هل الكتاب المقدس يقول ان
الحيوانات لها روح مثل االنسان
تكوين  6و7
Holy_bible_1

الشبهة

العهد القديم يقول ان للحيوان روح ونفس جسد ويناقض العهد الجديد؟
[الكتاب المقدس] [  [-] Gn:7:15ودخلت الى نوح الى الفلك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح
حياة] .

[الكتاب المقدس] [  [-] Gn:6:17فها انا آت بطوفان الماء على االرض الهلك كل جسد فيه
روح حياة من تحت السماء .كل ما في االرض يموت] .
ولكن العهد الجديد الروح هو الوالد اهلل فقط
[الكتاب المقدس][  [-] Rom:8:16الروح نفسه ايضا يشهد الرواحنا اننا اوالد اهلل] .

الرد

اين جاء في العهد القديم او الكتاب المقدس كله ان الحيوان فيه روح ونفس وجسد؟ ال يوجد عدد
واحد يقول هذا
الرد باختصار في البداية ان الكتاب المقدس فرق بعهديه بين االنسان والحيوان فلو تشابهوا في
الجسد المادي فهم يختلفوا تماما في ان االنسان روح ونفس وجسد ولكن الحيوان نفس وجسد
فقط .مع مالحظة ان كلمة النفس والروح الن االثنين يصلحوا في وصف التنفس لهذا ممكن
يستخدموا كمتبادلين لبعضهما ولكن لم يوصف الحيوان ان به نفس وروح بينما االنسان وصف
بهذا كثي ار
وللتأكيد اقدم بعض التفصيالت اللغوية وبأدلة من االعداد
كلمة روح  spiritفي العبري هي رواخ ولها عدة استخدامات

H7307
רּוח
rûach
roo'-akh
From H7306; wind; by resemblance breath, that is, a sensible (or even
violent) exhalation; figuratively life, anger, unsubstantiality; by extension a
region of the sky; by resemblance spirit, but only of a rational being
(including its expression and functions): - air, anger, blast, breath, X cool,
courage, mind, X quarter, X side, spirit ([-ual]), tempest, X vain, ([whirl-])
wind (-y).
من جذر بمعنى ينفخ او يتنفس وريح وتنفس وشهيق ومجازيا حياة وغضب وروح للكائنات
العاقلة وهواء وغضب وعقل روح ورياح
Spirit ولكن اغلب استخدامها بمعنى روح

 وهي في العبري نفشsoul اما كلمة نفس
H5315
נפׁש
nephesh
neh'-fesh
From H5314; properly a breathing creature, that is, animal or (abstractly)
vitality; used very widely in a literal, accommodated or figurative sense
(bodily or mental): - any, appetite, beast, body, breath, creature, X dead (ly), desire, X [dis-] contented, X fish, ghost, + greedy, he, heart (-y), (hath,

X jeopardy of) life (X in jeopardy), lust, man, me, mind, mortality, one,
own, person, pleasure, (her-, him-, my-, thy-) self, them (your) -selves, +
slay, soul, + tablet, they, thing, (X she) will, X would have it.
تنفس لكائن وقوة حياة وتستخدم على نطاق واسع حرفيا ومجازيا جسد وعقل وشهية وحش جسم
.... تنفس كائن ميت رغبة محتوى سمك نفس طمع هو قلب
soul ولكن اغلب استخدام لها بمعنى نفس

الكلمة الثالثة هي كلمة حي في العبري خاي
H2416
חי
chay
khah'ee
From H2421; alive; hence raw (flesh); fresh (plant, water, year), strong; also
(as noun, especially in the feminine singular and masculine plural) life (or
living thing), whether literally or figuratively: - + age, alive, appetite, (wild)
beast, company, congregation, life (-time), live (-ly), living (creature, thing),
maintenance, + merry, multitude, + (be) old, quick, raw, running, springing,
troop.
.... حي وني وطازج وقوي حياة

والكلمتين روح ونفس سنجدهم يستخدمان بتمييز ولكن أيضا أحيانا كثيرة يستخدمان كبديل
لبعضهما في العبري الن الكلمتان يصلحوا بمعنى تنفس ودائما عندما يستخدمهما إشارة لكائن حي
أي حيوان يصاحبها كلمة حي سواء روح حياة لتعني كائن حي او نفس حية لتعني كائن حي
ولكن لم يستخدما وال مرة معا لوصف كائن ليدل على انه روح ونفس وجسد في العهد القديم .بل
يوصف الحيوان بان به نفس حية او روح حية إشارة الى انه كائن حي ولكن وال مرة واحدة قال ان
الحيوان به نفس وروح معا

فاستخدمت كلمة روح استخدامات كثيرة بمعنى روح وبمعنى تنفس وبمعنى رياح وبمعنى عقل
وبمعنى غضب
والتي ممكن تعني تنفس او نسمة على الحيوان ودائما يشير انه يقصد بها قوة الحياة
سفر التكوين 17 :6
السم ِ
ِ
ٍ ِ
ُهلِ َك ُك َّل ج ٍ ِ ِ
ان ا ْلم ِ
ٍ
اء َعلَى األ َْر ِ
اءُ .ك ُّل
ض أل ْ
سد فيه ُر ُ
َ َ
وح َح َياة م ْن تَ ْحت َّ َ
فَ َها أََنا آت ِبطُوفَ ِ َ
َما ِفي األ َْر ِ
وت.
ض َي ُم ُ

سفر التكوين 15 :7
يه روح حي ٍ
وح إِلَى ا ْل ُف ْل ِك ،اثْ َن ْي ِن اثْ َن ْي ِن ِم ْن ُك ِّل ج ٍ ِ ِ
اة.
َوَد َخلَ ْت إِلَى ُن ٍ
سد ف ُ ُ َ َ
َ َ

سفر التكوين 22 :7
ِ
ٍ ِ
ِ ِِ
ات.
س ِة َم َ
س َم ُة ُرو ِح َح َياة م ْن ُك ِّل َما في ا ْل َيا ِب َ
ُك ُّل َما في أَ ْنفه َن َ

سفر المزامير 17 :135
ِ
ان والَ تَسمعَ .كذلِ َك لَ ْي ِ
س
لَ َها آ َذ ٌ َ ْ َ ُ
س في أَف َْواه َها َنفَ ٌ
َ

سفر الجامعة 19 :3
ِ
ث لِ ْلب ِهيم ِة ،وح ِادثَ ٌة و ِ
س َم ٌة
أل َّ
َن َما َي ْح ُد ُ
ث لِ َب ِني ا ْل َب َ
اح َدةٌ لَ ُه ْمَ .م ْو ُ
ش ِر َي ْح ُد ُ َ َ َ َ
ت ه َذا َك َم ْوت َذا َكَ ،وَن َ
َ
َن ِكلَ ْي ِهما ب ِ
ِ ِ
س لِ ِ
سِ
اط ٌل.
يم ِة ،أل َّ
َ َ
إل ْن َ
َواح َدةٌ ل ْل ُك ِّلَ .فلَ ْي َ
ان َم ِزَّي ٌة َعلَى ا ْل َب ِه َ

سفر الجامعة 21 :3
ِ
ش ِر َه ْل ِهي تَصع ُد إِلَى فَوق؟ وروح ا ْلب ِه ِ
َس َف َل،
وح َب ِني ا ْل َب َ
َم ْن َي ْعلَ ُم ُر َ
يمة َه ْل ه َي تَ ْن ِز ُل إِلَى أ ْ
ْ
َ َْ
َُ َ َ َ
إِلَى األ َْر ِ
ض؟
وهذا شرحته بشيء من التفصيل في
هل سليمان يساوي البشر بالبهائم وينكر القيامة ؟ جامعة 21-19 :3

وواضح من كلمة رواخ في هذه االعداد تعني تنفس

ايضا كلمة نفس التي جاءت  749مرة منها  416بمعنى نفس وبمعنى كائنات حية
سفر التكوين 21 :1
َج َن ِ
ِ
ظام ،و ُك َّل َذو ِ
ق اهلل التََّن ِان َ ِ
ات األَ ْنفُ ِ
اس َها،
اض ْت ِب َها ا ْل ِم َياهُ َكأ ْ
َّاب ِة الَِّتي فَ َ
س ا ْلحيَّة الدَّب َ
َ
ين ا ْلع َ َ َ
فَ َخلَ َ ُ
ِ
ِِ
س ٌن.
ط ِائ ٍر ِذي َج َن ٍ
َو ُك َّل َ
اح َك ِج ْنسهَ .و َأرَى اهللُ ذل َك أ ََّن ُه َح َ

سفر التكوين 19 :2
السم ِ
ات ا ْلبِّري ِ
ض ُك َّل حيوا َن ِ
له ِم َن األ َْر ِ
ب ِ
َّة َو ُك َّل طُ ُي ِ
آد َم لِ َي َرى
الر ُّ
َو َج َب َل َّ
ض َرَها إِلَى َ
اإل ُ
َح َ
اء ،فَأ ْ
َ
َ ََ
ور َّ َ
ات َن ْف ٍ ٍ
اس ُم َها.
َما َذا َي ْد ُع َ
آد ُم َذ َ
وهاَ ،و ُك ُّل َما َد َعا ِب ِه َ
س َحيَّة فَ ُه َو ْ

سفر التكوين 10 :9
س ا ْلحي ِ
ِ
وش األ َْر ِ
ور َوا ْل َب َه ِائِم َو ُك ِّل ُو ُح ِ
َّة الَِّتي َم َع ُكِم :الطُّ ُي ِ
ض الَِّتي َم َع ُك ْمِ ،م ْن
َو َم َع ُك ِّل َذ َوات األَ ْنفُ ِ َ
ان األ َْر ِ
ين ِم َن ا ْل ُف ْل ِك َحتَّى ُك ُّل َح َي َو ِ
يع ا ْل َخ ِ
ض.
َج ِم ِ
ار ِج َ

سفر الالويين 46 :11

َّة تَسعى ِفي ا ْلم ِ
ور و ُك ِّل َن ْف ٍ ٍ
ِ
ِِ
ُّ
ب َعلَى األ َْر ِ
اء َو ُك ِّل َن ْف ٍ
ض،
س تَِد ُّ
هذ ِه َ
س َحي ْ َ
يع ُة ا ْل َب َهائم َوالط ُي ِ َ
ش ِر َ
َ
وغيرها وواضح انها تعني نفس حية
وكما قلت لم يأتي عدد فيه الكلمتين روح  +نفس للحيوان

ولكن االنسان استخدمت الكلمتين لشرح ان االنسان به روح ونفس وجسد في العهد القديم
سفر صموئيل األول 15 :1
فَأَجاب ْت ح َّن ُة وقَالت« :الَ يا ِ
س ِكراَ ،ب ْل
ام َأرَةٌ َح ِزي َن ُة ُّ
الرو ِح َولَ ْم أَ ْ
ش َر ْب َخ ْم ار َوالَ ُم ْ
َ َ
ََ َ َ
س ِّيدي .إِ ِّني ْ
ِ
ب.
الر ِّ
ام َّ
َس ُك ُ
أْ
ب َن ْفسي أ َ
َم َ
فحنة تتكلم ان بها روح ونفس
سفر أيوب 10 :12
ِِ
ِ
ش ِر.
وح ُك ِّل ا ْل َب َ
س ُك ِّل َحي َوُر ُ
الَّذي ِب َيده َنفَ ُ
وهذا العدد يميز شيء خطير جدا ان كل كائن حي بما فيه االنسان هو فيه نفس ولكن االنسان به
شيء يختلف عن الحيوان وهو وجود روح بشرية
سفر إشعياء 9 :26

وحي ِفي َد ِ
شتَه ْيتُ َك ِفي اللَّْي ِل .أ َْيضا ِبر ِ
ِ
ام َك ِفي
اخلِي إِلَ ْي َك أ َْبتَ ِك ُر .ألَنَّ ُه ِحي َن َما تَ ُك ُ
ِب َن ْفسي ا ْ َ
ُ
ون أَ ْح َك ُ
األ َْر ِ
س ُكوَن ِة ا ْل َع ْد َل.
س َّك ُ
ان ا ْل َم ْ
ض َيتَ َعلَّ ُم ُ
أيضا إشعياء يوضح ان لإلنسان هناك نفس به يشتهي وروح به يتعلم
سفر إشعياء 5 :42
اشرَها ،ب ِ
ِ
ق َّ ِ
اسطُ األ َْر ِ
ض َوَنتَ ِائ ِج َهاُ ،م ْع ِطي َّ
الش ْع ِب َعلَ ْي َها
الر ُّ
ه َك َذا َيقُو ُل اهللُ َّ
بَ ،خالِ ُ
الس َم َاوات َوَن ُ َ
اك ِن َ ِ
الس ِ
يها ُروحا:
س َمةَ ،و َّ
ين ف َ
َن َ
هذه فقط بعض األمثلة
وبالطبع العدد الشهير لخلقة االنسان
سفر التكوين 7 :2
ٍ
ِِ
ِ
آدم تَُرابا ِم َن األ َْر ِ
ب ِ
آد ُم َن ْفسا َحيَّة.
الر ُّ
َو َج َب َل َّ
ص َار َ
اإل ُ
س َم َة َح َياة .فَ َ
ضَ ،وَنفَ َخ في أَ ْنفه َن َ
له َ َ
والذي رغم عدم وجود كلمة رواخ اال انه يوضح ان يوضح ان االنسان يختلف عن الحيوان ان
الحيوان خلق بكلمة اما االنسان خلق ثم  +اضيف اليه نفخة من اهلل
ولهذا يوصف االنسان انه على صورة اهلل الن به روح نفخة من اهلل
سفر التكوين 26 :1

ال اهللُ« َ :ن ْع َم ُل ِ
س َم ِك ا ْل َب ْح ِر َو َعلَى طَ ْي ِر
َوقَ َ
ورِت َنا َك َ
سلَّطُ َ
س َ
ون َعلَى َ
ش َب ِه َنا ،فَ َيتَ َ
ان َعلَى ُ
اإل ْن َ
ص َ
يع الدَّبَّاب ِ
السم ِ
ب َعلَى األ َْر ِ
اء َو َعلَى ا ْل َب َه ِائِمَ ،و َعلَى ُك ِّل األ َْر ِ
ض».
ات الَِّتي تَِد ُّ
ضَ ،و َعلَى َج ِم ِ
َ
َّ َ
فاعتقد فهمنا جيدا ان كلمة روح لها عدة استخدامات منها روح وريح ونفس وأيضا حياة ولكن
اغلب استخدام لها بمعنى روح وكلمة نفس لها عدة استخدامات منها تنفس ونفس وحياة ولكن
اغلب استخدام لها نفس.
والكلمتين لم يستخدما اطالقا في العهد القديم معا كاشارة للحيوان ان به روح ونفس على االطالق
ولكن استخدموا للتوضيح ان الحيوان كائن حي يتنفس ويموت ويهلك فقط كروح حياة أي نفس
حية
اما عن االنسان فكثي ار استخدمتا الكلمتين معا لتأكيد ان االنسان هو ليس نفس حية او روح حياة
فقط بل هو روح حياة أي نفس حية وأيضا باإلضافة اليها شيء مميز جدا وهو روح هي نفخة
من اهلل وبموته تعود روحه هلل
سفر المزامير 4 :146
ود إِلَى تَُارِب ِهِ .في ذلِ َك ا ْل َي ْوِم َن ْف ِس ِه تَ ْهلِ ُك أَ ْف َك ُارهُ.
وح ُه فَ َي ُع ُ
تَ ْخ ُر ُج ُر ُ

سفر أيوب 11 :3
ِ
الر ِحِم؟ ِع ْن َدما َخر ْج ُ ِ
ِ
وح؟
ُسلِِم ُّ
َم ْت ِم َن َّ
الر َ
ت م َن ا ْل َب ْط ِن ،ل َم لَ ْم أ ْ
َ َ
ل َم لَ ْم أ ُ

سفر أيوب 18 :10
وح َولَ ْم تََرِني َع ْي ٌن!
ت ُّ
َخ َر ْجتَِني ِم َن َّ
« َفلِ َما َذا أ ْ
َسلَ ْم ُ
الر ِحِم؟ ُك ْن ُ
الر َ
ت قَ ْد أ ْ
ولم يقل وال مرة ان النفس تعود هلل ولكن الروح فقط

اال يطابق كل هذا ما قاله العهد الجديد عن ان االنسان روح ونفس وجسد؟
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 23 :5
السالَِم َن ْفس ُه يقَدِّس ُكم ِبالتَّم ِام .وْلتُ ْحفَ ْظ روح ُكم وَن ْفس ُكم وجس ُد ُكم َك ِ
املَة ِبالَ لَ ْوٍم ِع ْن َد
له َّ
َوِا ُ
َ َ
ُ ُ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ
ُ ُ ُ ْ
ِ
ع ا ْل َم ِسي ِح.
سو َ
َم ِجيء َرِّب َنا َي ُ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 12 :4
ضى ِم ْن ُك ِّل س ْي ٍ
َن َكلِم َة ِ
ق َّ
الن ْف ِ
ف ِذي َحد َّْي ِنَ ،و َخ ِ
ارقَ ٌة إِلَى َم ْف َر ِ
س
اهلل َح َّي ٌة َوفَ َّعالَ ٌة َوأ َْم َ
َ
أل َّ َ
اخ ،ومم ِّي َزةٌ أَ ْف َكار ا ْل َق ْل ِب وِني ِ
ِِ ِ
َّات ِه.
َو ُّ
َ
َ
الرو ِح َوا ْل َمفَاصل َوا ْلم َخ ِ َ ُ َ
لي الكثير ان اضيفه ولكن اكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

