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 م6102بشأن ما ورد فى سيمينار المجمع المقدس فبراير/مارس 

 متى يصير فى الجنين روحًا عاقاًل؟
 األنبا بيشوىبقلم 

 مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى
 بمعهد الدراسات القبطية ورئيس قسم علم الالهوت

 82فى سيمينار المجمع المقدس فى مركز لوجوس فى دير األنبا بيشوى ) كتور شريف باشادالطرح 
حول توقيت وجود الروح البشرى العاقل فى ربما ليرتاح ضميره ( سؤااًل 8102مارس  8 –فبراير 

 البويضة الملقحة كثمرة للعالقة الزوجية بين الرجل والمرأة.
ى خمسة أيام فى قناة لالذكرى ثم تستغرق رحلة حواوقال أن البويضة يتم تلقيحها أواًل بالحيوان المنوى 

وتساءل  .الرحم . وبهذا ينمو الجنين داخلورحم وتلتصق به وتبدأ فى النملفالوب حتى تصل إلى جدار ا
م أى بعد حوالى خمسة حر لدار اجليها بعد إلتصاقها بإإن كان من الممكن أن يكون الروح العاقل يأتى 

 ."الزيجوت"أيام من تلقيح البويضة وتكوين 
اقل مثله فى ذلك مثل الجسد الحى يتكون بمجرد تلقيح البويضة عونجيب على هذا األمر بأن الروح ال

ها روحًا ونفسًا وجسدًا من والديه أى األب واألم. وال يأتيه الروح لألن اإلنسان يأخذ الطبيعة البشرية بكام
. ولو جاء الروح (82: 0)تك ""َأْثِمُروا َواْكُثُروا َواْمأُلوا اأَلْرَض ء ارج األبوين. ألن اهلل قال آلدم وحوامن خ

ى الخطية الجدية، وال وال يرث الخطية األصلية أ ،من خارج األبوين فال يكون الروح من الطبيعة البشرية
مخلوقة  تى العهد القديم إلى الجحيم إن كانإلى الخالص. فلماذا ذهبت أرواح القديسين ف يكون محتاجاً 

 ح إلى الجحيم ليخرجها من هناك؟المسيولماذا ذهب السيد  ؟خلقًا جديدًا بال خطية
وِح،"عن السيد المسيح يقول معلمنا بطرس الرسول  الَِّذي ِفيِه َأْيضًا  ُمَماتًا ِفي اْلَجَسِد َوَلِكْن ُمْحيًى ِفي الرُّ

الذى طبقه بطرس  ل المزمورو ذا يقا(. ولم01، 02: 3بط 0" )َواِح الَِّتي ِفي السِّْجنِ َذَهَب َفَكَرَز ِلأَلرْ 
أَلنََّك َلْن َتْتُرَك َنْفِسي ِفي اْلَهاِوَيِة َواَل َتَدَع ُقدُّوَسَك َيَرى " الرسول فى عظته يوم الخمسين على السيد المسيح

 (.82: 8ع أ؛ 01: 02مز " )َفَساداً 
أما إذا قال البعض أن الجنين يأخذ الروح من رحم األم بعد خمسة أيام من تلقيح البويضة، فإن ذلك 

َوَأمَّا مسيح هو من نسل إبراهيم حسب الوعد "اليتعارض مع كون جميع البشر هم أبناء آلدم وأن السيد 
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. َوِفي َعْن َواِحد  ِفي اأَلْنَساِل َكَأنَُّه َعْن َكِثيِريَن، َبْل َكَأنَُّه اْلَمَواِعيُد َفِقيَلْت ِفي ِإْبَراِهيَم َوِفي َنْسِلِه. اَل َيُقوُل وَ 
: 0رو) "ِمْن َنْسِل َداُوَد ِمْن ِجَهِة اْلَجَسدِ و" ،(02: 3غل؛ 2، 2: 02؛ 3: 08تك ) "الَِّذي ُهَو اْلَمِسيحُ َنْسِلَك 

َفِإْذ َكاَن َنِبّيًا َوَعِلَم َأنَّ عن داود " ، األمر الذى أشار إليه بطرس الرسول فى عظته يوم الخمسين بقوله(3
فكيف  (،31: 8)أع  "اهلَل َحَلَف َلُه ِبَقَسٍم َأنَُّه ِمْن َثَمَرِة ُصْلِبِه ُيِقيُم اْلَمِسيَح َحَسَب اْلَجَسِد ِلَيْجِلَس َعَلى ُكْرِسيِّهِ 

 فقط؟! ءابينومن زوجات األحواء األم وبالتالى يكون من يقال أن الروح العاقل هو من 
 :ويشهد الكتاب المقدس إلرتباط البشر بآدم وليس بحواء فقط بالنصوص التالية

 " ُ(88: 01كو0) "أَلنَُّه َكَما ِفي آَدَم َيُموُت اْلَجِميُع َهَكَذا ِفي اْلَمِسيِح َسُيْحَيا اْلَجِميع. 
 " َوِباْلَخِطيَِّة اْلَمْوُت َوَهَكَذا اْجَتاَز اْلَمْوُت ِإَلى َجِميِع النَّاِس َكَأنََّما ِبِإْنَساٍن َواِحٍد َدَخَلِت اْلَخِطيَُّة ِإَلى اْلَعاَلِم

 .(08: 1)رو "ِإْذ َأْخَطَأ اْلَجِميعُ 
 " ِ(02: 1)رو "ِبَخِطيٍَّة َواِحَدٍة َصاَر اْلُحْكُم ِإَلى َجِميِع النَّاِس ِللدَّْيُنوَنة. 
 " ِ(01: 1)رو "يُروَن ُخَطاةً ِبَمْعِصَيِة اإِلْنَساِن اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكث. 
 " َْض النِّْعَمِة َوَعِطيََّة أَلنَُّه ِإْن َكاَن ِبَخِطيَِّة اْلَواِحِد َقْد َمَلَك اْلَمْوُت ِباْلَواِحِد َفِباأَلْوَلى َكِثيرًا الَِّذيَن َيَناُلوَن َفي

 .(02: 1)رو "اْلِبرِّ َسَيْمِلُكوَن ِفي اْلَحَياِة ِباْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيحِ 
 "(01: 1)رو "آَدَم الَِّذي ُهَو ِمثَاُل اآلِتي. 

ذا كان الروح العاقل البشرى يحل فى اإلنسان بعد تكوين الجنين بخمسة أيام فى الحمل العادى  وبعد ،وا 
هو السؤال الذى يتردد فى األوساط الطبية فهل الهدف من هذا  .بأيام كثيرة فى الحقن المجهرى هتكوين

وكذلك إعدام  ،بإمكانية اإلجهاض فى الخمس أيام األولىمضاد لتعليم الكتاب المقدس إبتداع تشريع 
بكل ما فيه من ينزلق المجمع المقدس يمكن أن جنة فى الحقن المجهرى. وهل م من األدعدد غير مستخ
 ؟!!!ملحالوسائل الحديثة لل قوراء رغبات األطباء التى تحيرهم فى تطبيكفاءات مستنيرة 

أن يجد صديقنا الدكتور شريف باشا إجابة شافية فى هذا البحث الكتابى والعقائدى وينقل هذا  إننا نأمل
 الفكر إلى الجهات الطبية التى يهمها رأى الكنيسة.

ونود أن نحذر من أن إعدام أى جنين مهما كان عمره أو حالته سيحرمه ليس فقط من الحياة األرضية، 
 ث ملكوت السماوات.بل من المعمودية التى تؤهله لميرا
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