[القلب والعقل]
قال -صلى هللا عليه وسلم(( :-أال وإن يف اجلسد مضغة ،إذا صلحت صلح اجلسد كله ،وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال
وهي القلب)) ،بعضهم ميثل القلب ابمللِك ،واألعضاء ابلرعية ،وأن هذا امللك إذا أمر هذه الرعية امتثلت.
والقلب الذي هو هبذه املثابة هو حمل العقل الذي هو مناط التكليف .وهذه مسألة كربى ،مسألة حمل العقل من البدن مسألة
كبرية جدا ،ومعضلة من املعضالت ،فالنصوص الشرعية كلها ختاطب القلب ،مع أهنا تقرر أن مناط التكليف العقل ،قال
النيب -عليه الصالة والسالم(( :-رفع القلم عن ثالثة :واجملنون حىت يعقل ،))...فهناك ارتباط بني القلب والعقل ال حمالة.
يعين :من نظر إىل النصوص جزم هبذا وقطع به بدون تردد؛ ولذا يقرر أهل العلم أن حمل العقل القلب .ويشكل على هذا من
حيث الواقع ،أنه لو ن ِقل قلب من إنسان إىل إنسان ما أتثر املنقول إليه أبفكار املنقول منه ،ولو تعرض الرأس خللل أتثر العقل
وإن كان القلب سليما ،فاعال ،فهذا إشكال .لكن هل من أجل هذا اإلشكال نقضي على النصوص اليت منها قوله -تعاىل-
وب الَّ يه ْف هقهو هن ِهبهاه} [سورة األعراف]179:؟ هل ميكن أن نقضي على مثل هذا وعلى اجلمع بني النصوص اليت
 { :هَل ْم ق ل ٌ
ختاطب القلب ،وجتعل مناط التكليف العقل مما يدل على أهنما شيء واحد ،أو أحدمها ظرف ،والثاين مظروف ،كل النصوص
على هذا؟ هل نقضي عليها مبثل قوَلم" :إن القلب قد يكون سليما والعقل خمتال أو العكس؟ قد يكون القلب سقيما من
اتما -
الناحية الطبية ،والعقل سليما الذي هو مناط ومتعلق التكاليف الشرعية .هل نقول :إن العقل شيء مستقل استقالال ًّ
كما يقوله األطباء -عن القلب الذي هو املضغة؟ حىت قرر بعضهم :أن هناك قلبا متعلقا ابلبدن ،قلب حمسوس ،وهو املضغة،
وقلب متعلق ابلشعور- ،وهو املعقول الالحمسوس -املتعلق ابلدماغ .هذا يقوله بعضهم.
لكن احلديث يقول يف اجلسد ،ومضغة يعين :حمسوسة ،وهذا واقع القلب املعروف املعلق يف داخل القفص الصدري .يعين:
إذا فتح الرأس يوجد فيه مضغة تعرف ابلقلب؟ إبمجاع األطباء ال؟ فهذا احلديث الصحيح املتفق عليه يقرر أن القلب الذي
يتعلق به الصالح والفساد هو هذه املضغة؟ وهل مع هذا البيان ما يتاج إليه من بيان ،مع النصوص األخرى الواردة يف
الكتاب والسنة؟ ال .يعين :وإن قلنا بقول -هو رواية عن اإلمام أمحد -أن له اتصاال ابلدماغ ،حمله القلب وله اتصال
ابلدماغ ،مبعىن :أنه يتأثر بتأثر الدماغ وبذلك جتتمع األقوال ،ويكون احملل األصلي ،واملقر األصلي للعقل هو القلب ،ويكون
هناك مؤثر آخر وهو الدماغ .وذلك كما يرتكب الكهرابء من السالب واملوجب ،وال ميكن أن يقوم الكهرابء بواحد منهما.
وعلى كل حال القول َّ
احملقق أن العقل حمله القلب كما يقرره عامة أهل العلم.

