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هحاضرج في الجاهعح األهيركيح عن التثرع تاألعضاء

(الوطنيح  -تيروخ) حاضر رئيس جوعيح الوثراخ الخيريح السيد علي فضل اهلل وهدير الوركز الكاثوليكي
لإلعالم األب الدكتور عثده أتو كسن ،تدعوج هن "ترناهج سلين الحص لألخالقياخ األحيائيح واالحتراف"
في كليح الطة في الجاهعح األهيركيح في تيروخ ،عن هوضوع التثرع تاألعضاء هن الونظورين
األخالقي والديني.

ٔػشفذ األسزبرح ف ٙاألخالقٛبد انطجٛخ انسشٚشٚخ انذكزٕسح ربنٛب ػشأ٘ أٔال ثبنًحبظش ٍٚالفزخ ئنٗ أٌ "انزطٕساد
األخٛشح ف ٙيجبل صسع األػعبء ٔانزجشع ثٓب فزحذ انجبة أيبو أيم جذٚذ نؼالج األيشاض انًسزؼصٛخ ،نكٍ ْزا األيم
رشافق يغ رسبؤالد أخالقٛخ ٔاسزًجضد اٜساء انذُٛٚخ ف ٙانًٕظٕع ركشاسا".
ٔارفق انًحبظشاٌ أٌ "انششع اإلسالئ ٙانكُٛسخ انًسٛحٛخ ٚشجؼبٌ ػهٗ انزجشع ثبألػعبء ٔصسػٓب يٍ دٌٔ ئكشاِ
ٔثًٕافقخ انشخص انز٘ ٚإخز يُّ انؼعٕ انًطهٕة"ٔ .ارفقب أٚعب أٌ "انًزجشع ثبنؼعٕ ٚجت أٌ ٚكٌٕ يذسكب رًبيب
نهًخبطش انًزشرجخ ػهٗ رجشػّ".
ٔاسزُذ فعم اهلل ئنٗ "انحذٚث ششٚف" ٔئنٗ "أقٕال انُج ٙيحًذ" نٛجشص "رشجٛغ انذ ٍٚاإلسالي ٙنهؼطبء ٔنهزعحٛخ
ػًٕيب ،ششغ أٌ ٚكٌٕ انًزجشع يذسكب نًب ٚقٕو ثّ ٔنٍ ٚزأرٖ أٔ ًٕٚد ثسججّ"ٔ ،قبل" :ئٌ د ٍٚانًزجشع أٔ انًزهق ٙال
ٚجت أٌ ٚذخم ف ٙاالػزجبس ٔئٌ اإلسالو ٕٚافق ػهٗ ػًم انطجٛت انز٘ ٚجش٘ ػًهٛخ اسزئصبل انؼعٕ ٔصسػّ" .نكُّ

قبل "ئٌ انجذل ف ٙاإلسالو ٚزشكض حٕل ثٛغ ٔششاء األػعبء".
أثٕ كسى
أيب أثٕ كسى فقبل " ئٌ اإلسالو ٔانًسٛحٛخ يزفقبٌ ػهٗ قجٕل يجذأ انزجشع ثبألػعبء ٔصسػٓب ،نكٍ انكُٛسخ رحظش
رًبيب انزجبسح ثبألػعبء"ٔ .نفذ انٗ أٌ " انكُٛسخ رزحفظ حٕل ثؼط األػعبءٔ ،رشفط رًبيب انزجشع ثبنذيبؽ ٔثبألػعبء
انزُبسهٛخ ألٌ ْزِ رشكم شًٕنٛخ انكبئٍ انجشش٘".
ٔقبل ئٌ "انًجششٚ ٍٚجت أٌ ٚشجؼٕا ف ٙػظبرٓى انزجشع ثبألػعبء" ،يطبنجب انجبيؼبد ٔانًذاسط "أٌ رحزٔ حزْٔى".
ٔخهص ئنٗ أٌ "انزجشع ثبألػعبء ٚسبػذ اإلَسبٌ ف ٙقٓش طجٛؼزّ األَبَٛخ".
ٔخزى" :ػُذ انٕفبح ٚجقٗ انجسذ ف ٙانزشثخ ٔٚزحهم ،نكُُب َحصم ػهٗ أجسبد جذٚذح ف ٙانحٛبح انثبَٛخ".
ٚزكش أٌ ْزِ انًحبظشح انًشزشكخ ْ ٙرًٓٛذ نُذٔح سزؼقذ حٕل أخالقٛبد انزجشع ثبألػعبء ٔانحصٕل ػهٓٛب ٔصسػٓب،
انخبيسخ ٔانُصف يٍ ٕٚو غذ انثالثبء ف ٙفُذف "جفُٕٛس سٔربَب" ف ٙثٛشٔد.

