هل الكتاب المقدس نقل من المصرية
القديمة ان القلب مصدر األفكار تك 4
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الشبهة

الكتاب المقدس كثي ار جدا ما يتكلم عن ان القلب مصدر األفكار وليس المخ
سفر التكوين 5 :6
ان َق ْد َك ُثَر ِفي األَْر ِ
َن َشَّر ِ
اإل ْن َس ِ
َن ُك َّل َت َص ُّو ِر أَ ْف َك ِار َقْل ِب ِه ِإَّن َما ُه َو ِش ِر ٌير ُك َّل َي ْو ٍم.
ضَ ،وأ َّ
الر ُّب أ َّ
َوَأرَى َّ

سفر األمثال 21 :19
ِ
ِ
ِفي َقْل ِب ِ
اإل ْن َس ِ
الر ِب ِهي َت ْثُب ُت.
ورُة َّ
ان أَ ْف َك ٌار َكث َيرٌة ،لك ْن َم ُش َ
َ
إنجيل متى 19 :15
َن ِمن اْلَقْلب َت ْخرج أَ ْف َكار ِش ِريرٌةَ :ق ْتلِ ،ز ِ
يف.
قِ ،سْرَقةٌَ ،ش َه َاد ُة ُز ٍ
ورَ ،ت ْج ِد ٌ
أل ْ َ
نى ،ف ْس ٌ
ُُ ٌ
َ
ٌ ً
وهذا خطأ منقول عن الحضارة المصرية التي كانت تنادي بان القلب مصدر األفكار وكانت تعتقد
محاسبة االنسان بان يوضع قلبه في ميزان

الرد

الحقيقة ال يوجد أي شبهة على االطالق واي انسان يعرف ان ما يقوله الكتاب المقدس عن القلب
هو تعبير رمزي عن التوجه والمشاعر والشهوات وتعبير القلب يستخدمه الكتاب المقدس كثي ار جدا
بمعنى رمزي عن رغبة واتجاه وتفكير ومشاعر وغيرها واي معنى من هذا كافي إلنهاء الشبهة
فلهذا سأكون مختصر في شرح الرد
لغويا
يوجد اكثر من كلمة في اللغة العبرية تعبر عن قلب ولكن الكلمة المستخدمة في الكتاب المقدس
هي كلمة عديدة االستخدام وال تعني قلب فقط

كلمة البي في العبري التي ترجمت قلب هي
H3820
לֵב
lêb

labe
A form of H3824; the heart; also used (figuratively) very widely for the
feelings, the will and even the intellect; likewise for the centre of anything:
-

+ care for, comfortably, consent, X considered, courag [-eous], friend

[-ly], ([broken-], [hard-], [merry-], [stiff-], [stout-], double) heart ([-ed]), X
heed, X I, kindly, midst, mind (-ed), X regard ([-ed)], X themselves, X
unawares, understanding, X well, willingly, wisdom.
Total KJV occurrences: 598
القلب وتستخدم أيضا مجازيا على نطاق متسع جدا للمشاعر واإلرادة وحتى التفكير كذلك لمركز
أي شيء رعاية مريح موافقة نظر صديق حنون عقل اتباع نفس غير مدرك فهم إرادة تصميم
.حكمة
وأيضا يقول نفس االمر قاموس برون
H3820

לב
lêb
BDB Definition:
1) inner man, mind, will, heart, understanding
1a) inner part, midst
1a1) midst (of things)
1a2) heart (of man)
1a3) soul, heart (of man)
1a4) mind, knowledge, thinking, reflection, memory
1a5) inclination, resolution, determination (of will)
1a6) conscience
1a7) heart (of moral character)
1a8) as seat of appetites
1a9) as seat of emotions and passions
1a10) as seat of courage
Part of Speech: noun masculine
A Related Word by BDB/Strong’s Number: a form of H3824

Same Word by TWOT Number: 1071a
بل حتى في ابسط ترجمة جوجل

فالكالم ليس عن عضلة القلب بل عن توجه االنسان بما فيه ضميره وفكره وداخله أي باطنه
ولهذا دائما يستخدم للتعبير عن توجه االنسان
سفر الملوك األول 23 :8
اء ِم ْن َفوق ،والَ عَلى األَر ِ ِ
السم ِ
ِ
الر ُّب ِإله ِإسرِائيلَ ،ليس ِإ ٌ ِ
َسَف ُل،
ال« :أَُّي َها َّ
ْ ُ َ َ
ْ
ُ َْ َ ْ َ
ض م ْن أ ْ
َوَق َ
له م ْثَل َك في َّ َ
ظ اْلعه ِد و َّ ِ
ِ
يدك َّ ِ
ِ
ين أَمام َك ِب ُك ِل ُقُلوب ِ
ِه ْم.
الر ْح َمة لِ َع ِب َ
َحاف ُ َ ْ َ
السائ ِر َ َ َ
فهل يسيروا بقلوبهم ام بارجلهم؟ ولكن لتوضيح التوجه

سفر التكوين 28 :42
َفَقال ِإل ْخوِت ِه« :رَّد ْت ِف َّ ِ
طار ْت ُقُلوبهم وارَتعُدوا بع ُضهم ِفي بع ٍ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ين:
ض َقائل َ
َْ
ضتي َو َها ه َي في ع ْدلي»َ .ف َ َ
ُ
َ َ
ُُْ َ ْ َ َْ ُْ
َّ ِ
هللا ِبَنا؟».
« َما ه َذا الذي َصَن َع ُه ُ
فهل القلوب لها اجنحة مثل الطيور وتطير ام تعبير مجازي
أيضا يقول
سفر الجامعة 16 :1
ِ
ظم ُت و ْازَد ْد ُت ِح ْكم ًة أَ ْك َثر ِم ْن ُك ِل م ْن َكان َقبلِي عَلى أ ِ
يم،
َ ْ َ
أََنا َن َ
ُ
َ
اجْي ُت َقْل ِبي َقائ ًالَ « :ها أََنا َق ْد َع ُ ْ َ
ُور َشل َ
َ
َ
ير ِم َن اْل ِح ْك َم ِة َواْل َم ْع ِرَف ِة».
َوَق ْد َأرَى َقْل ِبي َك ِث ًا
هل القلب له فم يتكلم وله عينين فيرى؟ ام توضيح لتوجه؟
بل يقول أيضا
سفر الجامعة 4 :7
َقْلب اْلح َكم ِ
الن ْو ِحَ ،وَقْلب اْل ُج َّه ِ
اء ِفي َبْي ِت َّ
ال ِفي َبْي ِت اْل َفَر ِح.
ُ
ُ ُ َ
فهل القلب يسير ويذهب لبيوت؟
فالتعبيرات هي مجازية تعبر كما قلت عن شهوات واتجاه ومشاعر وامور داخلية
فاألعداد المستشهد بها

سفر التكوين 5 :6
ان َق ْد َك ُثَر ِفي األَْر ِ
َن َشَّر ِ
اإل ْن َس ِ
َن ُك َّل َت َص ُّو ِر أَ ْف َك ِار َقْل ِب ِه ِإَّن َما ُه َو ِش ِر ٌير ُك َّل َي ْو ٍم.
ضَ ،وأ َّ
الر ُّب أ َّ
َوَأرَى َّ
فواضح انه تعبير بالغي الن القلب ليس كامي ار تصور ولكن يقصد الشهوات
سفر األمثال 21 :19
ِ
ِ
ِفي َقْل ِب ِ
اإل ْن َس ِ
الر ِب ِهي َت ْثُب ُت.
ورُة َّ
ان أَ ْف َك ٌار َكث َيرٌة ،لك ْن َم ُش َ
َ
إنجيل متى 19 :15
َن ِمن اْلَقْلب َت ْخرج أَ ْف َكار ِش ِريرٌةَ :ق ْتلِ ،ز ِ
يف.
قِ ،سْرَقةٌَ ،ش َه َاد ُة ُز ٍ
ورَ ،ت ْج ِد ٌ
أل ْ َ
نى ،ف ْس ٌ
ُُ ٌ
َ
ٌ ً
الكالم واضح عن الشهوات
أيضا الكتاب المقدس كثي ار تكلم عن العقل كمنبع االفكار
سفر التثنية 29 :32
َلو عَقُلوا َل َف ِطُنوا ِب ِ
َمُلوا ِ
آخَرَت ُه ْم.
هذ ِه َوَتأ َّ
ْ َ
سفر صموئيل األول 33 :25
ِ ِ ِ ِ
ِِ
الدم ِ
ِ َّ ِ
ِ
اء َواْن ِتَقا ِم َي ِدي لَِن ْف ِسي.
َو ُمَب َار ٌك َعْقُلكَ ،و ُمَب َارَك ٌة أَْنت ،ألَنك َمَن ْعتني اْلَي ْوَم م ْن إ ْتَيان َ
سفر يهوديت 6 :11

َه ُل اْل َع ْص ِر ُكُّل ُه ْم َي ْعَل ُمو َن أََّنك أَْن َت َو ْح َد َك َصالِ ٌح َو َجَّب ٌار
أل َّ
اع ِفي َج ِم ِ
ُم ِم َوأ ْ
اء َعْقلِ َك َق ْد َش َ
َن َذ َك َ
يع األ َ
يع ممَل َك ِت ِه وحسن ِسي ِ
ِ
ِ
يع األَ َقالِيمِ،
ور ِفي َج ِم ِ
است َك َم ْش ُه ٌ
َُْ ُ َ َ
في َجم ِ َ ْ
سفر المزامير 10 :2
وك َت َعَّقُلواَ .تأََّدُبوا َيا ُق َضا َة األَْر ِ
ض.
اآلن َيا أَُّي َها اْل ُمُل ُ
َف َ
سفر المزامير 8 :94
ِ
اء ِفي َّ
الش ْع ِبَ ،وَيا ُج َهالَ ُء َم َتى َت ْع ِقُلو َن؟
ا ْف َه ُموا أَُّي َها اْلُبَل َد ُ
سفر يشوع بن سيراخ 27 :13
ِ
ِ
ق ِب َعْق ٍلَ ،فالَ َي ْج َعُلو َن لِ َكالَ ِم ِه َم ْو ِض ًعا.
َي ِز ُّل اْل ُم َت َواض ُع َفُي َوبِ ُخوَن ُهَ .يْنط ُ
إنجيل مرقس 34 :12
ِ ِ
َج َ ِ
َن
َحٌد َب ْع َد ذلِ َك أ ْ
ال َل ُهَ« :ل ْس َت َب ِع ً
يدا َع ْن َمَل ُكوت هللا»َ .وَل ْم َي ْج ُسْر أ َ
آه َي ُسو ُع أََّن ُه أ َ
َفَل َّما َر ُ
اب ب َعْقلَ ،ق َ
َي ْسأََل ُه!
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 1 :12
هللا أَن ُتَق ِدموا أَجساد ُكم َذ ِبيح ًة حَّي ًة مَقَّدس ًة مر ِضَّي ًة ِعْند ِ
اإل ْخوُة ِب ْأر َف ِة ِ
هللاَِِ ،ب َاد َت ُك ُم
َ
ْ
َ َ ُ َ َْ
َفأَ ْطُل ُب ِإَلْي ُك ْم أَُّي َها ِ َ َ
ُ َْ َ ْ
اْل َعْقلَِّيةَ.
والذهن أيضا
إنجيل لوقا 45 :24

ِحيَن ِئ ٍذ َف َت َح ِذ ْهَن ُه ْم لَِي ْف َه ُموا اْل ُك ُت َب.
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 19 :14
ِ ِ ِ
َن أ ََت َكَّل َم
يد أ ْ
يسةٍ ،أ ُِر ُ
َولك ْن ،في َكن َ

آخ ِرين أَي ًضا ،أَ ْك َثر ِم ْن ع ْشرِة آالَ ِ
ات ِب ِذ ْه ِني لِ َكي أ ِ
ف
س َكلِ َم ٍ
ْ َ
ُعل َم َ َ ْ
َ َ
َ
َخ ْم َ

ان.
َكلِ َم ٍة ِبلِ َس ٍ
فالحقيقة على عكس ما ادعى المشكك الكتاب المقدس وضح ان هناك شهوات قلبية وأفكار عقلية
وذهنية .وهذا ال يوجد فيه أي شيء علمي خطأ
ولكن الكتاب فرق ووضح انه يوجد انفعاالت وشهوات يشترك العقل والقلب والنفس
إنجيل لوقا : 2710
له َك ِم ْن ُك ِل َقْل ِب َكَ ،و ِم ْن ُك ِل َن ْف ِس َكَ ،و ِم ْن ُك ِل ُق ْدَرِت َكَ ،و ِم ْن ُك ِل
ال« ُ :ت ِح ُّب َّ
َفأ َ
الر َّب ِإ َ
َج َ
اب َوَق َ
ِف ْك ِر َكَ ،وَق ِر َيب َك ِم ْث َل َن ْف ِس َك».
ولوقا الطبيب فرق بين الفكر والنفس والقلب
بل الحقيقة االكتشافات العلمية الحديثة تؤكد ما قاله الكتاب المقدس عن وجود اكثر من مصدر
لالفكار
فاكتشاف ان هناك موجات كهربية تصدر من بعض األعضاء مثل القلب تؤثر على تفكير االنسان
واستقباله للكلمات والق اررات التي يتخذها واالحاسيس وشخصية االنسان

https://www.newscientist.com/article/mg24632881-300consciousness-isnt-just-the-brain-the-body-shapes-your-senseof-self/?utm_source=NSNEW&utm_campaign=91ebcccfeensnew_260520&utm_medium=email&utm_term=0_e65fab71ff91ebcccfee-377517503

Garfinkel, now at the University of Sussex, UK, discovered that our
bodies have more influence over our minds than you might imagine.
“Our thoughts, feelings and behaviours are shaped in part by the
internal signals that arise from our body,”
فاألفكار هي تفاعل بين أعضاء الجسم
وطبعا على راسها القلب الذي يؤثر على تفكير المخ فقلب االنسان يفكر كما قال الكتاب اتضح
انها صحيحة واألفكار بخاصة التي تمثل الشهوات واالنفعاالت تصدر من القلب قبل العقل

والمجد هلل دائما

