هل للرياح خزائن؟ مزامير 7 :135
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Holy_bible_1

الشبهة

ال يمكن حجز الرياح في خزائن!!!
السحاب ِم ْن أَقَ ِ
1.ا ْلم ِ
اصي األ َْر ِ
يح ِم ْن َخ َزِائ ِن ِِ .مزمور
ضَّ .
الص ِانعُ ُب ُروقاً لِ ْل َمطَ ِر .ا ْل ُم ْخ ِر ُج ِّ
الر َ
صع ُد َّ َ َ
ُ ْ
)7 :135
أي طالب في العلوم يمكنِ أن يخبرك أن الرياح ال يمكن حجزها أو إنتاجها من خزائن!!!

الرد

الحقيقة واضح ان المشكك يتكلم فيما ال يدرك الن طلبة علوم ال تدرس الرياح وأسباب تكوينها
وغيره هذا مجال اخر .فما يقولِ الكتاب المقدس صحيح لفظيا وعلميا
ولتأكيد هذا سأقسم الرد لغويا وعلميا ومعنى العدد
لغويا
العدد يقول
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 7المصعد السحاب من أقاصي األرض .الصانع بروقا للمطر .المخرج الريح من خزائنِ.

سفر ارميا 10
إذا أعطى قوال تكون كثرة مياه في السماوات ويصعد السحاب من أقاصي األرض .صنع بروقا
للمطر وأخرج الريح من خزائنِ.
كلمة الريح
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).
رياح وتمثل بالنفس الرقيق او العنيف تنفس ومجازيا حياة غضب منطقة في السماء تمثل الروح
في الكائنات العاقلة هواء غضب تنفس شجاعة عقل ربع جانب روح رياح
فالكلمة ليس بالشرط رياح ولكن أيضا تعني روح

كلمة خزائنِ في العبري في العددين هي ميؤتسروتنو מאוצרותיו وهي من كلمة اوتسار
قاموس سترونج
H214
אוצר
'ôtsâr

o-tsaw'

From H686; a depository: - armory, cellar, garner, store(-house), treasure
(-house) (-y).
تخزين مستودع مخزن خزنة
قاموس برون
H214
אוצר
'ôtsâr
BDB Definition:
1) treasure, storehouse
1a) treasure (gold, silver, etc)
1b) store, supplies of food or drink
1c) treasure-house, treasury
1c1) treasure-house
1c2) storehouse, magazine
1c3) treasury
1c4) magazine of weapons (figuratively of God’s armoury)
1c5) storehouses (of God for rain, snow, hail, wind, sea)

Part of Speech: noun masculine
مكنز مخزن كنز ذهب فضة وغيره مخزن للمستلزمات كأكل وشرب بيت المكنز خزنة تجميع خزنة
السالح مخزن خزنة السالح ومجازيا سالح اهلل تجميع اهلل للمطر والثلج والبرد والرياح والبحر
فالكلمتين ممكن مخازن الروح او تجمعات الريح
فالكلمة لها معنى مجازي ولكن حتى لو تماشينا لفظيا فقط فالكلمة لغويا تعني مخزن وخزنة وأيضا
تعني تجميع من شيء معا في مكان واحد
كما وضح أيضا الكتاب ان المخزن بما فيِ من مخزون فاذا لم يكن فيِ تجمع من هذا الشيء
فهو ليس مخزن
سفر يوئيل 17 :1
ِ
اء .ا ْن َه َد َم ِت ا ْل َم َخ ِ
س ا ْلقَ ْم ُح.
ت َم َد ِرَهاَ .خلَ ِت األ ْ
وب تَ ْح َ
َعفَّ َنت ا ْل ُح ُب ُ
از ُن ألَنَّ ُِ قَ ْد َي ِب َ
َه َر ُ
فاستخدمت في نفس السفر بمعنى تجمع
سفر المزامير 7 :33
َه َراء.
َي ْج َمعُ َك َند أ َْم َواهَ ا ْل َي ِّم َ .ي ْج َع ُل اللُّ َج َج ِفي أ ْ
بمعنى مياه مجمعة
بل كما وضح الكتاب ان تجميع ليس المياه فقط بل تجمع الثلج والبرد يسمى خزائن
سفر أيوب 22 :38

ِ َّ
ت َم َخ ِ
از َن ا ْل َب َرِد،
ص ْر َ
«أ ََد َخ ْل َ
ت إِلَى َخ َزائ ِن الث ْل ِج ،أ َْم أ َْب َ
ففهمنا ان المعنى اللغوي مخون أي تجمع من شيء
فلهذا العدد لغويا عندما يقول خزائن الرياح هو يقصد تجمع الرياح
وهنا نتساءل ما هو تجمع الرياح او مخزون الرياح؟
ولإلجابة على هذا ندرس الجزء الثاني

علميا
وقد شرحت سابقا باختصار موضوع يتعلق بهذا االمر في
هل اخطأ الكتاب المقدس في وصف ان السحاب غبار
وأيضا
العلوم المائية والكتاب المقدس
ففي البداية ندرس الرياح باختصار شديد وكيف تتكون او بمعنى اخر المخزن الذي تنطلق منِ
مخزن الريح علميا هو منطقة الضغط المرتفع فالرياح تنشأ من منطقة يكون ضغط الهواء فيها
مرتفع ويتجِ الى منطقة ضغط منخفض ويتغير سرعتِ باختالف الضغط

JetStream (2008). "Origin of Wind". National Weather Service Southern
Region Headquarters.

فمنطقة الضغط المرتفع هي مخزن الريح ألنها ضغط هوائي مرتفع
فمنطقة الضغط العالي هذه التي اختزن بها هواء زائد عن المعدل الطبيعي هي مخزن لِ تطلقِ
لمنطقة الضغط المنخفض وأفضل تشبيِ لها ببالونة عندما تمتلي بهواء فيكون ضغط الهواء اعلى
من المحيط الذي ضغطِ اقل أي منخفض ولهذا لو تركت بدون غلق تسرع في اخراج الهواء
بطريقة تشبِ الرياح.
ومنطقة الضغط المرتفع هذه التي تسمى  high-pressure areaهي تتكون غالبا بسبب ان
منطقة تنخفض فيها الحرارة فيرتفع فيها الضغط وتتحرك مبتعدة بسبب دوران األرض وغيره من

العوامل فترتفع حرارتها قليال فيصبح الضغط مرتفع او بسبب نزول هواء بارد من منطقة مرتفعة
كجبل ارتفاع ما بين  8الى  15كم
مثلما يحدث عادة من رياح متجهة من الغرب للشرق في جبال روكي

فمنطقة الضغط المرتفع هذه التي تخرج منها الرياح هي علميا خزنة الرياح

وأخي ار ما يقولِ العدد
سفر المزامير 7 :135

السحاب ِم ْن أَقَ ِ
ا ْلم ِ
اصي األ َْر ِ
يح ِم ْن َخ َزِائ ِن ِِ.
الر ِ
ضَّ .
الص ِانعُ ُب ُروقًا لِ ْل َم َ
ط ِر .ا ْل ُم ْخ ِر ُج ِّ
صع ُد َّ َ َ
ُ ْ

سفر إرميا 13 :10
السحاب ِم ْن أَقَ ِ
ات ،وي ِ
ون َكثْرةُ ِمياه ِفي َّ ِ
اصي األ َْر ِ
ص َن َع
إِ َذا أ ْ
صع ُد َّ َ َ
َعطَى قَ ْوالً تَ ُك ُ َ َ
الس َم َاو َ ُ ْ
ضَ .
يح ِم ْن َخ َزِائ ِن ِِ.
ُب ُروقًا لِ ْل َم َ
َخ َر َج ِّ
ط ِرَ ،وأ ْ
الر َ

سفر إرميا 16 :51
السحاب ِم ْن أَقَ ِ
ات ،وي ِ
ون َكثْرةُ ِمياه ِفي َّ ِ
اصي األ َْر ِ
ص َن َع
إِ َذا أ ْ
صع ُد َّ َ َ
َعطَى قَ ْوالً تَ ُك ُ َ َ
الس َم َاو َ ُ ْ
ضَ .
يح ِم ْن َخ َزِائ ِن ِِ.
ُب ُروقًا لِ ْل َم َ
َخ َر َج ِّ
ط ِرَ ،وأ ْ
الر َ
االعداد تتكلم عن عظمة عمل الرب وخالئقِ التي تشهد على هذا من وقت خلقتها
ولها معنى مباشر ومعنى رمزي
المعنى المباشر هو كما شرحت سابقا يتكلم عن أمور علمية رائعة اكتشفها العلم الحديث مثل
تكوين السحاب والمصر والرياح
فعندما يقول
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 6 :135كل ما شاء الرب صنع في السماوات و في االرض في البحار و في كل اللجج
 7 :135المصعد السحاب من اقاصي االرض الصانع بروقا للمطر المخرج الريح من خزائنِ
هنا الكتاب يوضح ان البخر من المسطحات المائية يصعد الي فوق وهو الذي يكون السحب وهذه
السحب عندما يحدث فيها بروقا تنزل المطر وهذا وصف ايضا دقيق ان البروق تسبب مطر وليس
العكس وهو ايضا يتاثر بحركة الرياح
فبالفعل نعلم حاليا ان السحب تتكون نتيجة بخر المياه ونفهم قوانين تكوين السحب ولكن قبل ان
نفهم هذا الكتاب المقدس شرحِ بدقة
وايضا ما يحرك السحاب هو الرياح وهذه الرياح هو شيء خلقِ الرب عن طريق نظام تكون
منطقة ضغط عالي تصبح مخزن للرياح ينطلق منها
فهذا وصف دقيق لتكوين السحب والرياح ايضا
فاعتقد أي انسان امين يجب ان يعترف بدقة وروعة ووحي الكتاب المقدس
ولكن أيضا لِ معنى رمزي رائع عن الروح
من تفسير ابونا تادرس يعقوب واقوال اإلباء
أي قدم لإلنسان كل احتياجاته المنظورة (البروق والمطر) وغير المنظورة (الريح وخزائنه)!

يح
يبرق فينا فيهبنا روح االستنارة ،ونكتشف أسرار حب اهلل وامكانياته .ويهبنا عطية روحه القدوس كر ٍ
تهب حيث تشاء وال نعرف من أين تبدأ وال إلى أين تنتهي (يو .)18 :3
ّ
فإن اهلل "صنع بروقًا للمطر وأخرج الريح من خزائنِ".
هل الرياح األرضية موجودة في خزائن؟ كيف يمكننا أن نقول ذلك إن كنا في واقع
األمر ال نعرف ما هي مكونات أو طبيعة هذه الرياح التي تهب على األرض؟ ومع ذلك فتوجد
خزائن للريح ،أي خزائن لألرواح" :روح الحكمة والفهم ،روح اإلرشاد والقوة ،روح العلم والرحمة،
أيضا من خالل الكتاب المقدس أن
روح مخافة الرب" "روح القوة والمحبة والنصح" ،ويمكنك أنت ً
تُ َك ّون وتُ ِعد قائمة لهذه الرياح (األرواح) .هذه األرواح موجودة في خزائن (كنوز) ،فما هي هذه
الكنوز؟ "فيِ توجد الكنوز الخفية للحكمة والمعرفة".
أيضا تخرج هذه الرياح ،هذه األرواح ،لتصنع من
إ ًذا هذه الخزائن موجودة في السيد المسيح :ومنه ً
مؤمنا ،ولتعطي لثالث معرفة ،ولرابع محبة اهلل" :فإنِ لواحد يعطى بالروح
الواحد
حكيما ،ومن اآلخر ً
ً
كالم حكمة ،وآلخر علم بحسب الروح الواحد ،وآلخر إيمان بالروح الواحد" ( 1كو .)8 :12
أيضا بنعمة اهلل ،لنا رجاء أن نبلغ إلى هذه الخزائن .حيث توجد خزائن عديدة ،فربما يكون هناك
نحن ً
تبعا للصف الذي سوف نوجد فيه في القيامة من األموات].[217
أماكن راحة مختلفة في خزائن اهللً ،
هذا ما أريد أن أقوله :ستكون القيامة من األموات بحسب الصفوف ،ألن الرسول يقول" :كل واحد
إلى صفِ مكانِ) الخاص".

بما أن هذه الصفوف ال تكون مختلطة بال نظام ،فإن هذا الصف سيكون في خزينة من خزائن اهلل،
والصف اآلخر في خزينة أخرى هلل ،وهكذا الثالث والرابع .جميع هذه الخزائن توجد في خزينة واحدة،
لذلك يقول بولس الرسول" :فيِ توجد الخزائن الخفية للحكمة والمعرفة" .كما أنه بامتالكي الآللئ
ضا
الكثيرة استطعت من خاللها (ببيعها) أن أحصل على اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن ،هكذا أي ً
يمكنني أن أبلغ إلى خزينة الخزائن ،إلى رب األرباب وملك الملوك ،حينما أصير مستحقًا لنوال
األرواح الخارجة من خزائن اهلل ،ألنه "أخرج الريح من خزائنِ].]"[218

والمجد هلل دائما

