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السؤال

لماذا أطلق الوحي اإللهي لقب الوحوش على الحيوانات فى بداية الخليقة قبل أن تصير متوحشة؟

الرد

باختصار اللفظ العبري ال يقول وحوش بمعنى حيوانات متوحشة ولكن مقصود به كائنات حية برية

سفر التكوين 1
 24وقال هللا « :لتخرج االرض ذوات أنفس حية كجنسها :بهائم ودبابات ووحوش ارض كاجناسها» .وكان
كذلك.
أوال كلمة وحش في اللغة العربية ليس بالشرط معناه حيوان كاسر سافك الدم ولكن وحوش جمع وحش
تعني حيوان بري غير مستأنس
لسان العرب
وحش (لسان العرب)
كسر على غير
الو ْحشُّ :
البّر مما ال َي ْستأْنس ُمؤنث ،وهو َو ْح ِش ّي ،والجمع ُو ُح ٌ
كل شيء من جواب َ
َ
وش ال ُي ّ
ِ
الو ْح ِ
ش.
حمار ْ
وح َش ٌّي ٌ
ذلك؛ ٌ
وثور َو ْحش ٌّي كالهما منسوب ِإلى َ
ش ِ
وح ِش ٌّي.
باإلضافة
حمار َو ْح ٍ
وحمار ْ
ٌ
ويقال ُ
فالقاموس وضح ان وحش مما ال يستأنس والحمار الوحشي الذي يأكل األعشاب وال يسفك الدم ولكن
يلقب وحشي ألنه بري غير مستأنس
ووحوش ارض هو المقصود به الحيوانات البرية الغير مستأنسة
فالعدد العبري يقول
) (IHOT+ויאמר

H559 said,

H5315 creature

נפׁש

H430 And God

אלהים

H2416 the living

חיה

H3318 bring forth

תוצא

H4327 after his kind,

למינה

H776 Let the earth

הארץ

H929 cattle,

בהמה

ורמׂש

H7431 and

H1961 and it was

ויהי

H4327 after his kind:

למינה

H776 of the earth

ארץ

H2416 and beast

וחיתו

creeping thing,
H3651 so.

כן׃

والتعبير العبري وحوش األرض
H776 of the earth

ארץ

فخايتوف اريتز וחיתו

H2416 and beast

كلمة خياتو من خي وهي حي وليس كائن متوحش
H2416

חַ י
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.
Total KJV occurrences: 502

فكلمة خي من مصدر خياه أي حياه وتعني خام (انسجة) طازج (نبات ماء سنة) قوي وأيضا كاسم
وبخاصة مؤنث مفرد ومذكر جمع حياة او شيء حي سواء لفظيا او مجازيا عمر حي شهية بري وحش
شركة جمع حياة كائن حي ....
من كلمة
فهي
وقال هللا « :لتخرج االرض ذوات انفس حية كجنسها :بهائم ودبابات واحياء ارض كأجناسها» .وكان
كذلك.
فهي كائن حي غير مروض يعيش ويتنفس ويجري على األرض
بل نفس الوصف أطلق على الكائنات البحرية زحافات ذات نفس حية
 20: 1و قال هللا لتفض المياه زحافات ذات نفس حية و ليطر طير فوق االرض على وجه جلد السماء
) (IHOT+ויאמר

H559 said,

waters

אלהים

H8318 the moving creature

ׁשרץ

H5774 may fly

H5921 above

יעופף

firmament

H430 And God

על

H8317 bring forth abundantly

יׁשרצו

H2416 that hath life,

H5315 that hath life,

נפׁש

H776 the earth

הארץ

חיה

H5921 in

על

המים

H5775 and fowl

ועוף

H6440 the open

פני

H8064 of heaven.

הׁשמים׃

فأيضا تعني وحوش بحرية او كائنات بحرية غير مستأنسة
ولكن عندما يصاحبها كلمة ارض أي يابسة فيقصد بها الكائنات البرية الغير مستأنسة
فعرفنا ان الكالم ليس له أي عالقة بسفك الدم

H4325 Let the

רקיע

H7549

والمجد هلل دائما

