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 احللقة السادسـة 

 القلب حيـن يصـح
_________________________ 

 

لعل أبرز ما جاء يف كتاب هللا عز وجل احلديث عن القلب. وقد طاملا تعرضنا من قبل للوظيفة اليت يقوم هبا قلب اإلنسان      
ب  ولالمتيازات اليت يتميز هبا , تلك اليت جعلها القرآن الكرمي مجلة مقّومات هذه امللكة اإلنسانية املدهشة. وكان ممّا ذكر�ه أن القل

هللا أشبه ما يكون حبوض �ر كبري يستقبل مياه روافد املعرفة من كل جانب ويستوعبها كلها ويوّحد أجزاءها وحيقق  كما وصفه كتاب
 بوحدهتا ذاته. 

فالقلب كما يعلمنا كتاب هللا هو مستودع املعارف وموطن اإلرادة وملكة الوجدان وموضع املسؤولية وبتعبري آخر نستطيع أن نقّرر      
لغة الوحي السماوي هو جوهر الشخصية اإلنسانية بكل ما تعنيه وترمز إليه من وعي ابملعارف وحتمل للمسؤولية وإرادة  أبن القلب يف

 عمل وموطن للضمري، ومركز للعواطف النبيلة وغري النبيلة. 

أو جاهًال وميكن أن يرتفع إىل عليني إىل القمة   والقلب يكون مؤمناً أو كافراً وطيباً أو خبيثاً وصادقاً أو منافقاً وذكياً أو غبياً وعاملاً      
 كما ينخفض إىل أدىن الدرجات فيكون صاحبه كاحليوان أو أضل سبيال ..

وقد اخرت� لفكرة هذا اليوم التحدث عن القلب الذي يرتفع إىل القمة. والقمة هذه هي اليت ترمز إىل اليقني الثابت واملعرفة الواعية      
إليها حني يصبح قادرًا على تلقي الوحي السماوي كما هو الشأن يف قلب املختار من األنبياء والرسل. فاهلل يعلم  واليت يرتفع القلب
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حيث جيعل رسالته وقد اختار هلذه الرسالة عبادًا من عباده مّكنهم من االرتفاع إىل القّمة يف النقاء واليقني وأعّدهم لتلقي املعارف 
 واحتوائها. 

نسان إىل هذا املستوى كان له القلب الذي يتميز ابلنقاء واليقني واإلرادة اخلّرية الصلبة والقدرة على استيعاب ما ال فإذا ارتفع اإل
 تستطيع القلوب الدنيا أن تستوعبه من املعارف. 

نزل به الروح األمني على ذلك أن الوحي الذي ينزل إىل الرسول املختار ال حتتمله غري القلوب الفائقة . يقول تبارك وتعاىل : "      
قلبك لتكون من املنذرين بلسان عريب مبني .". ويقول عز وجل أيضًا : " قل من كان عدوًا جلربيل فإنّه نزّله على قلبك إبذن هللا 

 مصدقاً ملا بني يديه وهدى وبشرى للمؤمنني .". 

ها أعلى درجات اليقني واملعرفة ... فهو يقوم بوظيفة أخرى والقلب حني يرتفع إىل القمة اليت يتلقى فيها وحي السماء وحيقق مع     
 .. هي وظيفة االتعاظ واالعتبار والقدرة على اإلفادة من وقائع التاريخ وأخبار األمم .. هبا يتعظ ومنها يتعلم اذا رزق النقاء واليقني .

له قلب أو ألقى السمع وهو  ك لذكرى ملن كانيقول عز وجل وهو يتحدث عن القلب املتميز ابلنقاء واليقني :" إّن يف ذل     
 ".. شهيد

وملا كان القلب يف لغة القرآن الكرمي هو الذي يعرف ويتذكر ويتعظ ويتحّمل املسؤوليات فقد وجب أن يكون لإلنسان قلب      
لك يقول تبارك وتعاىل صيته. ولذواحد أي شخصية واحدة مستقلة ال ازدواج فيها فال تضيع املسؤولية عند صاحبه وال تضطرب شخ

 ما جعل هللا لرجل من قلبني يف جوفه .""

والناس بقلوهبم على درجات من القرب والبعد عن قّمة النبّوة ... ويف وسع كل منهم أن يقرتب من هذه القمة ابلقدر الذي يراقب    
فيه نفسه فيحاسبها على كل ما يصدر عنها من خري أو شر . وابلرغم من أن االرتفاع إىل قمة النبوة مهمة ابلغة الصعوبة بل يكاد 

ا ال مينع أي فرد من الناس من السعي اجلاد واقتحام الصعوابت وبذل ما ميكن بذله من اجلهد لالقرتاب من يكون متعذر التحقق فهذ
 قمة النبوة . فاهلل ال يطلب املستحيل من عباده ولكنه يطالبهم ابلتقوى ما استطاعوا إىل ذلك سبيال . أوليس هو القائل : " واتّقوا هللا

ال يكّلف هللا نفسًا إال وسعها " املهم هو حسن النية واستخدام اإلرادة والعمل على مقاومة نزوات ما استطعتم " والقائل أيضًا : " 
 النفوس وشهواهتا. 



۳ 
 

وملا كان حسن النية هو مالك األمر كله يف احلياة الدنيا فإن العناية اإلهليةال تلبث حىت تزود صاحب هذه النية مبا ميّكنه من      
اليت تفصله عن قمة النبوة أو من اجتياز بعضها. فاهلل يف عون عبده ما دام العبد خملصاً يف التقرب منه بتطهري  اجتياز املسافة الشاسعة

نفسه ومغالبة وساوس الشيطان واستلهام قيم اخلري واحملبة والصدق . هذه هي سبيل القلوب اليت جعل هللا منها املمثلة احلقيقية 
 للشخصية اإلنسانية .

ن قد أحطنا جبانب من جوانب الوظيفة اليت أسندت إىل القلب وأدركنا الدور العظيم واملسؤول الذي يقوم به القلب يف هكذا نكو      
 احلياة الدنيا. 

 


