هل الكتاب يقول قلب الحكيم عن يمينه؟
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الشبهة

*** صدق وغصبن عنك الزم تصدق .هل القلب يمين!!! الجامعة إ  10ع  2قلب الحكيم عن يمينه وقلب
الجاهل عن يساره!

الرد

الحقيقة ال يوجد أي شبهة على االطالق واي انسان يعرف ان ما يقوله سفر الجامعة هنا هو تعبير رمزي
وتعبير القلب يستخدمه الكتاب المقدس كثيرا جدا وسفر الجامعة خاصة بمعنى رمزي عن رغبة واتجاه
وتفكير ومشاعر وغيرها واي معنى من هذا كافي إلنهاء الشبهة فلهذا سأكون مختصر في شرح الرد
لغويا
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
فالكالم ليس عن عضلة القلب بل عن توجه االنسان للخير أي اليمين ام للشر أي لليسار
ولهذا دائما يستخدم للتعبير عن توجه االنسان
سفر الملوك األول 23 :8
ض ِم ْن أَسَفل ،ح ِ
السم ِ
ِ
له ِإسر ِائيلَ ،ليس ِإ ٌ ِ
قَ ،و َال َعَلى األَْر ِ
ظ
ال« :أَُّي َها َّ
اف ُ
اء ِم ْن َف ْو ُ
ْ ُ َ
الر ُّب ِإ ُ ْ َ َ ْ َ
َوَق َ
له م ْثَل َك في َّ َ
اْلعه ِد و َّ ِ
ِ
يدك َّ ِ
ام َك ِب ُك ِل ُقُلوب ِِه ْم.
السائ ِر َ
الر ْح َمة لِ َع ِب َ
َْ َ
َم َ
ين أ َ
فهل يسيروا بقلوبهم ام بارجلهم؟ ولكن لتوضيح التوجه
سفر التكوين 28 :42
ِ
ينَ « :ما ه َذا
ال ِإل ْخ َوِت ِهُ« :رَّد ْت ِف َّض ِتي َو َها ِه َي ِفي ِع ْد ِلي»َ .ف َ
وب ُه ْم َو ْارَت َع ُدوا َب ْع ُ
ض ُه ْم ِفي َب ْعٍ َقائلِ َ
ط َار ْت ُقُل ُ
َفَق َ
َّ ِ
هللا ِبَنا؟».
الذي َصَن َع ُه ُ
فهل القلوب لها اجنحة مثل الطيور وتطير ام تعبير مجازي
سفر األمثال 2 :21

ِ
الر ُّب َو ِاز ُن اْلُقُل ِ
ُك ُّل ُ ِق ِ ِ
وب.
يم ٌة ِفي َع ْيَن ْي ِهَ ،و َّ
طُر اإل ْن َسان ُم ْس َتق َ
فهل الرب يوزن القلب ليحدد خير ام شر او توضيح لتوجه االنسان خير ام شرير؟
مع مالحظة هذا أيضا كالم سليمان .بل يقول في نفس السفر
سفر الجامعة 16 :1
أََنا َناجي ُت َقْل ِبي َق ِائ اال« :ها أََنا َق ْد عظُم ُت و ْازَد ْد ُت ِح ْكم اة أَ ْك َثر ِم ْن ُك ِل م ْن َكان َقبلِي عَلى أ ِ
يمَ ،وَق ْد َأرَ
َ
َ ْ َ
َْ
ُ
َ
َ ْ َ
ُور َشل َ
َ
َ
ير ِم َن اْل ِح ْك َم ِة َواْل َم ْع ِرَف ِة».
َقْل ِبي َك ِث اا
هل القلب له فم يتكلم وله عينين فير ؟ ام توضيح لتوجه؟
بل يقول أيضا
سفر الجامعة 4 :7
َقْلب اْلح َكم ِ
الن ْو ِحَ ،وَقْلب اْل ُج َّه ِ
اء ِفي َب ْي ِت َّ
ال ِفي َب ْي ِت اْل َفَر ِح.
ُ
ُ ُ َ
فما يقوله في العدد المستشهد به
ين ِه ،وَقْلب اْلج ِ
َ 2قْلب اْلح ِكيمِ ع ْن ي ِم ِ
اه ِل َع ْن َي َس ِارِه.
َ ُ َ
ُ َ
َ َ
أي ان الحكيم يهتم بالتوجه لليمين أي الشريعة وارضاء الرب الن اليمين دائما يقصد به القوة والخير
ولهذا قال الترجوم

"the heart of a wise man is to get the law, which was given by the right hand of
''the Lord; and the heart of a fool to get the goods of gold and silver:
قلب االنسان الحكيم هو يتجه الى الشريعة التي أعطيت بيمين الرب وقلب االحمق يتجه للبضائع من
الذهب والفضة
وأيضا نفس االمر قاله جاركي
"his wisdom is ready to incline him (the wise man) to the right hand way for his
''good; but the heart of a fool to pervert him from it.
والسبب ان هناك مقولة مشهور قديمة ان األشياء الحكيمة هي في اليد اليمين واالشياء الحمقاء هي في
اليد الشمال
things wise and prudent the right hand and things foolish the left hand.
Suidas in voce δεξια.
وهذا ما أكده المفسرين
بل حتى هذا المشكك المسلم عنده في اسالمه فكرة اهل اليمين أي اخيار واهل اليسار أي اشرار.
واخيرا اختم بان الرب يسوع وضح ان نفس المعنى ان البار يقف عن اليمين والشرير يقف عن اليسار
انجيل متى 25
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
اإل ْنس ِ ِ
ال ِئ َك ِة اْل ِق ِد ِ
س َعَلى ُكْرِس ِي َم ْج ِد ِه.
يع اْل َم َ
يس َ
ان في َم ْجده َو َجم ُ
ين َم َع ُهَ ،فحيَنئذ َي ْجل ُ
اء ْاب ُن ِ َ
َ 31و َم َتى َج َ

وبَ ،فيمِي ُز بع َضهم ِمن بعٍ َكما يمِي ُز َّ ِ
ِ
ِ
يع ُّ
اف ِم َن اْل ِج َد ِاء،
الراعي اْل ِخَر َ
ام ُه َجم ُ
الش ُع ِ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ
َ َُ
َم َ
َ 32وَي ْج َتم ُع أ َ
ِ
ِ ِِ ِ
اء َع ِن اْلَي َس ِار.
يم اْل ِخَر َ
اف َع ْن َيمينه َواْلج َد َ
َ 33ف ُيق ُ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ ِ
وت اْلم َع َّد َل ُك ْم م ْن ُذ َتأ ِْس ِ
يس اْل َعاَلمِ.
ول اْل َمل ُك لَّلذ َ
 34ثُ َّم َي ُق ُ
ُ
ين َع ْن َيمينهَ :ت َعاَل ْوا َيا ُمَب َاركي أَبيِ ،رثُوا اْل َمَل ُك َ ُ

والمجد هلل دائما

