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وِ َ اِ ّ َْْ ّ َح ََاَّسرِْْ نلِلسِاََّتْحولِلعِْْ ّْْْلِل َح ِنلِلِّشِرّرِْْ لِلَُّستَُْْْلِل َُْ.حِونلِل لِلَّسَتعْْح ُِولِل َُ لِلَّسَتعْْح َّممَْْ لِل َمْْح لِلِّهِ  َاْلح

لِلَّسَرَّيلِل رلِلِضلََّّل َفالَّ َِّهللالِّل  ِ لِلََُّعحَماِلََاَُّرَّيَْهح َهاِدَيَّل ِللحَّفالَّ ّضح

َسحح َّ هللالِّل ََِّإالَّّ ّآلِّاَل َه لِلََّنح ْح لِلَّّسََ َه لِلََّنََّّ وِ َ ََنُّملِلَمًَّ اَّعبح لِل ْح لِل،َّسََ َْنِيَكَّل لِلّالَّ
لِلُ ِللِل  َسَا لِل

َََِّْجحَُِنَيُّ َحاِب ََِّسََصح  اَلل هلِلمََّّصلِ َّسَ لِ محَّعَلىَّ وِ ِ ََنُّملِلَمٍَّ َّسَعَلىّآِل
ُّحََرَّّ   لِل،اّبَْ

َيّبِّ َسلِلسِصوكلِلمحَّسِإَّيَّ اّهللاَّ ِح َواِّعَباَدّهللا،ِّإتَّْقلِل َِنُفَْ ّفَاَزّالحملِلَُّْقلِل َِىّهللِا،ّفََْق ح َُّْقح
Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah 

Subhanahu wa-Ta’ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan 

segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa-Ta’ala 

di dunia dan akhirat. 

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala 

 

Syariat Islam menggalakkan penganutnya supaya membuat kebajikan, 

menabur bakti, menyumbang khidmat dan memenuhi harapan golongan yang 

memerlukan. Terdapat mereka yang menderita penyakit terutamanya yang tidak 

dapat dirawat kecuali dengan proses pemindahan organ. Justeru tindakan 

menderma anggota dianggap sebagai satu usaha untuk melaksanakan perintah 



agama agar saling bantu membantu antara satu sama lain dalam perkara-perkara 

kebaikan dan takwa. Firman Allah Subhanahu wa-Ta’ala dalam surah al-Maidah 

ayat 2: 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

 

 ىئ     ی  ی  ی  ىئېئ  ىئ  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ

  
Yang bermaksud: “Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk 

membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-

tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan.  Bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya” 

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala, 

 

Pendermaan atau pemindahan organ adalah proses memindahkan 

dan menggantikan organ atau tisu yang tidak berfungsi dan tidak boleh 

dirawat lagi pada pesakit dengan organ atau tisu yang sihat dan masih 

berfungsi daripada orang lain yang mendermanya. Pendermaan organ boleh 

dilakukan semasa hidup atau selepas meninggal dunia dengan syarat-syarat tertentu 

seperti telah diperakui oleh pakar perubatan, menepati kehendak hukum Syarak 

serta memenuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan.  

Sesungguhnya organ yang didermakan memberi manfaat yang amat 

bermakna untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualiti hidup pesakit. 

Orang yang menderma dianggap telah melakukan kebajikan yang besar 

sebagaimana firman Allah Subhanahu wa-Ta’ala dalam surah al-Maidah ayat 32: 



 ڃٱڃٱڃٱچٱچٱ

 خي  حي جي يه  ىه مه  جه ين  ىن  من خن حن جن  يم ىم ٱ

 زئ رئ  ّٰ  ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ٰى ٰرٰذ   يي  ىي مي 

رب  يئ  ىئ  نئ مئ  

 

Yang bermaksud: “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan 

membunuhnya atau melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia 

telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang menjaga nyawa 

seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga kehidupan manusia 

kesemuanya. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan 

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi, kemudian banyak di antara 

mereka setelah itu melampaui batas di bumi Sesungguhnya Rasul Kami telah 

datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. 

Tetapi, kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”. 

 

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turut menyatakan kelebihan 

seseorang yang membantu orang lain melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim:  

َج َعْن ُمْسليم   ُ ِفي َحاَجتيهي َوَمْن فَره خييهي ََكَن اَّلله
َ
ُ ُكْربًَة  َمْن ََكَن ِفي َحاَجةي أ َج اَّلله يَها ُكْربًَة ميْن ُكَربي يَوْمي  فَره  َعنُْه ب

 الْقيَياَمةي
 

Yang bermaksud: “Sesiapa yang membantu mencukupkan keperluan 

saudaranya, maka Allah pula membantu mencukupkan keperluannya. Sesiapa 

yang melepaskan kesulitan seorang Muslim, maka Allah melepaskan pula 

kesusahannya kelak pada hari kiamat.”  



 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala, 

 

Majlis Fatwa Kebangsaan dan fatwa negeri-negeri seawal tahun 1965 

termasuk institusi antarabangsa seperti Majma’ Fiqh Islami dan Lajnah Da’imah 

Arab Saudi telah memutuskan bahawa proses perdermaan organ adalah 

diharuskan. Pemindahan organ dibenarkan Syara’ atas alasan menjaga Maqasid 

(matlamat) Syariah yang lima iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan 

harta. Selain itu kaedah fiqh (Qawaid Fiqhiyyah) seperti konsep darurat 

membenarkan larangan “ad-Dharurah tubihul mahzurat” dan memilih darurat yang 

kurang antara dua darurat “Akhaffu ad-Dararain” telah menjadi asas kebenaran 

pemindahan organ apabila berlaku sakit yang mengancam nyawa. 

Namun di sana terdapat salah faham yang menyebabkan umat Islam berasa 

sangsi dengan proses pendermaan organ ini. Segelintir orang Islam mendakwa 

bahawa menderma organ akan menyiksa mayat, ada yang berpandangan bahawa 

jasad muslim itu adalah amanah Allah Subhanahu wa-Ta’ala dan tidak boleh 

diambil sesuka hati, ada juga sebahagian masyarakat takut bahawa penderma organ 

akan bangkit dengan jasad yang tidak sempurna di Mahsyar nanti, begitu juga ada 

yang menyangka bahawa penderma akan menanggung dosa penerima organ jika 

penerima tersebut melakukan maksiat ataupun dia adalah seorang yang bukan 

Islam. Semua tanggapan sedemikian adalah salah menurut pandangan agama 

Islam. 

Firman Allah Subhanahu wa-Ta’ala dalam surah al-Zalzalah ayat 7 hingga 8: 

ٱچٱچٱڃٱڃٱڃ  

هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱ  



 

 

ّ ََ ِر َِّ ِفو ِبَاّ كلِلمحّ َسِإَّيَّ َُِِنّ َستََْو َُِظوِم،ّ الح القلِلنحَءاِنّ ِِفّ َسَلكلِلمحّ ِِلّ هللالِّل َشَاَكّ
العَِّموعلِلّ ّ َِ هلِل ِإتَّلِلّ لِل،ّ ِتاَلَسَت َسِرَحكلِلمّ ّ ِرِنِ  َستََْقبََّلّ َِكوِم،ّ اْلح ِنّ َسالذِ كح اآلََّيِ ّ

ّّ ّ ِللِل ََقلِل َُِلوملِلُّ الحَُّالح هللاَّ َُْ.حِونلِلّ َسََ ح َهَذاّ ِِلّ ِح َسِلَعائِِنّّ ِظومَّقَْ َسَلكلِلمح،ّ ِِلّ
ّ َِ هلِل ِإتَّلِلّ َُْ.حِونلِلسلِلّ فَا ح ِرََاِ ،ّ َسامللِلؤح ِرَِنَيّ َسالحملِلؤح ِلَماِ ،ّ َسالحملِلعح ِلِمنَيّ الحملِلعح

ِالِلّالنَِّحوملِلُّّ  الحَ.ولِل

 


