هل نقل الدم يعتبر خطية بناء علي امر االمتناع
عن الدم ؟ اعمال  02 :51تكوين  4 9و الويين
 02 :7و  55-52 :57و  51وتثنية 05 :54
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الشبهة

جااااء أاااي عماااال  02 :51ن مجماااو ورشاااليم مااار باالمتنااااع عااان نجازاااا ا
والمخنااو

والاادمل أهاال ها ا يعنااي ن نقاال الاادم ذنقااا المرمااه ارام وهاال مااا يقولا شااهود يهااو

يح ان نقل الدم هو مد و ايا اهلل ؟

الرد

ااانام وال ناااا

ه ا العدد أي زفر اعمال الرزل اليتكلم عن عمليا نقل الدم ولكن يتكلم عن شرب الدم كعاد
وثنية كانوا يعملونها االمم ل أالموقف ال ي أي قيل ه ا العدد هو مجمو اورشليم عندما ظهر
بعض المتع بين المزي يين من ا ل يهودي وطالبوا بان المزي يين من االمم يجب ان يتهودوا
أيختتنوا ويتبعوا الناموس اليهودي وه ا امر رأمت الكنيز االولي بكل الرزل والمشايخ بارشاد
الروح القدس وبناء علي قرر مجمو اورشليم بقيادة يعقوب وب مور بطرس الرزول وبولس
الرزول والرزل والمشايخ ان يمعوا ما هو أقط المطلوب من المزي يين من ا ل اممي وبخا
اهل غالطية ان يمتنعوا عن وهو ما يتعل بنجازا اال نام
زفر اعمال الرزل 51
 59 :51ل لك انا ارى ان ال يثقل عله الراجعين اله اهلل من االمم
 02 :51بل يرزل اليهم ان يمتنعوا عن نجازا اال نام و ال نا و المخنو و الدم
وايما
 01 :51راينا و قد

رنا بنفس وا دة ان نختار رجلين و نرزلهما اليكم مو بيبينا برنابا و

بولس
 02 :51رجلين قد ب ال انفزهما الجل ازم ربنا يزوع المزيح
 07 :51أقد ارزلنا يهو ا و زيال و هما يخبرانكم بنفس االمور شفاها

 02 :51الن قد راى الروح القدس و ن ن ان ال نمو عليكم ثقال اكثر غير ه االشياء الواجبة
 09 :51ان تمتنعوا عما بح لال نام و عن الدم و المخنو و ال نه التي ان فظتم انفزكم
منها أنعما تفعلون كونوا معاأين
واالمور التي واجب ان يمتنعوا عنها هي
نجازا اال نام = ما بح لال نام = اي ال بائح ال يوانية التي ب وها علي ازم ال وثني
كازلوب عبادة ل وكانوا ياكلونها كبرك من ه ا االل بل وي لوا الي مر لة تقديم ابناؤهم بائح
نوعا من الشركة أي العبادة الوثنيةل له ا كان اليهود
له االلهةل كان كل ه الل وم يعتبر ً
تمامال ه ا ال يعني ن ه الل وم أي اتها نجزة لكن من جل نية الوثنيين نها ج ء
يرأمونها ً
قويا
من العبادة ومن جل نظرة اليهود إليها يمتنو المؤمن عن كلها ته وان كان ممير ً
متطلعا إله ن كل الخليقة طاهرةل أمن جل م بت
ً

خي

ا ب الممير المعيف يرأض ه

ا طعمة مته علم نها كان ُمقدمة لألوثانل وقد عالج الرزول ه النقطة أي شيء من التوزو
( كورنثوس االولي )2ل
ال نا = بالطبو ال نا مرأوض تماما الجزدي والرو ي ولكن هنا المشار الي اكثر هو ال نا كطقس
عباد وثنية أقد ُعرف كثير من الوثنيين باذبا ية الخلقية كأن تمارس الكاهنا ال نا ازترماء
لإلل

ولجمو مال ل زاب هيكل الوثنل وممارزة ال نا كنوع من العبادة أي ا عياد الرزمية

لآللهةل كان ه الر يلة شائعة بين ا مم عله مزتوى العالم تمارس دون خجل و ياء إ لم

يكن يوجد ي قانون بين الوثنيين يمنعهال ل لك كان البد للمزي ية ن تأخ موقفًا وام ً ا
و ري ً ا لمقاومتهال
المخنو = هو ال ي لم ي بح وي في دم ولكن كان يخن من الطيور وال يوانا وه ا لزببين
االول كعاد وثنية ان يعتقد من ياكل المخنو هو ياخ قوت كفكر شيطاني وثني
والثاني هو عادة
و تي لو كان مخنو

ية خطأ جدا الن ياكل كائن متعفن يجلب ل االمراض
ديثا وجث لم تتعفن بعد أه ا التعبير اليوناني ( بنيكتوس ) يعني ال ي

ما ليس م بوح بل بمرب مبرح او بخن او باي وزيل اخري اليتم أيها ن ف دم وه طريق
الادمي أي معاملة يوان الكل أهو تع ب كثي ار قبل ان يمو أنوع من الر م عدم اكل لكي
يتجنبوا ان يع بوا يوان الن لو ما زيكون اكل ممنوع أي ب و بزرع وبدون تع يب
زفر التثنية 54
 05 :54ال تاكلوا جثة ما تعطيها للغريب ال ي أي ابوابك أياكلها او يبيعها الجنبي النك شعب
مقدس للرب الهك ال تطبخ جديا بلبن ام
زفر الالويين 57
 51 :57و كل انزان ياكل ميتة او أريزة وطنيا كان او غريبا يغزل ثياب و يزت م بماء و
يبقه نجزا اله المزاء ثم يكون طاه ار

واخي ار الدم
المتكلم عن هنا هو دم ال يوانا وه ا ما اكد الكتاب
زفر الالويين 7
 02 :7و كل دم ال تاكلوا أي جميو مزاكنكم من الطير و من البهائم
وومح العهد القديم ان نفس ال يوان أي الدم
زفر الالويين 57
 52 :57و كل انزان من بي ازرائيل و من الغرباء النا لين أي وزطكم ياكل دما اجعل وجهي
مد النفس االكلة الدم و اقطعها من شعبها
 55 :57الن نفس الجزد هي أي الدم أانا اعطيتكم ايا عله الم بح للتكفير عن نفوزكم الن
الدم يكفر عن النفس
أكان الو ي عن شرب دم ال يوانا كعادة وثنية ويشربون اثناء تقديم ال بائح وأي اقامة عهود
دموية وأي اال تفاال بطريق و شي ليعبروا عن انهم اقوياء متو شين يهددون االعداء بانهم
لو اقتربوا زوف يشربون دمهم
أالن نفس ال يوان أي دم شرب الدم هو يعبر عن اخ نفس ال يوان وقد ومح ايما الكتاب
المق ود
زفر التكوين 9

 4 :9غير ان ل ما ب يات دم ال تاكلو
اي ان ل م ال يوانا الني مخلوط بالدم ال يؤكل بمعني ال يت رف بطريق و شي كعاداتهم
الوثني أيمزك يوان ويمرب ويخنق وينهش ل م ويشرب دم
أكل المق ود هنا عن الدم هو
 5المتعل بالعادا الوثنية والعادا الو شية
 0دم يوانا
 3دم يوان مي ني
 4ياخ عن طري الشرب بالفم

ولكن انتقل الي امر نقل الدم
اوال االنزان ليس نفس وجزد أقط وبمو ال يوان وتوقف دوران الدم تمو النفس مو الجزد
أاال نزان هو روح ونفس وجزد أاالنزان كائن مختلف
وثانيا االنزان ال ي يتبرع بدم ال يمو وال تمو نفز وال تخرج رو
دم النقا انزان اخر ويظل هو ي يفرح بان انق

أهو أقط يتبرع بقليل من

ياة انزان اخر أاالمر ليس لعادة و شية بل

هو من اق ي درجا الر م ان يتبرع انزان ببعض دم لينق

ياة انزان اخر

وايما عمليا نقل الدم ليز عبادة وثنية ولكنها ازعاأا طبية النقا

ياة انزان اخر أال

ي دث أي اثناء عملية نقل دم لم اب أي ادث علي وشك المو ان لم ينقل ل دم اليقف
الطبيب ويقول ان يفعل لك علي ازم االل بعل او عشتاروث مثال ل االمر أقط طبي
رابعا نقل الدم يكون ب قن وريدي وال يتم عن طري شرب الدم أه ا امر مختلف تماما
مو مال ظة ان الدم المنقول يدخل أي االورد ويبدا دورت الطبيعي ويزاعد االنزان أي عملية
التنفس الداخلي يختلف تماما عن من يشرب دم أهو بعد شرب ي هب الدم الي المعد ويهمم عن
طري الع ا ار الهاممة ويت ول الي مكونات البزيط مثل مثل بقية الطعام أشرب الدم غ ائيا
مثل الل م أشرب ممنوع أقط كعادة و شي مق

وكازلوب وطقوس وثنية شيطانية ل لك الكتاب

لم يمنو نقل الدم بل منو شرب
وشهود يهو بمنعهم نقل الدم يتزببون أي ال وأيا كثير وهم يزتخدمون أكرهم الخطأ أي
تقرير م ير ياة انزان أي كمون علي بالمو ب جة ان الدم رام
و تي لو اعتبرنا معهم من باب الجدال والزفزط ان نقل الدم رام أايهما اخطر ان امي انزان
برأض نقل الدم ام انقل ل دم ويظل نجس الي المزاء وير ض جزد بماء
واليس برأمهم نقل الدم يكزرون كثير من الو ايا ايما
زفر هوشو 2 :2
يد ر ْ م ًة الَ َ ِبي ًة ومع ِرأَ َة ِ
ِ
اهلل َ ْكثََر ِم ْن ُم ْ َرقَا .
َ ََْ
«إ ِّني ُِر ُ َ َ

إنجيل مته 53 :9
طاةً إِلَه
يد َر ْ َم ًة الَ َ ِبي َ ًة َِّني لَ ْم آ ِ َْد ُع َو َْب َرًا
ار َب ْل ُخ َ
أَا َ
ْه ُبوا َوتَ َعلَّ ُموا َما ُه َو :إِ ِّني ُ ِر ُ
التَّْوَب ِة».

إنجيل مته 7 :50
يد ر ْ م ًة الَ َ ِبي ًة لَما َكمتُم علَه ا َْب ِري ِ
ِ
ِ
اء!
َ
َ َ َ ْ ْ َ
َألَ ْو َعل ْمتُ ْم َما ُه َو :إ ِّني ُِر ُ َ َ

رزالة بولس الرزول إله هل أزس 09 :1
ب َْي ً ِ ِ
يز ِة.
الر ُّ
ز َد ُ قَطُّ َب ْل َيقُوتُ ُ َوُي َرِّبي ِ َك َما َّ
أَِإ َّن ُ لَ ْم ُي ْب ِغ ْ
ما ل ْل َكن َ
ض َ َ د َج َ

رزالة بولس الرزول الثانية إله هل كورنثوس 2 :3
ف ي ْقتُ ُل و ِ
ون ُخدَّام عهد ج ِديدل الَ ا ْل ر ِ
لك َّن
وحل َّ
الر ِ
ف َب ِل ُّ
الَِّ ي َج َعلَ َنا ُكفَاةً ْ
َن َن ُك َ
َ َْ َ
َن ا ْل َ ْر َ َ َ
َْ
وح ُي ْ ِيي.
ُّ
الر َ
وشهود يهو ايما رموا اشياء ثم رجعوا وغيروا رايهم أ للوها مثلما ّرم شهود يهو رع
ا عماء العام  5927ثم زم وا ب العام 5922ل وهم مشهورين بتغيير اشياء كثير أهم ددوا

مواعيد القيام كثي ار من القرن التازو عشر ولم ت دث وال مر من المواعيد التي تنبؤا بها أكيف
نعتمد عليهم أي م ير انزان ان كانوا متقلبين به الطريق ل

أملخص ما قدم
ه ا الكالم موج لكنيزة االمم أي ه ا الوق ردا علي من طلب منهم ان يتهودوا ويختتنوا وينف وا
الناموس ال رأي وغرم االبتعاد عن العادا التي كان تعمل لالل الوثنية بطريق و شي ال
ادمية أقط وه ا هو الغرض والمق ود ل والمنو هو منو شرب دم ال يوانا الميت كعادة وثنية
و شية
اما نقل الدم أهو العالق ل به ا االمر ال من قريب وال من بعيد أهو انزان ي يتبرع ببعض من
دم لينق انزان ي اخر بازلوب مليئ بالر م ونقل الدم ليس أي شرب وال أي اي شيئ يتعل
بعبادا وثني

والمجد هلل دائما
وامو مقال للبابا شنود ردا علي شهود يهو أي ه النقط

إلى موته!!
شهود يهوه يَرفضون نقل الدم لمريض ،ولو أدى األمر َ

يحرمون ذلك ،ولو في عملية جراحية خطيرة.
فى إحدى المرات كانت إبنة صغيرة في حاجة إلى نقل دم وإال فإنها تموت .فقال والدها"فلتمت،
ولتكن مشيئة هللا ،وال نكسر الشريعة!
فى األول كان القضاء األمريكى ضدهم ،حرصا ً على أرواح الناس .أما اآلن فهناك أحكام كثيرة في
صالحهم .حيث يقول القضاة إن اإلنسان هو سيد جسده .ويمكنه إن كان سليم العقل أن يمنع بشكل
صريح إج راء عملية جراحية له بقصد إنقاذ حياته .والطبيب عندهم ال يرغم المريض على نقل دم
له في عملية جراحية ،وإال يقع تحت حكم القضاء .وهناك رأى أعلنته المحكمة العليا في كانساس
بأمريكا :بأن القانون ال يسمح للطبيب أن يفرض رأيه بدالً من رأى المريض بأى شكل من أشكال
المكر والخداع .فال يخدع المريض وينقل له دما ً وهو تحت المخدر .بل رأى الطبيب خاضع لرأى
المريض.
والعجيب في رفضهم لنقل الدم أنهم يدعون إن هذه هى تعاليم الكتاب المقدس! بينما كل اآليات التي
يعتمدون عليها ،إنما تمنع أكل الدم (أى شربه) ،وليس نقل الدم عن طريق األوردة (بالحقن مثالً)
· يعتمدون على قول الرب في (تك  )3 :9بعد رسو الفلك:
"كل دابة حية تكون لكم طعاماً .كالعشب األخضر دفعت إليكم الجميع .غير أن لحما ً بحياته دمه ،ال
تأكلوه".
ومعنى هذا أن اإلنسان ال يأكل لحما ً نيئا ً فيه دمه ،وكذلك ال يشرب الدم كما كان يفعل الهيبز
والبيتلز .فشرب أو أكل الدم يقود إلى الوحشية.
يأخذون بعد ذلك ما ورد في (ال  )54-52 :57حيث ُكتب:
" ُكل إنسان ..في وسطكم يأكل دماً ،أجعل وجهى ضد النفس اآلكلة الدم وأقطعها من شعبها ،ألن
نفس الجسد هى في الدم .فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفسكم ..وكل إنسان يصطاد
صيداً ،وحشا ً أو طائراً يؤكل ،يسفك دمه ويغطيه بالتراب ..ال تأكلوا دم جسد ما".
وطبعا ً كل هذا عن دم الحيوان أو الطير الذي يُقدم ذبيحة هلل ،أو الذي يؤكل .يمنع هللا أكل الدم .ولكن
لم ترد وصية عن نقل الدم طبياً.
كذلك يعتمدون على ما ورد في (ال " )57 :3ال تأكلوا شيئا ً من الشحم وال من الدم" .ولكنهم ال
يحرمون أكل الشحم...

ويذكرون ما ورد في (تث " )04 ،03 :50إحترز أن ال تأكل الدم ..ال تأكله .على األرض تسفكه
كالماء".
وأيضا ً ما ورد في ( 5صم  ،)34 ،30 :54حينما أكل الشعب من الغنيمة دما ً مع اللحم .فأخطأوا إلى
الرب بأكلهم على الدم.
أضافوا ما ورد في العهد الجديد في (أع  )09 ،02 :51عن الوصايا التي يلتزم بها الداخلون إلى
اإليمان من األمم "أن يمتنعوا عما ُذبح لألصنام ،وعن الدم والمخنوق والزنا" .وقالوا تعليقا ً على
ذلك أن أكل الدم تساوى مع ذبائح األصنام والزنا..
وتطور شهود يهوه فقالوا "إن إعطاء الدم في الوريد لم يكن يمارس آنذاك .ولكن مع أن الكتاب لم
يناقش مباشرة األساليب التقنية الطبية العصرية المتعلقة بالدم ،فقد توقعها وعالجها في الواقع من
حيث المبدأ (!!) إلى أن قالوا إنه ال يوجد ما يميز أخذ الدم عن طريق الفم ،وأخذه عن طريق
األوعية الدموية (!!).
وقالوا إن الشخص يمكن إطعامه بواسطة الفم أو الوريد ،فيغذونه بالمحاليل مثالً ،ويدخلون إليه
الجلوكوز عن طريق الوريد.
وهكذا يرون أن إدخال الدم إلى الجسم -عن طريق الفم أو األوردة -هو كسر للشريعة اإللهية ،حتى
لو أدى عدم نقل الدم إلى الموت لهم أو ألوالدهم .وال مانع من أن يموتوا من أجل تنفيذ الوصية.
وهنا يشبهون أنفسهم بالشهداء! ويدينون أي طبيب أو مدير مستشفى أو أي شخص آخر ينقل لهم
الدم ويحمل مسئوليتهم أمام هللا .ويقولون في ذلك" :يجب على الطبيب أن يعالج المريض وفق ما
يمليه دين المريض ،وال يفرض إقتناعاته الخاصة على المريض".
وال مانع عندهم أن يوقعوا على وثائق قانونية تريح الهيئة الطبية المعالجة من أي قلق ،ويقبلون
مسئوليتهم الشخصية في ما يتعلق بموقفهم من الدم ..ويحمل معظمهم بطاقة موقعة منهم تطلب
"ال نقل دم" .وهذه الوثيقة تعترف بأن الموقع عليها يدرك ويقبل مضمون رفض الدم .وهكذا إذا
كان ليس في وعيه عند نقله إلى المستشفى (فى حادث مثالً) ،فإن هذه البطاقة الموقع عليها
توضح موقفه الثابت .وقبول شهود يهوه طوعا ً لهذه المسئولية يعفى األطباء قانونيا ً أو أدبياً.
ويعتمد شهود يهوه على الحق البشرى في تقرير المصير.
والوثيقة التي يوقعونها بعدم نقل الدم يطلبون فيها عدم نقل دم أو مشتقاته في أثناء االستشفاء
مهما كانت هذه المعالجة تعتبر ضرورية في رأى الطبيب المعالج أو مساعديه لحفظ الحياة أو
لتعزيز الشفاء.
ويقولون فيها "أعفى (أو نعفى) الطبيب المعالج أو مساعديه بالمستشفى ومستخدميه من أية
نتائج عن رفضى (أو رفضنا) بإستعمال الدم أو مشتقاته" ..وهذه الوثيقة يجب تأريخها وتوقيعها
من المريض والشهود الحاضرين ،والقريب اللصيق كرفيق ،كالزوج أو أحد الوالدين..

وكما قال رئيس محكمة أمريكى أنه بهذه الوثيقة تكون "إمكانية التهمة الجنائية بعيدة عن
الطبيب".
ويقولون "إنه أمر غير أدبى أن الطبيب يخدع المريض ،وينقل إليه دما ً بغير رغبته" "حتى لو
كان الدافع هو منفعة المريض".
ويقولون" :إن نقل الدم ضد رغبات المريض ،يمكن أن يجعل الطبيب مهدداً بتهم اإلعتداء مع
اإلكراه البدنى ..أو بسوء السلوك المهنى" "وإن ذلك مستقبح جداً أخالقياً :أن يخدع أحداً ولو
لمنفعته" "إن الطبيب له عالقة إئتمانية مؤسسة على ثقة المريض به ،وقد تحدثنا عن هذا
الموضوع هنا في موقع األنبا تكالهيمانوت في أقسام أخرى .وهو مدين بإلتزام مطلق أال يضلل
المريض أبداً ،وال بالكلمات وال بالصمت فيما يتعلق بطبيعة ونوع اإلجراء الطبى الذي يأخذه على
عاتقه.
ويقولون أيضاً :إن رفض المريض قبول نقل الدم ،يجب أن ال يستخدم كعذر للتخلى من قبل أصحاب
المهن الطبية.
فإن كان الطبيب يرى أن نقل الدم ضروري جداً إلجراء العملية الجراحية ،بينما يرفض المريض
ذلك .فال يجوز في هذه الحالة أن يتخلى الطبيب عنه ،بل يبذل كل جهده في عالجه .ويستخدم كل
الطرق البديلة ..وهم يقترحون بعض نقاط بديلة عن نقل الدم ..ومع أن البعض يتهمونهم بمحاولة
االنتحار ،حينما يكون نقل الدم الزما ً جداً لعالجهم بينما يرفضون هم ذلك.
إال أنهم ينفون عن أنفسهم تهمة االنتحار ،قائلين أنهم ال يريدون الموت بدليل قبولهم أية بدائل لنقل
الدم ..بينما األطباء ال يجدون بدائل أخرى تغنى عن نقل الدم .ويبقى ذلك مجاالً لدراسة طبية في ما
هى تلك البدائل ومدى نفعها للعالج..
هم يقولون أيضا ً أن اإلنسان هو سيد جسده ،وله الحرية أن يقبل العالج بنقل الدم أو ال يقبل.
ولكننا نرد على ذلك بأن اإلنسان ليس كامل الحرية في التصرف بجسده ،فال يتلفه بالمخدرات أو
التدخين أو الكحوليات ،وال يجوز له أيضا ً أن يضر جسده بمخالفة القواعد الصحية أو عدم الوقاية
من األمراض بشتى الوسائل المتاحة .كما أن أجسادنا هى وزنة أو وديعة المفروض بنا أن نمجد
بها هللا كما قال الرسول "مجدوا هللا في أجسادكم وفي أرواحكم التي هى هلل" (5كو.)02 :2
كذلك بالنسبة إلى األبناء ،أجسادهم أمانة في أيدى والديهم.
فمنع نقل الدم إلى إبن مريض -وقد يؤدى ذلك إلى وفاته -ال يستطيع األب أن يقول :أنا سيد جسد
إبنى ،وأنا ح ّر أن أتصرف فيه! أو لي بالنسبة إليه "حرية تقرير المصير"!!
شهود يهوه أيضا ً في كراستهم عن الدم ،يذكرون المخاطر الصحية التي تنتج عن نقل دم ربما
يكون ناقالً للعدوى.

ويذكرون مثالً عدوى مرض اإللتهاب الكبدى عن طريق فيروس  ،Cأو نقل مرض اإليدز بطريق
نقل الدم.
والمفروض طبعا ً أن يجرى تحليل دقيق للدم قبل نقله إلى جسد إنسان مريض ،وإال تكون هذه
مسئولية الطبيب ومسئولية المستشفى .وهل يمكن بمنطق شهود يهوه أن يمتنع الناس عن معالجة
أسنانهم ،على إعتبار أن أمراضا ً تنتقل بنقل الدم أثناء عالج األسنان ،إن كانت األجهزة المستخدمة
ملوثة لقدمها أو عدم تعقيمها تعقيما ً سليماً!..
أما عن اآليات الكتابية التي إعتمد عليها شهود يهوه ،فهى ليست عن نقل الدم وإستبقاء الحياة.
وال يجوز أن نأخذ وصية هللا بطريقة حرفية ،بل ندخل إلى روح الوصية.
وعلى الرغم من أن الحرف ال يسند معتقدهم إطالقاً ،إال أن الكتاب يقول "ال الحرف بل الروح .ألن
الحرف يقتل ،ولكن الروح يحيى" ( 0كو  .)2 :3والكتاب يقول "أريد رحمة ال ذبيحة" (مت :9
 .)53وليس من الرحمة أن نعرض إنسان للموت وأن نشكك الناس في عالجهم الطبى ونبلبل
أفكارهم من أجل عبارة "ال تأكلوا الدم" بينما هم ال يفعلون ذلك في عالجهم .ولكنه تفسير شهود
يهوه الذي يخرج حتى عن الحرف والنص.

