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 املفهوم الكتابي والنسكي للقلب             

 

 يافة األنبا هرمينانإعداد      

 

 متهيد:

األعضاء من السهل على َعاِلم التشريح أو َعاِلم وظائف األعضاء أن ُيحدِّد 

املختلفة اليت للجسم البشري، وأن يدرس البناء التشرحيي لكل عضو ووظائفه 

ولكن يف املقابل يواجه الَعاِلم النفسي مهمة أصعب؛ فهو عليه أن  ،املتعددة

ما مكانه، إُيحلِّل وُيصنِّف األحاسيس واالنفعاالت املختلفة، لُيحدِّد، على قدر 

ن القسم وما يصدر ع ؛ أي اجلسد،انلإلنس سم املاديقن المنها يصدر ع

؛ أي النفس والروح، ويقارن التكوين العقلي مع التأثريات اليت منهمادي الال

 تؤثِّر فيه.

ويف نفس )اجلسد( ا، هو كائن متعدد الوجوه، فهو مادي فاإلنسان، جوهريًّ

. ولكنه على الرغم من ذلك هو شخص )النفس والروح(مادي به قسم الالوقت 

 ا، وهذا جعله خملوًق(1: 5؛ 62: 1)تكواحد قد خلقه اهلل على صورته ومثاله 

ة. فالبصر خمتلف ّدله وظائف ِع )املادي(. ومن الواضح أن جسد اإلنسان افريًد

عن السمع، ولكن اجلهاز العصيب، مع كونه خمتلف يف التكوين، ومنفصل 

ا؛ وهذا ينطبق على نًيا، إاّل أنه متصل بكليهما وظيفيًّعن العني واألذن مكا

 بقية األعضاء ووظائفها.       

ورمبا من األفضل أيًضا أن ننظر إىل القسم الالمادي يف اإلنسان بنفس 

الطريقة. فالنفس، الروح، العقل، القلب، الضمري واإلرادة كلها وجوه للطبيعة 

ة كبرية يف أن ُنميِّز مكان وعمل مادية لإلنسان، ولكننا نواجه صعوبالال

. لقد استطاع العلماء اوظيفيًّكٍل منها، ولكننا ال نستطيع أن نفصل بينهم 

، وهذا أدى إىل عالج اظيفيًّووا التعرُّف على كل مكونات املخ تشرحييًّ
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الوظيفة العليا الذي هو  ،الكثري من أمراضه، ولكنهم يف حبثهم عن العقل

أين فمثاًل؛ الوعي، ازالوا يقفون أمام لغز كبري. اكتشفوا أنهم م ،لمخل

أين مركزها؟ وكيف  ،مركزه؟ وماذا يعمل على وجه التحديد؟ االنفعاالت

ب وملاذا نكره؟ وهذا جيعلنا نتساءل ما الوظيفة احلقيقية تتكون؟ ملاذا ُنِح

 ىللعقل؟ هل هي متغريات كيميائية، أم نشاط كهربائي، أم أن هناك قو

 فها هلا عالقة بالنفس والروح؟أخرى تقف خل

د العلماء مكانه يف لقد كان العقل، حمل خالف على مر العصور. فقد حّد

عليا املخ، ولكنه يف القديم مل يكن كذلك. فقد كان القلب حيتل املكانة ال

ا، هو ذلك العضو القابع يف التجويف الصدري بني يف اإلنسان. فالقلب، تشرحييًّ

اليد. ويعمل كمضخة للدم، ُمستقِباًل إياه من األوردة الرئتني، حبجم قبضة 

حاماًل ثاني أكسيد الكربون، ويضخه مرة أخرى لكل أعضاء اجلسم عن 

ا جني. وهو يف هذا يستطيع أن ينبض تلقائيًّطريق الشرايني، حاماًل األكُس

نبضة يف  55حتى ولو متزقت األعصاب األخرى. والقلب ينبض فى املتوسط 

يف  مليون نبضة يف السنة. عمل القلب هذا يستهلك طاقًة 04تقريًبا  الدقيقة؛ أي

كجم، لسطح مبنى  54، يزن تقريًبا اكل ساعة كافية ألن ترفع إنساًن

 25ساعة ألن ترفع عربة، تزن  16يتكون من ثالث طوابق. طاقة كافية يف 

عام تكفي لرفع  54، إىل مسافة قدم فوق سطح األرض. أو طاقة خالل اطنًّ

 .(1)أكرب سفينة حربية عائمة فوق سطح املياه

حتى إن .  (6)ونتيجة لوضعه متوسًطا اجلسم، كان كناية ملركز اإلنسان 

قدماء املصريني كانوا يقومون بتحنيط القلب ووضعه يف وعاء جبانب اجلسد، 

 فتحيّتسحبه من ص من املخ عن طريق يف حني أنهم كانوا يقومون بالتخلُّ

ُيصوِّرون حلظات احملاكمة لإلنسان املتويف أمام اآلهلة، كما كانوا األنف. 

وقد ُوِضع قلبه على امليزان. وكان القلب أيًضا عند الساميني يشري إىل مركز 

                                                 
1 Tan, Paul Lee: Encyclopedia of 7700 Illustrations: A Treasury of Illustrations, Anecdotes, 

Facts and Quotations for Pastors, Teachers and Christian Workers. Garland TX: Bible 
Communications, 1996, article 2165.   
2 Elwell, Walter A.; Comfort, Philip Wesley: Tyndale Bible Dictionary. Wheaton, Ill.: 

Tyndale House Publishers, 2001 (Tyndale Reference Library), p. 579.  
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اهلللينية، كان أغلب الفالسفة يف ذلك الوقت ينظرون إليه  الثقافة. ويف (3)الفهم

املصطلحات الفلسفية جند على أنه مركز احلياة اخُلُلقية والفكرية. ويف 

، مع (0)عند أفالطون ألن ينسب إىل القلب وظائف النفس اضعيًف ااجتاًه

احتفاظه باملفهوم الوظيفي له كعضو يف اجلسد. وألن القلب هو أصاًل مركز 

جمرى الدم، فمن ثم كان يراه أرسطو مركًزا للحياة عامًة، حاوًيا االنفعاالت 

هو،  (2). والقلب يف الفلسفة الرواقية(5)على أساس وظيفته كعضو لإلحساس

ما، العضو املركزي للحياة الفكرية، مركز العقل، الذي ينبع منه  إىل حدٍّ

  .  (5)املشاعر، اإلرادة والتفكري

 :  «لقلبا»كلمة ل املعنى الُلغوي

القلب، ُلغويًّا، يعين قلب كل شيء، أي وسطه ومركزه. والكلمة يف 

، واليت «ُلّب». ومنها الكلمة العربية )ِل َڤ ڤ( ֵלָבב أو )ِل ڤ( ֵלבالعربية هي 

تعين أغنى شيء يف مادة، أو القسم الداخلي أو املركزي للشيء، أو جوهر 

. والكلمة «لّب الكتاب، لّب املشكلة، لّب األرض»الشيء، مثلما نقول: 

 .   (8)مرادف للقلب أو العقل

مرة مستخدًما  804ما ال يقل عن  «القلب»ويذكر العهد القديم كلمة 

        ֵלָבב وكلمة ،تقريًبا مرة 596 )ِل ڤ( ֵלבالكلمتني العربيتني. فجاءت كلمة 

مرة يف اإلشارة إىل قلب اهلل وما ُيمثِّله من  62. منها (9)تقريًبا مرة 656 ڤ( )ِل ڤَ 

حب ومشاعر رقيقة. وقد ُترمَجت الكلمتني يف الرتمجة السبعينية إىل الكلمة 

  cardiacاليت جاءت منها الكلمة اإلجنليزية،(كارذيا) καρδίαاليونانية 

                                                 
3 J.B. Bayer: Verbum Domini, 40 (1962), p.27. 
4 cf. Timaeus Locreus, (Plato, of Athens); p. 100a.  
5 cf. De Sensu et Sensili, 2, p. 439a, 1f.  

6 تأس  ست الفلسفة الرواقية على يد زينون حوالي عام 033 ق.م. في أثينا، وقد نادى بأن الرجل الحكيم يجب أن يتحر  ر 

ه الفلسفي اسم من االنفعال وال يتأثر بالفرح أو الترح وأن يخضع من غير تذمُّر لحكم الضرورة القاهرة. وقد أخذ مذهب
. تعليمه، حيث كان ُيعل ِّم في أروقة البنايات العامة نسبًة إلى األماكن التي كان يلقي فيها «الرواقية»  

7 Kittel, Gerhard (Hrsg.); Bromiley, Geoffrey William (Hrsg.); Friedrich, Gerhard (Hrsg.): 

Theological Dictionary of the New Testament. Electronic ed. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 

1964-c1976, Vol. 3, p. 608-609. 
د في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق، لبنان، الطبعة الثانية  8  .2161، ص 1332الُمنجِّ

9 James Strong, LL.D., S.T.D., The New Strong`s Expanded Dictionary of Bible words (OT). 

Thomas Nelson Publishers, Nashville, 2001, p.569, 570. 
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وقد ُاستخِدَمت نفس . «الِعْلم املتعلق بالقلب»، أي  cardiologyوأيًضا كلمة 

 καρδίαالكلمة اليونانية عن طريق ُكّتاب العهد اجلديد، حيث جاءت كلمة 

 . (14)مرة 124تقريًبا 

بصورتها العربية، يف العهد القديم، أو يف  «القلب»وسواء ُاستخِدَمت كلمة 

صورتها اليونانية، يف العهد اجلديد، فهي ُتستخَدم لتأدية العديد من املفاهيم 

عية والشخصية كالعواطف والذكاء واإلرادة والعالقة مع اهلل. وميكن الطبي

ترمجتها يف العربية إىل عدة كلمات أخرى مرتادفة، مثل: بال، نية، قصد، 

كما ُاستخِدَمت أيًضا الكلمتني العربيتني مركز، حمور، الداخل، الباطن. 

 « لقلب .. أتكلم»كظرف أو حال، يف بعض املواضع يف العهد القديم، بعبارة 

ֵבר ל־ֵלב ְידַּ  «الطف»اليت ُترمَجت إىل عبارة:  .ِب ر / َع ل ِل ڤ( د  ي ) עַּ

 . (11)(6: 04؛ إش66: 34أي6؛ 13: 6)را «طيَّب قلب»، أو (10: 6؛ هو3: 30)تك

، هناك بعض )ِل َڤ ڤ( בֵלבָָ و )ِل ڤ( ֵלבجبانب الكلمتني العربيتني، 

يف  «القلب»الكلمات العربية املرادفة هلما واليت ميكن أن تأتي أيًضا مبعنى 

سياق الكالم اليت جاءت فيه، واليت ُترمَجت يف الرتمجة السبعينية بالكلمة 

 «وسط»، واليت تعين )ِق ِر ڤ( ֶקֶרב. منها كلمة (كارذيا) καρδίαاليونانية 

. (8: 9رإ) «قلب»، (60: 62أم؛ 9: 5مز) «جوف»، (19: 90)مز «داخل»، (15: 55)مز

مرا ؛ 0: 5؛ نش8: 04مزانظر ) «أحشاء»، واليت تعين )ِم ِع ي م( ֵמִעיםأيًضا كلمة 

، ُترمَجت إىل «روح»، واليت تعين ح( و   )ر   רּוחַָּ. أيًضا كلمة (السبعينية 11: 6

. هناك أيًضا كلمة (السبعينية 3: 13)حزيف  (كارذيا) καρδία «القلب»كلمة 

 . (16)(السبعينية 18: 66)انظر أم «جوف»، واليت تعين )ِب ِط ن( ֶבֶטן

هي الكلمة املكافئة  (كارذيا) καρδίαوعلى الرغم من أن كلمة 

، إال أنهما يف بعض املواضع )ِل َڤ ڤ( בֵלבָָ و )ِل ڤ(ֵָלבللكلمتني العربيتني 

القليلة جدًّا قد ُترِجَمتا يف السبعينية إىل بعض الكلمات األخرى، مثل: 

                                                 
10 James Strong, LL.D., S.T.D., The New Strong`s Expanded Dictionary of Bible words 

(NT). Thomas Nelson Publishers, Nashville, 2001, p.1164.  
11 James Strong, LL.D., S.T.D., op. cit., p. 570.  
12 Kittel, Gerhard (Hrsg.); Bromiley, Geoffrey William (Hrsg.); Friedrich, Gerhard (Hrsg.): 

op. cit., p. 609.  
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διάνοια )؛ و «الذهن أو الفكر»، مبعنى )ذيانياψυχή مبعنى ي(خ)بسي ،

 )نوس( νοῦς، «عقل»أي  ()فرينوس  φρενός. ونادًرا ما ُترِجَمتا إىل: «النفس»

«صدر»أي  )ستيثوس( στῆθοςو   «عقل أو ذهن»أي 
 (13) . 

أما يف أسفار العهد اجلديد، فهناك بعض الكلمات جبانب كلمة 

καρδία (كارذيا)  يف بعض املواضع القليلة، يف  «قلب»قد ُترِجَمت إىل كلمة

  κοιλία؛(2: 2)انظر أف «نفس»أي  )بسيشي( ψυχήبعض الرتمجات، مثل: 

أي  )سبالخننون(  σπλάγχνον؛ (38: 5)انظر يو «بطن أو جوف»أي )كيليا( 

يوجنوستيس( ذ)كار καρδιογνωστής؛ (15: 3يو1 ؛5،64فليمون: )انظر «أحشاء»

أي  (كارذيا)سكلريو  σκληροκαρδία؛ (8: 15؛ 60: 1)أع «عارف القلوب»أي 

      . (10)(5: 14مر؛ 8: 19مت) «قساوة قلب»

  لقلب:الكتابي والنسكي لهفهو  امل

يف الكتاب املقدس بعهديه لتشري إىل معاٍن عديدة  «القلب»جاءت كلمة 

شديدة التنوع، فهو مركٌز للكيان البشري عموًما، هكذا اعتربه اآلباء. 

فمفهوم القلب الكتابي ُيطابق يف وصفه وعمله املخ عند األطباء، بل ورمبا 

أمشل من ذلك. فالقلب يف األدب النسكي، ويف الكتاب املقدس، هو القلب 

ضخة الدم إىل كل أرجاء اجلسم، إال أنه مركز الوجود اللحمي اللحمي، م

. هو القاعدة اليت تصدر عنها كل مفاعيل احلياة الروحية (15)والروحي بآٍن

واجلسدية، ليس الصاحل منها فقط بل والشرير أيًضا. لذلك فالقلب، حبسب 

( organo-biologicalاملفهوم الكتابي والنسكي، هو املركز العضوي )

( يف metaphysical( والروحي )sicalyparaphوالشهواني أو النفسي )

 . (12)اإلنسان

 

 

                                                 
13 Idem.   
14 James Strong, LL.D., S.T.D., op. cit., p.1462; 1375; 1164; 1368.  
15 Hausherr: Ηesychasm; a study of spirituality, p.85.  

 .12ص ،2992اليقظة والصالة، نقله عن اليونانية األب منيف حمص، الطبعة األولى  62
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 :  (Physical Heart) العضوي لقلبأواًل ــ مهفهو  ا

مركز يف الكتاب املقدس يف بعض املواضع إىل  «القلب»تشري كلمة 

«قلب السماء»مثل:  الشيء أو داخله أو عمقه أو باطنه،
قلب »، (11: 0)تث (15) 

، (10: 18صم6) «)شجرة(قلب البطمة »، (0: 65؛ حز30: 63؛ أم8: 15)خر «البحر

 . (04: 16)مت «قلب األرض»

الذي  الصدرأو القلب العضوي كما يشري القلب يف عدة مواضع أخرى إىل 

حيتويه، فكان القلب كعضو يف اجلسم له أهمية أكثر من الرأس، ألنه 

)انظر مركز احلياة، فبسبب االعتقاد بأن احلياة يف الدم أو هي الدم نفسه 

، كان القلب النابض دلياًل على احلياة، إذ هو مركز دورة الدم. (10، 11: 15ال

قول عنه الكتاب:    يظهر هذا بوضوح يف قصة موت نابال الكرملي، حيث ي

، الذي ميكن أن يكون كناية عن الذحبة «مات قلبه داخله وصار كحجر»

. (18)(39ــ35: 65صم1)الصدرية، اليت رمبا هي اليت أدت إىل موته بعد عشرة أيام 

هناك أيًضا عدة مواضع يف الكتاب املقدس بعهديه تشري إىل القلب العضوي 

، أو تشري إىل (8: 13هو ؛14: 38؛ مز60: 9مل6؛ 10: 18صم6؛ 69: 68)انظر خر

، فهي نفس كلمة   (5: 6)نا «صدورهن»، كما يف كلمة الصدر منطقة

. كذلك القلب، بكونه العضو ْڤ ِڤ ِه ن( )لِ  ִלְבֵבֶהןيف العربية  «قلوبهن»

 . (15: 140؛ مز5: 19)انظر قضاملركزي للحياة، كان يتأثر بالطعام والشراب 

كان ميكن أن حيل القلب حمل األحشاء يف اإلنسان ألهميته  كذلك

يفعل خرًيا يعطينا )اهلل( وهو »للحياة، فنجد بولس وبرنابا يقوالن ألهل لسرتة: 

، (15: 10)أع «وسروًرا وميأل قلوبنا طعاًمامن السماء أمطاًرا وأزمنة مثمرة 

قد ترفهتم على األرض وتنعمتم »وكما يقول يعقوب الرسول خماطًبا األغنياء: 

 . (5: 5)يع «كما يف يوم الذبح وربيتم قلوبكم

                                                 
، حيث جاءت الكلمة «قلب السماء»هي  حرفية، ولكن الترجمة ال«كبد السماء»الترجمة الحالية في الطبعة البيروتية هي  12

שָָ ֵלבالعبرية   ִיםהַּ َميِّم (. מַּ  ) لِّڤ هاش 
18 Elwell, Walter A.; Comfort, Philip Wesley: op. cit., p. 579. 
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، قلب احليوانويشري الكتاب املقدس أيًضا، يف بعض املواضع، إىل 

فبالرغم من أنه يف الغالبية الُعظَمى من احلاالت تشري الكلمات العربية 

تشري إىل قلب واليونانية إىل قلب اإلنسان، إال أنه هناك أربعة مواضع فقط 

 «صلب كاحلجر )لوياثان(قلبه »؛ (14: 15صم6) «قلب األسد»احليوان، هي: 

. يف (5: 2)طوبيا «قلب احلوت»؛ (61: 5؛ 12: 0)دا «لُيعَط قلب حيوان»؛ (60: 01)أي

إىل القلب العضوي املادي، بل باحلري إىل  «قلب»هذه املواضع ال تشري كلمة 

، «قلب األسد»ما يشتهر به احليوان من صفات، وهذا واضح جدًّا يف عبارة 

، (60: 01)أيفهي كناية عن الشجاعة. كذلك قول الرب أليوب عن لوياثان 

فاإلشارة ليست إىل القلب ذاته بل إىل اجللد احلرشفي السميك الذي يغطي 

استثناًءا لذلك، اإلشارة إىل القلب العضوي املادي للحوت  منطقة الصدر. ولكن

 . (5: 2)طوبيايف سفر طوبيا 

 : (Psychological Heart) نهفسيلقلب الثانًيا ــ مهفهو  ا

اإلنسان نهفسه أو يشري القلب، يف بعض املواضع من الكتاب املقدس، إىل 

 «القلب اخلفيإنسان »أو بتعبري بطرس الرسول: ، الداخلية نهفسهشخصيته أو 

ألن اإلنسان ينظر إىل ». يظهر هذا يف قول اهلل لصموئيل النيب: (0: 3بط1)

، فالقلب هو نفس اإلنسان (5: 12صم1) «العينني وأما الرب فإنه ينظر إىل القلب

احلقيقية، املمّيزة عن هيئته اخلارجية، أو مركزه العام أو حضوره باجلسد 

. فلكل إنسان قلبه الشخصي، الذي له (15: 6تس1؛ 16: 5كو6؛ 10: 9)انظر خر

قال يف   »طبعه اخلاص، صفاته اخلاصة وشخصيته اخلاصة. أما قول الكتاب: 

: 60؛ مت12: 1؛ جا15: 15)انظر تك، فهو إشارة إىل حوار اإلنسان مع نفسه «قلبه

08)(19) . 

جند ذلك املفهوم ُمعّبر عنه يف رسائل القديس األنبا أنطونيوس، فكثرًيا ما 

يستخدم يف رسائله عبارة: ]اجلوهر العقلي أو اجلوهر الروحي[، وهي تعين 

العقل أو القلب أو الروح. فاإلنسان خملوق على صورة اهلل، وهذا هو كيانه 

ياة الداخلية أو نفسه الروحي أو العقلي أو القليب أو كيانه احلقيقي أو احل

                                                 
19 Idem.   
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احلقيقية. ولذلك يتحدث القديس أنطونيوس مرات كثرية عن أهمية معرفة 

 .(64)النفس، وارتباطها مبعرفة اهلل

مركز املشاعر القلب، حبسب املفهوم الكتابي والنسكي، هو  كذلك

الذي ُيعبِّر عنه الكتاب   مركز احلزنفهو . اإلنسانية واألحاسيس الوجدانية

املنكسري »، (0: 6كو6؛ 6: 6نح) «كآبة القلب»، (6: 9)رو «القلبوجع »بـ 

. كما (19: 0رإ) «أنني القلب»، (14: 10)أم «مرارة القلب»، (0:18)لو «القلوب

ولكين سأراكم أيًضا »، كقول السيد املسيح لتالميذه: مركز الهفرحأنه 

 باليأس. القلب أيًضا يشعر (69: 34ش)انظر أيًضا إ، (66: 12)يو «فتفرح قلوبكم

: 19)ال بالبغضة، (34: 16؛ مر3: 13)تث باحلب، (6: 6)كو بالتعزية، (64: 6)جا

، (5: 116)مز بالثقة، (15: 63)أم باحلسد، (10: 3)يع بوالتحزُّ بالغرية، (15

 «طارت قلوبهم» :بتعبري يف أحد املواضع، ،الذي ُيعبِّر عنه الكتاب، باخلوف

، أحياًنا، ُيعبِّر عنه الكتاب ، الذيبالغضب، (9: 36)عد باجلنب، (68: 06)تك

 ،واملرح بالبهجة، (50: 5)أع «بقلوبهم حنقوا» أو (2: 19)تث «حيمى قلبه»بتعبري: 

، (32: 65صم1؛ 65: 12)انظر قض «طاب قلبه»بتعبري:  ُيعبِّر عنه الكتاب الذي

، (11: 2كو6) «ُمّتِسع قلبنا»بولس الرسول عنها بقوله:  ُيعبِّر، حيث بالرأفة

، (11:8)هو «انقلب علّي قليب»بتعبري:  ُيعبِّر عنه الكتاب الذي ،بالتعاطف

 ُيعبِّر عنه الكتاب الذي ،بالقلق، (15: 3)كو بالسال ، (35: 18)مت بالتسامح

: 9صم1) «يضع قلبه على»، أو  (1: 10يو؛ 13: 0صم1) «اضطراب القلب»بتعبري: 

أو  ،(52:5)مز «أشداء القلب»حيث ُيعبِّر عنها الكتاب بتعبري:  ،بالشجاعة، (64

 .(65: 11)دا «ينهض قلبه»

هكذا اتفق اآلباء مع املفهوم الكتابي على أن مركز املشاعر هو القلب، 

وهذا جنده يف كثري من أقواهلم. فعلى سبيل املثال يقول مار يوحنا الدرجي عن 

 حزن وتوجع القلب:

 .(61)(64: 3)الدرجي[ قلبك تنهدات]ليكن أوالدك احملبوبون 

                                                 
، 1332أنطونيوس، ترجمة د. نصحي عبد الشهيد، المركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية، يناير رسائل القديس  31
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]رأيت أناًسا قد بلغوا أعلى قمة النوح؛ إذ رأيتهم فعاًل يسكبون دًما من 

ُقطعت »جمروحة، فتذكرت القائل:  قلوبهم كانت متوجعةأفواههم ألن 

 . (66)(56: 5 )الدرجي[ (0: 146)انظر مز «كالعشب ويبس قليب

 يقول:وعن غضب القلب 

 . (63)(2: 8 )الدرجييف غري أوان وغري مناسبة[  القلب دتوقُّ]حدة اخُلُلق هي 

 أما خوف القلب فيقول عنه:

، مرجتف مغموم من أجل مصائب   للقلب مرتاع حس]اخلوف هو ... 

 . (60)(3: 64)الدرجي غامضة[ 

اإلرادة والقصد والنية واختاذ  مركزالقلب أيًضا، باملفهوم الكتابي، هو 

: 0كو1) «أراء القلوب»بتعبري:  القصد والنيةُيعبِّر بولس الرسول عن القرار. 

كل واحد كما ينوي »، أو ببساطة يقول: (16: 0)عب «نّيات القلب»، (5

اعمل ما »، أو جمرد التعبري عن ذلك يف مواضع أخرى بتعبري: (5: 9كو6) «بقلبه

. كما ُيعبِّر الكتاب عن التصميم على عمل شيء ما (5: 10صم1) «بقلبك

، وعنه اإلرادة. كما أن القلب هو مركز (63: 11)أع «عزم القلب»بتعبري: 

تصدر التصرفات الصاحلة أو الشريرة. فاإلرادة جتاه ما هو صاحل ُيعبِّر عنها 

، أو كما يقول بولس الرسول يف (15: 2)رو «أطعتم من القلب»الكتاب بتعبري: 

 «وأّما َمن أقام راسًخا يف قلبه ... وقد عزم على هذا يف قلبه»أحد رسائله: 

 «من أنهضه قلبه»أو  (66: 35)خر «مسوح القلب»بتعبري:  ، أو(35: 5كو1)

فما ». أما عن اإلرادة جتاه الشر، فمثاًل يقول بطرس الرسول حلنانيا: (6: 32)خر

، وُيعبِّر الكتاب أيًضا عن تلك (0: 5)أع «لبك هذا األمربالك وضعت يف ق

؛ 10: 5)انظر خر «غالظة القلب»اإلرادة الفاسدة، كناية عن العناد، بتعبري 

                                                                                                     
السلم إلى هللا لألب يوحنا السينائي، مراجعة المتنيح األنبا مكاري، إصدار لجنة التحرير والنشر بإيبارشية سيناء،  21

 . 21، ص2998الطبعة األولى، يناير 

 .222المرجع السابق، ص 11

 .226المرجع السابق، ص 01

 .109المرجع السابق، ص 21
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. كذلك يتفق املفهوم النسكي مع الكتابي يف أن القلب (65: 68؛ أع04: 16يو

 هو مركز اإلرادة، ويظهر ذلك يف قول مار يوحنا الدرجي:

، مستوًيا على عرش االتضاع السامي، وُقل قلبك يف كملك كن]

، فيأتي، وإىل اجلسد «ائِت»، فيذهب، وللبكاء احللو: «اذهب»للضحك: 

 . (65)(03: 5)الدرجي ، فيفعل[ «افعل هذا»عبدنا وطاغينا: 

الطاقات العقلية والنشاط  مركزالقلب يف الكتاب املقدس هو أيًضا 

. هو يف القلبواملعرفة واحلكمة والتخيُّل فمركز الفكر والذاكرة الذهين، 

ففي الواقع، مل تكن الرأس أبًدا، وما حتويه من عقل، ُتعتَبر هي مركز 

الفهم واحلكمة يف الكتاب املقدس، بل القلب، فهو يقوم بعمل العقل يف 

اإلنسان. كذلك تطابق املفهوم النسكي للقلب مع مفهومه الكتابي، واعترب 

جوهر النفس، أي القلب. وكثرًيا ما استخدم الكتاب  اآلباء أن الذهن هو

 νοῦς «الذهن»بالتبادل، يف بعض األحيان، مع كلمة  «القلب»املقدس كلمة 

ألن اهلل الذي ». مثااًل على ذلك؛ قول بولس الرسول إىل أهل كورنثوس: )نوس(

إلنارة معرفة  (καρδία) أشرق يف قلوبناقال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي 

كي ». يف حني يقول ألهل أفسس: (2: 0كو6) «يف وجه يسوع املسيح جمد اهلل

. معرفتهيعطيكم إله ربنا يسوع املسيح أبو اجملد روح احلكمة واإلعالن يف 

. كذلك السيد املسيح بعد (18ــ15: 1)أف «(νοῦς) أذهانكم عيون مستنرية

 «الكتب ليهفهموا (νοῦς) ذهنهم فتححينئٍذ »قيامته من األموات ظهر للرسل: 

. ويتضح من هذه اآليات أن الذهن والقلب، يف املفهوم الكتابي، هما (05: 60)لو

تغريوا عن شكلكم بتجديد »واحد. وهذا ينسجم مع قول بولس الرسول: 

. فغاية احلياة الروحية هي توحيد قوى الذهن يف (6: 16)رو «(νοῦς) أذهانكم

هلذا ال مييز اآلباء عمليًّا بني الذهن القلب، إذ أن جوهر الذهن هو يف القلب. 

(νοῦς)  والقلب(καρδία) (62)   . 

                                                 
  .222المرجع السابق، ص 21
 .09-08اليقظة والصالة، مرجع مذكور، ص 61
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، جند مثااًل على مركز الهفهمإذن فالقلب، حبسب املفهوم الكتابي، هو 

ولكن مل يعطكم الرب قلًبا »ذلك يف قول موسى النيب لشعب إسرائيل: 

قلًبا »، وأيًضا طلب سليمان امللك من الرب أن يعطيه (0: 69)تث «لتفهموا...

، أما أن يكون القلب غري فهيم، فُيعبِّر عن ذلك بولس (9: 3مل1) «فهيًما

 . (61: 1)رو «الغيب قلبهم ظلمأو... بل َحَمقوا يف أفكارهم »الرسول بقوله: 

كثرًيا ما جنده  «حكيم القلب»، فتعبري: مركز احلكمةكذلك القلب هو 

، وهذا ما يقوله سليمان احلكيم يف سفر (1: 32)انظر مثاًل خرالكتاب  عرب

، مركز الذاكرة. كما أنه (15: 1)جا «وجهت قليب ملعرفة احلكمة»اجلامعة: 

وأشهر مثال عن ذلك يف الكتاب املقدس، هو قول الوحي عن السيدة العذراء: 

، كما ُيعبِّر إرميا (51: 6)لو «كانت أمه حتفظ مجيع هذه األمور يف قلبها»

. وحيفظ بولس (61: 3)مرا «ُأردِّد هذا يف قليب»النيب عن التذكر، بقوله: 

وأما حنن أيها األخوة فإذ »الرسول يف ذاكرته ِذكر أبنائه يف اإلميان، فيقول: 

 .  (15: 6تس1) «قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه ال بالقلب

، صاحلة كانت أم األفكار مركزكذلك القلب يف الكتاب املقدس هو 

أو   «يقول يف قلبه». فتعبري (5: 15)سيشريرة، فاهلل قد خلق فينا قلًبا ُيفكِّر 

، كناية عن التفكري يف أمٍر ما، وهو شائع عرب الكتاب «يفكِّر يف قلبه»

. كذلك يؤكِّد (2: 6؛ مر0: 9؛ مت0: 0؛ مز15: 8؛ تث01: 65تك :)انظر مثاًلاملقدس 

ى قوة عمل كلمة اهلل يف اإلنسان ككل، وعلى أفكاره بولس الرسول عل

. كما (16: 0)عب «ألن كلمة اهلل حية وفّعالة ... ومميزة أفكار القلب»بقوله: 

ألنه من الداخل من قلوب »ُيحدِّد السيد املسيح مصدر األفكار الشريرة قائاًل: 

مقاريوس . يؤكِّد على ذلك القديس (61: 5)مر «الناس خترج األفكار الشريرة

 الكبري قائاًل:

يف  تأتي وتنبع من القلب]ألن أفكارنا ليست خارجية بالنسبة لنا بل هي 

 .(65)(13: 15)عظة الداخل[ 

                                                 
عظات القديس مقاريوس الكبير، ترجمة د. نصحي عبد الشهيد، المركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية، الطبعة الثالثة،  11

 .201، ص1333سبتمبر 
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ما مل تر عني ومل »، فقول بولس الرسول: لمركز التخيُّوالقلب أيًضا هو 

 «إنسان ما أعده اهلل للذين حيبونه (68))قلب( ومل خيطر على بالتسمع أذن 

ذهن اإلنسان على ختيُّل أو تصوُّر ما أعّده اهلل  ، هو إشارة إىل عجز(9: 6كو1)

ألن تصوُّر قلب »لنا. أما عن التصوُّر املريض لإلنسان، فيقول عنه الكتاب: 

جاوزوا »، ويصف اُلمرنِّم األشرار بأنهم (61: 8)تك «اإلنسان شرير منذ حداثته

. هكذا يتفق املفهوم النسكي مع املفهوم (5: 53)مز «تصورات القلب

 λογισμόςالكتابي، حيث يتكلم اآلباء كثرًيا عن أفكار القلب 

( بل هي صور Ideasفهي ليست مبعنى األفكار العادية ) ،)لوجيسموس(

يؤكِّد على ذلك مار يوحنا الدرجي، موضًِّحا أن القلب هو مركز . (69)وخياالت

 التخيُّل يف اإلنسان، فيقول:

]قلوب النهمني ال حتلم إال باألغذية واملآكل، أما قلوب النائحني فتتصور 

 . (34)(18: 10)الدرجي العقوبات واحملاكمات[ 

يف اإلنسان،  والضمري اخُلُلق مركزالقلب يف الكتاب املقدس هو أيًضا 

فامليول والرغبات والشهوات تنبع من القلب، سواء كانت صاحلة أو شريرة، 

فوق كل »لنهاية ُتحدِّد كلماته وأفعاله. يقول عنه الكتاب: وهي اليت يف ا

. فرغبات وشهوات اإلنسان (63: 0)أم «حتفُّظ احفظ قلبك ألن منه خمارج احلياة

: 2)مت «ألنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيًضا»مييل إليها القلب، 

فإنه من ». هذه الرغبات ُتحدِّد أقوال وأفعال اإلنسان، فالسيد املسيح يقول: (61

فضلة القلب يتكلم الفم. اإلنسان الصاحل من الكنز الصاحل يف القلب خيرج 

 :16)مت «الصاحلات، واإلنسان الشرير من الكنز الشرير خيرج الشرور

 «القلب يصدر وأما ما خيرج من الفم فمن». ويف موضع آخر يقول: (35ــ30

. فالسلوك الظاهري كثرًيا ما مييط اللثام عن خفايا القلب. (18: 15)مت

فاألفعال واألقوال ميكنهما أن يعرّيا القلب. ولكن رغم ذلك ميكن للقلب ــ 

                                                 
 .«قلب»، أي  καρδίαفي أصلها اليوناني هو  «بال»كلمة  81

 .28-21اليقظة والصالة، مرجع مذكور، ص 91
 .293السلم إلى هللا لألب يوحنا السينائي، مرجع مذكور، ص 30
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 رياء»إذا شاء صاحبه ــ أن حيتفظ بسّريته وخصوصيته، وهذا ما ُيسمى 

ود قلبني لإلنسان، واحد . فالكتاب املقدس حيدثنا عن إمكانية وج«القلب

ُيعبِّر عن حالة اإلنسان متاًما، واآلخر مزيف تصدر عنه أفكار وأقوال وأعمال 

كاذبة ال ُتعبِّر عن حالة اإلنسان احلقيقية. فيمكنه أن يرائي أخيه اإلنسان، 

العدو ُيظِهر حالوة من شفتيه ويف قلبه يأمتر أن يسقطك »كقول ابن سرياخ: 

.  بل يظن ذلك اإلنسان أنه يف استطاعته أن يرائي اهلل (15: 16)سي «يف احلفرة

يقرتب إلّي هذا الشعب بفمه »نفسه، حتى إن اهلل قال عن هؤالء املرائني: 

. ألن اهلل ينظر إىل (8: 15)مت «ويكرمين بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عين بعيًدا

: 6؛ رؤ14: 15رإ)، ألنه فاحص القلوب والكلى (5: 12صم1)القلب على الدوام 

 . يؤكِّد على ذلك القديس األنبا أنطونيوس قائاًل:(63

]أكتب إليكم كأناس حتبون اهلل وتسعون إليه بكل قلوبكم. فإن اهلل 

يسمع ملثل هؤالء الناس حينما ُيصلُّون ويباركهم يف كل شيء ... أما أولئك 

ون ، والذين يعملقلبني ذويالذين يأتون إليه ليس بكل قلبهم، بل يكونون 

أعماهلم لكي ُيمّجدوا من الناس، مثل هؤالء ال يستمع اهلل هلم يف أي شيء 

إن اهلل قد »يسألونه منه، بل باألحرى يغضب من أعماهلم. ألنه مكتوب: 

 .(31))الرسالة العاشرة([ (5: 53)مز «بدد عظام املرائني

 كما يقول مار يوحنا الدرجي:

]أكثرنا يدعون ذواتهم خطاة، وعسانا أن حنسبها كذلك حًقا، إال أن 

 .(36)(33: 65)الدرجي [ عائه()أي حقيقة ادِّاهلوان هو الذي ميتحن القلب 

كذلك ميكن أن تكون شهوات القلب انعكاًسا لعمل احلواس، كقول  

 :31)أي «وذهب قليب وراء عيينإن حادت خطواتي عن الطريق »أيوب الصدِّيق: 

كل من نظر إىل امرأة ليشتهيها فقد »، هكذا يوضِّح السيد املسيح أن: (5

. لذلك أصبح القلب هو امُلعبِّر عن حالة اإلنسان (68: 5)مت «زنى بها يف قلبه

النهائية، إن كان صاحًلا أو شريًرا. وهذا يعين أن حركة القلب الداخلي 
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ل أن يتكلم اإلنسان تصبغ اإلنسان كله، تفكريه وأقواله وأعماله. فيستحي

. لذلك أصبحت كلمة اإلنسان (05: 2)لودون أن يكشف عن قلبه، شاء أو أَبى 

شهادة طبق األصل ُتعبِّر عن حقيقة قلبه وبالتالي ميكن أن ُتربِّر اإلنسان أو 

. ويؤكِّد القديس مقاريوس الكبري على أن القلب هو منبع (35: 16)متتدينه 

 األقوال واألفعال، فيقول: 

]ألن القلب حيكم وميلك على كل حركات اجلسد، وحينما متلك النعمة 

على مراعي القلب، فإنها بذلك متلك على كل األعضاء واألفكار، ألنه 

هناك ــ أي يف القلب ــ يوجد العقل، وكل ملكات النفس وكل آماهلا، 

)عظة [ )عن طريق القلب(لذلك فإن النعمة تنفذ أيًضا إىل كل أعضاء اجلسد 

51 :64)(33). 

وكما أن القلب هو مركز اخُلُلق يف اإلنسان، كذلك يف بعض األحيان، 

يف القلب أيًضا.  فعلى الرغم من وجود  الضمري مركزيضع الكتاب املقدس 

 συνείδησις تعبري قد استخدمه الوحي لإلشارة إىل الضمري، وهو:

، إال أن القلب يشارك أيًضا كمركز للضمري، وهدًفا لتوبيخه. )سينيذيسيس(

فعندما تكون وظيفة الضمري حمّددة، فإنها ُتنَسب إىل القلب. جند ذلك واضًحا 

 قلبهداود  ضرب»عندما أحصى داود النيب الشعب، فيقول الكتاب بعد ذلك: 

سكت مت»ويقول أيوب الصدِّيق عن نفسه:  .(14: 60صم6) «بعدما عّد الشعب

خنسوا يف ». وتعبري: (2: 65)أي «يوًما من أيامي يعيِّر ال قليببربي وال أرخيه. 

، هو أيًضا كناية عن تبكيت الضمري. كما ُيعبِّر يوحنا (35: 6)أع «قلوبهم

قدامه.  ونسكِّن قلوبنابهذا نعرف أننا من احلق »الرسول عن ذلك جليًّا بقوله: 

 ملفاهلل أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. أيها األحباء إن  قلوبنا المتناألنه إن 

. ويتفق القديس مقاريوس (61ــ19: 3يو1) «فلنا ثقة من حنو اهلل قلوبنا َتُلمنا

 الكبري يف عظاته مع املفهوم الكتابي، فيقول:

]إن القلب هو مثل سفينة ُمزّودة بكمية وافرة من حبال األشركة 

والبكرات، وفيها قبطان ُيدبِّر الكل، وُيحدِّد لكل واحد مهمته، وُيصِلح 
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خطأ البعض منهم، وُيبيِّن لغريهم ما هو الطريق، فالقلب أيًضا له قبطان يف 

ما بينها واألفكار في»العقل، وهو الضمري الذي يقوم دائًما مبحاكمتنا 

 .  (30)(33: 15)عظة  [(15: 6)رو «مشتكية أو حمتجة

            : (Spiritual Heart)الروحي  لقلبمهفهو  ا ثالًثا:

لإلنسان. ففي القلب  الروحي النشاط مركزالقلب يف الكتاب املقدس هو 

. الروحي (5: 5)روتتفجَّر قوى الروح القدس، وفيه تستقر النعمة عند املعمودية 

. فالقلب هو مركز تعامل (15: 3؛ أف0ــ6: 3كو6)انظر يعتلن يف اللحمي ويقدسه 

يا ابين اعطين    »اهلل مع اإلنسان واملوضع الذي يلتقي فيه معه. فإن عبارة: 

، شائعة جّدا يف األدب النسكي، فإنها من مستلزمات السري (62: 63)أم «قلبك

الكنيسة على أهمية ذلك، ووضعت يف على درب املسيح. لذلك شّددت 

ليتورجيتها العبارة احلوارية الرائعة بني األب الكاهن والشعب، فمن جهته 

يطلب األب الكاهن من الشعب قائاًل: ]ارفعوا قلوبكم[، والشعب بدوره ُيصرِّح 

 بأنها: ]هي عند الرب[.

ن سواه؟ ولكن ملاذا اختار اهلل قلب اإلنسان ليكون مكاًنا ُمخّصًصا له دو

. ففي (5: 2)تث «حتب الرب إهلك من كل قلبك»بل إن أول وصية هي أن: 

احلقيقة، ال ميلك اإلنسان ما هو أعمق من القلب، شعوًرا وحناًنا ولطًفا ورمحة 

ومودة. فالقلب هو التعبري عن مركز عواطف اإلنسان، أرّقها وأصدقها. ولكن 

ليت تنبثق منها الشخصية بكل األهم من ذلك هو أن القلب ُيعتَبر القاعدة ا

مكوناتها ومميزاتها. فالقلب هو مبثابة قدس أقداس اإلنسان. لذلك يقول 

 القديس مقاريوس الكبري:

]املسيحي ينبغي أن يذكر اهلل يف قلبه يف كل األوقات كما هو مكتوب: 

. فينبغي له أن حيب الرب، ليس (5: 2)تث «حتب الرب إهلك من كل قلبك»

مكان العبادة فقط، بل يف السري والكالم واألكل  حني يذهب إىل

حيث يكون كنزك »حيتفظ بذكر الرب وحيبه بكل قلبه. إنه مكتوب: 
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. ألن ما يرتبط به قلب اإلنسان وما (61: 2)مت «هناك يكون قلبك أيًضا

تتجه إليه رغبته فهذا هو إهله. فإن كان القلب يشتهي اهلل كل حني 

 .  (35)(3: 03)عظة ب[ فيكون اهلل هو رب هذا القل

ولكن برغم ذلك، فإن القلب هو مستودع األهواء، كما أنه إناء النعمة 

اإلهلية. فحيث إن قلب اإلنسان هو الذي يستقبل اإلعالن السماوي، فهو أيًضا 

 «يؤمن»مركز االستجابة اإلجيابية أو السلبية من حنو اهلل، فاإلنسان بالقلب 

. لكن هذا ال يعين (5: 0)عب «ُيقسِّي قلبه»، أو (15: 2)رو «يطيع»، و(14: 14)رو

، ولكنها معركة كربى جتري يف حلبة coexistأن اهلل والشيطان يتعايشان 

القلب. هناك جيب أن تعتلن نصرة املسيح وَتَقهُقر إبليس. ُيعبِّر عن ذلك القديس 

 مقاريوس الكبري قائاًل: 

ل الرب أو معمل الشر، فيه املوت ]القلب له عمق ال قرار له ... فيه يوجد معم

: 15)عظة وفيه احلياة، فيه توجد التجارة الصاحلة وما هو ضدها أيًضا[ 

36)(32) . 

ففي القلب يدوِّن اهلل تعاليمه ونواميسه، إنه اللوحة اللحمية للوصايا اإلهلية. 

 يف نواميسي جعلأ الرب يقول ياماأل تلك بعد»يقول عن ذلك بولس الرسول: 

. ويف القلب أيًضا مركز معرفة اهلل (14: 8عب) «قلوبهم على كتبهاأ و ذهانهمأ

، فمعرفة اهلل وتعاليمه مستحيلة خارج القلب، لذلك القديسون (2: 0كو6)

. وقول السيد املسيح (8: 5)متالذين حووا اهلل يف قلوبهم النقية، عرفوه وعاينوه 

هلذا املفهوم. يفسِّر ذلك ، هو جتسيد (61: 15)لو «ملكوت اهلل داخلكم»بأن: 

القديس مرقس الناسك، ويؤكِّد على أن داخل القلب يكمن ملكوت املسيح، 

. (35)وهكذا فاكتشاف القلب، هو املعيار الذي به نتعرَّف على ملكوت املسيح

تلك املعرفة الروحية، كثرًيا ما تكّلم عنها القديس األنبا أنطونيوس يف 

 يها ألبنائه الروحيني. ففي إحدى رسائله يقول:رسائله، طالًبا من الرب أن يعط
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]أريدكم أن تعلموا يا أبنائي أنين ال أكف عن التوسل هلل ألجلكم لياًل 

 معرفة قلب... وأرجو اهلل أن مينحكم  قلوبكم عيون يهفتحونهاًرا لكي 

روح متييز حتى تستطيعوا أن تقدموا قلوبكم كذبيحة نقية أمام اآلب يف 

 .(38))الرسالة السادسة(عيب[ قداسة عظيمة بال 

ومع ذلك فإن القلب، أحياًنا، يصبح مستودًعا لألهواء عندما يكون 

مريًضا، وُيهِمل وصايا املسيح وينجرف وراء آراء إبليس، فيمرض القلب 

   πάθοςبالنجاسة والكربياء. فتعبري ]هوى القلب[ يف أصله اليوناني هو

. بالتالي فإن «أعاني أو أتأمل»، ويعين )باسخو(  πάσχω ، من الفعل)باثوس(

أهواء القلب تشري إىل معاناة أو مرض داخلي للقلب. واهلوى يبدأ فكًرا ليصبح 

خطيئة وينتهي هوى. فعندما يطول مكوث اخلطيئة أو الفكر الشهواني يف 

. هكذا فعل الشيطان مع يهوذا اإلسخريوطي، الذي يقول (39)القلب يصبح هوى

يهوذا مسعان  قلب يف الشيطان ألقىفحني كان العشاء وقد »عنه الكتاب: 

. كذلك فعل مع حنانيا، فقال له بطرس (6: 13)يو «اإلسخريوطي أن يسلمه

لتكذب على الروح القدس وختتلس من  قلبك الشيطان مألملاذا »الرسول: 

. كذلك ُيعبِّر الكتاب عن استقرار اخلطية يف القلب (3: 5)أع «مثن احلقل

منقوشة على لوح خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد برأس من املاس »بقوله: 

 .(1: 15رإ) «قلبهم

هذا القلب املريض يصفه الكتاب املقدس بالعديد من التعبريات، منها:     

قلب »، (13: 32)أي «قلب فاجر»، (18: 69)تث «قلب منصرف عن الرب»

، (63: 5رإ) «عاص ومتمردقلب »، (63: 62)أم «قلب شرير»، (64: 11)أم «ملتوي

: 14)هو «قلب منقسم»، (12: 09رإ) «قلب متكبِّر»، (10: 10رإ) «قلب ماكر»

 «قلب ثقيل» ،(5: 14)مر «قلب قاس» ،(8: 15)مت «قلب مبتعد عن الرب» ،(6

قلب غري »، (51: 5)أع «قلب غري خمتون»، (61: 1)رو «قلب مظلم» ،(30: 61)لو

، (5: 6)رو «قلب غري تائب»، (65: 68)أع «قلب غليظ»، (61: 8)أع «مستقيم
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قلب متدرِّب يف »، (14: 3)عب «قلب ضال»، (15: 3كو6) «الربقع موضوع عليه»

 .    (10: 6بط6) «الطمع

القلب »ولكن ليس معنى ذلك أن شفاء القلب مستحياًل، فالرب ال ُيرِذل 

. فباللجاجة يف الصالة طلًبا للتوبة ونقاوة (15: 51)مز «امُلنكِسر وامُلنسِحق

، (14: 51)مز «قلًبا نقًيا اخلق فـّي يا اهلل»القلب، كما صرخ داود النيب قائاًل: 

يبدأ اهلل يف تغيري هذا القلب، ومن ثم اإلنسان كله، جسًدا ونفًسا وروًحا. يقول 

 عن ذلك القديس مقاريوس الكبري:

، الذي يسرتيح فيه الرب، )أي القلب(نفس ]فكم باألكثر جًدا حيتاج بيت ال

إىل تطهري وتنقية، ليستطيع الرب أن يدخل فيه ويسرتيح هناك، فإنه هو بال 

عيب وال دنس. ويف مثل هذا القلب امُلطّهر يسرتيح اهلل وكل الكنيسة 

 .(04)(05: 15)عظة السماوية[ 

ومع أن خلق قلب جديد يف العهد القديم كان عماًل استثنائًيا، إاّل أنه 

أصبح عاًما ملن ينال سر املعمودية. ولكن إن سقط، فيمكن جتديده بالتوبة، 

. (69: 0)تث «التمسته بكل قلبكإن طلبت من هناك الرب إهلك جتده إذا »ألن 

... وأنزع قلب احلجر  وأعطيكم قلًبا جديًدا»حينئٍذ يتمم الرب وعده القائل: 

 «وخينت الرب إهلك قلبك»، (62: 32)حز «من حلمكم وأعطيكم قلب حلم

. ويعطي اهلل لقلب (11: 82)مز، ويوحِّد اهلل القلب خلوف امسه (2: 34)تث

: 0يـ)ف، وسالًما (02: 6)أع، وبساطًة (15: 55)إش، وحياًة (62: 53)مزاإلنسان قوًة 

. وتنسكب حمبة اهلل يف القلب بالروح القدس (9: 13)عب، وثباًتا بالنعمة (5

: 0)غل «يا أّبا اآلب»، والروح القدس بدوره ُيصلِّي يف القلب عنا صارًخا (5: 5)رو

حسب ». وهكذا يصبح اإلنسان (15: 3)أف، وحيل املسيح باإلميان يف القلب (2

 .  (66: 13؛ أع10: 13صم1)انظر  «قلب اهلل
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