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I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn. 
All lov och pris tillkommer Allah världarnas Herre. Frid och välsignelser vara över Hans 
sändebud Muhammad, hans familj och följeslagare. 

Ämne: Organ donation 

Ur koranen Almaida kapitel 5 vers 32: 
Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har 
dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som 
om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses 
som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med 
klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden. 

Kära bröder och systrar: 
En av de nya frågorna som det ofta ställts frågor om är frågan om organ- och vävnadsdonation 
efter döden, särskilt efter de nya reglerna som godkänts av Sveriges riksdag, som bland annat 
innebär att familjens rätt att vägra donera sin avlidne släktings organ, upphävs. och fokusera på 
patientens inställning till donation. 

I början var en person tvungen att registrera sin önskan att donera sina organ efter sin död, 
annars skulle hans familj tillåta det efter hans död. Nu, om en person inte vill donera sina organ, 
måste han registrera det, och hans familj har inget att invända, och varje person anses nöjd med 
donationen om han inte registrerar sitt avslag. 

Att donera organ eller vävnader efter att en läkare beslutat att patienten ska dö sker alltid och 
organ går till dem som behöver dem mest, oavsett ursprung, tro eller kultur. 

Denna nya lagstiftning relaterade till lagen om mänskliga organtransplantationer trädde i kraft i 
Sverige för en och en halv månad sedan, för att förändra situationen. 

Det jag ville förklara är att muslimska forskare hade diskuterat detta ämne i många islamiska 
rättsvetenskapsråd och fatwahus, och de gjorde det klart att det är juridiskt tillåtet, särskilt 
eftersom överföring och transplantation av vissa mänskliga organ från en person till en annan, 
oavsett om från en levande person till en annan, eller från döda vars död verifierats till Lever är 
ett av de medicinska medel som har visat sig vara effektiva inom behandling, medicin och 
helande. Att bevara sig själv och sig själv. 

Till sist, bröder: De sa: Detta anses inte skada de döda, men det har en stor belöning för det. 
Eftersom det faller under rubriken pågående välgörenhet för livet av förmånstagaren som drar 
nytta av det organ som överförts till honom, och det motsäger inte den Allas ord.

Guds frid och välsignelser vare med honom = ملسو هيلع هللا ىلص


