaten.
En wanneer iemand donor is, worden zijn organen eruit gehaald terwijl hij nog leeft.
En wanneer je ja zegt om donor te worden, pleeg je in feite zelfmoord!
Luister naar het volgende interview dat Ger Lodewick, schrijver van het boek 'Wat je over
orgaandonatie zou moeten weten' heeft gegeven aan Earth Matters TV, te gast was bij Arjan
Bos. Volgens de schrijver worden de organen bij een ‘Orgaandonor’ eruit gehaald terwijl hij
nog leeft. Dat is niet na de dood van de Orgaandonor, zoals veel mensen zich
veronderstellen. De schrijver voegt eraan toe ‘In een aantal gevallen maakt de patiënt dan
afwerende gebaren en komt zelfs een stukje overeind’.
Luister naar het interview in zijn geheel (begint na ongeveer 1 minuut):
https://youtu.be/k4a2j3g8T8o?t=62s
Heeft u uw keuze nog niet gemaakt, maak dat nu en zeg NEE tegen donor worden.
https://www.donorregister.nl
De geleerden van de Soennah hebben dit onderwerp grondig behandeld.
In dit e-boek wordt een aantal Fataawaa behandeld.
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Fatwaa 1 - Permanent Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en Fatwaa
Vraag:
Mijn vader is ziek, zijn beide nieren functioneren niet goed. Hij gaat drie keer per week naar
het ziekenhuis voor nierdialyse.
Is het toegestaan om hem een nier te doneren?
Antwoord:
Het is voor u toegestaan om een nier aan uw vader te doneren. Dit wanneer de betrouwbare
artsen dit adviseren en dat het niet schadelijk voor u is. Tevens moeten de artsen ervan
overtuigd zijn dat de operatie degelijk kans van slagen heeft.
Permanent Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en Fatwaa
AbdelAziz Ibn Baaz
AbdoerRazzaq ‘Afifie
AbdoeAllaah El Ghoedayyan
https://eithar.net/fatwa2/

Fatwaa 2 - Sheych AboelAziz Ibn AbdiAllaah Ibn Baaz
Vraag:
Wat is de regelgeving van het transplanteren van organen zoals een hart, met name van een
niet-moslim naar een moslim?
Antwoord:
Dit onderwerp is aan de Raad van de geleerden voorgelegd, namelijk de overdracht van een
orgaan uit een dode (persoon) naar een levende (persoon), die de levende (persoon), nodig
heeft. De leden van de Raad waren het er niet mee eens dat dit toegestaan is. Er zijn ook
anderen die zich afhielden om een oordeel (hierover) te geven.
Er zijn anderen die de mening toegedaan hebben dat het wel toegestaan is, maar volgens
bepaalde voorwaarden:
Dat het orgaan getransplanteerd mag worden van een dode (persoon) naar een levende
(persoon), op voorwaarde dat de dode hiermee heeft ingestemd tijdens zijn leven
(opgenomen in een testament);
Dat dit geen Fitnah moet veroorzaken onder de nabestaanden;
Dat een speciale arts een goedkeuring moet geven dat het orgaan degelijk geschikt is voor
de levende (persoon);
Dat de transplantatie enige kans van slagen moet hebben, zoals een nier bijvoorbeeld.
Organen doneren is dus niet toegestaan, omdat het lichaam niet eigendom van de persoon
zelf is.
Daarom mag hij ook niet doen wat hij wil met zijn organen en ook niet deze aan derden
geven.

4

Regelgeving orgaantransplantatie/donatie in de Islaam

Men beschikt over zijn eigendom (zijn geld), hij geeft en hij neemt. Maar hij beschikt niet
over zijn lichaam, zodat hij een vinger, een nier van zijn nieren of iets anders (van zijn
lichaam) weggeeft. Dat is niet zijn eigendom.
In elk geval is het een punt van onenigheid onder de geleerden van nu. Ik zelf onthield mij
van mening (daarover).
https://binbaz.org.sa

Fatwaa 3 - Sheych Mohammed Naasir Addin El-Albaanie
…en wij hebben het al hierover gehad, en wij herinneren jullie aan de vorige Aayah:

ٍ تَ َفاو
.3  سورة امللك.}ت

الر ْْحَ ين يمن
َّ
َّ {ما تَ َرى يِف َخلْ يق

(interpretatie van de betekenis van het vers):
{Jij ziet in de schepping van de meest barmhartige geen enkele afwijking}. Soerat El-Moelk 3
(67:3).
Onze Heer Azza Wadjalla, zoals wij in de mens zijn uiterlijk en innerlijk zien, heeft hem
verschillende organen gegeven. Sommige (van deze organen zijn dubbel) zoals de handen de
voeten, de vingers enzovoort en ook de nieren. Maar van sommige (organen) is er maar één
van, zoals het hart bijvoorbeeld.
Toen Allaah de mens heeft geschapen met een hart en twee nieren, heeft Hij dat niet
zomaar geschapen. Daar zit een wijsheid achter en dat is 100% zo. De moslim mag dan ook
niet zeggen dat hij met een nier kan leven.
Het kan zo zijn dat hij een (van de nieren) weggeeft of verkoopt, vooral wanneer hij arm is.
Dan zeggen wij “nee”. En de reden is een discussie die tussen mij en een aantal artsen heeft
plaats gevonden.
Ik had de gewoonte dat te zeggen, en dat is vanuit het begrip in de godsdienst, handelend
naar de vorige Aayah:

ٍ تَ َفاو
.3  سورة امللك.}ت

الر ْْحَ ين يمن
َّ
َّ {ما تَ َرى يِف َخلْ يق

(interpretatie van de betekenis van het vers):
{Jij ziet in de schepping van de meest barmhartige geen enkele afwijking}. Soerat El-Moelk 3
(67:3).
En vanuit de lichaamsopbouw van de mens, is hij met één hart en twee nieren geschapen.
Allaah heeft dit niet per toeval geschapen.
En ik zeg tegen de artsen en de anderen die beïnvloed zijn door de praatjes van de artsen
dat de mens met één nier kan leven. Daarom kan de mens door een of ander manier een
nier afstaan, omdat hij met de andere (nier) kan leven. Ik kan ook zeggen dat hij met één
nier kan leven. Omdat dit bij veel mensen bewezen is en ik ben één van hun.
Zien jullie deze man die tot jullie spreekt (Sheych bedoelt zichzelf), met duidelijkheid en een
luide stem? Mijn nier is buiten functie en alle lof komt Allaah toe. Maar ik wil er iets aan
toevoegen: deze nier is buiten functie sinds twee à drie jaar. En mensen zoals ik zijn er veel.
Als ik toen ook deze mening had toegedaan, toen een vriend naar mij kwam en zei dat hij
5
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hulp nodig had. En de beste wie hem kan helpen is iemand van zijn familie en dat ben ik (de
Sheych). Er is mij toen gevraagd: Wat vind je als je een nier (aan hem) doneert?
Als ik die mening had toegedaan, dan had ik mijn linkere nier gedoneerd.
Wat had ik dan (in werkelijkheid) gedaan op den duur?
Ik had mezelf aan de dood blootgesteld. Daarom had ik aan één van de artsen gezegd:
Wanneer je mij vraagt om één van de twee nieren te doneren en dat ik met één nier kan
leven. Kunt u dan zeggen (garanderen) dat de blijvende nier in de toekomst niet aan een
ziekte zal bezwijken, wat mijn dood kan betekenen?
Hij zei: nee, dat kan ik niet zeggen (niet garanderen)!
Dus kan men een nier afstaan, terwijl Allaah de mens met twee nieren heeft geschapen!
Ik vind dat deze donatie niet toegestaan is”.
https://www.youtube.com/watch?v=YarqGV7-NAQ

Fatwaa 4 - Sheych Mohammed Ibn Saalih El-‘Oethaimien:
Vraag:
Wat is uw mening wat betreft de orgaantransplantatie?
Antwoord:
Het transplanteren van de organen is Haraam (niet toegestaan).
De Hanbalie juristen hebben verklaard dat het niet toegestaan is om een orgaan te
transplanteren, zelfs wanneer de overledene daarvoor toestemming had gegeven, dan
wordt zijn testament niet uitgevoerd. De mens beschikt niet over zichzelf (zijn lichaam),
maar is een bezit van Allaah. Daarom zegt Allaah:

ي
.29  سور النساء.}يما
ً َرح

اَّللَ َكا َن بيك ْم
َّ {وََل تَ ْقت لوا أَنْف َسك ْم إي َّن
َ

(interpretatie van de betekenis van het vers):
{En dood jullie zelf niet. Voorwaar Allaah is meest Genadevol voor jullie}. Soerat An-Nisaa-e 29
(4:29).

Het is voor de mens niet toegestaan, wanneer het water hem deert (tijdens de wodhoo) zich
te wassen, maar moet de Tayammoem verrichten, totdat hij ‘’warm’’ water vindt. Het is niet
toegestaan voor iemand aan een andere te vragen om zijn vinger te amputeren. Hoe is het
dan met een functionerende orgaan, zoals een nier of een lever en andere (organen)?
Werkelijk, verbaas ik me, hoe kan iemand een orgaan afstaan, die Allaah in hem heeft
geschapen, die een belangrijke rol heeft in het lichaam?
Denkt iemand dat Allaah deze nieren zomaar heeft geschapen? Dit kan niet!
Er moet voor beide (nieren) een functie zijn. En wanneer een van de nieren afgestaan is en
de andere ziek of (functie) stoornis heeft, wat zal er zijn? Hij zal sterven.
Iemand zei: of hij een niertransplantatie van en andere krijgt!
Sheych zei hierop: dit kan misschien ook niet, daarom zie ik in dat dit verboden is.
https://www.youtube.com/watch?v=rS8hDe3nSx0
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Fatwaa 5 - Sheych Saalih Ibn Fawzaan El Fawzaan
Vraag:
Is het toegestaan om een nier te doneren aan mijn moslimbroeder die aan nierfalen lijdt?
Antwoord:
Hierover is een oordeel geveld door het wetenschappelijk orgaan van de geleerden. Het is
toegestaan onder twee voorwaarden:
1. Dat het geen invloed heeft op de donor. Dat wil zeggen dat het geen gevaar mag
leveren voor de gezondheid van de donor;
2. Dat de donatie voor de ontvanger noodzakelijk is. Wanneer aan deze twee
voorwaarden wordt voldaan, mag de donatie doorgang hebben.
https://www.youtube.com/watch?v=vBvNTqx5aic

Fatwaa 6 - Sheych Moeqbil Ibn Haadie El-Waadi’ie
Vraag:
Wat is de regelgeving omtrent het transplanteren van organen van een persoon naar een
ander? En betreft dit dezelfde regelgeving als het doneren van bloed?
Antwoord:
Het beste is om dit niet te doen.
Maar als het Haraam is, dan moet degene die dit beweert met een bewijs komen. Maar het
kan zo zijn dat iemand een nier doneert en daarna zijn (overgebleven) nier verandert (ziek
wordt). In ieder geval, wij adviseren om dit niet te doen. De zieke moet dan zijn zaak aan
Allaah overlaten. Maar als hij (iemand) dat doet, dan hebben wij geen bewijs uit het Boek
(de Qor-aan) en de Soennah om dit Haraam te verklaren.
https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=1471

Fatwaa 7 - Sheych Saalih Aal Sheych
Vraag:
is het toegestaan om organen te verkopen of te doneren?
Antwoord:
Organenverkoop is divers.
Ten eerste, de organen zijn rein en er is geen bewijs dat deze onrein zijn, zoals de nieren, de
lever en andere.
De vraag hier is of deze verkocht mogen worden of niet. Met andere woorden, beschikt de
mens over zijn organen of niet? Wie beschikt over de organen? Dat is de vraag!
Als de organen tot zijn bezit behoren, dan kan hij ze verkopen. En als deze niet van hem zijn
dan kan hij ze niet verkopen. Er zijn bewijzen die erop duiden dat deze organen
toevertrouwd zijn aan de mens. Het is dus niet toegestaan dat hij hierin handelt, puur uit zijn
eigen begeerte. Tevens mag hij zichzelf niet mishandelen of doden.
7
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Omdat zijn ziel evenals zijn lichaam aan hem zijn toevertrouwd. Hij mag zichzelf geen pijn
doen. Hij mag bijvoorbeeld niets eten of drinken wat hem schade toebrengt. En de Bezitter
daarvan (van het lichaam, de ziel) is Allaah de Verhevene.
Het is slechts aan hem toevertrouwd. Daarom moet hij het beschermen. Hij moet het alleen
gebruiken daar waar Allaah toestemming voor heeft gegeven. Het afstaan van organen kan
in de vorm van doneren een naar een legitiem belang gekeken worden.
Wie orgaandonatie toestaat en zegt dat deze tot Allaah behoren, hanteert als bewijs de
Woorden van Allaah:

ي
.32  املائدة.}يعا
ً ََج

َّاس
َ ََحي
ْ اها فَ َكأَََّّنَا أ
ْ {وَم ْن أ
َ
َ َحيَا الن

(interpretatie van de betekenis van het vers):
{En wie haar (de ziel) laat leven, is het dan alsof hij alle mensen heeft laten leven}.
Soerat El-Maa-idah 32 (5:32).
Dus orgaantransplantatie wordt bepaald door de Islamitische wet (de Sharie’ah).
Maar een vergoeding er voor krijgen, daar is geen bewijs voor geleverd. Dan is een
testament wel toegestaan (nodig) maar zonder (orgaan) verkoop. Dan kan iemand een van
zijn twee nieren doneren.
Deze wil geen vergoeding ontvangen, maar heeft zijn nier gedoneerd om een ziel te redden.
Dit is geen handelen buiten de islamitische wetgeving, het is conform de islamitische
wetgeving. Dat is wat relevant is uit deze vraagstuk. Er bestaat ook een aantal uitspraken
van de hedendaagse geleerden. Daarom moet men tussen de twee zaken combineren.
De verkoop niet is toegestaan omdat het lichaam niet zijn eigen bezit is maar het bezit is van
Allaah. Als hij zijn orgaan doneert in zijn leven of middels een testament na zijn dood, dan is
dat toegestaan, omdat de wettelijke bepalingen duiden op samenwerking om een ziel te
redden. Nu wordt gekeken of hij een ziel kan redden met een nier. Hij kan met een nier
verder leven en met de andere nier kan hij een andere ziel redden…”.
https://www.youtube.com/watch?v=oEKt8vu-f2Q

Fatwaa 8 - Sheych AbdoeAllaah Ibn El-Manie’
Vraag:
Een zuster vraagt of het togestaan is om organen te doneren na de dood?
Antwoord:
Er is een verschil van mening wat betreft orgaandonatie onder de geleerden.
Een aantal onder hen heeft het toegestaan, en een aantal heeft het verboden.
Degenen die het verboden hebben, hanteren als bewijs dat het lichaam geen eigendom van
de mens is. Daarom is het niet toegestaan voor iemand om zelfmoord te plegen.
Kan er gezegd worden: “Ik ben vrij om te doen wat ik wil met mijn lichaam, of ik nou wil
leven of doodgaan?”
8
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Antwoord is: nee!
Mag men iets van zijn organen zoals zijn vinger amputeren, zonder dat er een legitieme
reden voor is?
Antwoord is: nee!
Omdat het lichaam toevertrouwd is aan de mens door Allaah, de Heer van de werelden.
Allaah, de Heer van de werelden is de Bezitter en de mens, daarom mag hij alleen handelen
met toestemming van Zijn Heer (Allaah).
En hierop gebaseerd, degenen die het verbieden zeggen dat hetgeen men wil doneren niet
zijn bezit is.
Het feit dat de zuster in Zweden zegt dat zij geen godsdienst hebben of andere(regels).
Integendeel, zij heeft godsdienst. Er zijn veel minderheden nu in Zweden, Denemarken,
België en in alle Scandinavische landen zijn er minderheden.
Zij kan naar de Islamitische uitspraak handelen en zij mag niet zomaar met haar lichaam
(laten) handelen. Zij mag niet doen wat zij wil met haar lichaam. Hierop gebaseerd,
adviseren wij haar om de zaak (haar lichaam) zo te laten en niet te gaan handelen met
datgene wat zijzelf niet bezit. En Allaah weet het, het beste.
https://www.youtube.com/watch?v=GjK4UxM5Q6M

Fatwaa 9 - Sheych Sa’d El-Khathlaan
Vraag:
Kan iemand een testament achterlaten, zodat zijn organen getransplanteerd worden na zijn
dood?
Antwoord:
Orgaandonatie na de dood behoort tot de grote zaken. Het is een zaak waarover de
hedendaagse geleerden van mening verschillen. Het gaat om iemand die hersendood is. Is
hij werkelijk dood volgens de Sharie’ah of is hij niet dood?
De artsen noemen hem (iemand die hersendood is) dood. Maar de definitie van de dood bij
de artsen verschilt veel van de dood bij de (moslim)juristen.
De dood is een van de werklijkheden waarover geen meningsverschil bestaat onder de
mensen, maar zij verschillen wel van mening over de definitie van de dood.
Wat is de dood?
Velen onder de artsen definiëren de dood als: wanneer er geen terugkeer meer mogelijk is
naar het leven (hersendood).
Terwijl de dood betekent: wanneer de ziel het lichaam heeft verlaten (dat is de klinische
dood).
Omdat de mens bestaat uit een ziel en een lichaam. En wanneer de ziel het lichaam heeft
verlaten, dan is dit de dood en dat betekent dat de persoon (werkelijk) dood is.
Iemand die hersendood is, heeft zijn ziel zijn lichaam verlaten?
De artsen zeggen: “geen terugkeer mogelijk naar het leven” en wordt het beschouwd als
dood. Daarom beschrijven zij hem als hersendood.
Maar is hij volgens de Sharie’ah dood? Heeft de ziel het lichaam verlaten of niet?
9
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Deze zaken maken werkelijk een probleem.
Ik kan me herinneren dat het miniserie van (volks)gezondheid veel ontmoetingen en
conferenties heeft georganiseerd. Ik heb daaraan ook deelgenomen bij vier of vijf
ontmoetingen. En elke keer wordt de zaak nog ingewikkelder. De zaak is werkelijk
problematisch. Deze persoon die herendood is, is zijn ziel nog in zijn lichaam (aanwezig) of
heeft zijn ziel zijn lichaam al verlaten?
Dit heeft consequenties voor grote zaken. Als wij zo’n persoon (een man die hersendood is)
dood beschouwen, dan gaat zijn vrouw de ‘Iddah* in, daarna gaat ze trouwen. Zijn erfenis
wordt verdeeld, dan kunnen zijn organen getransplanteerd worden…enz.
Maar wanneer we zeggen dat hij nog leeft, dan wordt er niets van deze zaken ondernomen.
Wat mijn mening hierover betreft, is dat ik me van mening onthoud. Ik heb geen correcte
mening hierover. Deze zaak vereist nog meer onderzoek, ook medisch. Het is bij mij nog
steeds een problematische kwestie.
*Toevoeging: de 'Iddah (El-‘Iddah) is de periode die een vrouw waarvan de man is overleden
moet wachten totdat zij weer kan trouwen of andere activiteiten kan beoefenen.
Er zijn verschillende wachtperioden. Hier gaat het om een periode van vier maanden en tien
dagen.
https://www.youtube.com/watch?v=z3oEXLVpa8o

Fatwaa 10 - Sheych Mohammed Ali Ferkous
Vraag:
Ik heb een zus, die opgenomen is in het ziekenhuis. Zij heeft een nier nodig.
Zij heeft mij gevraagd om aan haar een van mijn nieren te doneren.
Is het doneren van een nier toegestaan volgens de Sharie’ah?
Moge Allaah u met het goede belonen.
Antwoord:
Alle lof komt Allaah toe, gebed en zegeningen over degene die door Allaah gezonden is als
genade voor de werelden (de Profeet Mohammed salla Allaahoe aleihi wasallam), over zijn
familie zijn vrienden en zijn broeders tot de Dag van de Dien (de Dag van de opstanding).
De oorsprong wat betreft de menselijke organen, deze zijn niet zijn eigendom. Deze zijn
eigendom van Allaah. Er is niet overgeleverd in de teksten van de Sharie’ah dat deze daad
toegestaan is. Integendeel, er zijn verzen uit de Qor-aan die de dienaar opdragen tot een
absolute bescherming van zijn lichaam.
Of het nu om zijn eigen lichaam gaat of om het lichaam van een andere. Dat wordt vermeld
in de volgende verzen onder de Woorden van Allaah:

ي ي
.29  سور النساء.}يما
َّ { َوََل تَ ْقت لوا أَنْف َسك ْم إي َّن
ً اَّللَ َكا َن بك ْم َرح
10
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(interpretatie van de betekenis van het vers):
{En dood jullie zelf niet. Voorwaar Allaah is meest Genadevol voor jullie}. Soerat An-Nisaa-e 29
(4:29).
In het vers is er duidelijk een verbod om je ziel te doden of een van je organen te amputeren
zonder dat het baat heeft voor het lichaam. En de Woorden van Allaah:
.195 سورة البقرة

.}ل ت ُ ْلقُوا ِبأ َ ْيدِي ُاك ْام ِإلَى التَّ ْهلُ َك ِاة
{ َو َ ا

(interpretatie van de betekenis van het vers):
{En stort jullie zelf niet in de ondergang}. Soerat El Baqarah 195 (2:195).
Dit duidt erop dat het niet toegestaan om het lichaam bloot te stellen aan gevaar. Tevens
duidt het erop dat het aan de mens is toevertrouwd om zijn lichaam te beschermen. Dit
vanwege de Woorden van Allaah:

ي
ات واألَر ي ي
ضنَا األَمانَةَ علَى َّ ي
ي
ي
نسان إينَّه َكا َن
َ َ ْ {إي ََّّن َعَر
َ َْض َوا ْْلبَ يال فَأَب
ْ َ الس َم َاو
َ ْي أَن ََْيم ْلنَ َها َوأَ ْش َف ْق َن مْن َها َو َْحَلَ َها اإل
.72  سورة األحزاب.}جهوَل
َ وما
ً ظَل

(interpretatie van de betekenis van het vers):
{Voorwaar, Wij hebben de Amaanah (de toevertrouwde zaak d.w.z. de godsdienst) aan de
hemelen, de aarde en de bergen voorgelegd. Maar zij weigerden deze te dragen. En zij waren
er angstig voor. Maar de mens droeg deze wel waarlijk; hij is onrechtvaardig tegenover
zichzelf en onwetend (tegen de aan hem toevertrouwde godsdienst)}. Soerat El-Ahzaab 72
(33:72).
Daarom mag hij geen misdrijf plegen op zichzelf of op een van zijn organen, behalve wat
door het wat in de Sharie’ah is voorgeschreven. Zoals wanneer men een misdrijf pleegt, die
een vergelding eist zoals bij moord, of het amputeren van een zijn ledematen, of een
verwonding (aan iemand toebrengen). In dit geval vaardigt de regeringsleider (c.q. rechter)
een vonnis tegen hem uit, volgens het rechte sharie ´ah. Allaahoe Soebhaanahoe wa
Ta’aalaa heeft de mens vereerd en dat vereist een bescherming voor je eigen lichaam
volgens de wetten van de Sharie’ah.
De geleerden van nu hebben verschillende meningen betreffende een deel van het lichaam
amputeren om vervolgens deze te transplanteren naar een ander lichaam uit noodzaak. De
meest sterke mening bij mij is dat het verboden wordt. Dit behalve de organen die al
opgeslagen zijn in ziekenhuizen. Deze organen mogen alleen getransplanteerd worden met
toestemming van de eigenaren tijdens hun leven, of na hun dood met hun toestemming
(middels een testament). Dit is gebaseerd op de Fataawaa die dit toestaan.
In dit geval mag het uit noodzaak geplaatst (getransplanteerd) worden bij de zieke om zijn
leven te redden. Zodat de organen niet bewaard blijven zonder gebruik.
En Allaah de meest Verhevene weet het het beste.
https://www.youtube.com/watch?v=gWL163WDBck
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Fatwaa 11 - Sheych Soelayman Ar-Rohaylie
Vraag:
Is het toegestaan om een nier te doneren?
Antwoord:
De hedendaagse geleerden van nu zijn het overeen dat de organen absoluut niet verkocht
mogen worden. Het is Haraam om een vergoeding aan te nemen voor een orgaan. Dit omdat
de mens niet over zijn eigen lichaam beschikt om daar vervolgens een vergoeding voor te
ontvangen.
Wat betreft orgaandonatie, deze bestaan uit twee soorten:
• De ene soort, dat zijn de organen zonder welke het leven niet goed of compleet is;
• De andere soort, dat zijn de organen zonder welke geen leven mogelijk is.
Niemand kan zonder een hart leven. Maar met een oog kan men wel leven, maar zijn leven
met een oog is niet compleet. Dan is het niet toegestaan om deze organen (het oog) te
doneren.
Een persoon kan wel leven, wanneer hij een nier of een stuk van zijn lever doneert.
Een lever groeit namelijk weer aan. En hierover verschillen de geleerden van mening.
De ene groep van de hedendaagse geleerden heeft de mening toegedaan dat het toegestaan
is om deze organen te doneren, omdat dit valt onder ‘het goede doen’ en daarin zit de
redding van een leven. Allaah draagt op om rechtvaardigheid en het goede te verrichten.
Allaah de Verhevene zegt:
.90 سورة النحل

اإلحس ي
ي ي ي
.}ان
َّ {إي َّن
َ ْ ْ اَّللَ ََيْمر ِبلْ َع ْدل َو

(interpretatie van de betekenis van het vers):
{Voorwaar, Allaah beveelt rechtvaardigheid en (het verrichten) van het goede}. Soerat An-Nahl
90 (16:90).
Zij zeggen: dat klopt onze lichamen zijn niet onze eigendom, maar Allaah die onze lichamen
heeft geschapen heeft ons opgedragen om het goede te doen en dit (organen doneren)
hoort tot het goede. Hierin zit een redding van de dood. Dit is een goede daad en daar staat
niets op tegen.
En andere geleerden zoals Imam El Albaanie hebben gezegd dat orgaandonatie moet
verboden worden. En anderen hebben zich onthouden van een mening. Hij heeft een
Fatwaa voor het verbod en hij heeft een Fatwaa waarin hij zich onthield van mening in deze
kwestie.
En wat ikzelf denk – en Allaah weet het beste – dat orgaandonatie toegestaan is, omdat het
tot het goede behoort, en daar is volgens de Sharie’ah geen reden om het te verbieden. Het
behoort tot het goede waarop de algemene teksten duiden.
Orgaandonatie geldt voor wanneer men nog leeft. Voor orgaandonatie na de dood, geldt het
wanneer men een testament achterlaat, of een donatieverklaring tekent, waarin staat dat hij
na zijn dood zijn organen doneert. En vlak na zijn dood mag zijn hart, zijn lever, zijn oog iris,
zijn nieren, wanneer deze goed zijn getransplanteerd worden.
Degenen die voor orgaandonatie zijn zeggen dat het toegestaan is om elke geschikte orgaan
te doneren.
https://www.youtube.com/watch?v=edATO1lGdOU
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Samenvatting
1-Permanent Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en Fatwaa
Het is voor u toegestaan om een nier aan uw vader te doneren. Dit wanneer de betrouwbare
artsen dit adviseren en dat het niet schadelijk voor u is. Tevens moeten de artsen ervan
overtuigd zijn dat de operatie degelijk kans van slagen heeft.
2-Sheych AboelAziz Ibn AbdiAllaah Ibn Baaz
Organen doneren is dus niet toegestaan, omdat het lichaam niet eigendom van de persoon
zelf is.
Daarom mag hij ook niet doen wat hij wil met zijn organen en ook niet deze aan derden
geven.
Men beschikt over zijn eigendom (zijn geld), hij geeft en hij neemt. Maar hij beschikt niet
over zijn lichaam, zodat hij een vinger, een nier van zijn nieren of iets anders (van zijn
lichaam) weggeeft. Dat is niet zijn eigendom.
3-Sheych Mohammed Naasir Addin El-Albaanie
De moslim mag dan ook niet zeggen dat hij met een nier kan leven.
Het kan zo zijn dat hij een (van de nieren) weggeeft of verkoopt, vooral wanneer hij arm is.
Dan zeggen wij “nee”.
Dat is vanuit het begrip in de godsdienst, handelend naar de Aayah:
(interpretatie van de betekenis van het vers):
{Jij ziet in de schepping van de meest barmhartige geen enkele afwijking}. Soerat El-Moelk 3
(67:3) .
Als ik toen ook deze mening (het toestaan van donatie) had toegedaan en mijn nier had
afgestaan, toen een vriend naar mij kwam en zei dat hij hulp nodig had. Dan had ik nu een
probleem: een van mijn nieren is buiten functie sinds twee à drie jaar.
4-Sheych Mohammed Ibn Saalih El-‘Oethaimien
De mens beschikt niet over zichzelf (zijn lichaam), maar het is een bezit van Allaah. Daarom
zegt Allaah (interpretatie van de betekenis van het vers):
{En dood jullie zelf niet. Voorwaar Allaah is meest Genadevol voor jullie}. Soerat An-Nisaa-e
29 (4:29).
Daarom is het transplanteren van de organen Haraam (niet toegestaan). En wanneer een
van de nieren afgestaan is en de andere ziek of (functie) stoornis heeft, wat zal er zijn? Hij zal
sterven.
5-Sheych Saalih Ibn Fawzaan El Fawzaan
Hierover is een oordeel geveld door het wetenschappelijk orgaan van de geleerden. Het is
toegestaan onder twee voorwaarden:
Dat het geen invloed mag hebben op de donor. Dat wil zeggen dat het geen gevaar mag
leveren voor de gezondheid van de donor;
Dat de donatie voor de ontvanger noodzakelijk is.
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6-Sheych Moeqbil Ibn Haadie El-Waadi’ie
Het beste is om dit niet te doen.
Maar als het Haraam is, dan moet degene die dit beweert met een bewijs komen. Maar het
kan zo zijn dat iemand een nier doneert en daarna zijn (overgebleven) nier verandert (ziek
wordt). In ieder geval, wij adviseren om dit niet te doen.
7-Sheych Saalih Aal Sheych
En de Bezitter van het lichaam is Allaah de Verhevene. Hij (de mens) mag absoluut niets
ervan verkopen. Wie orgaandonatie toestaat en zegt dat deze tot Allaah behoren, hanteert
als bewijs de Woorden van Allaah (interpretatie van de betekenis van het vers):
{En wie haar (de ziel) laat leven, is het dan alsof hij alle mensen heeft laten leven}.
Soerat El-Maa-idah 32 (5:32).
8-Sheych AbdoeAllaah Ibn Soelayman El-Manie’
Kan er gezegd worden: “Ik ben vrij om te doen wat ik wil met mijn lichaam, of ik nou wil
leven of doodgaan?” Antwoord is: nee!
Mag men iets van zijn organen zoals zijn vingers amputeren, zonder dat er een legitieme
reden voor is?
Antwoord is: nee!
Omdat het lichaam toevertrouwd is aan de mens door Allaah, de Heer van de werelden.
Allaah, de Heer van de werelden is de Bezitter en de mens, daarom mag hij alleen handelen
met toestemming van Zijn Heer (Allaah).
9-Sheych Sa’d El-Khathlaan
Orgaandonatie na de dood behoort tot de grote zaken.
De artsen zeggen: “geen terugkeer mogelijk naar het leven” en wordt het beschouwd als
dood. Daarom beschrijven zij hem als hersendood.
Maar is hij volgens de Sharie’ah dood? Heeft de ziel het lichaam verlaten of niet?
Deze zaken maken werkelijk een probleem.
10-Sheych Mohammed Ibn Ali Ferkous
De meest sterke mening bij mij is dat het verboden wordt. Dit behalve de organen die al
opgeslagen zijn in ziekenhuizen. Deze organen mogen alleen getransplanteerd worden met
toestemming van de eigenaren tijdens hun leven, of na hun dood met hun toestemming
(middels een testament). Dit is gebaseerd op de Fataawaa die dit toestaan.
11- Sheych Soelayman Ar-Rohaylie
Orgaandonatie geldt voor wanneer men nog leeft. Voor orgaandonatie na de dood, geldt het
wanneer men een testament achterlaat, of een donatieverklaring tekent, waarin staat dat hij
na zijn dood zijn organen doneert. En vlak na zijn dood mag zijn hart, zijn lever, zijn oog iris,
zijn nieren, wanneer deze goed zijn getransplanteerd worden.
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Tot slot:
•

De geleerden die toegestaan hebben om een orgaan te transplanteren na de dood,
hebben het over na de klinische dood. Het gaat dan om organen die nog bruikbaar
zijn;

•

De geleerden die toegestaan hebben om een orgaan van een levende persoon te
transplanteren, hebben daar voorwaarden voor gesteld: dat het o.a. de donor geen
schade mag ondervinden;

•

In geen één van de Fataawaa is vermeld dat het toegestaan is om organen van
iemand die hersendood is te transplanteren, wat resulteert in zijn klinische dood.

Heeft u uw keuze nog niet gemaakt, maak dat nu en zeg NEE tegen donor worden.
https://www.donorregister.nl
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