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إهداء:   

أهدي هذا العمل إلى كل من كان له قلب 
تدبر آيات اهللا سبحانه ممتلئ باإليمان يعقل وي

معلمي األول و ووالدتي والديوإلى  وتعالى
العالمة محمد يوسف ولد جيجا تغمدهم اهللا 

.جميعا برحمته وأسكنهم فسيح جناته  

 



 

 

  :46اآلیة  في سورة الحج یقول هللا تبارك وتعالى

ا َأْو آَذاٌن َأَفَلْم َیِسیُروا ِفي اَألْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َیْعِقُلوَن ِبهَ  (

َیْسَمُعوَن ِبَها َفِإنََّها ال َتْعَمى اَألْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي 

ُدورِ   هللا العظیم. صدق )الصُّ

قال: قال  النعمان بن بشیر َرِضَي اهللَُّ َعنُهماوجاء في حدیث 

ا {... أال وٕان في الجسد مضغة إذ رسول هللا صلى هللا علیه وسلم:

 صلحت صلح الجسد كله وٕاذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي

 ُمتََّفٌق َعَلیهِ القلب} 
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 ملخص
أحاديث الن�ي ما جاء �� و مدلوال��ا و  الواردة �� القلب من آلايات انطالقا

 ،ھ العلم ا�حديث من حقائقيلإ توصل وما ،القلبعن هللا عليھ وسلم  ��ص

قلب للالدور ا�حقيقي ظهار إ أن �ساهم �� هذا البحث الذي أرجويأ�ي 

وأن يدحض بالوقائع وإلاثباتات العلمية  ،الدماغھ و��ن عالقة التواصل بينو 

مناقض  العظيم من أن القرآن املضل�ن الضال�نما يروج لھ �عض امل�حدين 

�� شك من آيات  وليستيقن الذين هم ،للعلم فيما يخص وظائف القلب

��داد لو  القلب دور  عن هللا عليھ وسلم �الن�ي ص� القرآن العظيم وأحاديث

زراعة القلوب من  �ي��تب ع� ح مايوضمحاولة لتكما انھ  .الذين آمنوا إيمانا

 ح�ى ،نقل لصفات الواهب �العادات وألاخالق وح�ى العقيدة إ�� املتلقي

 .تھحرم أو ذلكي�ون عونا ملن يف�ي بجواز 

عل�ي �� العالم إلاسالمي ع�� ضوء أن �ساهم �� تطو�ر البحث ال ملآكما 

إلجراء دراسات  �وأن ي�ون اللبنة ألاو� ،القرآن العظيم والسنة النبو�ة

يتم  القلب) ح�ى ةكهرومغناطيسيالقلب والدماغ ( اتصاالتمتقدمة �� طرق 

إلا�جاز العل�ي �� آيات القلب والصدر ملناقشة العلماء  استنباط

ما ورد �� القرآن  �هم بطر�قة علمية ع�املجال واطالع اواملتخصص�ن �� هذ

أن ي�ون ذلك سببا ��  ىالسنة النبو�ة من حقائق علمية ع��العظيم و 

 املستقيم. صراطهداي��م إ�� ال

  محور�ن:ينقسم هذا البحث إ�� 

 



                           

  بالدماغ و�با�� تھوعالق ھقدراتو  علمية عن القلباملحور ألاول: دراسة 

 ام العلماء واملتخصص�ن �� هذجمع وحصر خالصة كال تم خاللها  ا�جسم

�عض الدراسات ذات الصلة باملجال  �ع� والاطالعاملجال قدر إلام�ان 

  .وت�خيص نتائجها

 النبو�ة الشر�فة, وقد والسنة الكر�م القرآنفهو القلب ��  :املحور الثا�يأما 

لقول الن�ي ص��  امتثااللكن و  العل�ي ھ قبل املحور أن أبدأ ب ى �ان من ألاحر 

 ا(حدثو : هللا عنھ ر��ي �من حديث ع� البخاري  عليھ وسلم �� �حيح هللا

حور الناس بما يفهمون أتر�دون أن يكذب هللا ورسولھ) فقد بدأت بامل

ح�ى ي�ون معينا للقارئ ع�� الفهم ا�جيد للمحور القرآ�ي والذي العل�ي 

ة فئدألا و وألاحاديث الواردة �� القلوب والصدور  تصنيف آلاياتب فيھ قمت

 والعلماء كالم املفسر�نب ذلك مستعينا ع�� حسب الصفات وا�خصائص

 .أثبتھ العلم ا�حديث وما �� آلايات وألاحاديث ما وردة مقارنبفيھ  قمتكما 

سؤالا �ش�ل مجاال  خمس�نبتم اشفاع البحث نتائج وا�خالصة ال�عد 

 ضوء القرآن العظيم والسنة النبو�ة الشر�فة. �ع�خصبا للبحث العل�ي 

القيام �� املستقبل باملشاركة  �ع��عين�ي  أنهللا الع�� القدير دعو كما أ

قارنات ب�ن �خصيات الواهب املو  �عض إلاحصائيات �عن قرب ع� والاطالع

 إجراء ذلكواملتلقي والتجارب القائمة حاليا �� املعاهد املتخصصة وك

 لقلب)ا ةكهرومغناطيسيالقلب والدماغ ( اتصاالتدراسات عليا �� طرق 

 أساهم مساهمة حقيقية �� هذا املجال. ح�ى
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                                                                       مقدمة

ا�حمد � الذي بنعمتھ تتم الصا�حات والصالة  ،سم هللا الرحمن الرحيم�

َأَفَلْم ( :كتابھوجل �� محكم  رسول هللا و�عد يقول هللا عز ع��والسالم 

َیِسیُروا ِفي اَألْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َیْعِقُلوَن ِبَها َأْو آَذاٌن َیْسَمُعوَن 

ِبَها َفِإنََّها ال َتْعَمى األَْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي 

ُدورِ  يات وما هذه آلاية وغ��ها من آلا انطالقا من  .]46[الحج:  )الصُّ

من معا�ي ودقة �� التعب�� مما ال يدع مجاال للشك أن الذي يفهم  ھتحمل

 اعتدناكما  الدماغ الذي �� الرأس ويعقل هو القلب الذي �� الصدر وليس

دناأو  وهمنا ح�ى أصبحنا نخاف من مواجهة ألاف�ار املتداولة وال�ي أ ُعِوّ

خفي وندار أ�حا��ا أن 
ُ
ي تأمالتنا وفهمنا املغاير لها قوة ا�حجة العلمية ون

البحث  هذايأ�ي وغ�� املتوافق مع إسقاطات املجتمع �� كث�� من ألامور. 

حاولة كسر طوق ال��دد وا�خوف ومساهمة بإلقاء حجر �� بركة التحدي مل

 اعتادالسباحة عكس النمطية والانطباعية وإلاسقاط. فقد  باألحرى أو 

الدماغ ومهام القلب فألصقوا التفر�ق ب�ن مهام  ع��أو عودوا الناس 

 ع��وإلادراك ويسمونھ العقل أو �عارفوا  للدماغ مهمة التفك�� والفهم

أك�� وال أقل. ولكن ثبت  ال للدمالقلب مجرد م�خة  اعت��واذلك، بينما 

علميا و�املالحظات التجر�بية الدقيقة أن القلب هو أك�� أجزاء ا�جسم 

  , نھ يتحكم �� املخ أك�� من تحكم املخ فيھوأ  ،وأك��ها دقة وغموضا  , �عقيدا
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منھ �� عالقة �جيبة بدأت  ىإليھ من املعلومات أضعاف ما يتلقو�رسل 

ويش��ها أطباء القلب بجهاز   , الدراسات الطبية املتقدمة �� الكشف ع��ا

إرسال إذا�� ب�ن القلب واملخ �عمل بواسطة عدد من ا�حقول املغناطيسية 

فعلھ وهو  ود�� املخ فيسبق القلب املخ �� ردمن القلب إال�ي يصدر أقواها 

بالقلب  واملشاعر مرتبطة �لها الاعتقادو يؤكد أن مسألة الفهم وإلادراك ما

هذا املفهوم ا�جديد سوف . الدماغ الذي �� الرأسبالذي �� الصدر وليس 

�غ�� مفاهيم عديدة عن عالقة العقل بالقلب والدماغ فعلم الطب ال يزال 

 �� هذا املجال وهذا من اع��اف علماء الغربمتخ
ً
لم فهم  أنفسهم لفا

 
ً
عالقة العاطفة والنفس بأعضاء  اهذه الظاهرة، ولم يدرسو ل�عطوا اهتماما

 و  ،ا�جسم، بل يتعاملون مع ا�جسم وكأنھ مجرد آلة
ً
هم يجهلون تماما

الدماغ، و  القلب ولوجية ال�ي تحدث ��يالف��  الدقيقة غ�� العمليات

كيف ينساها، وملاذا ينبض القلب، و  ون كيف يتذكر إلا�سان ألاشياءيجهل

وملاذا تزداد نبضاتھ عند ا�حزن والفرح وا�حب والكراهية، وما الذي يجعل 

هذا القلب ينبض، أشياء كث��ة يجهلو��ا، فهم ينشرون �� أبحا��م ما 

ا أم . �شاهدونھ فقط، �ل ��يء لد��م بالتجر�ة واملشاهدة وا�حواس...ا�خ

نتبع ما ألفينا عليھ الناس وليس و  ��ن فنستورد مفاهيم الغ�نحن املسلم

للبحث واملقار�ة، ويسيطر علينا ا�خوف وال��دد عند  استعداد ىلدينا أد�

كتاب هللا فيھ خ�� ما قبلنا  مواجهة أف�ار الغرب رغم أننا نملك ب�ن أظهرنا

هو الذي ال تزيغ بھ ونبأ ما �عدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، 
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رد، وال تنق��ي الألاهواء، وال �شبع منھ العلماء، وال يخلق عن ك��ة 

 �عا�� �� سورة الفرقان:و  تباركهللا م�جورا يقول  اتخذناهلكننا  ،�جائبھ

 )َهَذا اْلُقْرَءاَن َمْهُجوًرا َوَقاَل الرَُّسوُل َیا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا(

وإلادراك  أن مركز التفك�� والفهم اقرن 14رآن ذكر قبل ]. فالق30[الفرقان 

 ذلكوالعواطف هو القلب الذي �� الصدر وليس الدماغ الذي �� الرأس و 

كما جاء �� السنة النبو�ة الشر�فة عدد كب�� من   موضع 190�� أك�� من 

بصر�ح العبارة �� القرآن ذكر الدماغ رد ولم ي .ذلكليؤكد ث يألاحاد

  ا.العظيم إطالق

إذن �لما علينا هو الرجوع إ�� كتاب ر�نا وسنة نبينا دمحم ص�� هللا عليھ 

في الغرب حيث العلم وسلم إذا كنا نر�د أن �ستعيد موقعنا ب�ن ألامم، ف

ثبت حقائق ؤ تطبيقية تتواصل جهود العلماء لتُ التجر��ي وألابحاث ال
ُ
كد وت

لم نحسن نحن كد السبق القرآ�ي الذي ؤ لتو مطلقة موجودة �� القرآن 

�� العقدين ا�حا�� واملا��ي  اكتشفتاملعارف ال�ي  �لف فهمھ وتطبيقھ

القرآن الكر�م ال يمكن أن ي�ون صناعة �شر�ة بل  تثبت ل�ل ذي بص��ة أن

هللا  ص�� خاتم أنبيائھ ورسلھ ع��هو كالم هللا ا�خالق الذي أنزلھ �علمھ 

عا بدعوتھ إ�� يوم ومن تبع هداه ود و�حبھ آلھ �وع� يھوسلم و�ارك عل

                                              . العامل�ن وهللا و�� التوفيق وآخر دعوانا أن ا�حمد � رب  , الدين

الحسن يعبد الحالحسن   
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                                                                                      تمهيد

 تمهيد

ية الف��يولوجية وقالوا ع�� مدى سنوات طو�لة درس العلماء القلب من الناح

نھ مجرد م�خة للدم ال أك�� وال أقل و�خضع لتوج��ات الدماغ مثلھ مثل با�� إ

قبل الدماغ، و�بدأ �� ا�جن�ن أعضاء ا�جسم. ولكن ثبت علميا أن القلب ُيخلق 

هو الذي  أن الدماغ �عتقد�ان كما بالنبض منذ �ش�لھ وح�ى موت إلا�سان. 

غر�بة  اءشيأالباحثون  الحظ ع التقدم العل�يم ينظم نبضات القلب، ولكن

القلب �� صدر املر�ض يبدأ  ةعازر  عندف القلب. ةعاوذلك أثناء عمليات زر 

أحيانا يموت  كما أنھ من الدماغ. اأو أمر  ةبض ع�� الفور دون أن ينتظر إشار نبال

مما  املوت السر�ري بحيا ألن قلبھ ينبض وهذا ما �سمونھ  إلا�سانو�ظل دماغ ال

أثبت كما . عن الدماغ من حيث النبض و�ا�� الوظائف �ع�ي أن القلب مستقل

والذي �عكس  إلا�سان ت�� ا�جزء ألاك�� دقة �� جسم�عالعلم ا�حديث أن القلب 

العاطفية  ةحالا�رتبط بقوة مع برسائل مختلفة تنھ ينبض أ كما، هكيفية شعور 

العلماء  �عتقدكما  .منھ قىيتلمعلومات إ�� الدماغ أك�� مما  يرسلوهو  لإل�سان

وقد أثبتت أحدث ، تخز�ن املعلومات ومعا�ج��اع��  خاصة قدرةأن للقلب 

القلب أنھ عضو حيوي �ش�ل هائل وفعال �� جسم  ع��أجر�ت دراسات 

وأنھ يفرز كما من  ،و�ا�� أجزاء ا�جسم دماغالتواصل دائم مع  ع��وأنھ   , إلا�سان

ثبت أن  كما  . دماغلف أجزاء ا�جسم وأولها المخت إ��الدم  يحملها الهرمونات

و�� �ل   . دماغمن املخطط الكهر�ائي لل بكث��املخطط الكهر�ائي للقلب هو أك�� 

�ا القلب يولد طاقة مغناطيسية تفوق الطاقة املغناطيسية � نبضة ينبض

  . ومع با�� أجزاء ا�جسم مع الدماغع��ها و�تواصل   , آالف ضعف بخمسة دماغلل
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                                                                                      تمهيد

أك��  و�نسق معھ جميع أ�شطتھ وأنھ  , يتواصل مع املخ ھبأن أطباء القلب أثبت  اكم

وجود جهاز عص�ي بالقلب �شبھ املخ  مؤخرا اكتشفوافقد   , مما نتصور  �عقيدا

نقل قلب من تماما لھ ذاكرة قص��ة وطو�لة ألامد وقد ات�ح ذلك بجالء عند 

  , ذكر�ات واملواهبال �عض معھ هذا القلبيحمل  حيث آخر إ��إ�سان 

يالت ا�خاصة بال�خص التفضو  وال�جايا  , والهوايات  , والعواطف واملشاعر

املتلقي لهذا غر�بة �ل الغرابة عن صفات ال�خص  اوال�ي تبدو   , الذي أخذ منھ

ض الناتجة عن العمليات ا�جراحية وقد ثبت بالتجر�ة أن أحد ألاعرا .القلب

 ع��أن للقلب القدرة  ولذلك استنتج العلماء ، الذاكرةمن  ان جزءلقلب هو فقدل

التفك�� والشعور والعاطفة والانفعال وتخز�ن املعلومات �� ذاكرة �شبھ ذاكرة 

 أثبت العلم ا�حديث أن القلب يت�ون من خاليا نبيلة ال �لھ هذاباإلضافة إ��  املخ.

 أ��ا شأنش موتھ ح�ىت�و�نھ و  ف�ي ترافق إلا�سان من بداية وال تتغ�� تت�اثر

رغم أن �ل خاليا ا�جسم تتبدل �ل عشر  ،ي ال تت�اثر وال تتغ���الدماغ الخاليا 

لن��ي تبدلت  والدماغ لو القلب خالياسنوات وف��ا ما يتبدل �ل ثالثة أيام لكن 

 !من املعلومات ذلكغ��  إ���ل منا من هو وماذا �عمل وأين �سكن 

 فصول:املحور إ�� أر�عة  اينقسم هذ

  .القلب وكيف �عمل اف��يولوجي ول:ألا الفصل 

  .القلب مع الدماغ اتصاالتطرق الفصل الثا�ي: 

 .تحكم �� الدماغالالفصل الثالث: قدرات القلب من إدراك وقدرة ع�� التعلم و 

الواقع. الفصل الرا�ع: زراعة القلب وقصص من وأخ��ا 
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 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

 جيا القلبوزيوليف :الفصل األول

 �عر�ف  -1

و�حتل ر�عة تجاو�ف موجود �� جوف الصدر أ�� ذو القلب عضو عض �عت��

طي الش�ل تقع قمتھ �� الوسطى الواقعة ما ب�ن الرئت�ن وهو مخرو  الناحية

و�س�ى بقمة القلب بينما تقع قاعدتھ  من الصدر السف��و سرى يالزاو�ة ال

�صل و  ) غرام300-250القلب ( يبلغ وزنأي جذره �� الزاو�ة اليم�ى العليا. 

-500( والسيدات 3) سم800-700بة للرجال �� املتوسط (بالنس ھحجم

ما أ، 3سم 1200�� إحيان عند الر�اضي�ن �عض ألا  �� و�صل 3) سم600

سم و�بلغ حجم تجاو�ف 12سم والعرض 14طولھ فيبلغ �� املتوسط 

 وهوملم و�قل �عض ال��يء بالنسبة للسيدات.  300-250البطين�ن حوا�� 

 ، و�بدأ بالنبض منذ �ش�لھ.قبل الدماغ لثا�ي�� أول أيام ألاسبوع ا ُيخلق

 من ا�حمل،  21�عد و��خ الدم �� مختلف أنحاء ا�جسم 
ً
حيث يصل يوما

من الدم  ل�� 7000من أك��  البالغ عند ال�خص قلب �� اليومال�خ 

�� شبكة  مرة �ل يوم 100.000ي�خها أثناء انقباضھ وانبساطھ ألك�� من 

 !! كما�لم 100.000ت مع �عضها لبلغ طولها من الشراي�ن وألاوعية لو وصل

هذه  تتداخلو ، تفظ بھ �� املتحف املل�ي �� لندننموذج فر�د يح ذلك يؤكد

جميع  إ�� الدم نقلتلبطر�قة معقدة ، �� جسم إلا�سانالشراي�ن وألاوعية  

تأخذ ألاك�ج�ن ، خلية مليار 300.000أك�� من  البالغة�جسم ا خاليا

ا، وتطرح غاز الكر�ون والنفايات السامة ال�ي يأخذها لتحرقھ �� صنع غذا��
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 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

ن بتنقية هذا الدم وطرح غاز الكر�ون ادم و��خها ع�� القلب لتقوم الرئتال

�ذه �القلب  ارتباطف��)، وهو ما �ع�ي من خالل عملية التنفس (الشهيق والز 

العضو الوحيد الذي لديھ تواصل مع جميع خاليا  ا�خاليا حيث أنھ هو

 بالدماغ ةلو �انت موصولي ا�خاليا املوجودة �� الشعر وال� ح�ى ا�جسم

 ال بإجراء عملية جراحية.إطع شعرة ملا �ان يمكن قالشبكة العصبية و 

 القلبمكونات  -2

  ):ر�ع حجرات رئيسية (ألاذينان والبطينانأيت�ون القلب من 

سم ن ا�جهما ا�حجرتان الصغ��تان اللتان تتلقيان الدم العائد م ذينانألا 

تقلص ن اذينتقلص ألا ي�سر)، ذين ألايمن) أو من الرئت�ن (ألا ذين ألا (ألا 

 رئي��ي �� دفع الدم نحو البطين�ن.ضعيف �سبيا و�فيد �ش�ل 

القلب حيث  منهما ا�حجرتان الرئيسيتان اللتان ت�خان الدم  البطينان

يمن اقل من ��ون سمك جدار البط�ن ألا و  ،�� الرئت�ن وا�جسمإ ھيتم دفع

�سر أقوى حجرة �� القلب ع�� ذ �عد البط�ن ألاإ�سر بثالث مرات ألا

نحاء ا�جسم أ�� جميع إحيث يقوم بدفع الدم طالق وذلك �سبب وظيفتھ إلا 

 الرسم التخطيطي التا�� يو�ح با�� عناصر القلب: ما عدا الرئت�ن.
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 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

 

 : عناصر القلب1الرسم

 القلبيةالدمو�ة  الدورة -3

وتقع عند منطقة اتصال  ذينيةألا  دة ا�جيبيةللقلب أداة ناظمة �س�ى العق

 شارات كهر�ائية من هذهإولد يمن حيث تتذين ألا العلوي باأل  جوفالور�د ألا 

�� إين�ن مسببة انقباضهما ودفع الدم ذالعقدة وتنتشر �� البداية �� ألا 

 تمربالدم البطين�ن  خر قص��ة �سمح بامتالءأالبطين�ن، و�عد ف��ة ت

 .�� ا�جسم والرئت�نإذين ينقبضان و��خان الدم لين�ن الشارات �� البطإلا 

�� العادة �ستغرق دورة العمل �� و �عمل القلب بتوقيت وا��جام تام�ن

 من الثانية
ً
 �س��ا

ً
نبضة ��  80-70ولهذا فإن النبض ي��اوح ب�ن  ،القلب جزءا

 الدقيقة، و�ز�د عن ذلك عند إلاجهاد العنيف وعند إلاثارة الشديدة و�عليل

 أك�� عند السرعة وصعود املرتفعات 
ً
ذلك أنھ كما أن السيارة تتطلب وقودا
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 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

 من الدم
ً
� قواه و��جأ القلب إ� عند إلاثارة كذلك ا�جسم يتطلب مز�دا

 من الدم.  افيةالت العاملة بكمية �ليمد العض الاحتياطية فتتضاعف دقاتھ

ظيم مراحل ولنتتبع كيف يتدفق الدم �� أنحاء ا�جسم ودور القلب �� تن

 :ذلك

�عد أن �س��لك ا�جسم ألاك�ج�ن املوجود �� الدم، يدخل الدم إ��  -1

 .ألاذين ألايمن للقلب من الور�د البا�ي العلوي والور�د البا�ي السف��

ينقبض ألاذين ألايمن لي�خ الدم إ�� البط�ن ألايمن ع�� الصمام  -2

  الثال�ي

ئو�ة ع�� الصمام ينقبض البط�ن ألايمن لي�خ الدم إ�� الشراي�ن الر  -3

 الرئوي 

 .�� الرئت�ن يجري تحميل الدم باألك�ج�ن الذي نتنفسھ  -4

 .يتدفق الدم الغ�ي باألك�ج�ن من الرئت�ن إ�� ألاذين ألا�سر -5

ينقبض ألاذين ألا�سر لي�خ الدم إ�� البط�ن ألا�سر ع�� الصمام  -6

 .املاي��ا��

أنحاء إ��  ألاورطيينقبض البط�ن ألا�سر لي�خ الدم ع�� الصمام   -7

 .ا�جسم من خالل أك�� شر�ان �� ا�جسم وهو شر�ان ألا��ر

 الدم ج�ن واملواد الغذائية املحملة ��تأخذ ألا��جة وألاعضاء ألاك� -8

 .أخ��ا، �عود الدم إ�� ألاذين ألايمن، وتبدأ الدورة الدمو�ة من جديد -9

 ومن املهم مالحظة أن انقباضات حجرات القلب تتم ب��امن ووفق �سق 
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 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

ثم ينقبض البطينان معا،  أنھ �� البدء ينقبض ألاذينان معا ذلك .منتظم

الانقباضات هذه ينتج ع��ا �خ الدم ل�جسم ع�� الشراي�ن،  ومرحلة

الشراي�ن وفق نظام ال�خ املتقطع هو ما �عطينا نبضات  وسر�ان الدم ��

�شعر ��ا حينما نضغط برفق ع�� الشر�ان. والسرعة الطبيعية لنبض 

حصل ت نبضة �� الدقيقة 100-60لة الراحة ت��اوح عادة ب�ن حا القلب ��

ن مينبع  قلب بتيار كهر�ائي ذي قوة ضعيفة�سبب تنشيط عضالت ال

انقباض ألاذين�ن و�التا�� ينتج عنھ وجود �� ألاذين ألايمن. املالعقدة ا�جيبية 

التيار الكهر�ائي، ع�� ألياف هذا �خ الدم م��ما إ�� البطين�ن. ثم ينتقل 

والبطين�ن تد��  �شبھ ألاسالك الكهر�ائية إ�� منطقة أخرى ب�ن ألاذين�ن

إ�� البطين�ن ويسبب انقباضهما،  ��ا ينتقلالبطينية. وم العقدة ألاذينية

وتختلف سرعة نبض القلب من �خص آلخر خالل . و�التا�� �خ الدم م��ما

إذا لم  ويعد هذا الاختالف أمرا طبيعيا الراحة خالل النشاط البد�ي أو

�سبب انخفاضا كب��ا �� ضغط الدم �سبب ز�ادة أو نقص سرعة نبض 

يمكن للقلب أن ي�خ   .القلب. فضغط الدم يتولد بفعل تقلصات القلب

ضر�ة �� الدقيقة �حاالت التوتر ا�جسدي أو الانفعا��.  150الدم �سرعة 

الرسم  .ضر�ة �� الدقيقة �� وقت الراحة 50و�مكن أن يتباطأ إ�� 

 :يو�ح تدفق الدم داخل القلبخطيطي التا�� الت
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 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

 
 : تدفق الدم داخل القلب2الرسم 

  الضر�ة:حجم  3-1

ال�ي يتم اندفاعها من البط�ن  �س�ى كمية الدمو ) SVو�رمز لھ بالرمز (

) بينما كمية EDV( الاس��خاء ةعند ��ايثناء انقباضھ بحجم الدم أ�سر ألا

الدم عند حجم ��ر �س�ى �� ألاإلدم �عد خروج االدم املتبقية �� البط�ن 

و��  ) والفرق بي��ما يمثل حجم الضر�ة ا�حقيقيةESV( الانقباض ة��اي

  )SV= EDV -ESV( كمية الدم املرسلة إ�� أعضاء ا�جسم.

  املقذوف:ا�جزء  3-2

يعرف ا�جزء املتبقي من الدم ب�ن �ل انقباض و ) EFو�رمز لھ بالرمز (

القيمة أو بفرق ا�جزء املندفع من البط�ن، و�� وارتخاء لعضلة القلب بفرق 

 أثناء عملية الانقباض  والذي البط�ن�� إالدم الداخل كمية 
ً
تم �خھ فعال

% وقت الراحة و�زداد عندما 70-60ويع�� عنھ بنسبة مئو�ة ت��اوح من 
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 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

و�لما زادت �سبة  النف��ي أو ينقبض البطينان �� حالة بذل ا�جهد البد�ي

 )EF=SV/EDV( القلب ذلك ع�� قوة انقباض جة دلالدم ا�خار 

 ):الدفع القل�ي (الناتج القل�ي 3-3

وهو ا�حجم الك�� للدم الذي تم �خھ بواسطة  ،)C.Qو�رمز لھ بالرمز (

) �� HR�� الدقيقة وهو حاصل ضرب معدل ضر�ات القلب ( �سرالبط�ن ألا

هد ) أثناء الراحة وتختلف باختالف وضع ا�جسم وا�جSVحجم الضر�ة (

 .)C.Q = SV. HRالذي يؤديھ. (

 التنظيم الداخ�� ل�خ القلب -4

م ال�ي ك��ت كمية الد�لما نبساط ثناء الا أك�� أمتالء القلب بالدم ا�لما �ان 

خر ي�خ القلب ضمن حدود ف��يولوجية �ل الدم ��ر و�مع�ى آ�� ألاإي�خها 

القلب  نأ أي وردةمح ب��اكم كميات كب��ة منھ �� ألا �س أنالذي يصلھ دون 

 إ�� هاضافية من الدم و��خإليھ كمية إك�� عندما تجري أدرجة  إ��يتمدد 

آلية  يطلق عليھ وهذا ما الشراي�ن �سبب ز�ادة قدرتھ ع�� ال�خ أوتوماتيكيا

  .ستارلنك–فرانك

 القلب كهر�اء -5

كهر�اء القلب، �� املنظومة ال�ي تتحكم �� إيقاع القلب وانتظام ضر�اتھ، 

مرة �� الدقيقة، وح�ى يتحقق هذا  100 إ�� 60ل منحيث ينقبض بمعد

املعدل املنتظم، ال بد أن تصدر إشارة كهر�ائية من مجموعة من ا�خاليا تقع 

 و�بلغ جهد كما ورد سابقا .�� أع�� ألاذين ألايمن وتتحكم بإيقاع القلب
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 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

 و�بلغ حوا�� تقر�با تم�� فول 95 إ�� 85القلبية السو�ة العضلة �� فعل ال

كما املوصلة املتخصصة (الياف بركن��)  ألالياف��  ت�� فوليم 100 ��إ 90

  .تم�� فول 105لعضلة البطينية حوا�� يبلغ جهد الفعل امل�جل من ا

 �� القلــب نظام التوصيــل الكهــر�ائـي -5-1

 التالية: ألاجزاءمن  إلا�سانجهاز التوصيل �� قلب  يتألف

 : ذينيةألا  العقدة ا�جيبية 5-1-1

يمن بالقرب ذين ألا ن النسيج العض�� توجد �� جدار ألا لة صغ��ة مو�� كت

 ،يمنذين ألا وف العلوي �� ألا جالنقطة ال�ي يصب عندها الور�د ألا من 

و�عض  والياف عصبيةوتت�ون هذه العقدة من الياف عضلية متحررة 

 للقلب.ا�جيب الور�دي  من جدارويعتقد ا��ا تنشأ  ،ا�خاليا العصبية

  البطينية: ينيةالعقدة الاذ 5-1-2

ا�حاجز الذي يفصل  أسفلمن يمن ولكن ذين ألا �� جدار ألا  أيضاوتوجد 

 و��.ة من �سيج مشابھ لنسيج العقدة ألا ذين�ن وتت�ون هذه العقدب�ن ألا 

  البطينية: ذينيةا�حزمة ألا  5-1-3

 إ��ثم تمتد  ذينية البطينيةألا من العقدة  أحزمة هيس، وتنش أيضاو�س�ى 

�سر)، فرع ل�ل بط�ن أيمن و أفرع�ن ( إ��تتفرع �عدها  ة قص��ةملساف أسفل

ع�� جان�ي ا�حاجز الذي يفصل ب�ن  أسفل إ��ثم يمتد الفرعان �عد ذلك 

قمة القلب املستديرة، ثم يصعد الفرعان �عد ذلك  إ��البطين�ن ح�ى يصال 
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 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

 للبط�ن. �جدار ا�جان�يلاعدة القلب و�متد �ل فرع مواز�ا �� اتجاه ق أع�� إ��

 ا يو�ح الش�ل التا��:كم

 
 �� القلــب نظام التوصيــل الكهــر�ائـي: 3الرسم 

 داخل القلب الكهر�ائيمسار التيار  -5-2

�عد العقدة ا�جيبية املنشأ السوي للدفعة الكهر�ائية، اذ تمثل الناظمة 

و�س�� الدفعة الكهر�ائية ضمن ا�خاليا املجاورة �جهاز  ،الطبيعية للقلب

ظهور تيار كهر�ائي يمر �عد  إ��ن الدفعة هذا بدوره و�ؤدي جر�ا التوصيل

يل فهو املسالك ما ا�جزء الثا�ي من نظام التوصأخرى، أإ�� ذلك من خلية 

تھ نحو ذين وال�ي �س�� ع��ها التيار الكهر�ائي �� رحلالكهر�ائية �� ألا 

البطينية  ذينيةالث لنظام التوصيل فهو العقدة ألا ا�جزء الث أماالبطين�ن، 

 ن �سمح لھ بالعبور أالتيار الكهر�ائي قبل  تبطئشبھ هذه العقدة بوابة و�

البطينية  ذينيةخر التوصيل هذا عند العقدة ألا أللبطين�ن، و�ضمن ت

ن�ن مما �سمح بمز�د من ذين�ن لف��ة قص��ة قبل تقلص البطيتقلص ألا 
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 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

يتجھ  البطينية ذينية�عد مغادرة التيار للعقدة ألا  البطين�ن، المتالءالوقت 

جهاز  ع�� شرتبركن��، و�ن-نحو �سيج توصيل متخصص يد�� جهاز هيس

خصص �سرعة تالكهر�ائي امل املوجود �� �سيج التوصيل املسالك املتفرعة

 .يمن�سر وألا ع�� ا�خاليا العضلية للبطين�ن ألا

ت�ون الف��ة الفاصلة ب�ن بدء الدفعة الكهر�ائية �� العقدة ا�جيبية واكتمال 

ذ تبلغ نحو إ ةخاليا العضلة القلبية قص��  إ�� ل� نظام التوصيوصولها ع�

و�نجم نحو  قيقةدلل/بضةن 70ثانية وسطيا عندما ينقبض القلب بمعدل 

 . البطينية خ�� املبيت عند العقدة ألاذينيةأنصف هذه الف��ة عن الت

 ،تبدأ دفعا��ا الكهر�ائية الذاتية وتقلصا��ا بنفسها أنيمكن ل�خاليا القلبية 

نھ ال يمثل أغ��  القلبالعص�ي يمكنھ �عديل سرعة ضر�ات  جهازا�ن أومع 

نھ إفتؤصل القلب من ا�جسم ولة عن ضر�اتھ فح�ى لو اسؤ القوة املس

عقدة خفقت الأذا إع ح�ى �ستمر بالتقلص لف��ة من الزمن و�� الواق

  .خرى م�ا��اأخذ مواضع ن تأأا�جيبية �� العمل يمكن 

 "البيسميكر"منظم ضر�ات القلب  -5-3

جهاز �� حالة وجود خلل �� نظام التوصيل الكهر�ائي للقلب يزرع للمر�ض 

إرسال تنب��ات  اوظيف��هو مزود ببطار�ة صغ��ة و  البيسميكر يد��صغ�� 

انقباض القلب بصورة منتظمة  إ��ؤدي مما ي دور�ةكهر�ائية للقلب بصورة 

 جميع أجزاء ا�جسم. إ��ومالئمة ليقوم ب�خ الدم 
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 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

 

 

 

 منظم ضر�ات القلب (البيسميكر) :4 الرسم

 ):ECGجهاز تخطيط القلب ( -5-4

للنشاط الكهر�ائي للقلب بواسطة هو ��جيل  جهاز تخطيط القلب

شارات لك��ودات إلا لد، حيث تنقل هذه ألاك��ودات موصلة با�جألا

مخطط كهر�ائية القلب و�مساعدة سوائل ا�جسم  إ��الكهر�ائية �� القلب 

شارات سطح ا�جلد، و��جل إلا شارة الكهر�ائية أل �� نقل إلا ال�ي �عمل ع

الكهر�ائية عادة �ش�ل موجات تظهر ع�� ورق التخطيط الذي يتحرك �� 

لك��ودات ن هذه ألاأن ا�جدير بالذكر هذا ا�جهاز �سرعة محددة، وم

 
ً
لذا البد من املحافظة ع�� تماس  تحاول كشف تيارات كهر�ائية صغ��ة جدا

و�ستعمل مادة هالمية  لتحس�ن هذا التوصيل، و�� الرسم  جيد مع ا�جلد

�خط العمودي افقي املخطط الزم�ي بينما يمثل يمثل ا�خط ألا  �التا�البيا�ي 

 :الفولتية أو قوة الدفعات الكهر�ائية للقلب

 34                                                                                      العلم ب�ن القرآن و بالقلسرار أ



 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

 
 : تخطيط كهر�ائية القلب5الرسم 

ات تت�ون القراءة ال�ي �عط��ا تخطيط كهر�ائية القلب من مجموعة موج

" تبدي Pالقلب، فاملوجة " أجزاءالكهر�ائية ��  إلاشاراتتظهر الكث�� حول 

و�� جزء  P" �عد املوجة PRاملقطع " يأ�يفعة و�� �س�� ع�� ألاذين، ثم الدَّ 

فعة ع�� العقدة  البطينية، و�ظهر  ألاذينيةمنبسط يمثل زمن مرور الدَّ

فعة ع�� البطين�نQRSاملركب " " Tينما تتش�ل املوجة "ب ،" عندما �س�� الدَّ

 خالل استعادة العضلة الق
ً
  .للضر�ة الالحقةلبية لكهر�ائي��ا السو�ة تحض��ا

هذا املخطط يحمل ب�ن طياتھ أدق التفاصيل و�مكن ألاطباء من معرفة 

حد كب��  إ��وهو �شبھ حالة املر�ض من عدة نوا�� وخاصة حالة القلب 

تأخذ نفس الالسلكية وال�ي  صاالتالاتاملستعملة ��  ةاملوجة ا�حاملمخطط 

متعددة ب�ن طيا��ا من معلومات  ھالش�ل �� أجهزة القياس رغم ما تحمل

يتم الكشف ح�ى مرئية  أوقد ت�ون رسائل مكتو�ة أو مسموعة ومختلفة 

لذا علينا  املعروفة. الاتصاالتأجهزة  بواسطةوتنقي��ا من الشوائب  ع��ا

ومواصلة  ECGالقلب  مخططة من فك شفر  البحث عن أدوات تمكننا
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 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

ع�� هذا املخطط تطرأ  ال�يعرفة أدق التفاصيل عن التغ��ات البحث مل

با�� أعضاء ا�جسم  ملھ من معلومات من القلبحبما ي وارتباط ذلك

   .  وخاصة الدماغ

 املجال الكهرومغناطي��ي للقلب -6

 :الكهرومغناطيسية الطاقة �عر�ف-6-1

رة عن إشعاع يتألف من حركت�ن عباالطاقة الكهرومغناطيسية �� 

مصدر ا�حركة ألاو��  ،متعامدينمتوافقت�ن تتحر�ان �� مستو�ن  اه��از�ت�ن

 :حقل كهر�ائي والثانية حقل مغناطي��ي كما �� الش�ل التا��

 
 : املوجة الكهرومغناطيسية6الرسم 

تتحرك املوجات الكهرومغناطيسية �ش�ل جي�ي و�س�� �سرعة الضوء 

ومن خواص هذه املوجات أ��ا تنتقل �� خطوط  .لم/ثانية� ألف 300.000

و�لما قطعت هذه املوجات مسافة  الواحد،مستقيمة �� الوسط املتجا�س 

تاليت�ن أو واملسافة ب�ن قمت�ن مت نوعي��ا،أطول �لما ضعفت قو��ا بحسب 

 .طول املوجة أو الطول النو��أي قاع�ن متتالي�ن 
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 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

 
 طول موجة القلب :7الرسم 

 :للقلب الكهرومغناطيسية الطاقة-6-2

ب�اليفورنيا (الواليات املتحدة ألامر�كية) منذ  أجرى معهد ر�اضيات القلب

العديد من التجارب أثبت من خاللها أن القلب هو أك��  1991تأسيسھ سنة 

 مولد لإلشارات الكهرومغناطيسية �� ا�جسم بصفة دور�ة 
ً
 و�بث مجاال

 هو ألاقوى ب�ن أعضاء
ً
 ا�جسم، ويعت�� املجال املغناطي��ي الصادر كهر�ائيا

املوجة ا�حاملة. و�ختلف ش�ل هذه ى عنھ كموجة ناقلة للمعلومات و�س�

عل��ا �ا�حالة العاطفية مثال فإذا  املوجة حسب املعلومات ال�ي تتم طباع��ا

كنت �شعر بالغضب أو إلاحباط يختلف ش�ل هذه املوجة ا�حاملة كث��ا 

ب أو بالسعادة كما اكتشف أن معدل ضر�ات كنت �شعر با�ح عما لو

 القلب يرتبط ارتباطا وثيقا بالعواطف واملشاعر.

عهد: "إن ألامر أشبھ بجهاز مدير البحث ��ذا امل ]1[م�ار�ييقول الدكتور 

إرسال إذا�� فالقلب �شع حقوال قو�ة وهو املصدر ألاقوى ل�حقول 

ل املغناطي��ي للقلب سية �� ا�جسم، و�مكننا أن نقيس ا�حقيالكهرومغناط
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 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

، لكن ألاجهزة ذلك�عد من أ إ��من �عد ثالثة أمتار عن ا�جسم وهو ينتشر 

 "املجال ملسافة أك��. اال�ي لدينا آلان ال يمك��ا قياس هذ

 :لقلبل يكهرومغناطي��ال الطيف-6-3

�ل خلية ��  إ��نفذ ت أمواج كهرومغناطيسية املعلومات ع�� القلب يطلق

مجالھ  ت��ويع ،وا�جسدصاالت كثيفة تر�طھ بالدماغ شبكة اتع��  ا�جسد

كما أن الذي ينتجھ الدماغ.  الكهر�ائياملجال من مرة  60أقوى  الكهر�ائي

املغناطي��ي للدماغ،  املجالمرة من  5000املغناطي��ي للقلب أقوى  املجال

 الطيف قياسمن مسافة بضعة أقدام بواسطة أجهزة  و�مكن رصده

 :التا��يو�ح الرسم كما  مغناطي��يكهرو ال

 
 ]2[للقلب املجال الكهرومغناطي��ي: 8الرسم 
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 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

 ا�جهاز العص�ي للقلب -7

الحظ طبيب ض القلب امر أمن معا�جة املصاب�ن ب واتسن�عد عدة 

» أعصاب الغدد الصماء«ص �� علم صختامل] 3[ألاعصاب الدكتور آرمور 

تعلق بالقلب أن هناك أمورا تكندا، ب ل�ياالطب بجامعة مون� وألاستاذ ب�لية

إنھ �� " :يقول  .ستطاع أن يفسره النموذج العل�ي ا�حديثاأك�� مما 

الستينيات لم يكن هناك أي اعتبار ل�جهاز العص�ي و�ان القلب مجرد 

��م �� أي و م�خة والسبب هو أنھ لم يكن لدى الناس قدرة ع�� رؤ�ة قل

رصد  ع�� ش�ل آخر أما �� ا�خمس�ن سنة ألاخ��ة فقد أصبحت لدينا القدرة

  ."حركة القلب وا�خاليا العصبية ال�ي فيھ بدقة

أطلق  ھب جهاز عص�ي خاصللقلب  أن 1991�� عام  أثبتالدكتور آرمور 

من يت�ون جد أنھ و و  ،»مخ القلب«عليھ وألول مرة �� تار�خ الطب ا�حديث 

مجموعة معقدة من ا�خاليا العصبية أك�� من أر�ع�ن ألف خلية عصبية 

عروفة املعقدة الجد هناك ألاذين ألايمن حيث تو  أع�� ��و�� منظمة 

 وتحفظ القلبو�� مستقلة عن الدماغ بالعقدة العصبية تنظم النبضات 

 .النبض ملدة أر�ع ساعات عن ف��ا يتوقف �عد فصلھ عن ا�جسم بحالة ال

هذا النظام العص�ي املستقل هو الذي يجعل القلب املزروع يقوم بوظائفھ 

حالة زراعة القلب  ألنھ �� الدماغ إ��دون حاجة للرجوع د �� ا�جسم ا�جدي

ال �عاد توصيلها قد قطعت و  للقلب مع الدماغ ت�ون املوصالت العصبية

 لف��ة من الزمن.
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 ف��يولوجيا القلبالفصل ألاول: 

 

 
]4[صورة لدماغ القلب: 9 الرسم

 

 
]5[مقطع �� ا�خاليا العصبية للقلب: 10 الرسم
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  صاالت القلب مع الدماغ              اتثا�ي: لالفصل ا

 الدماغمع القلب  اتصاالت :الفصل الثاني
  �عر�ف -1

رسائل مش��كة  و�تبادالن ،تصل القلب مع الدماغ من خالل شبكة معقدةي

كهر�ائية، و�ؤكد �عض العلماء أن القلب والدماغ �عمالن  ع�� ش�ل إشارات

ولو حدث أي خلل �� هذا التناغم لظهرت �عض  �نبتناسق وتناغم �جيب

موجة من  إرسال�ل نبضة للقلب، يتم مع و  الاضطرابات ع�� الفور.

والضغط ، والهرمونات الكهرومغناطي��يا�حقل ع�� الدماغ  إ��مات علو امل

امل��م، وألاعصاب ��  ع�� العصبتنتقل  ال�يعصبية النبضات ال ع��ا وكذ

النخاع" عند "�� منطقة �س�ى الدماغ  إ��تصل لالعمود الفقري من القلب 

ظي�ي تن لها تأث�� الدماغ إ��ل�ي يرسلها القلب إلاشارات اهذه  .قاعدة الدماغ

ألاجهزة والغدد ألاخرى. كما ع�� وألاوعية الدمو�ة، و  ع�� ا�جهاز العص�ي

الدماغ تؤثر ع�� ا�جزء  إ��القلب  املنبعثة منأن الرسائل العلم أثبت 

 ع��العلوي من الدماغ الذي يتحكم �� تفك��نا ومهاراتنا والقدرة 

ديناميكية ثنائية أن العالقة العلماء  أدركلقد  .واتخاذ القرارات التحليل

لكن القلب يرسل و كالهما يؤثر �� آلاخر. القلب والدماغ وأن  الاتجاه

وذكر الباحثون القلب.  إ��الدماغ أك�� مما يرسلھ الدماغ  إ��معلومات 

 :لدماغا معالقلب ��ا  يتواصلأر�عة وسائل 

 .العصبيةعصبيا من خالل النبضات  -1

 .كيميائيا بواسطة الهرمونات -2
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 .الضغطموجات � �عف��يائيا  -3

 .الكهرومغناطي��ياملجال  ع��ا مغناطيسي -4

العليا ال�ي تر�ط القلب بمختلف مراكز املخ  ألار�عة قنواتهذه الوجود 

ع��  القلب تؤثر �ش�ل مستمر كيف أن املعلومات الواردة من يفسر

  .ئنا ملختلف النشاطاتأدا، فضال عن وعواطفنا ووعينا تصوراتنا

مة آلان تو�ح أن إلاشارات العصبية والكيميائية البحوث العلمية القائ

با��  إ��الدماغ و  إ��ل�ي يرسلها القلب والف��يائية والكهرومغناطيسية ا

العمليات الفسيولوجية والعقلية  ع����ات جذر�ة أعضاء ا�جسم لها تأث

هناك وهل إلاشارات ولكن كيف يمكننا فك شفرة هذه  .لدينا والعاطفية

 لالرسائؤثر هذه ت، وكيف اهاحتو أو قياس م ع��ا فوسيلة علمية للكش

هذه ألاسئلة وغ��ها يجب أن يبذل  ع�� لإلجابة ؟�� �ل �حظةوعينا ع�� 

 .فيما هو قائم ن ن �شك�و أكما يجب  ��أكالعلماء والباحثون مجهودا 

 العص�ي الاتصال -2

نبضات عصبية بواسطة النظام العص�ي املوجود  إ��تم ترجمة املعلومات ت

الدماغ بواسطة مسارات مختلفة، هذه النبضات  إ��القلب و�تم إرسالها �� 

النخاع املوجود �� جذع الدماغ والذي يتحكم �� العديد  إ��العصبية تصل 

مراكز  إ��هذه النبضات  ثم تتجھالغدد وألاعضاء. و من ألاوعية الدمو�ة، 

والعمليات  اتخاذ القراراتو ، دراكدماغ وال�ي لها نفوذ ع�� إلا أع�� �� ال

وجودة �� العمود عن طر�ق ألالياف العصبية امل ذلكو  املعرفية ألاخرى 
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من املعلومات  عن طر�ق انتقال النبضات العصبيةالقلب �رسل و  .الفقري 

وهو العضو الوحيد من ا�جسم الذي  منھ، ما �ستقبلالدماغ أك�� م إ��

هذا �ع�ي و  فيمكنھ أن يمنع أو ينشط أجزاء معينة من الدماغ تبعا للظرو 

أن القلب يمكن أن يؤثر ع�� الطر�قة ال�ي نفكر ��ا وع�� تصورنا للواقع، 

 .و�التا�� ردود الفعل لدينا

��  ،الذي يبحث �� عالقة املخ وألاعصاب بالقلب آرمور يؤكد الدكتور 

القلب والدماغ من  ب�ن ديناميكية بحاثھ بوجود عالقة اتصالأيد من العد

 م��ما واحدثر ف��ا �ل �� عالقة تحاور�ة ثنائية يؤ خالل ا�جهاز العص�ي و 

بدقة فائقة ع�� تنظيم معدل الذي �عمل  ،»مخ القلب«ع�� ع�� آلاخر 

القادمة إليھ من  ضر�ات القلب وإفراز الهرمونات وتخز�ن املعلومات

ساق الدماغ  إ��م تتدفق هذه املعلومات من القلب مختلف أنحاء ا�جسم ث

� ممرات خاصة، وتقوم بتوجيھ خاليا الدماغ لتتمكن الدماغ ع� إ��لتدخل 

 .من الفهم والاستيعاب

 

 

 

 

 

 

 التواصل ع�� ا�خاليا العصبية: 11 الرسم
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 ]6[�� القلب ا�خاليا العصبية: 12الرسم 

 لم  تظهر هذه الصور 
ً
ا�خاليا العصبية داخل القلب، و�� خاليا معقدة جدا

سؤولة عن تخز�ن امل يعتقد أ��ا ��و �عرف العلماء ح�ى آلان طر�قة عملها، 

املعلومات وتحميلها �خاليا الدم و���ا ل�افة أنحاء ا�جسم، و�التا�� ف�ي 

 أشبھ بذاكرة الكمبيوتر ال�ي ال �عمل بدو��ا. 

 الكيميائي الاتصال -3

 .اتالهرمونا�جسم عن طر�ق أعضاء صل القلب أيضا مع الدماغ و�قية وايت

ومن ثم يتم  من أجهزة ا�جسم أو جزء منھ ازكيميائية تنتج �� جه مواد�� و 

. ي�ون لها تأث�� محدد جهاز آخر أو أ��جة معينة حيث إ��حملها ع�� الدم 

، تم تصنيف القلب �� النظام الهرمو�ي عندما اكتشف 1983� عام �و

ألاذي�ي املدر  س�ي الببتيد نيألاذ�� فرز من ثقوب �نتج و ي قوي هرمون 

ية الدمو�ة. وهو مسؤول مون كموسع قوي لألوعللصوديوم، �عمل هذا الهر 

. يفرز هذا هون سم، والصوديوم والبوتاسيوم والدماء ا�ج تزانعن ا

تفاع الر  ةاستجاب ألاذينالهرمون من قبل ا�خاليا العضلية املوجودة �� 
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الك�� والغدة الكظر�ة وعدد كب�� من املناطق  و�ؤثر ��ضغط الدم. 

�� كب��ا لعب دورا و� ،هو يخفض الضغط الدموي من الدماغ، و  التنظيمية

ذلك، �ش�� الدراسات  إ��باإلضافة . باملوازن الهرمو�ي و�لقب، وازن ا�جسمت

تفاعل مع أن يو�مكن يثبط إفراز هرمونات التوتر،  ألاذي�ي الببتيدأن  إ��

كما  .وفقا لبعض التجارب يؤثر �� السلوك والدوافع ھأن كما .ا�جهاز املنا��

 بالتأث�� عروفةاملا�جز�ئات الكيميائية وهو من  الدو�ام�ن بإفرازيقوم القلب 

هرمون منشط ينظم ضغط وهو ال�ورت��ول و  .الدماغالعواطف ��  ع��

طر ع�� استعمال ا�جسم الدم ووظيفة القلب وجهاز املناعة، كما �سي

نتيجة لز�ادة الضغوط سواء البدنية والكر�وهيدرات والدهون  لل��وت�ن

طبي�� فعل مثل املرض أو الصدمة، و�ز�د إنتاج هرمون ال�ورت��ول كرّد 

 وضروري �� ا�جسم إذا بقيت مستو�ات التوتر عالية لف��ة زمنية طو�لة.

 �ورت��ول:اليو�ح آلالية ال�ي �عمل ��ا  الرسم التا��

 
 آلالية ال�ي �عمل ��ا الكورت��ول: 13الرسم 
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تتبادل الرسائل مع  أن �ل خلية �� ا�جسم ]7[�اندس ب��ت ةالدكتور وجدت 

تنتج  أ��ااملخ بواسطة أحماض أمينية قص��ة السلسلة �ان �عتقد سابقا 

 ومع أنھ .�� القلب ذلكك اثبتت وجودها ب��ت ةالدكتور  �� الدماغ لكنفقط 

 الإهذه الهرمونات املنتجة �� القلب آلان دراسة الدور ألاسا��ي ل ح�ىيتم لم 

أن  ع�� انتاجها �� القلب �عت�� برهانإأن �عض العلماء �عتقد أن مجرد 

 �� العواطف. امباشر  اللقلب تأث�� 

 الف��يائي الاتصال -4

�سرعة تدفق الدم ت من جدا قو�ة ضغط موجة يولد القلب �ل نبضةمع 

 معقد جدا ب�ن�وجد ارتباط و  نفسھ الدم بكث�� من عر أسو��  نالشراي� ع��

و�ا�خصوص الالإرادي  ا�جهاز العص�ي وإيقاعاتوالتنفس  وجاتهذه امل

 فهذاللقلب  إلايقا�� النشاطوألن هذه ألامواج تتغ�� حسب  .الدماغ عمل

بدءا بالشراي�ن ب�ن القلب و�ا�� أعضاء ا�جسم  لالتصال يخلق طر�قة

عتمد �القلب و  موجات الضغط ال�ي يولدهاب خاليا �شعرا� �ىحو  .والغدد

. الدماغ ذلكبما ��  جميع أجهزة ا�جسم ذلكوك �� العديد من النوا��عل��ا 

 الف��يائية ا�حيو�ة طر�قةال��  الضغط أن موجاتالتجارب  وقد أظهرت

وقام . �شاطھث�� ع�� أتالو  مع الدماغ للتواصل القلب اال�ي �ستخدمه

 لتصل إ�� ضغط الدم موجة الوقت الذي �ستغرقھ ن بقياسالباحثو 

 �� النشاط تغي��اتال ىمد اوا�ح �شاط الدماغ و�ان مع قياس الدماغ

 .إليھ ضغط الدم تصل موجة عندما الكهر�ائي للدماغ
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الباز كم الدكتور مجد
 ي للتنمية الاجتماعية والنفسية�مدير املعهد العال ]8[

درس هذا ال�ائن إلا�سا�ي من زوايا نفس يعلم ال نإ": يقول  ،با�خليج

مختلفة، أوال من الناحية الفيسيولوجية ثم من الناحية الفكر�ة والعقلية، 

ع�� الدماغ وع�� أنھ هو املسيطر وهو الذي يرسل دائما ال��ك�� �ان و 

الكب�� ع�� النسق  ههناك محور جديد وهو القلب وأثر فاملعلومات أما آلان 

إ�� دقات القلب العادية هناك ما �س�ى باالختالف ب�ن  الدما��، باإلضافة

النبضت�ن، ف�ل ما زاد هذا الاختالف �ل ما �ان هناك ليون �� هذا القلب 

ع�� الدماغ وع�� النسق الدما�� وع��  وا�حا ثرألاوهذه العضلة و�ان 

�� دقات القلب يؤثر ع�� املسار  الاختالف إذنسائر ا�جملة العصبية، 

ف�ار الذهنية و�تا�� يحصل لإل�سان �شتت ذه�ي فال �ستطيع الدما�� وألا 

إذا استطاع أن يتحكم �� النبضات أو و أن يركز ع�� موضوع مع�ن، 

التحكم �� س��  ع�� ت القلب ت�ون لھ القدرة ألاك��التغ��ات �� نبضا

ال�ي تؤثر ع�� ا�جملة العصبية و الدماغ و�ل الغدد املوجودة �� الدماغ 

�التا�� يحسن من وظائف ا�جملة العصبية ال�ي �ع�ن إلا�سان املركز�ة، و 

كما  ."ع�� ال��دئة فتؤثر ع�� ا�جملة الذاتية والشعور بالراحة والاطمئنان

أن هذا التغ�� يؤثر ع�� املنطقة العليا من الدماغ الدراسات ث دأحوجدت 

إلا�سان طاقة �حية عند  ت�ون لذا  والتفك�� الذه�يو�� مركز التحليل 

الناحية  والت�امل من �� ألاداء تحسنقدرة ع�� ال��ك�� والو  أك��

ع�� العاطفة  ذلكك هذا النسق �� �غي�� دقات القلب يؤثر .الفيسيولوجية
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والوظائف الفيسيولوجية العامة  ستجابةع�� الا و إلا�سان  والتصور عند

 % من الكهر�اء60إ��  40نبضات القلب تمثل  ألن ياا�خال ى ح�و  املختلفة

 ال�ي تأ�ي من القلب وال�ي لها تأث�� ع�� خاليا ا�جسم وع�� التنفس.

مدير مركز ألام��  ]9[عبد القادر لآذكر الدكتور عبد هللا بن عبد الرحمن 

 محاضراتھ �� إحدى باململكة العر�ية السعودية سلطان للقلب �� ألاحساء

كمية من  ضھانقبانتج القلب مع �ل أنھ من الناحية الف��يائية ا�حيو�ة ي

التيار الكهر�ائي تبلغ جميع أطراف ا�جسد قبل وصول الدم لها، وأكد أن 

 ع��نبض القلب �� حال الطمأنينة يؤثر ع�� الصفاء الذه�ي والقدرة 

وا��جام عمل ألاعضاء، و�بعث كمية �خمة من الرسائل  اتصناعة القرار 

�� مراكز القلب للدماغ  رسائلتفوق ما يرسلھ الدماغ للقلب، وت��كز 

 . "ستجابة والتنظيم الذا�يالتخطيط الاس��اتي�� وسرعة الا 

من ملعهد ر�اضيات القلب أهدا�ي مش�ورا جهاز  ز�ارةقمت ب 2013سنة �� و

طالع البشر�ة ل إغلون ليال و��ارا �� املعهد من أجوتصميم علماء �شت اخ��اع

لتمثيل �مكن من رؤ�ة او  emWaveيد��  ا�جهاز اهذ .ع�� قدرات القلب

فاملشاعر  .البيا�ي إليقاعات القلب خالل مختلف الانفعاالت ال�ي �شعر ��ا

 وغ�� منتظمةات قلبية مضطر�ة بإيقاع وا�خيبة ترتبطالسلبية �الغضب، 

وع�� العكس من ذلك تق��ن املشاعر إلايجابية �ا�حب  14�� الرسم هو  كما

��  هو مب�ن ماومتناغمة كأو إلا�جاب بأنماط إيقاعات للقلب منتظمة 

 15الرسم 
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 وغ�� منتظمةإيقاعات قلبية مضطر�ة : 14الرسم 

 

 ومتناغمةمنتظمة  يةإيقاعات قلب :15 الرسم

 الكهرومغناطي��ي الاتصال  -5

، جاء ف��ا أن للقلب شبكة معهد ر�اضيات القلبعن  صدرت دراسة

دماغ وا�جسد، و�طلق املعلومات ع�� أقوى مجال اتصاالت كثيفة تر�طھ بال

 فتش، وكمن خاليا ا�جسمينفذ إ�� �ل خلية  �� ا�جسد كهرومغناطي��ي

املجال الكهر�ائي  مرة من 60أقوى ب لي للقائأن املجال الكهر� هذه الدراسة

مرة من املجال  5000أقوى  للقلب املجال املغناطي��يأن و  دماغلل

املتعلقة بالوضع العاطفي لل�خص  ملعلوماتوأن ا دماغاملغناطي��ي لل

وتؤثر ع�� الدماغ وتوجهھ �� ع�� املجال الكهرومغناطي��ي للقلب.  تنتقل

عملھ، وأنھ من املمكن أن يؤثر القلب ع�� عملية إلادراك والفهم لدى 

 إيجابية نت أوسلبية �ا ال�ي �شعر ��ا الانفعاالتخالل مختلف فإلا�سان. 
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�غ��ات متجاو�ة مع ت�و�ن املجال و ط إيقاعات القلب �غ��ات �� أنماتحدث 

 بتقنيات التحليل الطيفي. و�مكن قياسھالكهرومغناطي��ي الذي يبثھ 

 
]10[: التأث�� املغناطي��ي للقلب ع�� الدماغ16الرسم   

ألاستاذ �� علم النفس التحلي�� �� جامعة كيل  ]11[يقول �اري اشوارتز

م العالقة ب�ن القلب والدماغ ألن هذا بأر�زونا: "من املهم جدا أن نفه

فهم الطر�قة ال�ي استطاع ��ا القلب تخز�ن ذكر�ات  ع���ساعدنا �� ال��اية 

ذات صلة بالدماغ فالقلب والدماغ يتواصالن عن طر�ق مصادر متعددة 

لتبادل املعلومات فهناك اتصال عص�ي من الدماغ إ�� القلب وهناك اتصال 

فتح الدماغ ع�� القلب والقلب بدوره �عيد عضدي أيضا فالهرمونات ست

إرسال التغذية الراجعة إ�� الدماغ من خالل ألاعضاء ا�حساسة للضغط 

ومن خالل الدم العائد، ولكن ما ال يدرك غالبا هو أن القلب هو املورد 

وتخرج إلاشارة الكهر�ائية من  ،ألاك�� لإلشارات املغناطيسية �� ا�جسم

رة الدمو�ة لتصل إ�� الدماغ و�الطبع تتنقل إشارة القلب لتنتقل خالل الدو 
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الدماغ الكهر�ائية عائدة إ�� القلب لذا فإن هات�ن إلاشارت�ن تتشار�ان �� 

أن  أيضا كما وجد تفاعال��ا ح�ى أ��ا تتشارك كهرومغناطيسيا مع �عضها.

دقات القلب تؤثر ع�� املوجات ال�ي يب��ا الدماغ (موجات ألفا)، ف�لما زاد 

دقات القلب زادت ال��ددات ال�ي يب��ا الدماغ. فإذا نظرنا إ�� الرسم  عدد

 ذبذبات الدماغ وكيف أ��ا تتأثر بذبذبات القلب: التا�� �شاهد

 
]12[ذبذبات الدماغ تبعا لذبذبات القلب �: �غ�17الرسم   

املنح�ي ألاسفل يمثل ضر�ات القلب، واملنحنيات الثالثة فوقھ تمثل رد فعل 

  يف تتأثر تردداتھ بحالة القلب.الدماغ وك

معهد ر�اضيات القلب ع�� أنھ التجارب ال�ي قام ��ا  تؤكدمن جهة أخرى 

عندما تق��ب من إ�سان آخر أو تالمسھ أو تتحدث معھ، فإن التغ��ات 

ا�حاصلة �� نظام دقات القلب لديك، تنعكس ع�� �شاطھ الدما��!! أي أن 

أجر�ت تجر�ة لدراسة �حظة قد فقلبك يؤثر ع�� دماغ من هو أمامك. 

تالمس �خصان أو عندما يأتيان بالقرب من �عضهما وكيف يؤثر قلب 
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التأث�� فوجد  ذلكمدي وقوة العلماء س اوق �� موجات مخ آلاخر أحدهما

 :�البيان التا�

 ألايدي تالمس قبلعند تالمس ألايدي          

 
]13[ر�ائيالكهتواصل القلب مع الدماغ ع�� املجال : 18الرسم  

بيدي �عضهما حدث  جهة اليم�ى من الصورة عندما امسك ال�خصانا��� 

وال�ي  "A"إ�� مخ ال�خص  "B"قلب ال�خص ية منائانتقال للطاقة الكهر�

 أمكن التقاطها �� رسم مخھ.

عبد القادر مدير مركز ألام�� سلطان للقلب: إنھ  آليؤكد الدكتور عبد هللا 

ة ينتج القلب هالة �خمة نابضة مع �ل من الناحية الكهرومغناطيسي

قدما)، و�حابة �خمة من ال��ددات تحمل الرسائل  12-6نبضة قلبية من (

 إ�� 
ً
 بالقلوب املحيطة وان��اًء بالال��اية، مش��ا

ً
ملجاالت الطاقة ألاخرى بدءا

أن القلب وسيط للتأثر والتأث�� مع املجال الكهرومغناطي��ي ال�خم 

هو املولد ألاك�� للطاقة �� ا�جسم وهناك مراكز ونقاط لل�واكب �� املجرة. و 

  52                                                                                      ب�ن القرآن والعلم بالقلسرار أ



  صاالت القلب مع الدماغ              اتثا�ي: لالفصل ا

بأورو�ا  ذلكألامر�كية وجنوب إفر�قيا والسعودية وك بالواليات املتحدة

مجال القلب املغناطي��ي وا�حقل  والارتباط ب�ن التأث�� القياس هذ

ع�� أن املعلومات القائمة  الاختباراتودلت  الكهرومغناطي��ي لألرض.

العاطفي تز�د �� و�� ال�خص باآلخر�ن املحيط�ن بھ املتصلة بالوضع 

أن التواصل الاجتما�� ب�ن الناس ال يقتصر  و�ينت التجاربوشعوره ��م. 

 و�عاب�� الوجھ، أو إلايماءات والصوتيةع�� تبادل إلاشارات اللغو�ة 

 ومؤثر وفّعال �عملنظام اتصاالت رائع  فقط بل هناك وا�حر�ات ا�جسدية

يحدث من  فيماهذا التفاعل الفعال  وقد �ساهملواعية. تحت مدر�اتنا ا

 تجاذب أو نفور ب�ن ألافراد، 
ً
. والعالقات الاجتماعيةع�� التبادل  و�ؤثر أيضا

 �� تبادل املعلومات  ت هذه التجاربظهر أو 
ً
 مهما

ً
أن مجال القلب يلعب دورا

ا�جماعات.  ب�ن كذلكو ألافراد،  والاجتماعية ب�نالنفسية وا�جسدية 

إ�� معرفة أن ا�جهاز العص�ي �عمل �الهوائي، يلتقط  التجارب لصتخو 

 الكهرومغناطيسية ال�ي تنتجها قلوب الناس آلاخر�ن. ويستجيب للمجاالت

ن ان متشا��ايوجد قلب خاصة بھ، فالة ل�ل قلب بصمكما وجد العلماء أن 

، ف�ل قلب لھ تركيب خاص ومم�� عن غ��ه، و�� داخلھ معلومات 
ً
أبدا

احب هذا القلب، وتتج�� هذه البصمة من خالل الذبذبات تخص ص

�ل هذا  .الكهرومغناطيسية ال�ي يب��ا القلب ف�ي تختلف من �خص آلخر

نوع �ع�ى أنھ إذا دخل أحدهم إ�� املجال الكهرومغناطي��ي لقلبك يحدث 

تواصل ب�ن قلبيكما من غ�� أن �شعرا مما يجعلك تتذكره وتبدأ �� من ال

  إنذار.يقدم عليك بدون سابق إذا بھ  فيھ وغالباالتفك��  أوا�حديث عنھ 
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 الكمبيوتر  وكيفية عملالقلب عمل مقارنة ب�ن  -6

معا�ج دقيق من ، �� املدخالت واملخرجاتإباإلضافة يتألف الكمبيوتر 

ة ومن قرص توذاكرة حية وأخري �س�ي الذاكرة املي )سسرو بر  كرو يم(

ل يحمبتعا�ج الدقيق امل قومي .تخزن فيھ املعلومات بصفة دائمة صلب

نظام التشغيل  مثل املستخدم بصفة مؤقتةستعملها �البيانات ال�ي 

 برنامج وورد باستعمالفتح كتاب  عندف .الذاكرة ا�حية �� وال��امج املفتوحة

��خة و لعمل ال��نامج رور�ة ضالبيانات ال بتحميل عا�ج الدقيقامليقوم  مثال

 ��ا يقوم ال�يالتعديالت جميع فإن  التا��و� �� الذاكرة ا�حية الكتابمن 

من  الان��اءوعند  الذاكرة ا�حيةالن�خة املخزنة �� هذه  ��تقع  املستخدم

. ع�� القرص الصلب الن�خة ا�جديدة بحفظ عا�ج الدقيقامل يقومالعمل 

بصفة دائمة ملا ��  للتواصل مع القرص الصلبيحتاج  أالأجل  وهذا من

 يأخذ التواصل مع القرص الصلب عدة ثوا�ي من ضياع للوقت فقد ذلك

 تحميل الدقيقعا�ج امل�ان بإم�ان ف�لما زادت سعة الذاكرة ا�حية  ولذا

ه هذ�ل  .والاستفادة م��ا ومعا�ج��ا مؤقتالبيانات �ش�ل  أك�� من كمية

فالدماغ من تبادل للمعلومات القلب والدماغ ب�ن  يحدث ماب �ةشب� آلالية

ل املعلومات املهمة يحميقوم بتفصفة دائمة أما القلب يحتفظ باملعلومات ب

 واتخاذ القراراتإنجاز عمل ما إلا�سان من  وال�ي تمكن�� دماغھ الصغ�� 

إ�� الدماغ  ملعلوماتاذه هتتم إعادة  ذلك�عد ثم  .�ل �حظة من حياتھ ��

يلعب دورا متعددا فهو  و�التا�� القلب. الحقا والاستفادة م��از���ا لتخ
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كما لھ ذاكرة أخرى خاصة يخزن ف��ا ا�ج الدقيق و�حوي ذاكرة حية املع

ما يقوم بھ  جميع لذايرتبط ��ا إلا�سان بصفة دائمة  ال�ياملعلومات 

يوزع  وهذا ألاخ��القلب الذي �عطي ألاوامر للدماغ  ع��يمر أوال إلا�سان 

 .ألاخرى ا�جوارح  ع��املهام 
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قدرات القلب :لفصل الثالثا  

 �عر�ف -1

ة،يدعد أبحاث كدؤ ت
ّ

 ملا ُ�عتقُد، ليس مجرد م�خ
ً
بل هو  ة أن القلب، خالفا

بأعصاب القلب  ةمختص ةجديد ةع طبيو فر  توكشف ،نظام بالغ التعقيد

النظام أن ستقبال ومعا�جة املعلومات. و ال  ا�شط ا، ومركز احسي اجهاز أن لھ 

ة مستقلة العص�ي للقلب، يتيح لھ التعلم، والتذكر، واتخاذ قرارات وظيفي

أن إلاشارات ال�ي يب��ا القلب باستمرار إ�� كما عن الشبكة العصبية للدماغ. 

عمليات إلادراك، املسؤولة عن الدماغ تؤثر ع�� عمل مراكز الدماغ العليا 

إيقاع الدماغ ي��امن مع حركة إيقاع  لذا فإنو  ،ملعلوماتلم ومعا�جة اوالتع

 �لها، التنفس إيقاعو دم، وضغط ال والعواطف القلب، وكذلك املشاعر

 .ونبض القلبتتوافق 

 القلب ملك ألاعضاء -2

" �عد رحلة : مدير مركز ألاحساء القادر عبد لعبد هللا آ الدكتور يقول 

لة، وهم ق طو�لة من البحث والنقاش مع املراكز العلمية والعلماء املعني�ن

عن  لقلب البشري، أهلتنا لإلعالناوظائف بزغ لنا فجر جديد فيما يخص 

ا�عقاد املؤتمر العال�ي الثا�ي لعلوم طب القلب املتقدمة (القلب ملك 

نطلق عل��ا �عد اساسية ال�ي م)، والذي �ون القواعد ألا 2008ألاعضاء 

عام�ن آخر�ن، املؤتمر العال�ي الثالث لعلوم طب القلب املتقدمة (القلب 

برز �� م) والذي ا�عقد بوجود ثلة من العلماء هم ألا 2010ملك ألاعضاء 
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، وأخص بالذكر فيما يتعلق ��ذا ألامر، كب�� علماء معهد 
ً
مجاال��م عامليا

"، واملدير التنفيذي ملعهد م�ار�يرول�ن  " كتور دالر�اضيات القلب ألامر��ي 

بول روش"، ومؤسس علم أحياء الزمن  " الدكتور  التوتر العص�ي ألامر��ي

لدمو�ة باالنفجارات �� تار�خ الطب وأول من وضع أسس ر�ط الدورة ا

"ج��مين�ورنلسن"، وغ��هم ممن  والعاملة "" فرانزهال��غ الدكتور ال�ونية 

 ؤتمر  أثروا هذا امل
ً
�علومهم الغز�رة و�حو��م الرائعة عن القلب  الهام جدا

 إ�� أن املؤتمر خلص �� ال��اية وأهميتھ وم�انتھ الرفيعة ب�ن ألاعضاء
ً
، الفتا

وقد بينت مدر�ة معهد  ."الك��ى للقلب البشري �� امل�انة �� الاتفاق عإ

املؤتمر  ا�� هذ القادر عبد لهللا آ قلب ألامر��ي شيماء بنت عبدر�اضيات ال

وجاء أن ورشة العمل ال�ي شهدها املؤتمر م) 2010القلب ملك ألاعضاء (

مستوى الثقافة �� كيفية من رفع ال"ر�اضيات القلب" هدفت إ��  محورها

وز�ادة القدرة ع�� تجنب الضغوط �ش�ى أنواعها، و��  اتخاذ القرارات،

�عتمد �ش�ل كب�� ع�� مجاالت الطاقة البشر�ة، وحول كيفية تأث�� 

املجاالت املغناطيسية للقلب �� محيطھ البشري، باإلضافة إ�� تحس�ن 

 مستوى التفك�� والذ�اء الذه�ي. وحول ماهية ر�اضيات القلب أو�حت

تمد �� أساسھ ع�� قياسات علمية للقلب، والتعامل أن هذا العلم �عاملدر�ة 

 .مع القلب ع�� أسس حسابات ر�اضية �عيًدا عن الروحانيات

 ذاكرة القلب  -3

ك�ل  جدا امعقد اعصبي الدى القلب جهاز  يؤكد العلماء أنكما بينا سابقا 

وهو عبارة عن شبكة م�ونة من عدة أنواع من أنواع ا�خاليا الدماغية 
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 لدكتور آرمور ل اكتشافھ�عود ة وال��وتينات وخاليا للدعم ا�خاليا العصبي

��  ةأنواع ا�خاليا العصبية املوجودنفس ھ ل مخ القلب أثبت أن يالذ

 فهو ،�شعر�ى بل وح ،�تذكرو �ستطيع القلب أن يتعلم  االدماغ، و�واسط��

�عمل �ش�ل مستقل عن النظام  وهو موجود بالقلب وظيفيو دماغ صغ�� 

 .الدماغ د ��العص�ي املوجو 

لقد �غ��ت تصوراتنا التقليدية عن الدماغ والتفك�� يقول الدكتور آرمور: "

ذاكرة طو�لة وقص��ة ألامد  ولھ لدى القلب خاليا �شبھ خاليا الدماغف

لديھ نوعھ ا�خاص كما أن  التقنيات ال�ي �ستخدمها الدماغ نفس�ستخدم 

 ."من التفك��

الصيدلة وزمالؤه �عد م��ي خمس  أستاذرزن  ماي�ل ثبت الدکتور أ كما

 الدخارالدراسة والتحقيق أن القلب �الدماغ لھ خاليا  من سنوات

النظر�ة العلمية الهامة �� مقال �عنوان "دراسة  املعلومات وقد طبعت هذه

 .]14[ذاكرة القلب"

��  2013الشهر ا�خامس من سنة �ار�ي أجر�تھ مع الدكتور م�� و�� لقاء 

�ح أن الذاكرة ملعهد ر�اضيات القلب ب�اليفورنيا أو قسم البحوث التا�ع 

ا�جهاز العص�ي وقال بأن هذا معروف منذ مئات  ��عمل �ش�ل موزع ع�

السن�ن وال يمكن أن تتمركز الذاكرة �� خلية عصبية أو مجموعة خاليا 

. و�ساءل ملاذا يتوجب �لھ عصبية بل تتوزع الذاكرة خالل ا�جهاز العص�ي

الذاكرة موزعة ب�ن الرأس والرقبة وملاذا ال ت�ون  ما بأندائعلينا أن نقول 

تنقل قلب  اعندم«و�قول م�ار�ي: ا�جهاز العص�ي �لھ،  موزعة خالل
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�خص إ�� �خص ما فإنھ �س��جع �عض الذكر�ات ال�ي وزعت خالل 

�ع�ي أن الذاكرة ليست �� الدماغ بل �� �� جميع  اا�جهاز العص�ي �لھ وهذ

 .ي يحركها ويشرف عل��ا"ا�جسم والقلب هو الذ

التعلم عن  و�اختصار نظر�ةجيدا نورد هنا  القلب املعرفة بواسطةولفهم 

 طر�ق التغذية الراجعة ونظر�ة الذاكرة ا�خلو�ة:

 التغذية الراجعةالتعلم عن طر�ق  3-1

 �علم الدماغ فإننا نت�لم عما يةعندما نتحدث عن كيف: "اشوارتزيقول 

ا�خاليا  يمر �� هذه مابأن  ات�حدماغ وقد شب�ات العصبية �� البال �س�ى

 ر ر ك�ستمر هذه العملية وتتو  ليدخل ف��ا من جديدعود يخرج ويالعصبية 

فسوف تتعلم �ا قائمة وطاملا أ�بالتغذية الراجعة  ىما �س� اوهذ ثانية

ا�خاليا العصبية وإذا ما قطعت فسوف يتوقف التعلم ف��ا لذا من 

اجعة لدى ا�خاليا العصبية �ي تحدث الضروري أن ي�ون هناك �غذية ر 

عملية التعلم، مثال نحن نتعلم كيف نصوب الكرات �� السلة عن طر�ق 

التغذية الراجعة ال�ي تخ��نا إذا كنا دقيق�ن أم ال، ونتيجة لذلك فإن أي 

شبكة سوف النظام أو أي مجموعة خاليا لد��ا آليات �غذية راجعة �� 

فكما ينشط املخ  ".��ا ا�خاليا العصبيةتتعلم بنفس الطر�قة ال�ي �علمت 

بمراكز ذاكرتھ وحسھ بواسطة التغذية الراجعة ع�� �ل من الشب�ات 

فكذلك القلب الذي �عمل كجهاز تخز�ن للمعلومات   ،  والدمو�ةالعصبية 

للتشابھ  ذلكو عن طر�ق التغذية الراجعة ع�� �ل من ألاعصاب والدم 

آرمور إذ ما أثبت الدكتور كخاليا القلب القائم ب�ن خاليا الدماغ العصبية و 
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بھ تماما ة ال�ي اكتشفت مؤخرا �� القلب �شأن ا�خاليا العصبي يؤكد

�ل هذا حركة الدم ووجود جهاز عص�ي �� القلب  إذن .نظائرها �� املخ

ع�� نظام التغذية الراجعة ات ميجعل من القلب عضو يخزن و�تذكر املعلو 

�ستعيد نفس الذكر�ات  فإنھآخر �سان إل ھتعازر  تتم فإذا ما ا�حيو�ة

لدي مر��ى زراعة  وهذا ما الحظھ العلماء من عوارض ولكن �ش�ل م��م.

��  تطابقو  �عض سلوكياتھ تتغ��للقلب ا�جديد  ملتلقيبحيث أن ا القلب

أن التفس�� املقبول لهذه  زاشوارت الدكتور  ى و�ر  الواهب أغل��ا سلوكيات

خاليا قلب إلا�سان برامج خاصة للذاكرة الظاهرة هو أنھ يوجد �� داخل 

اإل�سان، وتقوم هذه ال��امج بمر تم ف��ا تخز�ن جميع ألاحداث ال�ي يت

و�التا�� فإن الذاكرة  بمعا�ج��ا الدماغ ليقوم إ��بإرسال هذه املعلومات 

 عل��ا. محر�ا ليست فقط �� الدماغ بل قد ي�ون القلب
ً
 لها ومشرفا

 ذاكرة ا�خلو�ةال 3-2

جامعة أر�زونا باإلضافة إ�� �عض الباحث�ن مثل الدكتورة ليندا  علماء من

 ، وهذامخزنة �� �ل خلية من خاليا ا�جسد راسك �عتقدون أن الذاكرة

ة ا�خلو�ة يظهر جليا عندما يتم نقل عضو من �خص آلخر، و�عرف الذاكر 

 قنا،اأذو  �خصيتنا،جسامنا بمعلومات عن أ خاليا احتفاظبظاهرة 

ضعوا 3ن�خاص الذين خثبت وجود هذه الظاهرة �� ألاوقد  وتار�خنا

  .القلب ةعازر  لعمليات

أستاذة علم الكيمياء ا�حيو�ة واملتخصصة �علم  الباحثة �اند��ي ب��ت

ن الدماغ و�قية الحظت بأ ،البيوكيماو�ةتفاعالت ال ألاعصاب وال�ي درست
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دات الببتي �س�ى مينيةأحماض ألبعضها خالل ا�جسم تبعث رسائل  أجزاء

� و�ان �عتقد بوجود هذه املستقبالت فقط � neuropeptides العصبية

مناطق عديدة من حماض الامينية �� وجود هذه ألا  ثبت ولكن الدماغ،

و�انت نتائج �اند��ي ب��ت  عضاء الكب��ة مثل القلبا�جسم خاصة �� ألا 

�ل ن أب وال�ي تقول جموعة من الباحث�ن مساندة لهذه النظر�ة ال�ي تبن��ا م

�سان إل�سان إما نقل �سيج من جسم  إذا. وأنھ خلية لها عقلها ا�خاص ��ا

 وقد �عمق. خر�� ا�جسم آلا إ ن هذا النسيج سوف ينقل هذه الذاكرةآخر فإ

�عدة �عض ألاطباء والعلماء �� بحث ودارسة هذه الفكرة إ�� أن خرجوا 

 أسماه آرمور الذي ألف ك وم��م الدكتور  نظر�ات لتفس�� هذه الظاهرة
ً
تابا

العص�ي  ا�خاص بالقلب والذي �عمل  أعصاب القلب يصف فيھ ا�جهاز

فيھ أن ل�خاليا العصبية املوجودة ��  �ش�ل مستقل عن الدماغ وقد أو�ح

الدماغ الصغ�� للقلب ذاكرة طو�لة وقص��ة ألامد �ستخدم نوع التقنيات 

� ا�خاليا ال�ي �ستخدمها الدماغ، �� تمر�ر وتخز�ن املعلومات � نفسها

املوجودة �� القلب. لذا �عتقد هذا  العصبية ملدة قص��ة وال�ي �� الذكر�ات

من �خص إ�� آخر، يتصل ا�جهاز  القلبالعالم أنھ عندما يتم نقل 

املنقول با�جهاز العص�ي املركزي لل�خص املتلقي عن طر�ق  للقلبالعص�ي 

ألالياف واملوصالت العصبية وأن ا�خاليا العصبية الذاتية �� القلب املنقول 

�� الدماغ �� ال�خص إترسل إشارات من ذاكر��ا القديمة �ستعيد عملها و 

 .ا�جديد
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 الذاكرة  ��وتأث��ه عمرض قصور القلب  3-3

حديثة إ�� أن املر��ى بقصور القلب من كبار السن  ذهبت دراسة أمر�كية

ما أكدت  حسبو �عانون مشا�ل أك�� �� الذاكرة �لما ساءت حالة القلب، 

�لما تقدم أنھ  بنيو�وركروزفلت  من مستشفى الباحثة جوان فيستا

�� املخ مع  ر �سارع هذا الضمو  ر�ماو الضمور �� املخ. �خص �� السن، زاد ال

 �� كيفية �عاملنا مع مشا�ل ب. إلاصابة بقصور القل
ً
وتلعب الذاكرة دورا

أو القلب، مثل تذكر تناول العالج �� وقتھ، وا�حفاظ ع�� ز�ارة الطبيب، 

عندما يحدث تراجع �� الذاكرة و  بالقلب،مر تح�ى تذكر ألاعراض ال�ي 

ء ال يمكن مالحظتھ إ�� لة تبدأ ببطنتيجة إلاصابة بقصور القلب، فإن املش�

يع بتجم جوان فيستا قامت الباحثة .حدوث تطور سل�ي �� حالة القلب غاية

مر��ى قصور القلب ملعرفة من من  217 بيانات من اختبارات الذاكرة ل

قلب. وقام فر�ق البحث بتقسيم الم��م مؤهل ل�خضوع �جراحة زراعة 

جلوا نتائج �خصا ممن � 189�ش�ل  و��هؤالء إ�� مجموعت�ن؛ ألا 

ممن حققوا  28منخفضة �� اختبارات وظائف القلب، والثانية م�ونة من 

و�ان جميع املر��ى �عانون من قصور بالقلب وفق قياس  .نتائج أفضل

وتب�ن أن املر��ى  .كميات الدم ال�ي يتم �خها من البط�ن ألا�سر بالقلب

اختبارات عاما، �جلوا نفس النتائج ��  63الذين هم �� أعمار أصغر من 

الذاكرة بصرف النظر عن وظائف البط�ن ألا�سر. إال أنھ �� املر��ى ألاك�� 

 ارتبط ضعف �خ الدم �� البط�ن ألا�سر بت�جيل نتائج أقل �� 
ً
سنا

% خاصة تلك ال�ي تقيس مدى قدر��م ع�� 1اختبارات الذاكرة بنسبة 
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خاص هؤالء ألا�أن  الباحثة تو�حكما أ .التعرف ع�� ال�لمات وتذكرها

يتعلمون بنفس املعدل، ولكن قدر��م ع�� الاحتفاظ باملعلومة تقل عند 

، ر�ما �ستطيع املخ �عو�ض . مر��ى قصور القلب
ً
و�� املر��ى ألاصغر سنا

انخفاض تدفق الدم الناتج عن قصور القلب، وهو ألامر الذي ال يتحقق مع 

 .القلب املر��ى من كبار السن، حيث �عا�ي املخ أك�� من ا�ع�اسات مشا�ل

الحظ الباحثون كذلك ارتباط ضعف الذاكرة بأعراض إلاحباط  كما

  .ومشا�ل الانتباه

�� اجتماع  تشقو ن- Whitehall II study دراسةلم�خص �� �شر حديثا 

ا�خمسينات) �� منتصف العمر ( أنھ-عصابوألا مر�كية للمخ ا�جمعية ألا 

ضعف الذاكرة ت سرعة مراض القلب لدى املر�ض زادأ�لما زادت مخاطر 

�خص  4500ع�� حوا��  وأجر�ت الدراسة العمر.التقدم �� لديھ مع 

 وتم لد��م القلببأمراض  متا�ع��م وقياس مخاطر إلاصابة تتم طبي��

قياس دقة الذاكرة �ل خمس سنوات و��جيل مقدار التغ�� مع الوقت 

% انخفضت دقة 10صابة بأمراض القلب إلا  تمعدال  ت�لما زادنھ أ واوجدف

جال. الر عند النساء منھ  عند ة� أك�� سرع�التأث % وهذا2.8الذاكرة بنسبة 

قلت  لوال�ولس��ومراض الضغط والسكري أو�لما زادت �سبة التحكم �� 

ن كال العضو�ن القلب والدماغ أأثر الذاكرة الدماغية بذلك. حيث سرعة ت

ي تز�د من يتأثر كث��ا بأمراض ألاوعية الدمو�ة وال�ي تتأثر بالعوامل ال�

 وارتفاع ال�ولس��ول ومرض السكري ت�لس الشراي�ن مثل ارتفاع الضغط 

 .والتدخ�ن
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هبوط القلب مرض حديثة وجود صلة ب�ن  كشفت دراسة أس��الية كما

 ووجد الباحثون  .وتراجع العمليات العقلية وفقدان املادة السنجابية �� املخ

وسرعة رد الفعل  كرةالذا �� ك��أن مر��ى هبوط القلب يواجهون مشا�ل أ

. كما أ��م �عانون �غ��ات �� أجزاء املخ ال�ي �عتقد بأهمي��ا �� �غ��هم ةمقارن

ا�حفاظ ع�� الذاكرة والتفكر والتخطيط، مما �ع�ي أن ألا�خاص قد ال 

�ستطيعون تذكر املهام البسيطة مثل تناول دوا��م اليومي �� ألاوقات 

وتتضمن ب��يطانيا،  ا�خص 900.000من  أك��رض هذا امل �صيبو  .املحددة

باألرجل وال�احل  اوتورم اوضعف اشديد وإعياءا�� التنفس  ةو�صع ھأعراض

  .�نوالقدم

بتحليل بيانات قام الباحثون �شرت �� جر�دة القلب ألاورو�ية،  دراسةو�� 

�خصا �عانون من مشا�ل  56هبوط القلب، ومرض �خصا مصاب�ن ب 35

�خصا من ألا�حاء  64م باإلضافة إ�� قلب ناتجة عن ضعف تدفق الد

عاما وال �عانون  45جميع أفراد العينة تز�د أعمارهم عن  كمجموعة مقارنة.

 وقام ا�خ��اء �عمل سلسلة من الاختبارات .وا�ح معر�� عق��من أي عطب 

 وقد .لبحث مقدار املادة السنجابية �� املخ تضمنت أشعة رن�ن مغناطي��ي

�عانون من هبوط بالقلب �عانون من  اص الذينأظهرت النتائج أن ألا�خ

�� من مشا�ل آنية و�عيدة املدى �� الذاكرة و�� سرعة رد الفعل أك

�غ��ات �� املخ ترتبط �عملية ألا�خاص ألا�حاء، كما أنھ يحدث لد��م 

 .عاطفيالعر�� و املتطور ال
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جامعة غرب أس��اليا الذي عمل ع�� من  أمليدا دكتور أوسفالدوالو�قول 

هذه الدراسة "ما وجدناه �� هذه الدراسة أن �ل أمراض القلب الناتجة عن 

ضعف تدفق الدم وهبوط القلب ترتبط بفقدان خاليا �عي��ا �� مناطق من 

الذاكرة  ذلكوك املخ �عد هامة �� �شكيل املشاعر والنشاط العق��

 ."والسلوك

 القلب وإلادراك -4

مراض ألا طبيب و  النفسية علومالأستاذ  ]15[بول ب��سال ألاستاذيقول 

��اواي �� الواليات املتحدة  قلبية من جامعة هونولولوالعصبية و ال

ما  لكن مع �لو �ب �ان العلم يمجد الدماغ املا��ي القر  ح�ى" :ألامر�كية

مع الدماغ وخالياه  واتصاالتھ الاستثنائيةآلان عن القلب وطاقتھ  ھ�عرف

ألاسئلة العلمية التالية:  طرح اءكعلمالعصبية وهرموناتھ أال يتوجب علينا 

هل هناك مصدر آخر ؟، ألاشياء يدركهل الدماغ هو العضو الوحيد الذي 

هل هناك طر�قة أخرى للتفك�� ليست بديلة وإنما و ، غ�� الدماغ؟ للتفك��

�� إم�انية عون متفتح�ن ، وإذا كنا نمجد الدماغ فقط فلن ن�؟إضافية

أعتقد بأن بول ب��سال  ستاذألا ضيف ي ،�فكريدرك و آخر  وجود عضو

ر�ما يتوجب علينا أن و  ،و�ؤثر فيھ مع الدماغ صلواالقلب أقوى ح�ى يت

. مع الدماغ هما املفتاح من أن طاقة القلب وعالقتھ متأكدننتبھ لذلك. وأنا 

حس وتفك�� وشعور و�رسل  والقلب باالرت�از ع�� العلم ا�حديث عضو ذف

وب ألاخرى، ويساعد ع�� تنظيم مناعة ذبذبات تمكنھ من التفاهم مع القل

ا�جسم، و�حتوي ع�� معلومات يرسلها إ�� �ل أنحاء ا�جسم مع �ل نبضة 
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إن القلب بإيقاعھ ببعضها �� ذاكرتھ ا�خاصة.  حتفظكما ي من نبضاتھ

 فهو وسيلة الر�ط ب�ن
ً
�ل خلية من  املنتظم يتحكم بإيقاع ا�جسد �امال

جميع خاليا الدم  لدم، حيث تمرن خالل عملھ كم�خة لخاليا ا�جسم م

القلب وتحمل املعلومات منھ إ�� بقية خاليا ا�جسم، إذن القلب ال �غذي ب

 باملعلومات!
ً
وهو العضو  ا�جسد بالدم النقي فحسب بل �غذيھ أيضا

هذه الفرضية عن قلب واع و الوحيد الذي يتواصل مع خاليا ا�جسم �لها 

 .ا أثبتت فسوف �غ�� �ل ��يءحس �� إحدى الفرضيات ال�ي إذ يورابط وذ

ع�� �حة هذه  الدالة من البيانات جزءامر��ى زراعة القلب ويعت�� 

 تزراعة القلب لبعض ا�حقائق امللفتة فقد بدأ ىو�إدراك مر�� الفرضية

 " وتتحول إ�� حقيقة أكدتهذه الفرضية ت

 �� سان دييغو ألاستاذ بجامعة �اليفورنيا ]16[الدكتور جاك �و�الند

 420 نكتب أك�� م والرئة والذي�عملھ الرائد �� زراعة القلب  فواملعرو 

"أنا ال  ول:يق �� مئات املؤتمرات الوطنية والدولية.قدمت  عن القلب بحثا

".أستبعد أن ي�ون هنا
ً
وهنالك الكث��  ك ��يء ما �� هذا القلب نجهلھ تماما

يل مادي من ألاطباء الذين يؤكدون هذه ا�حقيقة اليوم ولكن ليس لد��م دل

  .ملموس ع�� ذلك سوى الظواهر ال�ي �شاهدو��ا أمامهم

 بارز  قلب وجراح مصري من أصل  بر�طا�ي أستاذ ]17[يقول مجدي �عقوب

 جديدةما جئت بفكرة �ل: "حول فكرة أن القلب هو مركز العقل وإلادراك

أن  العلم والعلماء ستطع�تدحض وإذا لم  أن فالبد لها من ةئ�ر جو 

 ."ها فثمة سر وراء ذلكو دحضي
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 نتائجھ وتم عرض وميك آتكينسون  م�ار�ي�� بحث أجراه الباحثان رول�ن و

، جاء فيھ أن هناك عالقة ب�ن القلب وعملية إلادراك، وقد 1999�� عام 

 الكهرومغناطي��ينشاط أثبت الباحثان هذه العالقة من خالل قياس ال

للقلب والدماغ أثناء عملية الفهم أي عندما يحاول إلا�سان فهم ظاهرة ما، 

�لما �ان أداء القلب ففوجدوا أن عملية إلادراك تتناسب مع أداء القلب، 

 أقل �ان إلادراك أقل.

 تم عرض صور اخت��ت عشوائيا القلبر�اضيات و�� تجر�ة قام ��ا معهد 

فواصل  وإيجابية ع��إلثارة عواطف شديدة سلبية  وتربواسطة جهاز كمبي

لأل�خاص الذين  مد��ا ستة ثوا�ي، وقد �جلوا ردات فعل الدماغ والقلب

 .تمت إقامة التجر�ة عل��م

يقول م�ار�ي: "لقد وجدنا �� هذه التجر�ة أنھ �� الف��ة املمهدة أي قبل 

ل مختلفة عرض الصورة الضوئية يقوم �ل من القلب والدماغ بردة فع

 و�قوم بإعدادحيث أن القلب �ان يتصرف بد��يا و�ش�ل ملفت قبل الدماغ 

رد فعل توق�� للصورة قبل ظهورها ع�� الشاشة كما يرسل رسالة للمراكز 

رك العاطفية �� الدماغ مباشرة و�قوم �عدها الدماغ بإعداد ا�جسم للتح

 ويعتقد الباحثون �� امل. والتفاعل مع الصورة املعروضة"
ً
عهد أن للقلب دورا

 �� إلادراك والذاكرة وتخز�ن املعلومات والتفاعل مع املحيط ا�خار��.
ً
 مهما

نائب رئيس جامعة الر�اط  ]18[عمر عبد العز�ز مو��ى وألاستاذ واءلال

قام  العقل بالقلب ارتباطع��  1982عمل منذ سنة  الذيو  بالسودان

النوم  أثناءالقلب �شاط  رتظه 2011�� شهر مايو سنة  مال��يا بتجر�ة ��
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 نشط أك�� ��تن ن�ألاذيمنطقة ��  وجودبت من خاللها أثو حالة اليقظة  ��و

" ��  :برنامج مقار�ات �� مقابلة لھ مع قناة الشروق ��يقول  .حالة إلادراك

ق من نشاط �� عدة مناطالالرجل�ن يظهر جليا  حالة حركة اليدين أو

و�تم لتوليد الطاقة، أك�� من الدم و�س��لك هذه املناطق كمية الدماغ 

��  أما الطاقة وسرعة الدم �� هذه املناطق بأجهزة متطورة جداهذه قياس 

ال توجد منطقة بداخل الدماغ تنشط القرارات ف اتخاذو  حالة إلادراك

�ختفي و  تنشط �� حالة اليقظةالقلب  ��توجد منطقة  بينما ،�شاطا بينا

  ".حالة النوم ا النشاط ��هذ

بوترا  من خالل تجر�ة أجراها ع�� نفسھ �� جامعة ذلكألاستاذ عمر ثبت أ

 وارتفاع مستوى الدم جر�ان سرعة  جهاز لتصو�رمال��يا حيث يوجد ب

 وهو جهاز حديث جدا ونادر. عند إدراك ألاشياءالطاقة �� القلب والدماغ 

ليھ لم يجد ألاستاذ عمر من يت��ع بإقامة التجر�ة ع التجر�ةهذه  إلجراءو 

 نفسھ فتمن يجر��ا ع�� حملھ من خطورة وهنا �ان البد من أملا ت ذلكو 

ثالث ساعات  ا�جهاز ملدةهذا وأدخل إ�� مادة منومة بثم  بمادة مشعة ھحقن

حالة النوم  القلب �� املادة املشعة �� وتصو�ر �شاطتم خاللها فحص 

 نة النتائجر مقا ذلككمرحلة ثانية وتم �عد  اليقظةو�� ثم مرحلة كمرحلة أ

من بداية  القلبتتواجد بة أن املادة املشع وقد أظهرت الصور امللتقطة

 تظهر الصورة التالية:  التجر�ة كما
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املادة املشعة داخل القلب مع بداية التجر�ة :19الرسم  

البط�ن  ��من النوم يظهر ا�جهاز تمركز للمادة املشعة �عد ثالث�ن دقيقة 

 ذلكحالة النوم و  ��ألا�سر �انت ألاك�� �شاطا لة البط�ن عضأي أن  ألا�سر

 التالية:كما تو�ح الصورة  ملا تقوم بھ من �خ للدم إ�� جميع ا�جسم

 
املادة املشعة داخل القلب �عد ثالث�ن دقيقة :20الرسم  

�عد ساعة ع�� بداية أي إدراك ألاشياء  الاستيقاظبدأت عملية وح�ن 

ن سرعة الدم وكثافة الطاقة أي أ نن�ألاذي منطقة ��ظهر �شاط  التجر�ة

 التالية:هذه املنطقة كما تظهر الصورة  ��زادت 
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�نينألاذ ��أول �شاط  ظهور : 21الرسم  

 ��يقع  الاستيقاظ�عد  أول �شاط مرتبط باإلدراكأظهرت هذه التجر�ة أن 

 لذي�عتقد العلماء أنھ مخ القلب الصغ�� ا والذيلألذين�ن  فيا�جدار ا�خل

 .إلا�سان��  واتخاذ القراراتإلادراك  ويعت�� مركزدكتور آرمور ال اكتشفھ

يقومان بوظائفهما  ولك��ما اله مفتوحتان �ن ينام أحدنا ت�ون أذناحولذا 

 ى ير  ه مفتوحتان وقت النوم ولكنھ الوح�ى البعض منا ت�ون عينامن سمع 

ر�ة بينت هذه التج .إذا بھ �سمع و�رى  قظ أحدنا من النومي��ما وح�ن �ست

 إلا�سان ولتأكيد عندوجود طر�قة علمية تمكن من معرفة محل العقل 

تصو�ر �شاط القلب �� النوع من التجارب ل اهذ تكرار جبي هذه ا�حقيقة

�شاط هذه املنطقة  ةقارنوم ا�حاالت املختلفة سواءا �ان النوم أو اليقظة

فكما  عمر:يقول ألاستاذ  ،املجنون والعاقل ذلكوك ،عند الطفل والبالغ

 ح�ىها ع�� القلب إجراؤ  ذلككيمكن  موا ��ذه التجارب ع�� الدماغقا
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يتواصل مع الدماغ  ح�ن ال�ي تحدث فيھ تغ��اتالتمكن من معرفة ن

 .أو إلنجاز عمل ما املعلومات ألاساسية �حياتنا اليوميةلتحميل 

هذه الظاهرة ة سادر بتؤكد �حيفة دي�� ميل أن ألاطباء �� الص�ن مهتمون و 

"   "Xin Cang Shen من خالل نظر�ةلقلب والعقل ب�ن االعالقة  وافسر د وق

عن تتا�عت هذه التجارب وإذا .  والتفك��ع�ي أن القلب هو مسكن العقل �و 

الكث�� من ا�حقائق �� الطب  غ��فإ��ا ستعالقة إلادراك والعقل بالقلب 

  .ا�حديث

  إلارادية اتالقلب وا�حر� -5
 29 �� با�خرطومُعقد  ب�ن القلب والدماغ) �� مؤتمر عل�ي حول (الو��

بمشاركة علماء من السودان والعالم إلاسالمي، و�حضور  ،2012سبتم�� 

 .ا�جامعات السودانية�� عدد من اختصا��ي القلب وا�جهاز العص�ي 

 ،با�خرطوم ألاطفال طب ةمستشار   الف�ي صا�ح دمحم آمنة ةالدكتور  أعلنت

 من جديدة فرضية عن العص�ي وا�جهاز الو�� علوم نظمةة العامة ملدير وامل

 للقلب الفسيولو�� الدور  عن تكشف ا�حا�� العصر �� الطبية ألابحاث أهم

 آمنة الدكتورة وقالت الو�� حالة �� إلارادية با�حركة ذلك وعالقة ووظائفھ

 من تصدر إلارادية ا�حركة بأن تجزم �انت الطبية وألابحاث العلوم إّن "

 مصدر هما املخ وقاع املخ أن أثبتت آلان ألابحاث لكن ط،فق الدماغ خاليا

 بدون  تتم ال�ي الس�� أثناء اليدين حركة ذلك مثالو  فقط الالإرادية ا�حركة

 ألوامر �ستجيب فالدماغ إلارادية ا�حركة حالة �� أما إلا�سان، من تحكم

 العضو إ�� ترسل عصبية إشارات بواسطة الفوري بالتنفيذ و�قوم القلب
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وتحدثت آمنة الف�ي، �� ورق��ا، عن كيفية حدوث حالة  ،"تحر�كھ رادامل

حالة تحدث عندما يرسل القلب إشارات ��ا  هوالو�� وقالت: "إن الو�� 

معلومات وقرارات، اتخذها سلًفا إ�� مراكز الدماغ املختلفة، ليقوم هذا 

ثالث  وذكرت أن أي عمل إرادي �� حالة الو�� �شارك فيھ ."ألاخ�� بالتنفيذ

مراكز أساسية �� القلب، والدماغ، والعضو املراد تحر�كھ، ول�ل من هذه 

القلب لھ دور أسا��ي ��  املراكز دور يقوم بھ، ووضعت أيًضا فرضية أن

 ا�حيثيات ��ذه أ��ا إ�� أشارتو   ".حدوث ا�حركة والسلوك واتخاذ القرارات

 ا�حركةو  الو�� لظاهرة عل�ي تفس�� نحو مؤتمر �� فرضي��ا قدمت

  وجدت حيث بالسو�د، الالإرادية
ً
  قبوال

ً
 مؤتمر �� للمشاركة دفعها مما كب��ا

 دراسات مركز بأّن  وأضافت ألامر�كية، أر�زونا بجامعة الدوري الو�� علوم

  الفكر�ة، امللكية براءة منحها با�جامعة الو�� علوم
ً
 هو القلب بأن مقرا

 ومصدر إرادية حركة أية �حدوث والو�� النية ومنشأ القرار اتخاذ مصدر

 فرضية حول  والباحث�ن العلماء آراء تباينت وقد  .ا�حرة وإلارادة القرار

 النفس، علم استشاري  البدري  مالك الدكتور  معها واتفق آمنة، الدكتورة

 دور  إ�� توصل الغرب إن وقال والتفك��، الو�� �� القلب دور  أكد الذي

أث��ه القلب
َ
 ستحدث ا�جديدة الفرضية نوأ ،لعص�يا وا�جهاز الدماغ ع�� وت

 .الطبية ألابحاث �� خط��ة نتائج

 وا�حالة النفسية القلب -6

دورا وا�حا  من املعروف ع�� نطاق واسع أن ا�حالة النفسية امل��دية تلعب

ومن شأن ھ ، ولها وقعها القوي عليلقلب�� التأث�� ع�� ا�حالة ال�حية ل
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الدمو�ة ورفع ضغط الدم  الضغط النف��ي التسبب �� تقليص ألاوعية

ومن  .وز�ادة عدد ضر�ات القلب، و�التا�� ارتفاع حاجة القلب لألوك�ج�ن

نتيجة هذا �عرض عضلة القلب إ�� نقص �� الدم املتدفق إل��ا، و�� حالة 

استخدم الباحثون �� الواليات  ."طبية �عرف باسم "احتباس عضلة القلب

ن خالل استخدام نوع من ا�حالة مهذه املتحدة أسلو�ا لرصد وكشف 

الصبغات ال�ي تصبغ ��ا كر�ات الدم ا�حمراء ��دف مراقبة ما قد يطرأ من 

حاالت غ�� عادية خالل عملية �خ الدم من القلب وإليھ، وال�ي �عت�� دليال 

وقد شملت الدارسة ، وا�حا ع�� وجود حالة احتباس عضلة القلب

لتضييق ما ال يقل عن مر�ضا �لهم خضعوا إ�� عمليات  196ألامر�كية 

شر�ان رئي��ي واحد متصل بالقلب، أو أ��م أصيبوا �� املا��ي بذبحة 

واخضع املر��ى إ�� اختبار لقياس مستو�ات ، صدر�ة واحدة ع�� ألاقل

الضغط النف��ي والعاطفي، حيث طلب م��م ا�حديث عن موضوع مع�ن لھ 

وجود وقد تب�ن  .حساسية معنو�ة حدد لهم سابقا وملدة خمس دقائق

ة �عملية �خ الدم �� قلوب نحو عشر�ن �� املئة ي�عقيدات وحاالت غ�� عاد

كما لوحظ أن من �عرضوا لهذه . م��م خالل ف��ة الاختبار القص��ة

التعقيدات �انوا معرض�ن أيضا للموت بمعدل يق��ب من ثالثة أضعاف عن 

ة من لم يتعرضوا للتعقيدات من نفس نوع املر��ى خالل ألاعوام ا�خمس

من مركز العلوم ال�حية بجامعة  و�قول الدكتور ديفيد شيبس .الالحقة

إن نتائج البحث تضيف دليال جديدا لل��اه�ن املوجودة وال�ي تؤكد  فلور�دا:

الصلة ب�ن الضغط النف��ي والعاطفي ع�� �حة املصاب بأمراض متصلة 
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طانية، و�قول متحدث باسم جمعية القلب ال��ي  .و�القلب باألوعية الدمو�ة

ف إ�� الدالئل اضن�� حديث مع �ي �ي ��ي اونالين، إن النتائج ألاخ��ة ت

امل��ايدة ال�ي تفيد بأن من يتعرض لضغوط العمل والاكتئاب، ومن هو 

سريع الغضب ومن يقلق �سهولة، ي�ون عرضة أك�� من غ��ه ألمراض القلب 

هم ينجرون ويش�� إ�� أن هؤالء الناس يجدون أنفسهم و  وألاوعية الدمو�ة

إ�� إلادمان ع�� عادات سيئة �حيا مثل التدخ�ن وامليل إ�� تناول الطعام 

  .ص��غ�� والالسيئ 

 القلب والقلق 6-1

كشف بحث أمر��ي أن إلاجهاد والضغوط النفسية ال�ي يتعرض لها ألافراد 

�ش�ل يومي يمكن أن �سبب �عض أنواع السرطان وأظهرت الدراسة ال�ي 

ة "ييل" ألامر�كية، أن الضغوط النفسية اليومية نفذها باحثون من جامع

أن ت�ون  جسدية، يمكنقد تحفز نمو ألاورام، وأن أي صدمة، عاطفية أو 

بمثابة "ممر" ب�ن الطفرات السرطانية ال�ي تؤدي �� ال��اية إ�� إلاصابة 

دور�ة املجلة العلمية الوتب�ن نتائج الدراسة، ال�ي �شرت ��  بأورام خط��ة.

"، أن الظروف الالزمة لإلصابة ��ذا املرض يمكن أن تتأثر بالبيئة الطبيعة"

�ل املهام اليومية ال�ي نقوم ��ا سواء �� العمل أو ��  ذلك العاطفية بما ��

وجدت دراسة بر�طانية أن إلاجهاد الناجم عن العمل  �� ح�ن العائلة. نطاق

ر السكتة عامل مهم �� حدوث أمراض القلب وداء السكري والتعرض ألخطا

 الاعتقاد السائد منذ القدم بارتباطھ بالنو�ات  .الدماغية
ً
لتؤكد علميا
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القلبية. و�ؤكد ا�خ��اء أن �ل ضغط نف��ي تتعرض لھ يضعف أداء القلب 

  عندك وكأنك تضغط عليھ بأداة حادة!!

 
النفسية تضعف أداء القلب ط: الضغو 22الرسم   

مر��ى القلب الذين �عانون �� الحظ العلماء أن معدالت الوفيات ب�ن كما 

الوقت نفسھ من ضغوط نفسية وعاطفية تزداد بثالثة أضعاف عن أقرا��م 

من نفس املر��ى ممن ال �عانون من ضغوط مشا��ة كما تب�ن أن ز�ادة 

الضغط النف��ي والعاطفي تلعب دورا ملموسا �� دفع مر��ى القلب إ�� 

 حتفهم.

 القلب والغضب 6-2

 وألاوعيةالقلب  أداء�غ��ات �� ن والفرح ا�خوف وا�حز و  الغضبيصاحب 

 الدمو�ة وأشد هذه العواطف �غي��ا �� ا�جسم حسب الدراسات الطبية

هو الغضب سواء �� شدة التغ��ات ال�ي يحد��ا مقارنة بالعواطف ألاخرى   

أو �� �عر�ض  الطبيعية�� الوقت الذي يأخذه ا�جسم ل��جع �حالتھ  أو

ذلك  أو�حتشراي�ن وا�سدادها كما اليق القلب ع�� املدى البعيد لتض
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 وع�� العالممن خمس�ن دولة ��  أك�� �� أجر�تال�ي  ) (interheart دراسة

 . �سعة وعشر�ن ألف مر�ض

تأث�� الغضب ع�� القلب ليس بارتفاع الضغط فقط وإنما أو�ح كما أن 

 ال�اتي�والم�ن  هرموناتأيضا  تفعتر نھ خالل الغضب أكث�� من العلماء 

املستوى الطبي�� �� الدم وكال  أضعاف أر�عةأك�� من  ��إ لنورايبينفر�نوا

�� إع�� املدى القص�� والطو�ل وكذلك يؤذي عضلة القلب   هذين الهرمون�ن

ع�� جدران الشراي�ن كما دلت ع�� ذلك ز�ادة سماكة  لال�ولس��وترسب 

 �خاص سري�� الغضب وخالل الغضب يحمر�� ألا بطانة شراي�ن الرقبة

عقد ا�حواجب و�رتفع الصوت وتنتفخ عروق الرقبة �سبب ازدياد نالوجھ وت

الضغط الهوائي داخل الرئت�ن إلصدار الصوت العا�� املخيف عند الغضب 

وردة أوداج و�� العرب تصف شدة الغضب بانتفاخ ألا  ولذلك �انت

 . الرقبت�ن

 %25ن بأك�� م ھنبضات حيث تز�د أك�� عضو يتأثر بالغضب هو القلبإذن 

ويسبب قصور وا�ح �� عضلة القلب �سبب نقص ضغط الدم  يز�د مما

ال��و�ة وز�ادة ا�حاجة لألك�ج�ن كما �سبب الغضب ز�ادة ت�لس الشراي�ن 

هذه التغ��ات  .�غضب �سهولھ وتضيقها بنسبة ثالثة أضعاف مقارنة بمن ال

ن أنما من املمكن إالفسيولوجية ال تقتصر ع�� موقف الغضب نفسھ و 

لأل�خاص الذين �س��جعون هذه املواقف  القلبحدث هذه التغ��ات �� ت

وعية الدمو�ة لف��ات طو�لة ر��م فيستمر العبء ع�� القلب وألا �� ذاك

لتأث�� الضغط ع��  اك�� من غ��هأاملجموعة عرضة فهذه ولذلك 
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ن ز�ادة أع�ن و�� القلب و�� الك��. بمع�ى الدمو�ة �� شبكية ال وعيةألا 

 إ��ن يرتفع أمن  مسھ ملم من الزئبق لف��ات طو�لة أخطر بكث��الضغط بخ

يجب قطع  ثم �عود �حالتھ العادية لذا ملم من الزئبق لدقائق معدودة180

� غضب ال�خص وذلك تث�ي عادة تذكر تلك املواقف ال�إق ع�� الطر�

 .�� حياتھ ك�� جماالأو يجابية إخرى أشياء أ إ��بتوجيھ انتباهھ وترك�� فكره 

مر�كية �� مجلة ا�جمعية ألا  2009�� مارس أو�حت دراسة �شرت ما ك

�� مر��ى القلب و�الذات �� من لد��م ثر ؤ ين الغضب . أمراض القلبأل 

 املفا��التوقف سبب ن �أومن املمكن ضعف شديد �� عضلة القلب 

مر�ضا زرع ل�ل م��م جهاز كهر�ائي ��  62 �مت التجر�ة ع�أقيو  للقلب,

تذكر «وتم �عر�ضهم لتجر�ة  �� جامعة يال �� طبيةالقلب �سبب دوا

 10فحدثت لد��م �غي��ات �� تخطيط القلب و�عرض  «حوادث مغضبة

هم مسببات الوفاة املفاجئة لدى مر��ى أمر��ى للرجفان البطي�ي وهو من 

الوفاة  حتمالا زاد �غ��ات تخطيط القلب مع الغضبالقلب و�لما زادت 

قوى مسببات ازدياد الادر�نال�ن �� الدم أن ن الغضب ماملفاجئة، وذلك أل 

إلاحساس  سبب الغضب�كما  .وعضلة القلب حساسة جدا لهذه املادة

 تصعد الدرج أو ھو�تحسن مع ذهابالصدر، �� بانقباض 
ً
، فإن كنت مثال

 دون أن �شعر بأي ألم �� الصدر، فقط �شعر طو�لة مسافة تم��ي

 �عرق أو ضيق �� النفس،أي ذلك  وال يرافقالغضب، �� حالة  ھنقباضبا

 �� القلبهو  سببالأن أعلم ف
ً
 .الغضب نفسھ وليس مرضا
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 القلب والتشاؤم 6-3

يزداد كث��ا ة احتمال �عرض مر��ى القلب للوفا أكدت دراسة أمر�كية أن

. و�قول الدكتور كب��ا التشاؤم �� �عاط��م مع حال��م ال�حية�لما �ان 

جامعة ديوك ألامر�كية، �عد هذه من جون ب��فوت من املركز الط�ي التا�ع �

ض بنظرتھ وتوجهاتھ حيال أو�� الدراسات ال�ي تخت�� كيفية تأثر �حة املر�

ما يؤثر �� ال��اية ع�� فرصھ �� النجاة. وقد ركزت م مدى �شاؤمھمرضھ، و 

الدراسات السابقة ع�� تأث�� توقعات املر�ض، فيما يختص بحالتھ 

ف ا�حياة �ش�ل طبي��، و�التحديد فيما املرضية، ع�� قدرتھ ع�� استئنا

أكدت أن يتعلق بالعمل وقيامھ بالتمار�ن الر�اضية، إال أن الدراسة ألاخ��ة 

 تجاه  نظهرو ي نالذي مر��ى القلبارتفاع مخاطر الوفاة عند 
ُ
�شاؤما

، وذلك بمقدار الضعف مقارنة مع املر��ى �عد كب��ا جدا وضعهم الص��

حث�ن، فقد بات من املعلوم وجود عالقة ب�ن ومن وجهة نظر البا آلاخر�ن.

، غ�� أن النتائج مر��ى القلبالاكتئاب وز�ادة معدالت الوفيات عند 

ا�حالية تظهر حجم تأث�� توقعات املر�ض، ع�� �عافيھ من املرض، �غض 

 النظر عن أية عوامل نفسية أو اجتماعية أخرى.

 القلب والتفاؤل  6-4

لتفاؤل يمكنھ أن يقلل من خطر أن ا ]19[كشفت دراسة أم��كية حديثة

 ع�� 
ً
إلاصابة بقصور القلب وقام الباحثون خالل الدراسة ال�ي �شرت مؤخرا

، بقيادة الدكتور "Medical News Today" املوقع إلالك��و�ي ل�حيفة
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إر�ك كيم، من قسم علم النفس �� جامعة ميشيغان، بالتعاون مع باحث�ن 

ألاساسية، من حيث بيانات التار�خ  من جامعة هارفارد، بتحليل املعلومات

البالغ�ن، وتمت متا�عة جميع املشارك�ن ملدة و الص�� والنف��ي لكبار السن 

أخذ الباحثون �� الاعتبار عوامل معينة يمكن أن تؤثر �� القلب،  .سنوات 4

مثل السلوكيات ال�حية، وألامراض املزمنة، والعوامل البيولوجية 

ا أن ألافراد الذين لد��م مستو�ات أع�� من ومن ثم وجدو  .والديموغرافية

لقصور القلب خالل ف��ة الدراسة،  % 73التفاؤل لد��م مخاطر أقل بنسبة 

وأضاف كيم أنھ "ال يمكن أن نقول  .مقارنة بأولئك الذين �انوا متشائم�ن

�حة القلب، ولكن املواقف إلايجابية من  إ���ش�ل قاطع إن التفاؤل يؤدي 

أن مستو�ات  إ��انت دراسات سابقة أشارت و� أي ضرر املرجح أن تقلل 

عالية من التفاؤل، مثل توقع حدوث أمور إيجابية، قد ت�ون مفيدة لل�حة 

مليون �خص �� الواليات املتحدة �عانون  5.1يذكر أن أك�� من   .العامة

% من الذين �عانون من هذه ا�حالة يموتون 50من ألازمات القلبية، وحوا�� 

 .سنوات من الت�خيص 5�� غضون 

 ا�خوفو  القلب 6-5

فراز هرمون ألادر�نال�ن الذي يوسع الشراي�ن وألاوردة إيتم  �� حالة ا�خوف

�� ألاعضاء ال�ي يحتاجها إلا�سان ل�خروج من املأزق  ةالدمو� والشع��ات

ات القلب ح�ى تصل أك�� كمية ألاخرى وز�ادة نبض وتضييقها �� ألاعضاء

 مثالف هو مخيف. ماساعدة ع�� التخلص ماء املألاعض إ��من الدم  ممكنة

خوف من �خص يالحقك تتوسع الشراي�ن �� الساق�ن والقدم �� حالة ا�
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�� هذا الوقت ح�ى تتمكن  يةهمألاقل أوتضيق �� ألاكتاف وألاعضاء 

�� وقت  من الدم ةمن ا�حصول ع�� أك�� كمية ممكن انن والقدملساقاا

 ل العص�ي ل�جهاز العص�ي السمبثاوي ألادر�نال�ن الناق�عت��  ا�جري.

حيث يقوم بجملة من التغي��ات  املثانة". ،الرئت�ن، ألاوعية الدمو�ة ،القلب"

التغ�� ��  ،�خ الدم بصفة سريعة إ��مما يؤدي  كـالتأث�� ع�� ضر�ات القلب

�ساع حدقة االتغ�� ��  ،ا�ساع الشعب الهوائية ،س��الك ألاوك�ج�نا

نقباض ألاوعية الدمو�ة االتغ�� ��  ن تجلط الدم،، التقليل من زمالع�ن

 .��يئة العضالتو 

 إليھ�دخل و  ،نبضة �� الدقيقة 90 إ�� 70ينبض القلب �� ا�حالة العادية 

��  أما مل 112% أي  70ي�خ م��ا �سبة   من الدم مل 160 نبساطعند الا 

نبضة أو أك�� ��  150 إ��لتصل تتسارع نبضات القلب فحالة ا�خوف 

 ال دقيقة ولذا فإن الغرف تنبسال
ً
متال��ا ط وتنقبض �سرعة وال تدع مجاال

تتجاوز  حيث ال وهنا ال يجد القلب  الكمية ال�افية من الدم لي�خها،

 يمل  40 القلب من الدم إ��الكمية الداخلة 
ً
 200 نبضوعليھ فإن قلبا

 مرة 70 نبضمن الدم أقل من القلب الذي ي ةيدفع كمي�� الدقيقة  نبضة

 .مما يؤثر سلبا ع�� إدراك ال�خص وترك��ه �� الدقيقة

 الطمأنينةالقلب و  6-6

أن السبب ألاول للوفاة هو اضطراب نظم عمل القلب،  يؤكد جميع العلماء

القلب، وقد  هو العمل ع�� استقرارهذ الاضطراب لعالج  وأن أفضل طر�قة

ثُبت أن �عض ال��ددات الصوتية تؤثر �� عمل القلب و�ساعد ع�� 

 80                                                      أسرار القلب ب�ن القرآن والعلم                                 



                                                                                                                              قدرات القلب                                               الفصل الثالث: 

 �عانون من نو�ة قلبية إ��  60أطباء من فنلندا  عرضفقد  استقراره،
ً
مر�ضا

�� شفاء القلب وز�ادة كب��ا  اأثر  لها أن واووجد مفضلة لد��مت اصو أ

ر�ض وجدوا أن النو�ات القلبية ال�ي يتعرض لها املكما مقاومتھ للمرض. 

 ع�� إدراكھ وذاكرتھ، تؤثر سلب
ً
الذي  ملر�حر�ض �� ا�جو ااملوضع ي وح�نا

�� مستوى الذاكرة،  املموس اتحسن يظهرالذي يرتاح لھ ھ و فييرغب 

 �� أداء القلب.ا واستقرار 

ن هذا البحث يظهر تأث�� الاستماع إ�� ألاصوات املرغو�ة و�ؤكد الباحثون أ

من قبل املر�ض وأثر هذه ال��ددات الصوتية ع�� قلبھ و�خاصة �عد �عرضھ 

�ى إن �عض هؤالء الباحث�ن بدأ ينظر إ�� أهمية للنو�ة القلبية مباشرة. ح

الصوت �� عالج املشا�ل النفسية العصبية مثل مشا�ل النطق ال�ي �جز 

 الطب عن عالجها.

 ل�حالة النفسية والعاطفية من املال و 
ً
حظ أن معدل نبضات القلب يتغ�� تبعا

ولذلك فإن �عض العلماء اليوم يقومون بإ�شاء مراكز ��تم  لإل�سان،

راسة العالقة ب�ن القلب والدماغ وعالقة القلب بالعمليات النفسية بد

 وإلادراكية، �عدما أدر�وا الدور الكب�� للقلب �� التفك�� وإلابداع.

وألاطباء أنفسهم �ع��فون بأن أغوار إلا�سان وأسراره لم يكتشف م��ا إال 

 ذلك. أن القلب �شعر باألفراح وآلاالم وألاحزان وغ�� لكن يت�حالقليل. 
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 بوزراعة القل :الفصل الرابع
 �عر�ف -1

القلب فكر العلماء �عمليات زراعة القلب منذ  أمراضب صعو�ة عالج ب�س

لية أول عم �تأجر حيث القرن السا�ع عشر وح�ى القرن التاسع عشر 

يد جراح القلب الدكتور  �فر�قيا ع�إ�� جنوب  1967زراعة قلب سنة 

مليات من هذا النوع هو جراء عإدم و�ان العائق �� ع كريستيان برنار

القلب  تقبل �ع�دو�ة املثبطة للمناعة وال�ي �ساعد ا�جسم ا�عدام ألا 

 1983�� عام  ول عقار مثبط للمناعةأن تم اكتشاف أو�عد   ،املزروع

  �� جامعة 1984قلب ناجحة �� العالم عام  ةعاول عملية زر أجر�ت أ

توالت  ،عاش حياة طبيعيةقد و  سنوات 4لطفل عمره   مر�كية�ولومبيا ألا 

العالم  ��أصبح الاحتياج لزراعة القلب �عدها العديد من العمليات حيث 

ضمن ألامراض  و��تحتل املرتبة ألا يزداد يوما �عد يوم، فأمراض القلب 

إحصائيات منظمة  ��الدول النامية، وذلك طبقا ملا جاء  ��القاتلة، السيما 

زراعة  إ�� من �عداد س�ان العالم 1.5ال�حة العاملية، حيث يحتاج %

أورو�ا وجدوا أن  ��دولة  50 اقامت ��ال�ي  اتحصاءإلا وحسب آخر  ،قلب

مليون عملية زراعة قلب، وتتم ع�� العالم  15ـ قارة أورو�ا وحدها تحتاج ل

�� الواليات املتحدة زراعة قلب سنو�ا، أك�� من ألف م��ا   2500أك�� من 

�سبب حادث أو صدمة مفاجئة أو إلا�سان يموت  فعند ما .ألامر�كية

 ب
ً
 أو يموت منتحرا

ً
 ال يموت قلبھ ع�� الفور بل يبقى لف��ةقد  حادث قتل مثال

 82                                                      أسرار القلب ب�ن القرآن والعلم                                 



 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

ت��ع أو  بقلبھصرح قبل وفاتھ بأنھ مت��ع  �ان قدأقصاها أر�ع ساعات فإذا 

 الساعات ألاو�� �عد الوفاة�� هذا القلب من نزع ألاطباء  وتمكن بھ ذووه

 منھ �� الاستفادةمن  ذلك مك��م ،�� سائل خاص وأشرفوا عليھ هووضعو 

ال�ل �عتقد بان �ان و . زراعة القلبإ��  الذين يحتاجون  ى��ر املمعا�جة 

من  طمقنو زراعة القلب �� فقط عملية نقل قلب سليم معا�� من �خص 

�عد أن طباء و ألا لكن  ،�خص آخر مر�ض ليتمكن من ا�حياةإ��  حياتھ

املتلقي  أنا فالحظو  حالة هؤالء املر��ى ن راقبو ي بدأواليات العمك��ت هذه 

إ��  يحب وما يكره داتھ وفيماھ �غ��ات عميقة �� �خصيتھ ومعتقتحدث لدي

ممن  %15إ��  10بنسبة  ذلكو  من الصفات ال�ي �انت عند املت��ع ذلكغ�� 

إذا ما  جدا ة مرتفعة�عت�� هذه النسبو  .لعمليات زراعة القلب اعو ضخ

ن القانون �� أغلب الدول يحرم أل  ذلكو بنسبة من تمت متا�ع��م  قورنت

ألسباب  ھهبھ أو التواصل مع أهلاو  أي معلومات عنة فاملتلقي معر  �ع�

  .واهية

 لذيألاستاذ بجامعة �اليفورنيا �� سان دييغو وا الدكتور جاك �و�الند

أشرف ع�� و عاما  33ترأس برنامج جراحة القلب �� جامعة والية أر�زونا ملدة 

�م �غي��ات د�ث لوجد أن هؤالء املر��ى تحدحالة زراعة قلب  800أك�� من 

 .عميقة �� �خصيا��م

 �� او  ]20[تقول املعا�جة النفسية ليندا ماركس
ً
ل�ي عملت ملدة عشر�ن عاما

مركز لزراعة القلب �ان الناس �سألون�ي دائما: ماذا �عمل�ن �� هذا املركز 

جرد م�خة للدم ليس لھ عالقة با�حالة النفسية وأنت �علم�ن أن القلب م
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حصل �� نفسية املر�ض تي �الات � إن�ي أحس بالتغ� لإل�سان؟ فكنت أجيب:

�عد عملية زراعة القلب، وأحس بتغ�� عاطفتھ، ولكن ليس لدي الدليل 

�عرفت ع�� الدكتورة ليندا التسعينات لكن �� العل�ي إال ما أراه أمامي. 

 الكهرومغناطيسيةنت من ��جيل عالقة ب�ن ال��ددات وال�ي تمك ]21[روسك

أثبتت من خاللها أن القلب يؤثر تأث��ا  ال�ي يب��ا الدماغو ال�ي يب��ا القلب 

 بالغا ع�� الدماغ و�وجهھ.

برئاسة الدكتور جاك  نحث�ابمن الأثبتت دراسة علمية قام ��ا فر�ق  ذلكك

بوالية  ر�اضيات القلبهد امعة پيل ألامر�كية ومعبالتعاون ب�ن ج �و�الند

�اليفورنيا، أن للقلب جهاًزا عصبًيا �شبھ املخ تماًما، لھ ذاكرة قص��ة 

حيث آخر إ��  ء عند نقل قلب من إ�سانوطو�لة ألامد وقد ات�ح ذلك بجال

 شاعروالعواطف وامل من الذكر�ات واملواهب القلب معھيحمل هذا 

، وال�ي منھ خص الذي أخذيالت ا�خاصة بال�والتفض والهوايات وال�جايا

 .الغرابة عن صفات ال�خص الذي تم نقل القلب إليھ تبدو غر�بة �ل

 �ذلك جرا� ��و�الطبع هذا الاكتشاف أذهل العالم ح�ى هذه ال�حظة بما 

إن املعلومات املوجود �� إلا�سان " الدكتور جاك �و�الند يقول  ،املخ والقلب

نقل احتمال ثابت لذا أظن أن � هذا العضو الآخر ع�إ��  �خصقل من تتن

 ."موجود بالتأكيدللمعلومات  القلب

م��كية ألا  �� جامعة أر�زوناببحث  2002�اري اشوارتز عام  ال��وفيسور قام 

ووجد بأن جميعها قد حدثت لها  حالة زراعة قلب، 300ضم أك�� من 

  .�غ��ات جذر�ة �عد العملية
ً
 ووثق عشرات ا�حاالت ال�ي تثبت أن للقلب دورا
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 �� التحكم ��
ً
هو الذي يحدد خصية إلا�سان وأفعالھ وذكر�اتھ و كب��ا

  مستوى إلايمان أو الكفر لدى إلا�سان!

�ان مصابا  والذيالعلوم النفسية بول ب��سال أستاذ  ألاستاذيقول كما 

"لقد قمت بزراعة العظم  �سرطان العظم النخا�� �� مرحلتھ الرا�عة:

ت وكنت �� وحدة الزراعة �ان معظمنا يحتضر النخا�� �� أوائل الثمانينيا

وكنا نجلس ليال ونتحدث عن أشياء تحصل لنا و�ان الذين زرعت لهم قلوب 

يتحدثون عن حصولهم ع�� ذكر�ات ومشاعر ومذاق ومخاوف وتفضيالت 

عنوان: شفرة ��ل هذه القصص امللفتة �� كتاب  الدكتور جمع " واهب��م.

 تمن الذين تم 150أن يقابل استطاع كما  .”The Hearts Code“القلب 

 يحملون ذكر�ات من أ�حاب القلوب  زراعة
ً
قلب لهم، وتب�ن أ��م جميعا

قلب ورئة لهم،  ةعازر  تال�ي تم نقلها لهم من ضم��م عشرة أ�خاص تم

الزرع، كما قام ببحث تحت  عملية�عد  وتب�ن اختالف مشاعرهم وطبائعهم

توازي �خصيات الواهب�ن) البحث  تلق�نعنوان (�غ��ات �� �خصيات امل

وتمت زراعة قلب  23أعضاء لهم م��م  ةعازر  ت�خصا تم 74شمل 

 .سنوات 10خالل متا�ع��م 

القصص ال�ي : "ستاذ علم ألاعصاب بجامعة آر�زوناأ شوارتزيقول �اري ا

عن ألا�خاص الذين زرعت لهم قلوب وفر�قھ  لايجمعها بول ب��س �ان

تحتوي ع�� �شا��ات ملفتة، وقد بدا �� بأن الصفات ال�ي يكتس��ا املتلقون 

يمكن أن تأ�ي من قلو��م ا�جديدة إذ أن القلب �عمل كجهاز تخز�ن 

، و�التا�� إذا ان��ع القلب ووضع �� جسد لتغذية الراجعةا للذكر�ات ع��
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

�� آليتھ العصبية وا�خلو�ة ��  آخر فإن ذكر�ات القلب ا�حيو�ة هذه وال�ي

 ةنظر�وإلثبات هذه ال ."ال�خص املتلقيإ��  تنتقلة التغذية الراجع وحلقات

والدكتور بول برسال ش�ل �ل من الدكتور �� طب ألاحياء  ااختبارهو 

 بحثللمتلقي القلوب وعائالت الواهب�ن  ة�عاتمقابلة و ملفر�ق عمل تز أشوار 

تشا��ات ب�ن الواهب�ن واملتلق�ن �� تفضيال��م وذكر�ا��م وحواس ال عن

املتلق�ن وأها�� املت��ع�ن وشهادات مقابالت  تم ��جيلو  الذوق لد��م.

بفحص �ل  الدكتورة روسكو�مساعدة  واماق ثمبالصوت وأصدقا��م 

تقر�ر بحث  واها موضع اختبار عل�ي ثم كتبو �ش�ل مستقل وجعلحالة 

ب�ن من و  ,غ�� قابلة للدحضبيانات مع ك ا�حاالت فيھ تل �نرس�ي واصف

حاالت ألاك�� تطابق وتم تدو���ا و�شر  10 الفر�ق راختا ,حالة 70 أك�� من

 .ذلك �ألاها�� ع� ةوافقمشهادات أهلها �عد 

  بطر�قة علمية موثقةعشر حاالت  -2

�� �ل حالة من هذه العشر حاالت تم إيراد شهادة املتلقي وأحد أفراد 

الشهادات هذه أوردت و  .صديق لھ وطبعا أحد أفراد عائلة املت��ع عائلتھ أو

 .]22[مختصرة وحذفت م��ا �ل ما هو مناف لألخالق والقيم

 :�عزف مقاطع موسيقية لم �سمعها من قبل دا�ي 2-1

 � 18املت��ع شاب عمره 
ً
مات ��  ،ىوسيقامللشعر ويعزف ان يؤلف اعاما

د�� فتاة إ��  ھتم نقل قلب حادث س��،
ُ
 عا 18عمرها » دا�ي«ت

ً
�انت �عا�ي  ما

  �� الطبقة الداخلية للقلبال��اب و  قصور  من
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

، �ان يق��ي معظم أوقاتھ يكتب الشعر اب�ي: ي يقول املت��ع طبيب نف�� وأب

كتاب يحوي جميع  �ا ع�و�� عملية تنظيم غرفتھ ع��ن موتھ �سنة �عدو 

�عد  "،عازف موسيقي ذلك�ان ككما  ،عل��ا اأشعاره ال�ي لم نطلع أحد

 القلبرحيلھ �عام استطاع الفر�ق البح�ي أن يجمع ب�ن الفتاة ال�ي تم نقل 

البيانو  ع�� عزفتمن�لهم إ��  ت الفتاة، وعندما دخلاملتو��لها وأهل الشاب 

عزفها، مع أ��ا لم  الواهب طع املوسيقية وألاغا�ي ال�ي �ان يفضلاقامل نفس

تتعلم العزف أو الت�ح�ن من قبل، و�انت تردد �لمات ألاغا�ي ال�ي �ان أهلھ 

 صورا لھ اتقول حينما عرضو و  .�ايحتفظون ��ا من دون سابق معرفة �

�سمعون�ي بداية أي أغنية من أغانيھ  ارفھ وح�ن �انو أمامي وجدت أن�ي أع

�عد زراعة  ذلكك وجدت�يرغم أ�ي لم أسمعها من قبل,  كنت أكملها مباشرة

رغم أن�ي  آلاالت املوسيقية �كث��ا وأجيد العزف ع� ىب املوسيقالقلب أح

 .أبدا �� حيا�ي ىلم أ�علم املوسيق

  �� سن املراهقةوكأنھ �جوز يتصرف  2-2

 و�� تمارس ر�اضة سقوط عاما ماتت إثر حادث 14فتاة عمرها الواهبة 

�عا�ي من ورم واعتالل �� �ان من عمره  47رجل �� فهو ا�جمباز أما املتلقي 

 القلب.

�انت تتمتع ب�حة ابن�ي  إن :�عرض صورة ابن��او�� أم الواهبة  تقول 

 ن يرفعها من رأسها بيدأستاذها �ستطيع أاز و�ان بموتمارس ا�ج جيدة

وقا��ا تجري وتقفز أبالنشاط وا�حيو�ة وتق��ي معظم  ةواحدة و�انت مليئ

ألا�ل �القطة الصغ��ة �لما �انت �عا�ي منھ هو عدم الشهية فلم تكن تحب 
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

�عض  ك��ا غر�بةلو  قهقهة خفيفةح�ن ما تحس باإلحراج تقهقھ  و�انت

  .ءال��ي

جاءت�ي طاقة ال هذه أعرف أن وأنا أحس وكأن�ي مراهق :يقول  �وس املتلقي

حس بنشوة الشباب ليس فقط �� جس�ي بل �� أا�جديد لكن�ي  القلبمن 

حك والقهقهة كث��ا �ي للعالم من حو�� وأنا أجنح لل�نظر  �� ح�ىتفك��ي و 

كما أن�ي ومنذ زراعة هذا القلب  مما يقلق زوج�ي و�صي��ا بالغضب أحيانا

من ئ يتقأ�عض املرات أملك أية شهية وأجد صعو�ة كب��ة �� ألا�ل و  وأنا ال

 .غ�� سبب

 ذاك ما �عتقده ال�لمة أو ىب�ل مع� ن �وس عاد مراهقاإ :يقول  لقياملتا و أخ

كما أنھ  ،نلعب البولينج يصرخ و�قفز وكأن ما بھ جنون  فح�ن ما �� نفسھ

�ستطع ولكنھ لم  ذلكإ��  أشبھ ب�حك الفتيات وقد ن��ناه اي�حك �ح�

 بة عيد الشكر ال�ي �ان يح��ا كث��ا وذهبنا بھوقد تقيأ مرة �عد وج .غ��تيأن 

و�عد  الطبيبلكن لھ عالقة بالطعام  ذلكظنا منا أن  املستشفىإ�� 

  .تفاجأ من نقصان وزنھ ھكما أن لم يجد أي ��يء الكشف عليھ

ال�جوز املسن اليائس من ا�حياة، الذي �ان �عيش : اشوارتز يقول �اري 

 ةعاجراء عملية زر إطباء يقررون عل ألا ا�سدادا �� شراي�ن القلب ج ويعا�ي

النشطة  قلب لھ، و�حسن حظ هذا ال�جوز �ان القلب ا�جديد لهذه الشابة

من املستشفى ليجد  هذا ال�جوز خرج العملية هذه  حانج�عد . واملرحة

. أصبح مليئا من قبل دهاتمام �غ��ات غر�بة �� حياتھ لم �عأنفسھ 

، و�رقص ز�نة بالورودالصاخبة وامل انألالو �س ذات با�حيو�ة، يرتدي املال
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

�ل هذا جاء من  .أحفاده و�تصرف مثل من هم �� عمر �غام ا�جاز،أع�� 

 قلبھ ا�جديد.

 �� صدرها تتصور أن شيئا ما يصدمها متلقية 2-3

 املتلقية أما ،املت��عة شابة عمرها �سعة عشر عاما ماتت إثر حادث س��

  .عضلة القلب �� عتاللبامصابة  فعمرها �سعة وعشرون سنة

�انت لها  حيث الاجتماعيةم العالقات ح�� ت ال ةول أم املت��عة �انت سار تق

 ،�ل ال�حمأت و�� نباتية ال ،لم تكن ودودةو  عديدة مع الرجال ارتباطات

�شلل نصفي لك��ا ع�� إثر ا�حادث أصيبت و  ،صدم��ا سيارة �� صدرها

�� لسيارة صدم��ا للتو قبل مو��ا أ��ا تحس وكأن ا ح�ى�انت تردد دائما و 

 مرة أثروتقول بأ��ا تحس �ل  ا�حادث �ي وقت ع���رغم م ذلكو صدرها 

 ايمكنكم أن تحدثو : تقول ف�انت املتلقية أما  .الصدمة �سري �� جسمها

م مجان�ن. منذ زراعة هذا لك��م سيعتقدون أنكو الناس بما سأقول لكم 

ورة عنيفة و�ان ص�ي و صدر م�ي �� حس وكأن شيئا ما يصدنا أأالقلب و 

منذ و  أشد حالھ أو �ع� يلكنھ بقو سوف يتغ��  ذلكن دائما إطبي�ي يقول 

أنا أعا�ي من ألم الصدمة �سري �� جسدي �لھ كما أن�ي و  القلب ازراعة هذ

أما آلان فإن أ�ل ال�حوم �شعر�ي بالغثيان  دماكدونالكنت من مح�ي وجبات 

ل م�� �غ�� �� ألاخالق أنھ حص وقد أتقيئ ملجرد أن أتذوق ال�حم كما

العالقات إ��  صبحت أميلفبعد زراعة هذا القلب أ الاجتماعيةوالعادات 

  .أقرب املقر��ن مما نفر م�ياملتعددة 
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

�� ألاخالق  اجذر� ان أخ�ي �غ��ت �غ�� أ كال شيقول فاملتلقية  وأخأما 

غ��ت � ةكث��  وهناك أمور والعادات و�� ال تطيق آلان وجود ال�حم �� املن�ل. 

 .أصبحت لها عالقات مشبوهة فقد ف��ا

  قلب صبية ماتت غرقا ھيخاف املاء �عد تلقي جيمي 2-4

أما املتلقي  ،ماتت غرقا �� مسبح عائ�� الواهبة طفلة عمرها ثالث سنوات

ومن  ال��اب �� عضلة القلب �عا�ي من�ان  فهو طفل عمره �سعة سنوات

 .ب�ن البطين�ن �� ا�حاجز خلقية�شوهات 

عن الواهبة وال عن سبب مو��ا أما  ء��يال �عرف أي  ب�يإتلقي تقول إن ملاأم 

حيث ترك��ا مع حاضنة اتت غرقا �� بيت صديق أمها نحن فنعرف أ��ا م

بالهاتف ح�ن  ةنة ف�انت منشغلوخرجت مع صديقها أما ا�حاض أطفال

 الهمإلا  �عا�يوتركها والد الطفلة لم يزرها منذ أن طلق أمها  وقوع ا�حادثة.

 .ضياعالو 

عن الواهبة يتحدث دائما عن �جر  ء��ي�عرف أي  املتلقي جي�ي الذي ال

كما انھ يخاف خوفا  ن.آلاباء ألبنا��م و�نتابھ قلق من أن أبو�ھ سوف ينفصال 

قبل  جي�ى �ان أمھشديدا من املاء رغم أنھ �عيش بالقرب من بح��ة وتقول 

أما آلان فهو �غلق  احةلسبا كث��ا حبيعملية زراعة القلب لھ  ى جر تأن 

 و�قول إنھ يخاف والبح��ة ا�حديقةإ��  الباب ا�خلفي املؤدي�إح�ام و  ادائم

 .من املاء كث��ا
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

  �شعر بتغ��ات فسيولوجيةمتلقي  2-5

شابة �� الرا�عة والعشر�ن من عمرها ماتت �� حادث س�� أما  املت��عة

مرض ورا�ي،  املتلقي فهو شاب �� ا�خامسة والعشر�ن من العمر �عا�ي من

 يصيب ا�جهاز التنف��ي والقلب.

والتأمل �� تقول أخت املت��عة: �انت أخ�ي حساسة جدا وتحب الرسم 

 ح�ن صدم��ا معرض ومركز للتسوق  إ��و�انت �� طر�قها  الطبيعية املناظر

 .سيارةال تلك

ي أعتقد أن �نإن أقول ألحد أ �البداية لم أكن أتجرأ ع�قي �� يقول املتل

تقول  لقد �غ��ت فسيولوجيا. آخر جعل م�ي إ�سانا امرأةقلب  �حصو�� ع�

مما �ان عليھ لكن أصبح  أفضلأنھ من الناحية ال�حية هو  كال شزوجتھ 

لديھ ميول للتسوق وهو الذي �ان يكره دخول محالت التسوق وهو يحمل 

وقتا كث��ا للتأمل ��  آلان محفظة نقود كما يحب أن يزور املعارض و�أخذ

رض املعلبعض هذه ا�اراتنا ز ت املعروضة وال ينطق ب�لمة و�� �عض اللوحا

 الحقا وأجده ما يزال يتأمل �� لوحة واحدة إليھكنت أذهب وأتركھ ألعود 

 الذي لم يكن يفعلھ سابقا. ءال��ي

 دار�ل يكره اللعبة ال�ي �انت سببا �� موت واهبھ 2-6

 نافذة وهوالمن سقط  �� الثالثة من العمر ح�ن ما ا�ان املت��ع تيم صبي

 يحاول التقاط لعبتھ املفضلة حارس السلطان و�ان املتلقي دار�ل ��

اعتالل خلقي �� ا�حاجز ب�ن البطين�ن و  ا�خامسة من العمر مصاب بتشوه
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

تقول والدة تيم عندما التقيت أسرة دار�ل �ان يجلس ��  .عضلة القلب

ب�ي اا �ان يفعل تسم �� وج�ي تماما كمعرفتھ ع�� الفور وحينما اب .الوسط

ح�ن عرفت أنھ توقع أن واهبھ اسمھ  ذلكأجهشت بالب�اء وكلم أتمالك ف

 تي�ي وأن عمره �ان نحو ثالث سنوات بكيت كث��ا أنا وزو��.

أصغر م�ي انھ ال  نھأل " تيم  الاسم عليھ هذاأطلقت  "يقول الص�ي دار�ل 

نھ يحب أ لصغ�� انھ يحب اللعب، كما أعتقدانھ مثل أ�� ا .يزال صغ��ا

ولك�ي آلان ال أح��ا بل أحب  .لعبة حارس السلطان كما كنت أح��ا من قبل

 لذلك أدعوه تيم. ،لعبة تيم أل�ن ع�� أداة التوقيت

 إ��دار�ل لم �عرف اسم أو سن املت��ع ونحن أنفسنا  " يقول والد املتلقي

كنا �عرف فقط أن الص�ي مات �عد سقوطھ من  ذلكوقت قر�ب كنا نجهل 

 ر�ما �ان مجرد صدفة لكنھ �ان ع�� حق .ذلكدار�ل خمن �ل  لكن .افذةالن

  .نھ تيماالص�ي يد�� توماس لكن والديھ يدعو 

هل أقول لكم أعظم من �ل هذا؟ لقد عرفنا أن تيم "والدة املتلقي تقول 

حافة النافذة  منال�ي سقطت  انهو يحاول جلب لعبة حارس السلطو  تو��

 العملية إجراءن يلمس هذه اللعبة منذ أال يحب  أبدا أن دار�ل الن تصدقو 

 نھ �ان يح��ا من قبل.أرغم  لھ

 قلب شاب أسود يھتلقتتغ�� نظرتھ للسود �عد رجل  2-7

 ,أطلقت من سيارةطائشة  عاما قتل برصاصة 17املت��ع طالب أسود عمره 

 .يطأور ق يبتضي امصاب�ان عاما  47أما املتلقي فهو عامل أبيض عمره 
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

ح�ن  ،الكمانلتوه من قاعة �ارني�� لعزف  ارجاابننا خ�ان  :ت��عتقول أم امل

و�ان عازف كمان  ى�ان يحب املوسيق الطائشة،الرصاصة أصابتھ تلك 

  و�ان أستاذه يقول بأنھ موهوب. ،بارع

أعطا�ي قلبھ حز�ن جدا للشاب الذي فقد حياتھ و أنا " :أما املتلقي فيقول 

إلاطالق، أك��  �م أكن عنصر�ا ع�لكن �ونھ أسود قد أصاب�ي بال�جر ل

لكن فكرة وجود قلب أسود �� جسم أبيض و أ�حا�ي �� املصنع من السود 

علم أن أكدت أن أرفضھ لو ال أ�ي  ح�ىجعلت�ي أصاب ببعض القلق 

قلب سليم فرصة قد ال تتكرر لذا قبلتھ لكن�ي وجدت�ي �عد  �ا�حصول ع�

سيكية ال�ي لم أكن أح��ا من لكال  ىا املوسيقعملية زراعة القلب أحب كث�� 

 ."البيت إ��دعوت أصدقائي السود  قبل وألول مرة

الشاب ألاسود وهو ال يلقي باال  ذلكقلب  ىتلق نأتقول زوجة املتلقي: منذ 

أنھ �غ�ي �عض املرات  ح�ىلكالسيكية  ىاملوسيق او�حب كث��  أصدقائھللون 

 إ��أنھ سوف يميل سمعها من قبل رغم أننا كنا �عتقد قد مقاطع لم يكن 

 ك الشاب ألاسود.لالروب �عد تلقيھ قلب ذ ىموسيق

يقول �اري �� تحليالتھ ثمة حالة نصفها لرجل يبلغ عمره سبعة وأر�ع�ن 

 الرجل لم يكن .عاما وقد تلقى قلب شاب أسود عمره سبعة عشر عاما

عنصر�ا ولكن �انت لديھ تحفظات كث��ة ملا �ان يتوقعھ من الشبان السود 

�عد أن تلقى القلب ع�� خشيتھ من أخذ أي ��يء م��م و  مال ذلكمشت

أصابتھ �غ��ات متنوعة المسها بنفسھ أصبح لديھ تحول عميق �� تفضيلھ 

للموسيقى صار مهوسا باملوسيقى لكالسيكية و�دأ �ستمع إل��ا أك��ا وأك�� 
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

وصار ينشد ألا�غام الكالسيكية ألغا�ي لم �ستمع إل��ا قط وقد عرفنا بأن 

ح�ن وقوع  الشاب �ان قد عاد لتوه من القاعة ال�ي تلقى ف��ا درس الكمان

فهو عازف �امان كالسي�ي، إن ذلك النوع من املعلومات ليس من  ا�حادث

املعلومات ال�ي تحصل عل��ا فقط بتصنيف عشوائي للمخاوف أو التغ��ات 

 ة.�� تفضيالت �سيط

  تتحدث مع قلب واهب��ا آنجال 2-8

ماتت �عد أن سقطت  ابة �� التاسعة عشر من العمرش ي��ستاالواهبة 

أما املتلقية آنجال ف�انت �عا�ي  الرقص�علم حصص  إحدىوكسر عنقها �� 

 .اعتالل �� عضلة القلبمن 

ن تاستا��ي وكأ��ما توأم البنتناحقيقي  ا�ع�اس إن آنجال :الواهبة أمتقول 

موح والذ�اء الط ح�ىألاقل من ناحية ا�خصائص ا�خلقية والتفك�� و  �ع�

 اطبيب�ان ولكن والدها  ،أرادت ابن�ي أن ت�ون ممثلة ان. تقول:فهما ذكيت

  .تتعلم الطبو  أن تتبع نفس املسار ع�� �ان حر�صاو 

 أداع��ا بلطفكنت دائما و  ،ستا��ي �انت ذكية جدا "يقول والد املت��عة

ن ست�ون خيبة أم�� كب��ة إذا ذهبت إ�� هوليوود بدال م لها كيفقول أو 

  .» أن ت�ون سعيدة الإأتم�ى أن �علم أن�ي لم أكن أر�د  .هارفارد

أعرف فقط أ��ا �انت فتاة كأخ�ي و  ستا��ي أنا أعت�� :"آنجال املتلقية تقول 

أتحدث معها �� الليل أو عندما أ�ون حز�نة وأستطيع أن  أنا�� عمري، و 

��  معها.سرى ع�� قل�ي وأشعر بالتواصل وأضع يدي الي .أشعر ��ا �� صدري 

من  ئاأ��ا أرادت أن ت�ون ممرضة أو شي أعتقد .تبدو حز�نة�عض ألاحيان 
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

 املسرحيةأشهر شوارع العروض  برودواي تحلم دائماأ��ا ما ك ،هذا القبيل

�انت �عا�ي من تفضيل  أ��اعتقد أ والنشاطات الثقافية بنيو�ورك والسينما

وآمل أ��ا سوف  .طبيبة ر�د أن أ�ون ممرضة أوأما أنا فأ  .��ودوايوا�ح ل

 . "م�� �� �ل م�ان ال�ي الذي هوت�ون سعيدة أل��ا ست�ون دائما م

تضع يدها ع��  إ��ا�سمعها تحدث قل��ا  ألاحيان�� �عض " :تقول  أنجالأم 

 مرة وجدناها تضع سماعة الطبيب ع�� .واهب��اتتحدث إ�� صورة صدرها و 

 .وأعتقد أ��ا تحد��ا من ح�ن آلخر .صدرها �� محاولة لسماع قل��ا ا�جديد

عن هذه الرغبة أعر�ت  وقد .آلان طبال�لية الذهاب إ��  �إ��ا عازمة ع�

 .غ��ت بالفعل القطاع ا�جام�� وقدفقط �عد العملية، 

 واهبھالص�ي �ارتر يحمل نفس صفات  2-9

 مات غرقا وعمره جري قلب طفل اسمھ  ةعايقول الدكتور شوارتز قمنا بزر  

أشهر  7قررت أمھ و�� طبيبة الت��ع بقلبھ لطفل عمره �عد أن  اشهر  16

، ثم قامت أم املت��ع ا�حاجز ب�ن البطين�ن ��ثقب �ان �عا�ي من  ارتر� يد��

 بأن ولدي ما 
ً
، تقول هذه ألام: "إن�ي أحس دائما

ً
بمراقبة حالة الزرع جيدا

زال ع�� قيد ا�حياة، فعندما أق��ب من هذا الطفل الذي يحمل قلب ولدي 

، إن 
ً
قلب هذا أحس بدقات قلبھ وعندما عانق�ي أحسست بأنھ طف�� تماما

و�دأ يحك  إ��عند ما رآ�ي �ارتر ألول مرة أسرع طف��"! و  الطفل يحوي معظم

أنفھ بأنفي بالضبط كما �ان يفعل م�� اب�ي.  لم أستمع فقط لقلب جري 

دقيقة ��  أ�ون أن�ي طبيبة فقد �علمت أن  بھ و�طاقتھ و�ما أحسستولك�ي 

ألا�خاص  ا�ي لكن هذا هو الواقع وهو حقيقي. أعرف أن �عضظمالح
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

وأؤكد لكم أن  .نفس الشعور  انتا��مالكن زو�� وأ�ي  ذلك�شك�ون �� 

 .ألاحاديث الطفولية ل�ارتر وطر�قتھ �� الكالم �� نفسها عند جري 

 إلينا�� منتصف الليل جاء اتنا ألهل �ارتر وز�ار  إحدىتقول أم جري: "�� 

�ان  ذا مامن املفارقات الغر�بة أن ه�ارتر وطلب منا أن يضطجع بيننا و 

 أفراديوجد عند زو�� وأنا و�ل  ال يطلبھ ابننا دائما فلم نتمالك من الب�اء.

 شك أن �ارتر يحمل نفس صفات جري �� قلبھ. ىالعائلة أد�

مخالف لطبيعتھ فهو  اوهذل��ا �سرعة إت �ارتر يجري : "رأيأم املتلقي تقول 

أول  ري عندما رآهفعل مع أبو ج ذلكشديد ا�حياء و�ان يناد��ا دائما أمي وك

الرجل الذي لم يكن �عرفھ من  ذلك إ��ذهب مرة بالكنيسة فقد ترك يدي و 

�عا�ي �ارتر منذ عملية زراعة القلب من  ةوتتا�ع قائل قبل وجلس �� حضنھ.

و�� حديثنا مع أم جري أخ��تنا أن اب��ا �ان ب ورجفة �� ا�جانب ألا�سر تصل

 ألا�سر.جانبھ  �ثر ع�ؤ الشلل الدما�� ا�خفيف مما ي�عا�ي من 

، بدأ القلب يمارس �شاطھ ع�� رتر�عد زرع هذا القلب ل�ايقول أشوارتز 

ر هذا ا�خلل �� دماغ إذن القلب هو الذي �شرف ع��  املتلقي الدماغ وطوَّ

 �ان سببھ القلب. ��عمل الدماغ، وا�خلل الذي أصاب دماغ الطفل املتو

 �� منامھ صورة قاتل واهبھ ى ير  رجل 2-10

عاما أصيب برصاصة �� رأسھ  34عمره  �ارل  يد�� ت��ع ضابط شرطة�ان امل

أستاذ جام�� فهو املتلقي  ناء محاولة القبض ع�� تاجر مخدرات، أماأث

قول ي . �عا�ي من تصلب الشراي�ن القلبية�ان عاما  56عمره بن  �يد�

عاما �� حالة  34كنت أعرف فقط أن املت��ع �ان رجل عمره : " بن املتلقي
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

شعاعا  ى ر أن�ي أ حلمأو�عد بضعة أسابيع من العملية، بدأت . ة ممتازة�حي

وج�ي كما رأيت  �أحسست بحرارتھ ع� ثموج�ي  صوبمن الضوء يتجھ 

هذه  تنقطع ع�يومنذ ذلك ا�ح�ن لم  وشعر طو�ل كب��ة لھ �حية رجال

 . ��ارا ال ، ليال و ؤ�االر 

تقر�با ��يء ع�� �ي أغزوجتھ كي��ي ول زوجة �ارل "عندما التقيت بن و تق 

رأيت تقر�با �ارل ��  . مدهش أن أرى هذا الرجل مع قلب زو�� �� صدره

للشرطة  يتسنوجهھ ولم  �� �ارل  �لقد أطلق النذل النار ع� ،عيون بن

شعر  فهو ذو مرسومة باليد لھصورة  رغم أن لد��م ،آلان ح�ى يھالقبض عل

ا بالضبط ما يراه بن �� وهذ .نظرة هادئةو  كثة �حيةو وعيون غارقة،  ،طو�ل

 ا�حلم.

 العلمية خارج إطار املتا�عة حاالتعشر  -3

 لكن مئات ا�حاالت املشا��ة وال�ي تحدث نتيجة زرع القلب أيضا هناك

ع�� الرغم من إ�حاح املر��ى ملعرفة  هاالتعامل مع وارفض العالم �� ألاطباء

تتم  ال�يلدول �ل ا ��من ت��ع لهم وما �� صفاتھ، ولكن القوان�ن تمنع ذلك 

لكن  ، ولذلك تبقى هذه ا�حاالت غ�� مدروسة.ف��ا عمليات زراعة ألاعضاء

استطاعوا التعتيم ع�� هذه ا�حقائق فهناك أ�خاص و رغم �ل التشكيك و 

 أو �مشهادا� ا�خاصة الكشف عن �خصيات واهب��م ثم كتبوا بمجهودا��م

  : ومعروفةموثقة  تلفز�ونيةع��ا �� برامج  واتحدث
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

 أول حالة تظهر للعيان ]23[ �� سيلفيا�ل 3-1

�� الثامنة عشرة  أم���يوهو شاب  -» تيم«�ان  1988مايو عام  29�� يوم 

اصطدم �سيارة ع�� الطر�ق السريع ح�ن من عمره يقود دراجتھ البخار�ة 

  ھورئتي ھقلب ةعازر  تتمو ولقي مصرعھ، 
ً
 المرأة �� مستشفى انيوهافن فورا

 تد��  47عمرها 
ً
من بوسطن �� الواليات املتحدة » ل�� سيلفيا�«عاما

 �انت مصابة بارتفاع ضغط الدم الرئوي ألاسا��ي. ألامر�كية

" �عد يوم�ن ع�� العملية ا�جراحية جاءت ال�حافة لتجري تقول �ل��:

فأجبت ع��  ؟�عد هذه امل�جزةدين من العالم �ماذا تر مقابلة م�� وسألو�ي 

كأس جعة مع العلم أن�ي لست من  �أن�ي أتحرق شوقا ل�حصول ع� الفور 

هذه أول  .السؤال ا�ي قليال جوا�ي ا�خاطف لهذجر أحشار�ي ا�جعة وقد 

حادثة بالنسبة �� وشيئا فشيئا تطورت ألامور ح�ى شعرت بقناعة أن�ي كنت 

هو �غ�� �� �� أول ��يء حدث  داخ��،�� أعيش مع �خص آخر موجود 

ر لك�ي أصبحت أحرص ع�� تفضيل الطعام فلم أكن أحب الفلفل ألاخض

وجوده �� طعامي و�� أول مرة سمحوا �� بأ�ل ال�حوم وجدت نف��ي �� م�ان 

 يبيد بكتأ يلبيع الدجاج املق�� ال��يء الذي لم أقم بھ من قبل ووجدت أ�

 ". اليم�ى بدال من اليسرى 

ع�� املتلقي للعضو يحظر  ألامر�كية القانون �� الواليات املتحدةن وأل 

أي ��يء لم تخ�� ا�ل��  املت��ع، فإنأي تفاصيل عن ال�خص  ةرفعماملزروع 

لك��ا  .شاب مات إثر حادثعلمت فقط أنھ والرئت�ن، عن صاحب القلب 

و�عد بضعة أشهر من العملية تقول :"رأيت نف��ي �� ا�حلم مع شاب 
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

فاستيقظت �ع��ي�ي شعور بأن هذا الشاب بالتحديد هو صاحب القلب �ان 

عضاء وسأل��ا م أرل لذا فقد اتصلت بمنسقة الت��ع باأل اسمھ �� ا�حلم تي

 تيم الم��اند".  ھثم قالت �ان اسم تفاجأت ؟ الواهب هل �ان ذاك هو اسم

تأكد لها  عندما قابل��مو  عائلتھبحث طو�ل استطاعت الوصول لعنوان  �عد

إ�� حد كب�� بصاحب قل��ا. أكد أفراد  ةأن �ل تجر�ة جديدة لد��ا مرتبط

تيم أنھ �ان يحب ا�جعة والفلفل ألاخضر و�انت قطع الدجاج عائلة 

موجودة �� س��تھ عندما تو�� وأصبحوا تواق�ن ل�حصول ع�� أي ��يء 

�عيش ذكر�اتھ ال�ي تتجسد ��  �ل�� جديد يذكرهم بتيم حيث �انت

لقد انتاب��ا مشاعر عدة جراء تجر�ة العيش مع �خص آخر،  �خصي��ا،

وأصبحت بمثابة �خص  ماء تيها مع أجز ؤ ت أجزاتواصلو  لقد �غ��ت كث��ا،

، وكذلك عادا��ا ل إ�� التصرفات الذ�ور�ةتصرفا��ا أمي أصبحتلذا  ثالث،

 ع�� النوا��ي.التسكع اليومية فقد أصبحت تميل إ�� الوقوف �� الشوارع و 

لقد �انت ا�ل�� أول حالة تظهر للعامة وتحمل الذكر�ات والتغ��ات ال�ي 

لوجود قوان�ن صارمة للسر�ة فقد �ان من املستحيل و  ،�عود لصاحب قل��ا

فمن أين يمكن لهذه الذكر�ات أن  أن �عرف ا�ل�� هذه التفاصيل عن واه��ا

 ؟تأ�ي

 ]24[ع�� خطي واهبھو�موت منتحرا  �حدي غراهام 3-2

) قصة مذهلة تؤكد �ش�ل كب�� أن 10/4/2008�شرت جر�دة دي�� ميل (

. القلب لھ دور حاسم �� إلايمان وا
ً
تتحدث لكفر واملشاعر وإلادراك أيضا

ولكن قلبھ بقي �عمل فقام  بمسدس �� رأسھ. مات منتحرا م�حد شابعن 
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

 �وتمت زراعتھ ملر�ض يد� قبل أن يتوقف عن النبضألاطباء باستئصالھ 

 كث��ا ، فرحلديھ فشل �� القلب �ان�حب فعل ا�خ��، و مؤمن  سو�ي غراهام

وجاءت  جديدة. ةحيالقلب ألاص�� و�دأ وشكر أهل الشاب املنتحر صاحب ا

املصادفة ليلتقي بزوجة الشاب املنتحر فأحس ع�� الفور أنھ �عرفها منذ 

زمن، بل لم يخف مشاعره تجاهها، وهنا بدأ القلب يمارس �شاطھ، فال��يء 

الذي أحس بھ هذا الرجل تجاه زوجة صاحب القلب ألاص��، يؤكد أن 

اسيسھ وذكر�اتھ مع هذه املرأة! لينت�ي القلب ال يزال يحتفظ بمشاعره وأح

 كما �ان من قبل،  سو�ي غراهامالزواج لكن  إ�� ذلك��م 
ً
لم �عد مؤمنا

بدأت مالمح إلا�حاد تظهر عليھ رغم أنھ يحاول إخفاءها ما استطاع إ�� ذلك 

، و�دأ هذا القلب �عذبھ، فلم �عد يحتمل ا�حياة فانتحر بالطر�قة 
ً
سبيال

�ا الشاب صاحب القلب ألاص��، وذلك أنھ أطلق رصاصة ذا��ا ال�ي انتحر �

هذا ما أذهل الناس من حولھ، فكيف يمكن و  ع�� رأسھ فمات ع�� الفور!!!

 بأنھ �ساعد الناس 
ً
 ومسرورا

ً
إل�سان مؤمن يحب فعل ا�خ��، �ان سعيدا

ى وا�جميع يحبھ، كيف انقلب إ�� اليأس وإلا�حاد ولم يجد أمامھ سو 

  .الانتحار

 ]25[سائق شاحنة إ�� شاعرمن  جيم 3-3

قلب  �عد أن تلقىجيم هو أحد هؤالء املر��ى الذين جر�وا �غ��ا غر�با 

: "لقد فاجأ الحظت زوجتھ با�ي هذا التغ�� ع�� الفور، تقول شاعر و�اتب 

�عد وقد تمكنت من رؤ�ة الاختالف �� عينيھ لقد عاد إل��ما اللمعان  ا�جميع

 .العملية، و�دا مختلفا تماما"
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

�� ا�خامسة عشر من عمري  وأنا "تركت املدرسة :عن نفسھ ل جيميقو 

وكنت عامل فحم ومن ثم سائق شاحنة ولذا لم أحصل ع�� �عليم جيد 

 .أكتب و�دأت  جلست �� صباح يوم ما ،�عد ستة أشهر من زراعة القلبو 

صائد وتدو�ن ما أكتب �� ألامر الذي أوصل�ي لكتابة عدة قوأكتب فحسب، 

وأل�ون  هذه الكتابة عرفون فأنا ال أعرف من أين جاءتوكما � كتاب،

لذا �ان ذلك بمثابة  لم أقم أبدا ���يء كهذا من قبل صادقا معكم فأنا

 ��"، تقول زوجتھ �� مقابلة معهم موثقة ومنشورة عمفاجئة بالنسبة ��

لم يكن لديھ أي موهبة إبداعية ولم يكن ��تم  ألان��نت: "قبل زراعة القلب

�عد أن بدأ   ."لمة من قبلكالم العاطفي لم يكتب ع�� إلاطالق أي �كث��ا بال

ج�ن بكتابة الشعر تلقى رسالة من عائلة الواهب احتوت ع�� أسطر من 

ج�ن و��ن الشعر الذي �ان ب�ن ما يكتبھ الشعر، لقد �ان التشابھ كب��ا جدا 

 .ھواهبيكتبھ 

 ]26[�خصية مم��ة يكتسب  بيل وو�� 3-4

ية زراعة قلب و�عد م��ي أشهر �ان �غ��ه الفتا يقول: بيل وو�� أجرى عمل

يتمتع ب�حة مثالية وذا �خصية  �خص قلب "إ�ي محظوظ ألن�ي وجدت

. يدة تماما تقودهلقد شعر بيل أن هناك �خصية جد ،قيادية ومظهر جيد"

�ان الدكتور جاك �و�الند ا�جراح الذي زرع لھ القلب يقول لقد تحول بيل 

�ا��ي ولم نكن نتوقع أن هذا سيحصل لھ ولكنھ �� غضون أشهر إ�� ر 

بعد أشهر فقط من عمليتھ ف حصل بدأ يركب الدراجة ويسبح بنشاط كب��.
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بدأ يتدرب �ش�ل منفرد لكنھ لم يقابل عائلة واهبھ إال �عد سنة �املة حيث 

 .اكتشف أنھ ين�ي أشياء مشا��ة لواهبھ

ماما من قبل البد أ��ا : "أعرف أشياء محددة لم أول��ا اهتوو�� بيليقول  

 بيلواهب  بر�دجاءت من م�ان ما وأنا واثق أ��ا جاءت من واه�ي"، �ان 

إال عندما  لبيل ئا�عمل ��لوا�ي �� هوليود، ولم �عن الاهتمامات ا�جديدة شي

لذا قابل عائلة واهبھ لقد اقتنع بأنھ ورث �جايا عدة من خالل قلب واهبھ، 

منھ م�� طيلة الوقت فلم أحظ �شرف  وجود جزء"ع�� الرغم من  :يقول 

ھ ولهذا فقد أردت أن أعرف عنھ الكث��، �عد لقائھ بكريس شقيق ابر�د ئلقا

�عد سنة من العملية تأكد لبيل أن �غي�� �خصيتھ العميق قد جاء مع قلبھ 

 ا�جديد.

 ]27[يتسلق ا�جبال  دانيال 3-5

 و�صعب ةمصاب بمرض خلقي ورا�ي حيث تتأثر الرئتان �سهول دانيالولد 

قلب شاب مرح  �حصل ع�ح�ن لم يكن أملھ �� ا�حياة كب��ا و  التنفس

�ان يتم�ى أن يصبح و �ان �ايل مغامرا "جانيس  ھ�ايل تقول أم �ومغامر يد�

 ."مظليا

لقد �غ��ت حيا�ي �عد زراعة القلب �ش�ل تام و��ل مع�ى ": دانيال ول يق

را ع�� ممارس��ا من لم أكن قاد ةالر�اضأنواع من بممارسة ال�لمة و�دأت 

��، وا�حقيقة أ�ي  مث��ا بالنسبة يئاندما كنت طفال لم تكن الر�اضة شقبل ع

كتسلق  .م بأشياء جديدة ع��أقو آلان أنا و  لم أكن قادرا ع�� القيام ��ا

�عض عواطفي قد جاءت من واه�ي  ع�� أن ئلهناك دال كما أن  .ال�خور 
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 تقول أم ت��ها عواطف وحسب."عأ�ج�ي ع�� إلاطالق فأنا فلم يكن ذلك ل�� 

 "بالنسبة لھش حياة لم نكن �عتقد أ��ا ممكنة ي"إنھ آلان �ع :دانيال

 ]28[طفلة تصف قاتل واهب��ا 3-6

نة من عمرها زرع لها قلب طفلة �� العاشرة من عمرها ماتت ماطفلة �� الث

 طفلةالنقل القلب، بدأت ال�وابيس ��اجم  عمليةمقتولة، و�عد أن تمت 

 يقتلها،  ما يز�جها أك��أثناء نومها، و�ان 
ً
ذلك ال�ابوس الذي ترى فيھ رجال

وملا تكرر ال�ابوس من نفس ال�خص وا�حدث، أخذ��ا أمها إ�� طبيب نف��ي 

ما  لسات اكتشف الطبيب أنوروت لھ ال�ابوس الذي يؤرقها و�عد عدة ج

 من الهذيان أو الهلوسة، وإنما �� تصف حقائق، و�التا��  تقولھ
ً
ليس نوعا

فقد أقنع الطبيب ألام والطفلة أن يذهبا ل�ي يبلغا الشرطة بأوصاف هذا 

ال�خص الذي تراه �� املنام، و�الفعل من خالل وصف الطفلة الدقيق 

اع��ف ملالمح هذا الرجل تم رسم صورة تقر�بية لھ، وتم القبض عليھ و 

كما رأ��ا الطفلة �� منامها بالضبط، بنفس الطر�قة بارت�ابھ ل�جر�مة، 

السالح و�� نفس التوقيت وامل�ان الذي وصفتھ للطبيب و  �نفس املال�سو 

النف��ي، فمن أين أتت هذه الذاكرة الفوتوغرافية ال�ي مكن��ا من معرفة �ل 

 ؟.املزروع القلب خاليا ذاكرةهذه املعلومات سوى من 

  ]29[تتعرف ع�� أماكن لم تزرها من قبل شارلوت 3-7

أجر�ت لها عملية زراعة قلب  ة الفر�سية شارلوت فاالندري و�عد أناملمثل

�� عدة  ذلكمن واهب��ا و  ترفض رفضا تاما أن قل��ا حمل لها أي ��ئ �انت
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

مقابالت لها �� التلفز�ون شاهدت إحداها ح�ن ما �انت �شارك �� حملة 

ت �عد ما بدأ ذلكلت��اجع عن  لتوعية الناس حول أهمية الت��ع باألعضاء.

أ��ا �عرف �عض ألاماكن الهند وجدت إ��  و�� سفر لها ،بيسو�وا اأحالم ى تر 

زوج بوقد تزوجت  للهند.ز�ارة لها  أول وكأ��ا زار��ا من قبل رغم أ��ا �انت 

 ذلكلتكتشف  واهب��ا الذي لم يخ��ها رغم معرفتھ بأ��ا تحمل قلب زوجتھ

ذكرت فيھ قص��ا  لذيا. هذا �لھ دونتھ �� كتا��ا القلب املجهول دفة، بالص

�� إلاعالم  ذلكلتظهر �عد حيا��ا من �غ��ات  ��مع القلب ا�جديد وما حدث 

 وتقول بأن �ل هذا �ان لھ عالقة وثيقة بحالة واهب��ا.

  تقشعر لسماع ألاغنية املفضلة عند واهب��ا باتريسيا 3-8

 ر�اضةفتاة �� الثالثة عشر من عمرها توفيت و�� تمارس  املت��عة تايلور 

باتريسيازرع قل��ا ل .ا�جليد ��حلق ع�ال�
]30[

تقول �عد عشرة أيام  ,بأر�زونا 

من العملية سمعت أغنية فأخذت�ي قشعر�رة وأحسست بلهفة وشوق 

�ي لم أسمع ��ذه ألاغنية من قبل لسماعها وإهدا��ا ملن ت��عت �� بقل��ا رغم أ

ايلور وقد وضع عند ت ال أ�ي علمت فيما �عد أ��ا �انت ألاغنية املفضلةإ

 اليوتوب ��جيال لها و�� تحا�ي هذه ألاغنية.    �أصدقاؤها ع�

  ]31[�شتم وتلكم �عد أن �انت تكره العنف فتاة 3-9

مرها ع�ان طالبة �� علم النفس لد��ا فشل �� عمل القلب منذ الوالدة 

 عندما 
ً
  قلبتلقت ثمانية وعشرون عاما

ً
وجد ألاطباء أنھ  .مالكم مات حديثا

غي��ات �� �خصي��ا فع�� سبيل املثال: �انت ال تحب ألالعاب هنالك �
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 زراعة القلوب الفصل الرا�ع: 

، و الر�
ً
زراعة القلب لها أصبحت من املتا�ع�ن لكرة  ت�عد أن تماضية أبدا

وصارت تلكم و�شتم رغم هدو��ا سابقا وهنالك أنواع من  القدم واملالكمة.

د ، و�عد العملية أصبح لد��ا ميل شديتكن ترغب �� تناولها املأ�والت لم

  باتجاه هذه ألاطعمة. وهنالك �غي��ات كث��ة حدثت لهذه الفتاة.

 ]32[صف لھ �خصيتھو�واهبھ  نامامل��  ى ر ي متلقي 3-10

واهبھ �� منامھ ووصف لھ �خصيتھ وكيف عاش �� ا�حياة  همأحد ىرأ

املتلقي ألاطباء الذين يخفون حسب القانون مصدر  ذلكوعندما واجھ 

ال�ي أخ��هم  بالذهول لدقة املعلومات االقلب الذي يحملھ صعقوا وأصيبو 

 قلبھ مصدربوملعرف��م الوثيقة باستحالة اطالعھ عل��ا دون علم  ��ا

جدا و�ان  أسعدهفأذعنوا �� ال��اية لطلبھ وكشفوا لھ �ل التفاصيل مما 

كأنھ مخطط �امل ل��كيب كيانھ ا�جديد فقد وجد أن لواهبھ وصفهم 

 قضة تماما مليولھ السابقة.ميولھ ا�جديدة غالبا ما ت�ون منا

 :أخرى حالت  -4

وآلاخر شرع ��  ،أحدهم ا��مك �� الر�اضة رغم كرهھ الشديد السابق لها

وغ��ه  ،�سلق ا�جبال رغم خوفھ سابقا من السقوط وهو واقف �� م�انھ

�علق �شغف بالسباحة والغوص �� البحر رغم تخوفھ الشديد السابق من 

وتأليف السمفونيات رغم عدم معرفتھ  ىوآخر باشر �عزف املوسيق ،الغرق 

آخر أصبح ودودا �ش�ل م��ر رغم انطوائھ الشديد ، و ىباملوسيق�� السابق 

غر�بة �ستخدم �لمة وهو قلب المن عملية زراعة  شاب خرجو  ،�� السابق
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� مقابلة مع زوجة املت��ع أن هذه ال�لمة بصفة مستمرة واكتشف الحقا �

أحدهم ما يرام، و  �ع� ��يء�ع�ي أن �ل  ما�انت �لمة سر اخ��عاها بي��

�ان  ألاعمال�عد العملية يحب التنظيف والطبخ والتسوق، وهذه  أصبح

رأت ط ال�يللتغ��ات  اهتماما وان لم �عطووغ��هم كث�� يكرهها قبل العملية

 �ل ,ذلك إ��أدت  ال�ي ألاسباب واأو جهل متفضيال�� وع�� م��اع�� �خصي

مجرد عملية نقل عضو من �خص إ��  تليس القلبزراعة  أنهذا �ع�ي 

إ��  عواطفھ ومزاجھ وذكر�اتھ وطباعھمن  ءعملية نقل جز بل ��آخر، 

بصفة  ن املعلومات�ز خيقوم بتاغ هو أن الدمهذا لالتفس�� املنطقي  ،املتلقي

نھ ذاكرة طو�لة ألامد أما القلب فيحوي ذاكرة قص��ة ألامد ُيحمل دائمة أي أ

ة واملرتبط املعلومات ألاساسية �حياة إلا�سان �حظية�صفة و ف��ا 

 حيث �ستخدمداتھ يكره و�معتق �تفضيالتھ وما يحب وماو  ��خصيتھ

هو الذي يوجھ جميع ما نقوم بھ، و  �ف ع�اشر هذه املعطيات لإل القلب 

يتلقى ألاوامر من القلب قبل القيام بأي الدماغ �� عملھ، أي أن الدماغ 

آخر  ، فإنل�خص ما القلب ةعازر م تتو�التا�� عندما  عمل إرادي,

 .هذا القلب تنتقل معھ إ�� املتلقياملعلومات املحملة �� 

 :القلب الصنا�� -5

بجوار القلب  صدرالصنا�� هو عبارة عن جهاز يتم غرسھ �� القلب ال

إذ ال يمكن وجود القلب الصنا�� بدون وجود بقية  أو ع�� جزء منھ ألاص��

بطار�ة يحملها املر�ض �ش�ل ب قلب الصنا��ال يعملو  من القلب ا�حقيقي.

دائم ويستبدلها �لما نفدت، هذا ا�جهاز أشبھ بم�خة ت�خ الدم و�عمل 
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باستمرار، وإذا وضعت رأسك ع�� صدر هذا املر�ض فال �سمع أي دقات بل 

  �سمع صوت محرك كهر�ائي!

، ايوم 111وعاش املر�ض بھ  1982ھ �� عام تعازر  تإن أول قلب صنا�� تم

من صنع قلب صنا��  2001م تطور هذا العلم ح�ى تمكن العلماء �� عام ث

وهو قلب متطور وخفيف يبلغ وزنھ أقل من كيلو غرام "  آبيوك�� "يد��

أر�عة أشهر،  ھھ ملر�ض أشرف ع�� املوت، وعاش بتعازر  تمتغرام)  900(

ثم تدهورت �حتھ وفقد القدرة ع�� الكالم والفهم، ثم مات �عد ذلك. كما 

ألن  ,فشلقد نا�� طصالقلب الا  أنأكدت إدارة الدواء والغذاء ألامر�كية 

ماتوا �عد  نا��طصا قلبل ةيعاإجراء عمليات زر لهم املر��ى الذين تمت 

وع�� الرغم من املحاوالت الكث��ة  .عدة أشهر �سبب ذبحة صدر�ة مفاجئة

د نا�� �ستطيع تحديطصاوالتطور الهائل فشل ألاطباء �� اخ��اع قلب 

هذا أ�سط عمل للقلب و  كمية الدم الالزمة حسب ا�جهد املبذول،

ھ من أجل �خ كمية من الدم أك�� حسب اخ��اعما تم  الطبي��، وأحدث

 أن يبذل ا�جهد املبذول 
ً
هو إضافة جهاز تحكم يدوي �لما أراد املر�ض مثال

، يضغط ع�� زر �� هذا ا�جهاز ف��يد كمية الدم ال�ي ي�خها قلبھ 
ً
جهدا

ولكن كيف يمكن لهذا املر�ض أن يتحكم بمشاعره، فإذا أراد  .نا��طصالا 

أن يخاف يجب عليھ أن يدير زر التحكم بكمية الدم لي�خ القلب 

ا�خوف، وإذا أراد أن يحزن أو يفرح ودرجة تناسب تنا�� كمية أك�� طصالا 

أو يقوم بأي انفعال وجب عليھ �عديل كمية الدم، و�النتيجة إن صاحب 

لت املر��ى الذين استبدجميع  !لصنا�� يفقد املشاعر �ش�ل �املالقلب ا
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ناعية، فقدوا إلاحساس والعواطف والقدرة ع�� ا�حب! قلو��م بقلوب ص

 حول رجل واشنطن بوست �شرت جر�دة  11/8/2007ففي 
ً
 �حفيا

ً
تحقيقا

جر�ت لھ عملية زر  ب��هوكتون اسمھ 
ُ
، يقول هذا نا��اصطقلب  ةعاأ

�غ��ت بال�امل، فلم أعد أعرف كيف أشعر أو أحب،  املر�ض: "إن مشاعري 

ح�ى أحفادي ال أحس ��م وال أعرف كيف أ�عامل معهم، بل عندما يق��بون 

�� أصبح هذا الرجل غ م�ي ال أحس أ��م جزء من حيا�ي كما كنت من قبل".

ال ��تم با�حياة، ال �عرف ملاذا �عيش، بل إنھ  مبال بأي ��يء، ال ��تم باملال

 باالنتحار والتخلص من هذا القلب املشؤوم! لم �عد هذا يفكر أح
ً
يانا

د القدرة ع�� الفهم أو 
َ

 ع�� فهم العالم من حولھ، لقد فق
ً
إلا�سان قادرا

التمي�� أو املقارنة، كذلك فقد القدرة ع�� التنبؤ، أو التفك�� �� املستقبل. 

�ل ومع ن قبل!! ح�ى إنھ فقد إلايمان با�، ولم �عد يبا�� باآلخرة كما �ان م

ن موال طائلة لهذا املجال و�عد عشر�التطور العل�ي وما خصص من أ اهذ

إ��  2012�� سنة من فر�سا أطباء توصل  ,سنة من العمل املتواصل واملض�ي

وأحدث  تم تركيبھ ع�� نصف القلب السليم، نا��اصطقلب نصف  اخ��اع

ن هذا املر�ض الذي �جة إعالمية كب��ة ما فتأت أن خمدت أل  الاخ��اعهذا 

 من شهر.  أك��لم �عش  .نا��طصالقلب الا  اهذ استقبل
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ملر�ض اصطنا��: عملية زراعة قلب 23الرسم  

يرتبطان هما و  اصطناعيةالصورة التالية تظهر رجالن �عيشان بقلوب 

 و�أشرطة من أجل �غذية البطار�ة املوجودة بالداخل. بأجهزة�ش�ل دائم 
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ةناعيطصإب و بقل ان�عيش نجال ر لصورة : 24الرسم   

�� كذالك فعال و �� التفك�� و�� ردود ألا   كب�� دور  ما للقلب من هذا يثبت �ل

ا�خلل الكب�� �� إلادراك والفهم الذي �عا�ي ن إيقول العلماء . توجيھ الدماغ

أسا��ي �� الفهم نا�� يؤكد بأن القلب لھ دور طصمنھ صاحب القلب الا 

 مما نتصور!بل هو م�خة،  ھ ليس مجردوإلادراك، وأن
ً
 أك�� �عقيدا
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 تمهيد

  :تمهيد

َ (يقول هللا تبارك و�عا��:  َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِيف اآلفَاِق َوِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيَّ
 ]53[فصلت: )لِّ َشْيٍء َشِهيدٌ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أَوَملَْ َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلى كُ 

من حقائق جاء ذكره  وما ستتوصل إليھ ا�حديثة العلومما توصلت لھ �ل 

ع�� عن ف ,إلا�سانو ألا�وانفهو كالم هللا خالق  العظيم �� القرآنسابقا 

كتاب هللا سول هللا ص�� هللا عليھ وسلم يقول: "معت ر قال: س ر��ي هللا عنھ

، ، هو الفصل ليس بالهزل فيھ خ�� ما قبلكم ونبأ ما �عدكم وحكم ما بينكم

رد، الوال �شبع منھ العلماء، وال يخلق عن ك��ة  ،هو الذي ال تزيغ بھ ألاهواء

ومن ابت��  ،وال تنق��ي �جائبھ، هو الذي من تركھ من جبار قصمھ هللا

وهو  ،هو حبل هللا املت�ن وهو الذكر ا�حكيم ،دى �� غ��ه أضلھ هللاله

ومن  ،ومن حكم بھ عدل ،هو الذي من عمل بھ أجر ،الصراط املستقيم

عن عبد الرحمن بن و  .ال��مذي " رواهدعا إليھ هدي إ�� صراط مستقيم

إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن : ألاسود عن أبيھ قال: قال عبد هللا

�علموا كتاب هللا �عرفوا بھ واعملوا بھ ت�ونوا  :عمرقال و  وال �شغلوها �غ��ه

ال: من أراد العلم فليقرأ القرآن فإن فيھ عبد هللا قأن وكيع  وعن. من أهلھ

ال يدع مجاال  مماآياتھ  �� كث�� من كدؤ يهذا القرآن  .علم ألاول�ن وآلاخر�ن

مركز  والذاكرة وهو عقل،وال طفة، والتفك��،أن القلب هو مركز العاللشك 

محور ا�حب والكراهية ومحور ا�خوف  وهوالفهم وإلادراك �� إلا�سان 

جاء ذكر القلب والصدر حيث  .والارتباك والطمأنينة والسعادة والقلق
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 تمهيد

القرآن الكر�م  �� ومع عدد من الضمائر املختلفة باإلفراد وا�جمع والفؤاد

 الفؤاد ةبصيغمرة  16و القلب ةبصيغمرة  132 :تا��لموزعة �ا. مرة 192

�� بصفة بينة  اذكر وجدت لها  امالدماغ ف�لمة أما  .الصدر ةبصيغ مرة 44و

  ع�� إلاطالق.العظيم  القرآن

 مع القلب والصدر والفؤادالواردة ��  آلاياتجميع إحصاء  ور حامل ا�� هذتم 

 ع�� دااعتما ذه آلاياته �عض تفس���ا و ن�اتؤكد معال�ي من ألاحاديث  اكث�� 

و�انت مفاجأ�ي  ،من املفسر�نكب�� جمع تفس��  �ع� ثم �عا�� توفيق هللا

لواردة �� هذه التفاس�� عن القلب لم ا حقائقا�كب��ة ح�ن قرأت �عض 

قول هللا هذا مصداق و  .منذ سنوات فقط إالا�حديث العلم  هاكتشفي

َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اَألْمِن أَِو اْخلَْوِف أََذاُعوا بِِه َوَلْو ( :سبحانھ و�عا��
ُهْم َلَعِلَمهُ  ُهْم  َردُّوُه ِإَىل الرَُّسوِل َوِإَىل أُوِيل اَألْمِر ِمنـْ الَِّذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه ِمنـْ

  ]83النساء:[ )َوَلْوال َفْضُل اهللَِّ َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه التـَّبَـْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإال قَِليال

 للقلبالواردة �� القرآن العظيم  حسب الصفات قسم هذا املحور ين

ردة �� الو الصفات ا �عض أبرز و  ةصف 50من  أك�� الغةبالفؤاد والو  الصدرو 

 :ثالثة فصول إ��  السنة النبو�ة

 .ذلكغ�� إ��  ....والعلم والعقل�املخاطبة  عامةالصفات ال: الفصل ألاول 

 إ�خ من إيمان وهداية ورحمة...حميدة للقلب ا�صفات الالفصل الثا�ى: 

 .مرض وقسوة وك��ياء ....إ�� آخرهذمومة من املصفات ال: الفصل الثالث
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عامة صفات :الفصل األول  
أنھ موضع التمي�� و هو املخاطب  تصف القلب بأنھالكث�� من آلايات ناك ه

مركز و (التصرفات إلارادية)  والعمد وهو محل النية والكسبوالاختبار 

إ�� محل ا�خوف والرعب و  الكتمان وإلاخفاءمحل هو  ھوأنإلادراك والفهم 

ا القلب الذي �� �� �عا��من الصفات العامة ال�ي وصف هللا تبارك و  ذلكغ�� 

 �� الرأس. الدماغ الذيوليس الصدر 

 والت�ليفاملخاطبة   -1

وانزال  ��ا القلب �� صفة املخاطبة �عا��أعظم صفة وصف هللا تبارك و 

أنھ أنزل الو�� بالقرآن البقرة والشعراء  �يسور حيث أورد ��  الو�� عليھ،

فقال  م.وسل عليھ هللا ص��وقدوتنا دمحم حبيبنا و قلب نبينا  �العظيم ع�

  :�عا��تبارك و 

ُقْل َمْن َكاَن َعُدوًّا جلِِْربِيَل فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَْلِبَك بِِإْذِن اهللَِّ ُمَصدِّقًا ِلَما (

 .]97البقرة [)بـَْنيَ يََدْيِه َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِننيَ 

 ]194 :الشعراء[)َن اْلُمْنِذرِينَ نـََزَل بِِه الرُّوُح اَألِمُني َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن مِ (

املتو�� ( ]33[أبو عبد هللا، دمحم بن عمر بن ا�حس�ن، فخر الدين الرازي أورد 

{ع�� قلبك} " :مفاتيح الغيب (التفس�� الكب��) للرازي �� تفس��ه هـ) 606 سنة

 كقولھ �عا��: {سنقرئك فالأي فهمك إياه وأثبتھ �� قلبك إثبات ما ال ين��ى 
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ألاول: أنھ إنما قال: {ع�� قلبك} وإن �ان إنما أنزلھ عليھ  :ھ قوالنفيو  تن��ى}

ليؤكد بھ أن ذلك املن�ل محفوظ للرسول متمكن �� قلبھ ال يجوز عليھ 

التغي�� فيوثق باإلنذار الواقع منھ الذي ب�ن هللا �عا�� أنھ هو املقصود. 

طب �� : أن القلب هو املخاالثا�يولذلك قال: {لت�ون من املنذر�ن} . 

وأما سائر ألاعضاء فم�خرة لھ  ،ا�حقيقة ألنھ موضع التمي�� والاختبار

: أن القلب إذا فرح أو حزن فإنھ يتغ�� حال أحدها .وجوهفمن والدليل عليھ 

وثان��ا: أن . يةالقول �� سائر ألاعراض النفسوكذا  ،ألاعضاء عند ذلك

ئر ألاعضاء وإذا القلب منبع املشاق الباعثة ع�� ألافعال الصادرة من سا

�انت املشاق مبادئ لألفعال ومنبعها هو القلب �ان آلامر املطلق هو القلب. 

وثال��ا: أن معدن العقل هو القلب وإذا �ان كذلك �ان آلامر املطلق هو 

: وهو أنا إذا جر�نا أنفسنا وجدنا علومنا حاصلة �� ناحية را�عهاو  القلب.

ن �� الفكر وأك�� منھ أحس من قلبھ ولذلك فإن الواحد منا إذا أمع ،القلب

و�ل ذلك يدل ع�� أن موضع العقل  ،ضيقا و�جرا ح�ى كأنھ يتألم بذلك

ليف وإذا ثبت ذلك وجب أن ي�ون امل�لف هو القلب ألن الت� ،هو القلب

 ،: وهو أن القلب أول ألاعضاء ت�ونا خامسهاو  .مشروط بالعقل والفهم

ألنھ متمكن �� الصدر الذي هو وقد ثبت ذلك بالتشر�ح و  ،وآخرها موتا

ومن شأن امللوك املحتاج�ن إ�� ا�خدم أن ي�ونوا �� وسط  ،أوسط ا�جسد

  .ا�جوانب في�ونوا أ�عد من آلافاتاململكة لتكتنفهم ا�حوا��ي من 

116                                                                                     ب�ن القرآن والعلم بالقلسرار أ



 عامةالصفات ال: :ول الفصل ألا 

شق ره أهل الس�� وجاء �� ألاحاديث ال�حيحة من ككما يؤكد هذا ما ذ

ول �� طفولتھ عند حليمة صدر الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم ثالث مرات: ألا 

لن�ع العلقة ال�ي قيل لھ عندها هذا حظ الشيطان منك، وا�حديث �� ذلك  

عن أ�س بن مالك ر��ي : أخرجھ مسلم وغ��ه ولفظ مسلم  �حيح �� الثابت 

هللا عليھ وسلم أتاه ج��يل وهو يلعب مع  أن الن�ي ص�� (هللا �عا�� عنھ 

القلب فاستخرج منھ  استخرج الغلمان فأخذه فصرعھ فشق عن قلبھ ف

بماء زمزم  علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسلھ �� طست من ذهب 

 -�ع�ي ظئ��ه -ثم ألمھ ثم أعاده �� م�انھ، وجاء الغلمان �سعون إ�� أمھ 

 قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون.  فقالوا إن 
ً
قال أ�س: أرى أثر دمحما

أما   رضعة و�� هنا حليمة كما هو معلوم.امل . والظئ�� املخيط �� صدره)

�� أكمل ألاحوال من وعند مبعثھ ليتلقى ما يو�� إليھ بقلب قوي فالثانية 

ا�حافظ �� الفتح عند شرحھ �حديث باب املعراج من البخاري  التطه�� قال 

والثالثة:   البعثة كما أخرجھ أبو �عيم �� الدالئل. قال: وثبت شق الصدر عند 

ء واملعراج ليتأهب للمناجاة. قال ا�حافظ و�حتمل أن ت�ون عند إلاسرا

هذا الغسل لتقع املبالغة �� إلاسباغ بحصول املرة الثالثة كما  ا�حكمة �� 

وسلم وقد ثبتت هذه املرة �� ال�حيح�ن  ھ ص�� هللا عليھ تقرر �� شرع

  :وقال عبد العز�ز اللمطي �� نظمھ قرة ألابصار  وغ��هما.

 وهو ابن عام�ن وسدس العام  *ألانام وشق صدر أكرم 

 كما قد جاء �� ألانباء   *وشق للبعث ولإلسراء 
ً
 أيضا
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هللا تبارك و�عا�� من العبد فقد ورد �� �حيح ظر محل نكما أن القلب هو 

قال : قال رسول  عن أ�ي هر�رة عبد الرحمن بن �خر ر��ي هللا عنھمسلم 

ينظر إ�� أجسادكم, وال إ�� صوركم,  هللا ص�� هللا عليھ وسلم : (( إن هللا ال

 .نظر إ�� قلو�كم ))ولكن ي

 الكسب (النية) و  العمد -2

القرارات وهو الذي يقوم بتوجيھ  اتخاذو  القلب هو محل القصد والنية

ال�ي تنطلق  إلاراديةخاللھ جميع تصرفات إلا�سان الدماغ ألداء مهامھ ومن 

 اما عزمو ال يؤاخذ الناس إال ب �عا��هللا تبارك و ولهذا فإن من القلب أوال, 

اْدُعوُهْم (: سورة ألاحزاب  يقول عز من قائل ��عليھ وقصدوه بقلو��م، 
آلبَائِِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد اهللَِّ فَِإْن ملَْ تـَْعَلُموا آبَاَءُهْم فَِإْخَوانُُكْم ِيف الدِّيِن 

ْأُمتْ ِبِه َوَلِكْن َما تـََعمََّدْت َوَمَوالِيُكْم َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَ 

 و�عمدتھقصدتموه أي ما  ]5 :[ألاحزاب)قـُُلوبُُكْم وََكاَن اهللَُّ َغُفورًا َرِحيًما

 هو الذي تؤاخذون بھ.قلو�كم �عد الن�ي 

ال يـَُؤاِخذُُكُم اهللَُّ بِاللَّْغِو ِيف أَْميَاِنُكْم (و�قول جل شأنھ �� سورة البقرة: 

 ]225 :البقرة[ )ذُُكْم ِمبَا َكَسَبْت قـُُلوبُُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َحِليمٌ َوَلِكْن يـَُؤاخِ 

هـ) �� جامع البيان عن 310(ت ] 34[يقول أبو جعفر، دمحم بن جر�ر الط��ي 

ك �� تأو�ل آي القرآن:
َ

ذ
َ

   وإن أثمت. ،نبما �ان �� قلبك صدقا َواخ
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ما أي �م من ألايمان، أوعد عباده أن يؤاخذهم بما كسبت قلو� إن هللا �عا��

وهذا فيھ   .قصدتھ، وعزمت عليھ ع�� علم ومعرفة م��ا بما تقصده وتر�ده

 دليل وا�ح أن القلب هو محل النية ومنطلق ألاعمال إلارادية,

 :�� عالقة القلب واللسان وأن القلب هو املتحكم�قول هللا تبارك و�عا�� و 

قـُُبوا ِفيُكْم ِإالًّ َوال ِذمًَّة يـُْرُضوَنُكْم َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ال يـَرْ (

 ]8التوبة [ )بِأَفْـَواِهِهْم َوتَْأَىب قـُُلوبـُُهْم َوَأْكثـَُرُهْم فَاِسُقونَ 

زاد �� تفس��ه هـ) 597ت ( ]35[ذكر أبو الفرج، عبد الرحمن بن ا�جوزي 

ة أ�ى قلو��م} يحتمل ثالث{يرضونكم بأفواههم وتاملس�� �� علم التفس��. 

والثا�ي:  الوفاء وتأ�ى قلو��م إال الغدر.أحدها: يرضونك بأفواههم ��  :أوجھ

والثالث: يرضونكم طاعة وتأ�ى قلو��م إال املعصية. يرضونكم بأفواههم �� ال

 �� الوعد باإليمان وتأ�ى قلو��م إال الشرك.  مبأفواهه

ن القلب أل  مما هو مخالف ملا �� القلب ال أهمية لھإذن مهما قال اللسان 

ولذا فإن القلب هو املسؤول،  هو ملك ألاعضاء وهو املقرر ألاول وألاخ�� 

َوال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع ( يقول هللا تبارك و�عا��:
 ]36 إلاسراء[)َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوال

رحمھ  هـ)200(ت  ]36[أ�ي �علبة التي�ي البصري، يحيى بن سالم، بن يقول 

ويسأل البصر  ،�سأل السمع ع�� حدة عما سمع{�ان عنھ مسئوال} : هللا

 .ا بصر، ويسأل القلب عما عزم عليھع�� حدة عم
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 وا�حفظ العلم -3

��  هادور و  القلب ��وجودة املا�خاليا العصبية يتحدث الباحثون عن 

، التعلم، وهذا �عت�� من أحدث ألا 
ً
حيث أثبتوا �� بحاث ال�ي �شرت مؤخرا

 �� العلم والتعلمللق هذه ألابحاث أن
ً
 مهما

ً
عن طر�ق نظر�ة التغذية  لب دورا

�� عدة آيات  ب�ن القلب والعلمف��بط لقرآن أما ا ،الراجعة والذاكرة ا�خلو�ة

ا اْلِعْلَم َوَما َبْل ُهَو آيَاٌت بـَيَِّناٌت ِيف ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُو ( �عا��: هللا ، قال

 .]49: [العنكبوت )الظَّاِلُمونَ  َجيَْحُد بِآيَاتَِنا ِإال

: القرآن { �� {هو} أي رحمھ هللا )ه1418 (ت ]37[يقول دمحم متو�� الشعراوي  

ضھ ع�� ألن ألاذن �ستقبل الكالم و�عر  ولم يقل مثال: �� ذاكر��م صدور}

يتحول إ�� عقيدة وإ��  فإن قبلھ �ستقر �� القلب و�� الصدر وفيھ العقل

يق�ن ال يقبل الشك وال ي��حزح. لذلك يقول �عا�� عن القرآن: { نزل بھ الروح 

أي : مباشرة ] فقال { ع�� قلبك}194و 193 ألام�ن ع�� قلبك }[ الشعراء

ع��  ألنھ محفوظ �� الصدور، ميسر استقر �� قلبھ، ولم يقل ع�� أذنك.

؛ ولهذا جاء �� الكتب فظا ومع�ىمن ع�� القلوب، م�جز لألالسنة، مهي

 املتقدمة، �� صفة هذه ألامة: " أناجيلهم �� صدورهم ".

َوَلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما ِإْن ( النحل:ألاحقاف و  �ي� سور � ذلكك �عا��و�قول 
ُهْم  َمسُْعُهْم َوال َمكَّنَّاُكْم ِفيِه َوَجَعْلَنا َهلُْم َمسًْعا َوأَْبَصاًرا َوأَْفِئَدًة َفَما َأْغَىن َعنـْ
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أَْبَصارُُهْم َوال أَْفِئَدتـُُهْم ِمْن َشْيٍء ِإْذ َكانُوا َجيَْحُدوَن بِآيَاِت اهللَِّ َوَحاَق هِبِْم 
 ] 26ألاحقاف: [ )َما َكانُوا بِِه َيْستَـْهزُِءونَ 

ُ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلكُ (  ُم السَّْمَع َواهللَّ
 ]78النحل: [ )َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

مؤلفھ ) �� ه333ت ( ]38[أبو منصور، دمحم بن دمحم بن محمود املاتر�دييقول 

ل لكم السمع وألابصار {وجع :قولھ �عا���� : للماتر�دي تأو�الت أهل السنة

�سمع ألاصوات، و�م�� بي��ا فمن قدر ع�� جعل السمع ح�ى  :}وألافئدة

وما  ليفهم، ويعقل ما لھ ألاجسام والفؤادوجعل البصر والتمي�� ب�ن ألوان 

. فذلك يدل ع�� أن هذه � إثر قولھ: {ال �علمون شيئا}ثم ذكر ع�، عليھ

وصل إ�� العلم تو��ا ي من أسباب العلمالسمع والبصر وألافئدة ألاشياء 

 العلم بھ، وهللا ما قد أعطي بال��يء فكأنفمن أعطي أسباب العلم  باألشياء

 . أعلم

املعلومات �لها تنشأ عند إلا�سان إما باألذن فإذن العلم لھ وسائل كث��ة، 

املعا�ي �� �ل هذه مما �سمع، وإما بالع�ن مما يرى، ثم �عد ذلك �ستقر 

َكَذِلَك (�عا��:و  هللا تبارك و�قول  .كما سنوطح الحقا قلبالفؤاد وهو ال

ُ َعَلى قـُُلوِب الَِّذيَن ال يـَْعَلُمونَ َيْطبَ   ,]59الروم [ )ُع اهللَّ

(ت  ]39[يقول أبو ا�حسن ع�� بن عبد الرحمن بن دمحم ا�خطيب الشر�ي�ي 

السراج املن�� �� إلاعانة ع�� �� تفس��ه هـ)، مفسر، من فقهاء الشافعية 977
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الذي لھ  { يطبع هللا } أيمعرفة �عض معا�ي كالم ر�نا ا�حكيم ا�خب��: 

فإن قيل : من  ،العظمة والكمال { ع�� قلوب الذين ال �علمون } توحيد هللا

 أي فائدة �� إلاخبار عن الطبع ع�� قلبھ ؟ أجيب : بأّن معناه 
ً
ال �علم شيئا

يقال للسيف إذا جرب  أّن من ال �علم آلان فقد طبع ع�� قلبھ من قبل.

 : قد طبع السيف وهو أشد الصدأ . وصدئ

 والفهم الفقھ -4

ھ عند كث�� أن هللا تبارك و�عا�� ب�نوقد  الفقھ هو العلم بال��يء والفهم لھ

الذي يفقھ ألاشياء قبل أن  القلبوهو منفي عن محلھ  من ا�جن وإلا�س

 هللا تبارك و يقول يرسلها ا�� الدماغ ليخز��ا كما بينا سابقا �� املحور ألاول 

ِثريًا ِمَن اجلِْنِّ َواِإلْنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن َوَلَقْد َذرَأْنَا جلََِهنََّم كَ (�عا��: 
هِبَا َوَهلُْم َأْعُنيٌ ال يـُْبِصُروَن هِبَا َوَهلُْم آَذاٌن ال َيْسَمُعوَن هِبَا أُولَِئَك َكاألَنـَْعاِم 

   ]179 :ألاعراف[)َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ 
الفقھ : قد  هـ):1354(ت  ]41[ھ دمحم رشيد بن ع�� رضاورد بتفس�� املنار ملؤلف

فقاهة أي صار الفقھ وصفا وقالوا فقھ  -فسروه بالعلم بال��يء والفهم لھ

 . أخص من العلمالفقھ قال السيوطي  ،و�جية لھ

ُهوَن ��ا} أي لهؤالء الذين ذرأهم هللا 
َ

وٌب ال َيْفق
ُ
ل

ُ
ُهْم ق

َ
يقول الط��ي : مع�ى {ل

وال يتدبرون ��ا أدلتھ  ،لوب ال يتفكرون ��ا �� آيات هللا�جهنم من خلقھ ق

 ،فيعلموا توحيد ر��م ،وال �عت��ون ��ا حججھ لرسلھ ،ع�� وحدانيتھ
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ُهْم ويعرفوا حقيقة نبّوة أنبيا��م
َ
: أعُ�ٌن ال ُيْبِصُروَن ��ا معناه. وكذلك قولھ: ول

 ،و�تفكروا ف��افيتأملوها  ،ولهم أع�ن ال ينظرون ��ا إ�� آيات هللا وأدلتھ

وفساد ما هم عليھ مقيمون من  ،فيعلموا ��ا �حة ما تدعوهم إليھ رسلهم

الشرك با� وتكذيب رسلھ فوصفهم هللا ب��كهم إعمالها �� ا�حق بأ��م ال 

استعمال �عض جوارحھ فيما يص�ح . والعرب تقول ذلك للتارك يبصرون ��ا

 ، ومنھ قول مسك�ن الدارمي: لھ

ا ما 
َ
َرَجت أْعَ�ى إذ

َ
ُ� جاَر�ي خ

ْ
 ***ح�ى ُيَوارَي جاَر�ي الّس�

رِ وأَصّم َعّما �اَن َبْيَ�ُ�ما ***َس 
ْ
 ْم�� َوما بالّسْمع ِمْن َوق

خر:ع�ى والصممفوصف نفسھ ل��كھ النظر والاستماع بال
َ
 . ومنھ قول الا

ْو أشاُء ِ��ا َسِميُع 
َ
ي ل

ّ
ئاِم َصَمْمُت َعْ��ا ***وإ�

ّ
  َوَعْوَراِء الل

 العقل القلب محل -5

 عن دماغ موجود �� القلبيتحدث العلماء اليوم جّد 
�
يتألف من أك�� من  يا

ألداء  الرأس ��الذي  الذي يقوم بتوجيھ الدماغ وهو أر�ع�ن خلية عصبية

�� عشرات آلايات، والسنة النبو�ة �� رآن العظيم أكده القا مهامھ وهذا م

إلا�سان ال  العقل هو قلب محلأحاديث �حيحة �لها مطبقة ع�� أن 

أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف (: �� سورة ا�حج �عا��دماغھ حيث يقول هللا تبارك و 
اَألْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن هِبَا َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا فَِإنـََّها ال 

 ]46: ا�حج[ )تـَْعَمى األَْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدورِ 
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. فالذي يفهم ويعقل هو قلوب �عقلون ��ا}�� �لماتھ فقال { القرآن دقيق

كما أن هللا جل وعال حدد ��  عودنا.أو  اعتدنايس الدماغ كما القلب ول

 ,لبس عند أي أحد عهذه آلاية  م�ان هذ القلب ح�ى ال يق

(ت  ]42[الشنقيطي دمحم ألام�ن بن دمحم املختار بن عبد القادر ا�جك�ييقول 

من مجالس  العذب النم�� فيما ورد عنھ �� رحمھ هللا هـ)1393

ولو  ،بأن العقل وإلادراك بالقلوب ال باألدمغةالقرآن صرح  :الشنقيطي

ولم  ،�ان إلادراك ليس �� القلب الذي �� الصدر ملا �ان لھ ع�ى وال إبصار

 ،ذا أبدايقل هللا يوما ما : ولكن �ع�ى ألادمغة ال�ي �� الرؤوس . لم يقل ه

} وقال جل وعال : { ولهم ولكن �ع�ى القلوب ال�ي �� الصدور وإنما قال : { 

قلوب ال يفقهون ��ا } فب�ن أن الفقھ منفي عن محلھ الذي يفقھ بھ وهو 

إن �� ا�جسد مضغة إذا و  أالوالن�ي ص�� هللا عليھ وسلم  قال : ( ،القلب

م فسرها ص�حت ص�ح ا�جسد �لھ وإذا فسدت فسد ا�جسد �لھ ) ث

يقل : ( أال و�� قال : ( أال و�� القلب ) . ولم فصلوات هللا وسالمھ عليھ 

آلايات القرآنية وألاحاديث النبو�ة طافحة ��ذا. والغر�ب أنك الدماغ ) . و

 ،ا�حائطعرض ترى عامة من ينسبون لإلسالم يضر�ون ��ذه النصوص 

ن هللا هو الذي ونحن �علم أ الدماغ!هو و�زعمون �لهم بأن مركز العقل 

وال شك أن من خلقھ وأبرزه من  ،وهو الذي وضعھ �� محلھ ،خلق العقل

ووضعھ �� محلھ أنھ أعلم بمحلھ من املالحدة الذين  ،العدم إ�� الوجود

ي��هنون ع�� ما يزعمون بفلسفات قد ال ت�ون مبينة ع�� مقدمات 
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آليات وال ينب�� للمسلم أن يضرب بالقرآن عرض ا�حائط . فا ،يقينية

القرآنية ال ت�اد �� امل�حف تحص��ا دالة ع�� أن العقل �� القلب ؛ ألنھ 

والتقوى م�انھ القلب  ،دائما يذكر القلوب و�جعل إلاثم م�انھ القلب

] [ ولم يقل :  283يقول : { ومن يكتمها فإنھ آثم قلبھ } [ البقرة : آية  ،فا�

ن �عظم شعائر هللا فإ��ا من { ذلك وم وعال:( إنھ آثم دماغھ )! ! وقال جل 

( من تقوى ألادمغة ). وأما الذين  يقل:] ولم 32} [ ا�حج:  32تقوى القلوب 

�حدين فهم ع�� نوع�ن: من جاء م��م بطر�ق ال تكذب القرآن امليقلدون 

ومقالتھ ال نتعرض لها؛ ألن �ل ما يصعب علينا هو ما  ،فما علينا منھ

فإذا جاء بما  ،الق السموات وألارض�عارض نصوص السماء ال�ي أنزلها خ

وهنا تجب  .وجب علينا أن نرد عليھ ونكذبھ يخالفھ مخالفة قطعية

مسألة: يجب ع�� املسلم�ن أن يتحفظوا �ل التحفظ من أن يحملوا 

فعلينا أن ال نقول : إن هللا قال �� كتابھ هذا إال �عد  ،القرآن ما ال يحتملھ

فا أن ي�ون ذلك الظاهر الذي نفهمھ خو  ،اليق�ن ا�جازم والتحري العظيم

غ�� املراد فنقول ع�� هللا �غ�� ا�حق، و��ون ا�حق عند غ��نا. هذا أمر 

منھ. ولكن آلايات القرآنية الدالة ع�� أن العقل ��  يتحفظ يجب أن

أما الذين قالوا من وهو أمر قط�� ال نزاع فيھ.  ،القلب ال ت�اد تحص��ا

 الروحا�ي أو ولكن نوره ،القلب هو فالسفة: إن مركز العقل مثالال

، من قال ��ذا فما علينا منھ، وقد يمكن إ�� الدماغيصل ليمتد  شعاعھ

أن ي�ون صادقا، ولم يأت بما يخالف نصوص ر�نا، فلو قال هذا فهو 
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أهون. أما الذي يقطع عالقة العقل بتاتا بالقلب، و�قول: �لھ �� الدماغ 

 ألن هللا يقول: إنھ �� القلب.  ؛كذاب ،كذاب ،فهذا الذي نقول لھ: كذاب

فمن قال  ،وأنھ يب�ن هذا وهذا ،وهذه الفكرة أن شعاعھ يتصل بالدماغ

ومن قال �� الدماغ ��ذا الاعتبار  ،كما جاء بھ الو�� ،�� القلب فقد صدق

واملسألة ع��  ،من قال هذا فقولھ أهون  ،فقد صدق التصال نوره بھ

جمع �عض  . تبارك و�عا�� هللاقول كذيب قولھ أسهل ؛ أل��ا ال �ستلزم ت

العلماء ب�ن قول أهل السنة وقول الفالسفة بأن قال : إن أصل العقل �� 

إال أن نوره يتصل شعاعھ بالدماغ .  ،القلب كما �� الكتاب والسنة

قالوا : بالعادة املطردة  ،واستدلوا ع�� هذا بدليل استقرائي عادي

ل العنق طوال مفرطا إال �ان �� عقلھ والاستقراء أنك ال تجد رجال طو�

 �عض الدخل ؛ لبعد ما ب�ن طر�� شعاع نور عقلھ.

مما يق��ب كث��ا الدماغ ب واتصالھعن نور القلب يخ رحمھ هللا ما ذكره الش

 �� املحور ألاول عن تواصل القلب مع الدماغ ع�� املجال  أوردناه

 .يخ ��ذا املجالرغم عدم معرفة الش الكهرومغناطي��ي وغ��ه من الطرق 

(ت  ]43[أورد أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد هللا شهاب الدينكما 

هـ)، املشهور بالقرا��، مفسر، من علماء املالكية �� تفس��ه جهود  898

لقولھ �عا�� : { لهم  ،:  مذهب مالك أن العقل �� القلب إلامام القرا��

لم يذكر الدماغ . و لفالسفةقلوب �عقلون ��ا } وعليھ أك�� الفقهاء وأقل ا

  ،القلب ال الدماغهو فدل ع�� أن محل العقل  ،قط �� هذه املواضع
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��  مسؤال: هل العقل �� الدماغ أ �ع� رحمھ هللا �� رد للشيخ ابن عثيم�نو

قال: هذه مسألة أش�لت ع�� كث�� من النظار الذين ينظرون إ��  القلب؟

قول هللا وقول رسولھ ص�� هللا عليھ ألامور نظرة مادية ال يرجعون ف��ا إ�� 

وسلم وإال فا�حقيقة أن ألامر ف��ا وا�ح أن العقل �� القلب وأن القلب �� 

وٌب : ﴿وأستدل ��ذه آلاية الصدر 
ُ
ل

ُ
ُهْم ق

َ
وَن ل

ُ
َت�

َ
ْرِض ف

َ
ْم َ�ِس�ُ�وا ِ�� ألا

َ
ل

َ
ف

َ
أ

ْعَ�ى
َ
َ�ا ال � ِإ�َّ

َ
اٌن َ�ْسَمُعوَن ِ�َ�ا ف

َ
ْو آذ

َ
وَن ِ�َ�ا أ

ُ
ْعَ�ى ا َ�ْعِقل

َ
ِكْن �

َ
ْبَصاُر َول

َ
وُب ألا

ُ
ُقل

ْ
ل

ُدور﴾ ( ِ�ي ِ�� الصُّ
َّ
ولم يقل القلوب ال�ي �� ألادمغة فاألمر فيھ  )46ا�حج: ال

وا�ح جدا أن العقل ي�ون �� القلب و�ؤ�د هذا قول الن�ي ص�� هللا عليھ 

أال وإن �� ا�جسد مضغة إذا ص�حت ص�ح ا�جسد �لھ وإذا (وسلم 

 فما بالك بأمر شهد بھ كتاب هللا )ھ أال و�� القلبفسدت فسد ا�جسد �ل

هو ا�خالق العالم ب�ل ��يء وشهدت بھ سنة الرسول ص�� هللا عليھ و 

إن الواجب علينا إزاء ذلك أن نطرح �ل قول يخالف كتاب هللا .وسلم

وسنة رسولھ ص�� هللا عليھ وسلم وأن نجعلھ تحت أقدامنا وأن ال نرفع 

حل العقل وال شك ولكن الدماغ محل التصور إذا القلب هو م ،بھ رأسا

ثم إذا تصورها وجهزها �عث ��ا إ�� القلب ثم القلب يأمر أو ين�ى فكأن 

الدماغ سكرت�� يجهز ألاشياء ثم يدفعها إ�� القلب ثم القلب يأمر أو ين�ى 

  .وهذا ليس �غر�ب {و�� أنفسكم أفال تبصرون}

 نة كيفية عمل القلب وعملابقا �� مقار نا سداور  ملامطابق الرد  اوهذ

القلب  الرتباطتأكيدا  يقول �عا��ثم  .الذاكرة ا�حية �� الكمبيوترو  املعا�ج
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ِإنَّ ِيف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلٌب أَْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو ( :بالعقل

  .]37: ق[ )َشِهيدٌ 

، �� التأّمل والنظر لب} ينتفع بھ{ملن �ان لھ ق�� تفس��  املاتر�دييقول 

قال �عضهم: إن القلب  ألن الناس اختلفوا ،ب عن العقلوإنما كّ�ى بالقل

ھ الرأس ،محّل العقل
ُّ
 ،لكن نوره يصل إ�� القلب ،وقال �عضهم: محل

فلذلك كّ�ى بالقلب عن  ،فُيبصر القلب ألاشياء الغائبة بواسطة العقل

لھ �عا��: {أو ألقى السمع وقو وهو شائع �� اللغة.  ،العقل ملجاورٍة بي��ما

وأصلھ أن القلب ُجعل وهو شاهد سمعھ وقلبھ  ،�ستمع وهو شهيد} أي

ثم أصل ما يقع بھ العلم والفهم  .� وا�حفظ �عد إلادراك وإلاصابةللو�

والثا�ي: أن ُيلقى إليھ  أحدهما: التأّمل والنظر �� املحسوس. شيئان:

لم: {إن �� ذلك لذكرى ملن وهللا أع ،وهو �ستمع لھ؛ فكأنھ يقول  ،ا�خ��

ر ،�ان لھ قلب} يطلب الرشد والّصواب
ُ
و�حفظ. و�حتمل:  ،وي�� ،و�نظ

لقي عليھ{أو ألقى السمع
ُ
 ،وهو شاهد السمع والقلب ،} أي �ستمع ملا أ

ف��ى  ،لتأّمللن �الصنف ن��اذيأو انتفع  ن��اذيكرى ملن اختّص ن الذو فت�

 ،مع حقيقة ذلك بالسمعأو �ست ،بالعقل محاسن ألاشياء ومساو��ا

ر
ّ

 وهللا أعلم . ،فيتذك

أبو عبد هللا، دمحم بن أحمد بن أ�ي بكر بن فرح القرط�ي أما
]44[

هـ)671(ت  
 

ا�جامع ألح�ام القرآن واملب�ن ملا تضمنھ من  فيقول �� تفس��ه رحمھ هللا
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أي فيما ذكرناه �� هذه السورة  }إن �� ذلك لذكرى {السنة وآي الفرقان: 

فك�ى بالقلب عن  ،أي عقل يتدبر بھ} ملن �ان لھ قلب{وعظة تذكرة وم

 :ل امرؤ القيسو قي ،العقل ألنھ موضعھ

ِك قات�� *** وأنِك مهما تأُمِري القلب يفعِل  ِك م�ي أن حبَّ رَّ
َ
 أغ

(ت  ]45[عبد الرحمن بن أ�ي بكر بن دمحم جالل الدين السيوطي و�قول 

�ي وابن جر�ر عن أخرج الفر�ا ر:�� الدر املنثور �� التفس�� باملأثو ،هـ)911

} وهو شهيدمع } قال : ال يحدث نفسھ �غ��ه {أو ألقى السمجاهد �� قولھ {

املنذر عن دمحم بن كعب �� قولھ { أو ألقى  قال : شاهد بالقلب . وأخرج ابن

 آخر .  مع وهو شهيد } قال : �ستمع وقلبھالس
ً
 شاهد ال ي�ون قلبھ م�انا

(ت  ]40[امد دمحم الغّزا�� الطو��ي النيسابوري يقول حجة إلاسالم أبو ح

{ إن �� ذلك لذكرى ملن �ان لھ رحمھ هللا �� تفس��ه لقولھ �عا�� :  هـ)505

ومع�ى �ونھ ذا قلب: أن ي�ون قابال  ) 37ألقى السمع وهو شهيد }(ق:  قلب أو

للعلم فهما، ثم ال �عينھ القدرة ع�� الفهم ح�ى يلقي السمع وهو شهيد، 

لقلب، ليستقبل �ل ما ألقي إليھ بحسن إلاصغاء والضراعة والشكر حاضر ا

والفرح وقبول املنة أن ي�ون مشتغال بالعلم هو املراد بمن لھ قلب، أو �ان 

 فيھ من العقل ما يحملھ ع�� إلقاء السمع وحسن إلاصغاء والضراعة. 

ْلبَـْنيِ ِيف َجْوِفِه َما َجَعَل اهللَُّ ِلَرُجٍل ِمْن قَـ ( و�قول �عا�� �� سورة ألاحزاب:
ُهنَّ أُمََّهاِتُكْم َوَما َجَعَل أَْدِعَياءَُكْم  ِئي ُتظَاِهُروَن ِمنـْ َوَما َجَعَل أَْزَواَجُكُم الالَّ
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  )أَبـَْناءَُكْم َذِلُكْم قـَْوُلُكْم بِأَفْـَواِهُكْم َواهللَُّ يـَُقوُل احلَْقَّ َوُهَو يـَْهِدي السَِّبيلَ 

) ذكر جمع من املفسر�ن لرجل من قلب�ن �� جوفھ جعل هللا ما( ,]4[ألاحزاب:

جميل بن «�� سبب نزول هذا القسم من آلاية: أن رجال �� ا�جاهلية يد�� 

�ان �جيب ا�حفظ، و�ان يد�� أن �� جوفھ قلب�ن �ل م��ما أفهم » معمر

ھ وسلم، ولذلك �ان مشر�و قريش �سمونھ: يآل �ع�من دمحم ص�� هللا عليھ و 

�ان يوم بدر وهزم املشر�ون، وف��م جميل بن معمر، تلقاه  فلما ذا القلب�ن!

أبو سفيان وهو آخذ بيده إحدى �عليھ، وألاخرى �� رجلھ، فقال لھ: يا أبا 

: فما بالك إحدى �عليك �� يدك، قال معمر، ما حال الناس؟ قال: ا��زموا،

؟ فقال أبو معمر: ما شعرت بذلك، وكنت أظ��ما �� رج��، �� رجلك وألاخرى 

فعرفوا يومئذ أنھ لم يكن لھ إال قلب واحد ملا ���ي �علھ �� يده. بل لم يكن 

 �عقل و�فهم ح�ى بمقدار ذي القلب الواحد.

ُقْل ُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم (و�قول جل من قائل �� سورة امللك: 

 .]23مللك : [ا )السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدَة قَِليال َما َتْشُكُرونَ 

ُم الّسْمَع { الط��ي:يقول 
ُ

ك
َ
 ،تبصرون ��ا }ألاْبَصاَر {و ،�سمعون بھ }َوَجَعَل ل

 {و
َ
ِئَدة

ْ
ُروَن { ،�عقلون ��ا }ألاف

ُ
ك

ْ
ش

َ
 ما �

ً
ِليال

َ
 ما �شكرون  ،}ق

ً
يقول : قليال

 ر�كم ع�� هذه النعم ال�ي أ�عمها عليكم .

ْنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َوُهَو الَِّذي أَ  ( :سورة املؤمنون يقول جل وعال ��و
  .]78[املؤمنون   )َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدَة قَِليال َما َتْشُكُرونَ 
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ُمثَّ َسوَّاُه َونـََفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل  ( �عا��:  يقول  سورة ال�جدة ��و
 .]9ة : [ال�جد )َلُكُم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدَة قَِليال َما َتْشُكُرونَ 

املحور  ��ت ورد ال�يو  عبد العز�ز ألاستاذ عمرقام ��ا  التجر�ة ال�ي ��و

�انت و  العقل بالقلب ارتباطيظهر جليا تحت عنوان القلب وإلادراك  �يالعل

 من حديث الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم انطالقا: "كما يقول هوهذه التجر�ة 

ص�� هللا عليھ وسلم قال : عائشة عن الن�ي  عن :ماجھ وأبن سنن النسائي�� 

�ستيقظ وعن الصغ�� ح�ى يك�� وعن  رفع القلم عن ثالث عن النائم ح�ى"

وعن  .قال ألالبا�ي : حديث �حيح رجالھ ثقات " املجنون ح�ى �عقل أو يفيق

"إن هللا  قال: قال رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم: ر��ي هللا عنھ أ�ي هر�رة

دي الصا�ح�ن ما ال ع�ن رأت وال أذن سمعت تبارك و�عا�� قال: أعددت لعبا

ل هللا {فال �علم نفس ما أخفي قو  ،اقرأوا إن شئتم ،وال خطر ع�� قلب �شر

عبارة وال خطر دل ت متفق عليھ. }قرة أع�ن جزاء بما �انوا �عملون  لهم من

التصور ووزن و  التفك��القلب هو محل أن ع�� ية عداللة قطع�� قلب �شر 

  ألامور.

 لقلب بص��ة ا -6

وال نافعا  ،من عميت بص��تھ لم ير حقا من باطل، ولم يم�� حسنا من قبيح

أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اَألْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب ( تبارك و�عا��:يقول من ضار 
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يـَْعِقُلوَن هِبَا أَْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا فَِإنـََّها ال تـَْعَمى األَْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى 
 .]46[ا�حج: )الصُُّدورِ اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف 

يقول الفخر الرازي: أما قولھ �عا��: {أفلم �س��وا �� ألارض فت�ون لهم 

} فاملقصود منھ ذكر ما يت�امل بھ ب �عقلون ��ا أو آذان �سمعون ��اقلو 

وكذلك استماع ألاخبار  ذلك الاعتبار ألن الرؤ�ة لها حظ عظيم �� الاعتبار

ولكن ال يكمل هذان ألامران إال بتدبر القلب ألن من عاين  ،فيھ مدخل

 ،نتفعا سمع أل معت�� لم ينتفع البتة ولو تفكر فيوسمع ثم لم يتدبر ولم �

فلهذا قال:{ فإ��ا ال �ع�ى ألابصار ولكن �ع�ى القلوب ال�ي �� الصدور } كأنھ 

 ث لمقال ال ع�ى �� أبصارهم فإ��م يرون ��ا لكن الع�ى �� قلو��م حي

 يقول الشاعر : .ينتفعوا بما أبصروه

 ماال يراه الناظرونا ى تر  ***قلوب العارف�ن لها عيون 

 مل�وت رب العاملينا �إ� ***وأجنحة تط�� �غ�� ريش 

  �� سورة النجم:ومما يؤكد بص��ة القلب والفؤاد قول هللا �عا�� 

 .]11[ النجم: )َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى(

هـ)450(ت  املاوردي سن ع�� بن دمحم البصري ذكر أبو ا�ح
 ]46[

 رحمھ هللا �� 

هو بخالفھ  ما فؤادهأحدهما: معناه ما أوهمھ  فيھ قوالن:أن  النكت والعيون 

وهو تأو�ل من  ،فؤاده بتوهم املحال �ال�اذب لھ فيص�� كتوهم السراب ماء

ما رأتھ عينھ  الثا�ي: معناه ما أنكر قلبھأما  رأ {ما كذب الفؤاد} بالتخفيف.ق
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روى دمحم بن كعب قال: قلنا يا رسول  د.وهو تأو�ل من قرأ {كذب} بالتشدي

قرأ: {ما كذب الفؤاد ما  قال: "رأيتھ بفؤادي مرت�ن" ثم هللا [هل رأيت ر�ك]

 . رأى}

 القلب مركز ا�خوف -7

العضو الذي يقع فيھ  ذكر هللا تبارك و�عا�� �� كث�� من آلايات أن القلب هو

القلب تحديدا  ��تم الر�ط ع�و  ذلكرهبة وفزع ا�� غ�� من  وفأنواع ا�خ

 ثم ذكر القرآن ثمان حاالت: ال يقع ا�خوف. ح�ى

 حالة الوجل -7-1
وصف هللا تبارك و�عا�� قلوب املؤمن�ن بحالة الوجل �� عدة آيات فقال جل 

 )َىل َرهبِِّْم رَاِجُعونَ َوالَِّذيَن يـُْؤتُوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنـَُّهْم إِ ( من قائل:

 .]60[املؤمنون:

الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اهللَُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوالصَّاِبرِيَن َعَلى َما َأَصابـَُهْم (
 .]35[ا�حج :  )َواْلُمِقيِمي الصَّالِة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ 

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اهللَُّ (  َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم ِإمنَّ

 .]2[ ألانفال )آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإميَانًا َوَعَلى َرهبِِّْم يـَتَـوَكَُّلونَ 

أن . �ع�ي الوجل استشعار ا�خوفو . { وجلت } معناه : فزعت ورقت وخافت

بن ماجھ سنن ا جاء �� من ذكر هللا فيخفق لھ. ھالوجل يلم ببالقلب �شعر 

 { 
ٌ
ة

َ
وُ�ُ�ْم َوِجل

ُ
ل

ُ
ق  وَّ

ْ
وا

َ
وَن َمآ آت

ُ
ت

ْ
ِذيَن ُيؤ

َّ
عن عائشة قالت : قلت : يا رسول هللا { َوال
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أهو الذي يز�ي ويشرب ا�خمر ويسرق قال : " ال يا ابنة أ�ي بكر أو يا ابنة 

� و�تصدق و�خاف أن ال ولكنھ الرجل  ،الصديق
ّ

 قبل منھ " .ييصوم و�ص�

 حالة الرھبة  -7-2
ألَنـُْتْم َأَشدُّ َرْهَبًة ِيف ُصُدورِِهْم ِمَن اهللَِّ َذِلَك بِأَنـَُّهْم ( �عا��:و  تباركيقول 

 .]13[ا�حشر:  )قـَْوٌم ال يـَْفَقُهونَ 

 .الرهب : ا�خوف الشديد مع حزن واضطرابو  وأصل الرهبة

 حالة الفزع -7-3
َفُع الشََّفاَعُة ِعْندَ ( سورة سبأ: ���عا�� هللا تبارك و يقول  ُه ِإال ِلَمْن َوال تـَنـْ

أَِذَن َلُه َحىتَّ ِإَذا فـُزَِّع َعْن قـُُلوهِبِْم قَاُلوا َماَذا قَاَل َربُُّكْم قَاُلوا احلَْقَّ َوُهَو 

ِهَب َعن قلوِ�ِ�م.]23[سبأ:  )اْلَعِليُّ اْلَكِبريُ 
ُ
ّزِع ع��ا:  ،معناه ذ

ُ
َس َع��ا. وف ّفِ

ُ
ون

� َع��ا يقول الفراء: م ِ
ّ

�
ُ

ا{عناه خ
َ
ى ِإذ ّزَِع}  َح�َّ

ُ
قراءة ألاعمش وعاصم وأهل ف

 {. وقراءة ا�حسن البصري  املدينة
َ
ّرِغ

ُ
زَّعَ {وقراءة مجاهد  }ف

َ
ا ف

َ
يجعل  }َحّ�ى ِإذ

شف الفزع عن قلو��م 
ُ

الفعل � وأما قول ا�حَسن فمعناه ح�ى إذا ك

ت منھ. فهذا وجھ. ومن قال
َ
ّرِغ

ُ
شف عنھ  وف

ُ
: ك

ً
زَّع فمعناُه أيضا

َ
ّزِع أو ف

ُ
ف

َ� عنك الفزع.الفزع  ِ
ّ

 (عن) تدّل ع�� ذلك كما تقول: قد ُج�

 حالة الرعب  -7-4
ولذا  ،أنَّ ل�حالة النفسية دورها �� تثبيت املواقف وتأكيدها من املعروف

 �� قلوب الذين كفروا من خالل العناصر 
ّ

عب الذي يلقيھ ا� فإنَّ الرُّ

134                                                                                     ب�ن القرآن والعلم بالقلسرار أ



 عامةالصفات ال: :ول الفصل ألا 

ال�ي ين�لها �� مقابل الطمأنينة والسكينة  ،ا�خارجية وإلايحاءات الداخلية

أن يحّرك الهز�مة �� ساحة ال�افر�ن  ذا �لھيمكن له ،ع�� رسولھ واملؤمن�ن

 :آل عمرانو ألانفال  �ي�� سور  �عا��هللا والنصر �� مجتمع املؤمن�ن يقول 

ِإْذ يُوِحي َربَُّك ِإَىل اْلَمالِئَكِة َأّينِ َمَعُكْم فـَثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسأُْلِقي ِيف (
ُهْم ُكلَّ قـُُلو  ِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب فَاْضرِبُوا فـَْوَق اَألْعَناِق َواْضرِبُوا ِمنـْ

 ]12:ألانفال[ )بـََنانٍ 

َسنـُْلِقي ِيف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب ِمبَا َأْشرَُكوا بِاهللَِّ َما ملَْ يـُنَـّزِْل ِبِه ( 
 .]151[آل عمران :  )َس َمثْـَوى الظَّاِلِمنيَ ُسْلطَانًا َوَمْأَواُهُم النَّاُر َوبِئْ 

فهو مرعوب  ،الرعب : ا�خوف ؛ يقال : َرَعْبتھ ُرْعبا وُرُعبايقول الفخر الرازي: 

ُعب الاسم . وأصلھ من امللء ،. و�جوز أن ي�ون الرْعب مصدرا يقال  ،والرُّ

: سنمأل قلوب . واملع�ىسيل راعب يمأل الوادي. ورعبت ا�حوض مألتھ

قي " بالياءاملشر 
ْ
والباقون بنون  ،ك�ن خوفا وفزعا . وقرأ ال�ختيا�ي " َسُيل

العظمة . قال السدي وغ��ه : ملا ارتحل أبو سفيان واملشر�ون يوم أحد 

متوجه�ن إ�� مكة انطلقوا ح�ى إذا �انوا ببعض الطر�ق ندموا وقالوا : بئس 

ارجعوا  ،همما صنعنا ! قتلناهم ح�ى إذا لم يبق م��م إال الشر�د تركنا

فلما عزموا ع�� ذلك ألقى هللا �� قلو��م الرعب ح�ى رجعوا  ،فاستأصلوهم

وألقى {قال هللا �عا�� :  ،عما هموا بھ. وإلالقاء �ستعمل حقيقة �� ألاجسام

] "  44" [ الشعراء :  }فألقوا حبالهم وعص��م{] "  150[ ألاعراف :   }ألالواح
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ها واستقرَّ فألقت عصا  . قال الشاعر :]  107" [ ألاعراف : }فألقى عصاه {

َوى    ,��ا النَّ

 عندف�� القلب  تھحركأو  الدم إلقاءو ا�خوف وثيق ب�ن  ارتباط هناكإذن 

. استعمل الدم �� القلب ع�� ش�ل سيل عارما�خوف الشديد ت�ون حركة 

ألاحزاب  سور�ي �� هذه آلاية سنلقي كما استعمل ��  �عا��ا�حق تبارك و 

َوأَنـَْزَل الَِّذيَن ظَاَهُروُهْم ِمْن أَْهِل ( ة قذف فقال جل من قائل:�لم ا�حشرو 
اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم َوَقَذَف ِيف قـُُلوهِبُِم الرُّْعَب َفرِيًقا تـَْقتـُُلوَن َوتَْأِسُروَن 

 .]26[ألاحزاب :      )َفرِيًقا

ِكَتاِب ِمْن ِديَارِِهْم َألوَِّل احلَْْشِر ُهَو الَِّذي َأْخرََج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل الْ ( 
َما ظَنَـْنُتْم َأْن َخيُْرُجوا َوظَنُّوا أَنـَُّهْم َمانَِعتـُُهْم ُحُصونـُُهْم ِمَن اهللَِّ فَأَتَاُهُم اهللَُّ 

  َحْيُث ملَْ َحيَْتِسُبوا َوَقَذَف ِيف قـُُلوهِبُِم الرُّْعَب ُخيْرِبُوَن بـُُيوتـَُهْم بِأَْيِديِهمْ  ِمنْ 

 ]2: ا�حشر[)َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِنَني فَاْعَتِربُوا يَا أُوِيل األَْبَصارِ 

 حالة الوجف -7-5
 :ھقولب �� سورة النازعاتيوم القيامة  خلقا�قلوب  �عا��صف هللا تبارك و ي

أي خائفة وجلة. قالھ : قال القرط�ي .]8[النازعات :  )قـُُلوٌب يـَْوَمِئٍذ َواِجَفةٌ  (

إذ {ة املفسر�ن. وقال السدي: زائلة عن أماك��ا. نظ��ه وعليھ عام ،ابن عباس

مرتكضة  ،]. وقال املؤرج : قلقة مستوفزة18[غافر: }القلوب لدى ا�حناجر
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ل وجف القلب يجف وجيفا إذا يقا. �� ساكنة . وقال امل��د : مضطر�ةغ

إلايجاف حمل الدابة ع�� و ، ومنھ وجيف الفرس والناقة �� العدو،خفق

 قال الشاعر: ،الس�� السريع

ٍة َصِر�َفا *** و�عد طول النفس الَوِجيَفا َن �عد ِجرَّ
ْ
ل  .ُبّدِ

 الدم�خ ل تھزادت سرعفخفق  -خاف صاحبھ إذا- القلب أنومن املعلوم 

 .با�� أعضاء ا�جسم إ��

 حالة الفراغ -7-6
 جلبا� فيقول  ئد��م هواء والعياذأهل النار بأن أف �عا��يصف هللا تبارك و 

  قائل:   من

ُمْهِطِعَني ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم ال يـَْرَتدُّ ِإلَْيِهْم َطْرفـُُهْم َوأَْفِئَدتـُُهْم  (
 .]43 [إبراهيم)َهَواءٌ 

ئَدُ�ُ�ْم َهَواٌء اختلف �� تأو�لھ
ْ
فقال �عضهم: معناه:  ،يقول الط��ي: وقولھ: وأف

خر: خر�ة. كقولك للبيت الذي ليس فيھ ��يء  ،متخّرقة ال ��� شيئا
َ
وقال ا

قال: ابن ز�د �� قولھ:  ،قال: أخ��نا ابن وهب ،نما هو هواء. حدث�ي يو�سإ

ِئَدُ�ُ�ْم َهَواءٌ {
ْ
ليس ف��ا عقل وال  ،ألافئدة : القلوب هواء كما قال هللا }وأف

عن و  ترّدد �� أجوافهمف�ي وقال آخرون: إ��ا ال �ستقّر �� م�ان . منفعة

ئَدُ�ُ�ْم َهَواءٌ {مسروق عن أ�ي الض��: 
ْ
قال: قد بلغت حناجرهم. وعن  }وأف

ئَدُ�ُ�ْم َهَواءٌ {�� قولھ:  ،قتادة
ْ
خرجت من  ،: هواء ليس ف��ا ��يء}وأف

ان��عت ح�ى صارت �� حناجرهم ال تخرج  أوصدورهم فنشبت �� حلوقهم. 
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هواء ومنھ  .العرب �س�ي �ّل أجوف خاوو وال �عود إ�� أمكن��ا.  ،من أفواههم

 قول حّسان بن ثابت : 

ِخٌب َهَواءُ أال أْبلِ 
َ
 ن

ٌ
َت ُمَجّوف

ْ
 ْغ أبا ُسْفياَن َعّ�ي *** فأن

البد أن ، ليس هناك ��يء فارغ تماما �� تفس�� هذه آلاية يقول الشعراوي 

 .ي�ون فيھ ��يء ح�ى ولو �ان الهواء

اُد أم مو��ي �عا��و�قول تبارك و 
َ

ؤ
ُ
  :يھ من فرعون ح�ن خافت عل �� وصف ف

َأْن َرَبْطَنا َعَلى  ى فَارًِغا ِإْن َكاَدْت لَُتْبِدي بِِه َلْوالَوَأْصَبَح فـَُؤاُد أُمِّ ُموسَ  (
�� تفس��ه لهذه  القرط�يذكر  .]10:[القصص )لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ  قـَْلِبَها

كذلك لنثبت { قال هللا �عا��: ،القلب قد �ع�� عنھ بالفؤاد والصدرآلاية أن 

] �ع�ي �� 1لشرح : [ ا }ح لك صدركألم �شر {] وقال: 32[الفرقان: }ادْك بھ فؤ 

إن �� ذلك لذكرى {  قال هللا �عا��: ،املوضع�ن قلبك . وقد �ع�� بھ عن العقل

ألن القلب محل العقل �� قول ألاك��ين  ،] أي عقل 37[ ق :  }ملن �ان لھ قلب

 وهللا أعلم . ،والصدر محل الفؤاد ،. والفؤاد محل القلب

 بدابق إذ قیل العدو قریب لقد ضاع قوم قلدوك أمورهم ***

 نخیبالفؤاد  رأوا جسدا ضخما فقالوا مقاتل *** ولم یعلموا أن

أبو القاسم محمود بن عمر بن دمحم الزمخشري  ذكركما 
]47[

 هـ)538(ت  

 من العقلأن  رحمھ هللا �� الكشاف عن حقائق التأو�ل:
ً
} صفرا

ً
اِرغا

َ
. {ف

ا ملا دهمها من فرط طار عقلهواملع�ى: أ��ا ح�ن سمعت بوقوعھ �� يد فرعون 
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ِئَدُ�ُ�ْم َهَواء } [ إبراهيم :  ه. ونحو ا�جزع والدهش
ْ
ف

َ
] أي  43قولھ �عا�� : { َوأ

 جّوف ال عقول ف��ا و�دل عليھ قر 
ً
 : « أ. وقر اءة من قرأ : فرغا

ً
 » قرعا

ً
أي خاليا

 ك
ً
قولهم: دماؤهم ك ،قولهم: أعوذ با� من صفر إلاناء وقرع الفناء . وفرغا

 «جمهور الناس قرأ ال ِقَود فيھ وال دية  ، ��م فرغ، أي هدربي
ً
من » فارغا

 " بالقاِف و قرأ و  الفراغ
ً
ِرعا

َ
ِر  ،كسِر الراء وس�وِ��اابن عباس " ق

َ
َع رأُسھ : ِمْن ق

 وانحَسر عنھ �لُّ ��يٍء. ،��يء إذا انحَسَر شعُره . واملع�ى : خال ِمْن �ّلِ 

 من حالة إ�� حالة أخرى،  } مستعمل �� مع�ى (صار) فاقت��ى{أصبح
ً
تحوال

.
ً
  أي �ان فؤادها غ�� فارغ فأصبح فارغا

 لمعالجة الخوف  القلب الربط على -7-7
ما ورد ��  ذلكا�خوف و  عال يق ح�ىالقلوب  ��ع �عا��ير�ط هللا تبارك و 

كما ورد سابقا وقد  ىإخبارا عن حالة أم مو�� 10آلاية  سورة القصص

ع�� القلب والر�ط الفؤاد  فراغالصفت�ن  �ع� الحتوا��اية كررت هذه آلا 

َوَأْصَبَح فـَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارًِغا ِإْن َكاَدْت لَُتْبِدي بِِه َلْوال َأْن (يقول �عا��: 
  ]10[القصص:  )اْلُمْؤِمِننيَ  َرَبْطَنا َعَلى قـَْلِبَها لَِتُكوَن ِمنَ 

يُكُم النـَُّعاَس أَ ( و�قول �عا�� �� أهل بدر: َمَنًة ِمْنُه َويـُنَـّزُِل َعَلْيُكْم ِمَن ِإْذ يـَُغشِّ
رَُكْم بِِه َويُْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّْيطَاِن َولِيَـْرِبَط َعَلى  السََّماِء َماًء لُِيَطهِّ

يقول الزمخشري: الضم�� �� {ِبھ}  ]11[ألانفال )قـُُلوِبُكْم َويـُثَبَِّت بِِه األَْقَدامَ 

القلب إذا تمكن فيھ الص�� وا�جراءة ثبتت للماء. و�جوز أن ي�ون للر�ط ألن 
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الرابط ا�جأش تثبت قدمھ عند م�افحة الهول  القدم �� مواطن القتال.

ْم } أي �شدها والر�ط هو الشد ل��يء . فيحتمل قولھ ( 
ُ

وِ�ك
ُ
ل

ُ
� ق

َ
 َع�

َ
{َوِلَ�ْ�ِبط

ول��بط ع�� قلو�كم ) أي �شدها ح�ى ال يزال أحد عما هو فيھ وال يزيغ عن 

 ن ابتاله هللا �عا�� بأنواع الشدائد والباليا . وإ ،ذلك

ا�حسن إبراهيم بن عمر،  يأل� نظم الدرر �� تناسب آلايات والسور جاء �� و 

  ]48[ هـ)885(ت  البقا��
ً
:{ول��بط} أي بالص�� واليق�ن . وملا �ان ذلك ر�طا

 
ً
 عاليا

ً
 غالبا

ً
ع�� فيھ بأداة الاستعالء فقال: { ع�� قلو�كم } أي �عد  ،محكما

إس�ا��ا الوثوق بلطفھ عند �ل ملمة  ح�ى امتألت من �ل  خ�� وثبت ف��ا 

 ثم ر�ط رأسھ ح�ى ال يخرج من ذلك الذي  ،بالر�ط
ً
فش��ها بجراب م��ء شيئا

 :إخبارا عن أ�حاب الكهف ذلكو�قول ك فيھ ��يء.

ْم ِإْذ قَاُموا فـََقاُلوا َربـَُّنا َربُّ السََّمَواِت َواَألْرِض َلْن َوَرَبْطَنا َعَلى قـُُلوهبِِ (
 .]14[الكهف:     )نَْدُعَو ِمْن ُدونِِه ِإَهلًا َلَقْد قـُْلَنا ِإًذا َشَططًا

والر�ط �ع�ي أن تر�ط ع�� ال��يء  :ذه آلاية �� تفس�� ه الشعراوي يقول 

، وتر�ط ءال �سيل املا كما تر�ط القر�ة ح�ى ،و�شد عليھ لتحفظ ما فيھ

ومن هنا نأمر الغاضب الذي �غ�� الدماء �� عروقھ  ،الدابة ح�ى ال تنفلت

بالهدوء وضبط النفس؛ ألن الهدوء سيعينھ ع�� ا�حق، و��جم جماح 

إنھ  رى التوجيھ النبوي �� حال الغضبأال ت ،غضبھ الذي ال تحمد عقباه

دث لديك عملية تحين�ح بتغي�� الوضع الذي أنت عليھ؛ ألن هذه ال
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. و�� آية أخرى يقول ا�حق سبحانھ و�عا��: { نزوعية، تصرف عنك الغضب

فارغة خالية ليس ف��ا ��يء؛ ألن ال��يء إذا أي  ]43إبراهيم[ ��م هواء}وأفئد

َنا ع�� �قول ا�حق سبحانھ و  فرغتھ من محتواه امتأل بالهواء.
ْ
َ�ط ن رَّ

َ
ْوال أ

َ
{ ل

ِ�َ�ا } بإلهام الص��، كما
ْ
ل

َ
�لمة  .ير�ط ع�� ال��يء املنفلت ليقّر و�طم�ن ق

ومعناها �� ألاصل شّد وثاق ا�حيوان أو ما أش��ھ » ر�ط «من مادة » ر�طنا «

 �� م�انھ
ً
ولذلك يد�� هذا املحّل الذي تر�ط فيھ  ،بم�ان ما لي�ون محفوظا

 .»الر�اط «ا�حيوانات ب 

السرعة من �� �ل هذه آلايات ير�ط هللا تبارك و�عا�� ب�ن ا�خوف و 

 ذلك) وكإلايجاف حمل الدابة ع�� الس�� السريع( راعب) ووجف رعب(سيل

ألقى و�� �ستعمل و  �ستعمل ا�حق تبارك و�عا�� عبارات من قبيل قذف

عالقة ب�ن سرعة  إلافراغ والر�ط مما يؤكد أن هناك ذلكملادة محسوسة وك

 الةالقلب �� ح �ن الر�ط والشد ع�وأتدفق الدم من القلب وا�خوف 

فتشتت ألاف�ار  متأل بالهواءم مفيد ح�ى ال يبقي فارغا من الدم ا�خوف

�� ا�حالة أنھ �� املحور العل�ي رأينا سابقا ولقد . و�حصل ماال تحمد عقباه 

مل من الدم  160ب نبضة قبل �ل  القلبمن �سر البط�ن ألا مت��يالعادية 

ة من الدم الباقيو�التا�� ت�ون الكمية مل  112% أي 70ي�خ م��ا �سبة 

�� حالة ا�خوف أما  .مل 48من القلب �� �سر البط�ن ألا��  و�صفة دائمة

لدم �� اتتسارع نبضات القلب فال ت��ك وقتا �افيا من أجل أن يتجمع ف

أك�� من ألا�سر  �� البط�ن ةالدم املتجمع كمية تجاوز تال إذ �سر البط�ن ألا
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�ل نبضة فهذا �ع�ي أن الدم  % مع70م��ا �سبة القلب مل فإذا ما �خ  40

 القلب تسارع �لما أصبحال ازدادو�لما  .مل 12املتبقي �� القلب ال يتجاوز 

ال�خص قد  ىلد اضطراب فارغا من الدم وهنا تتشتت ألاف�ار و�حصل

 اب��اإذ �ادت أن تكشف حقيقة  ىالضرر وهو ما حدث ألم مو�� �يؤدي بھ إ�

داخل القلب  �سبة �افية من الدمإلبقاء قل��ا  �لوال أن ر�ط هللا ع�

  .وهللا أعلم �ساعدها ع�� ال��ك��.

 ازدیاد حجم القلب -7-8
ي ك�� عندما تجر أالقلب يتمدد ا�� درجة  نستارلنك أ –فرانك  آلية��  ورد

الشراي�ن �سبب ز�ادة قدرتھ ع��  إ�� من الدم و��خها إضافيةكمية  إليھ

 اد حجمھ �� حالة ا�خوفو يزدأالقلب يك�� ولهذا ف أوتوماتيكياال�خ 

يؤكد  ينقص حجمھ �� حالة ألامن �عد ا�خوف أو زوال ا�خوف نقبض أوو�

ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فـَْوِقُكْم َوِمْن (عز وجل �� سورة ألاحزاب:هللا قول هذا 
اهللَِّ َأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ زَاَغِت اَألْبَصاُر َوبـََلَغِت اْلُقُلوُب اْحلََناِجَر َوَتظُنُّوَن بِ 

أبو الليث، نصر بن دمحم بن أحمد، يقول  .]10[ألاحزاب :  )الظُُّنونَا

، من أئمة ا�حنفية �� تفس��ه  بحر رحمھ هللا ]49[ هـ)373السمرقندي(ت 

 العلوم للسمرقندي: 
ً
ِت القلوب ا�حناجر } خوفا

َ
غ

َ
و�قال : اضطراب  ،{ َوَ�ل

وإذا انتفخت  ،تنتفخ الرئة ،القلب يبلغ ا�حناجر . و�قال : إذا خاف إلا�سان

وِب  يبلغ القلب ا�حنجرة . و�قال ل�جبان : منتفخ الرئة. ،الرئة
ُ
ُقل

ْ
ِت ال

َ
غ

َ
{ َوَ�ل
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َحَناِجَر } أي زالت عن أماك��ا ح�ى بلغت القلوب ا�حناجر و�� ا�حالقيم 
ْ

ا�

واحدها حنجرة . وقيل إنھ مثل مضروب �� شدة ا�خوف ببلوغ القلوب 

َحَناِجَر }  ن أماك��ا مع بقاء ا�حياة .{ا�حناجر وإن لم تزل ع
ْ

وُب ا�
ُ
ُقل

ْ
ِت ال

َ
غ

َ
َوَ�ل

و�� جمع حنجرة . وا�حنجرة : جوف ا�حلقوم . قال قتادة : �خصت عن 

فلوال أنھ ضاق ا�حلقوم ع��ا أن تخرج �خرجت . وقال غ��ه : املع�ى  ،م�ا��ا

رئتھ  أ��م جبنوا وجزع أك��هم ؛ وسبيل ا�جبان إذا اشتد خوفھ أن تنتفخ

وهذا املع�ى مروي عن ابن عباس والفراء  ،ف��تفع حينئذ القلب إ�� ا�حنجرة

 و من ا�خوف . ا�حالقيم. وذهب ابن قتيبة إ�� أن املع�ى: �ادت القلوب تبلغ 

َوأَْنِذْرُهْم يـَْوَم اآلزَِفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْحلََناِجِر  ( �� سورة غافر: �عا��يقول 

يٍم َوال َشِفيٍع يُطَاعُ َكاِظِمَني َما لِ   .]18 :غافر[  )لظَّاِلِمَني ِمْن محَِ
هول أمره بما يحصل فيھ من املشاق فقال:  ،وملا ذكر اليوم: البقا��يقول 

{إذ القلوب} أي من �ل من حضره . وملا �ان هذا الرعب ع�� وجھ غر�ب 

 ع�� ب "لدى" فقال: {لدى ا�حناجر} أي حناجر املجموع�ن فيھ إال ،باطن

 ومع�ى �ع�ي أ��ا زالت عن 
ً
من شاء هللا و�� جمع حنجور و�� ا�حلقوم وزنا

صاعدة من ك��ة الرعب ح�ى �ادت تخرج وصارت مواضعها من  أماك��ا

ال �� ترجع إ�� مقارها  ��الش�و�انت ألافئدة مع��ضة  ،ألافئدة هواء

 .فيس��يحوا وال تخرج فيموتوا

 إلاخفاءو الكتمان -8
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ة أن مركز الكذب هو �� منطقة الناصية �� أع�� تؤكد التجارب ا�جديد

ولذلك ومقدمة الدماغ، وأن هذه املنطقة تنشط �ش�ل كب�� أثناء الكذب، 

ٍة) [العلق: 
َ
اِطئ

َ
اِذَبٍة خ

َ
اِصَيٍة �

َ
أما ]. 16وصف هللا هذه الناصية بأ��ا: (ن

املعلومات ال�ي يخ����ا القلب ف�ي معلومات حقيقية صادقة، وهكذا فإن 

خ��نھ قلبھ من ان عندما يكذب بلسانھ، فإنھ يقول عكس ما يإلا�س

�� وصف املنافق�ن  �عا��قول هللا تبارك و  ىع��ؤكد هذا املمعلومات، و 

َسيَـُقوُل َلَك اْلُمَخلَُّفوَن ِمَن ( :هللا عليھ وسلم  ص��ن عن الن�ي �واملتخلف
َنا أَْمَوالَُنا َوَأْهُلونَا فَاْستَـغْ  ِفْر لََنا يـَُقوُلوَن بِأَْلِسَنِتِهْم َما لَْيَس اَألْعرَاِب َشَغَلتـْ

ِيف قـُُلوهِبِْم ُقْل َفَمْن َميِْلُك َلُكْم ِمَن اهللَِّ َشْيًئا ِإْن أَرَاَد ِبُكْم َضرًّا أَْو أَرَاَد 
ُ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريًا  ]11[الفتح: )ِبُكْم نـَْفًعا َبْل َكاَن اهللَّ

ُقوا َوِقيَل َهلُْم تـََعاَلْوا قَاتُِلوا ِيف َسِبيِل اهللَِّ أَِو اْدفـَُعوا قَاُلوا َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن نَافَـ (
ُهْم ِلِإلميَاِن يـَُقوُلوَن  َلْو نـَْعَلُم ِقَتاال التـَّبَـْعَناُكْم ُهْم لِْلُكْفِر يـَْوَمِئٍذ أَقْـَرُب ِمنـْ

ُ َأْعَلُم مبَِ   ]167: آل عمران[)ا َيْكُتُمونَ بِأَفْـَواِهِهْم َما لَْيَس ِيف قـُُلوهِبِْم َواهللَّ

 ،فعملھ النيةالقلب أما فاللسان هنا يتحرك بأمر من الناصية �� الدماغ، 

وِ�ِ�ْم  سان قد يقول وال يفعل ما يقول والل
ُ
ل

ُ
ْيَس ِ�� ق

َ
ا ل َواِهِهم مَّ

ْ
ف

َ
وَن ِبأ

ُ
}  { َيُقول

 ع�� الكفر والعياذر . فالقلب منعقد ومصإذن فاللسان لم يتفق مع القلب

 ،والصدق هو أن يوافق القول الواقعواللسان يتبجح ويعلن إلايمان.  با�
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ثبت إلايمان
ُ
أما  ،والواقع �� القضية إلايمانية نية �� القلب وحركة ت

فلما �ان ما �� القلب مستورا ثم ظهر  ،��مو وافق قلت�م ال �لسنأاملنافقون ف

{  ،قرب إ�� الكفرإ�� ا�جوارح انكشفوا. وهذا هو السبب �� أ��م �انوا أ

وِ�ِ�ْم } وهذا لون من نقص التصو�ر إلايما�ي 
ُ
ل

ُ
ْيَس ِ�� ق

َ
ا ل َواِهِهم مَّ

ْ
ف

َ
وَن ِبأ

ُ
َيُقول

و�حذر هللا تبارك كأ��م �عاملون هللا كما �عاملون البشر مثلهم . ،�� القلب

 و�عا�� املنافق�ن من أنھ مخرج ما يخفون �� قلو��م فيقول جل من قائل:

ُمَناِفُقوَن َأْن تـُنَـزََّل َعَلْيِهْم ُسورٌَة تـَُنبِّئـُُهْم ِمبَا ِيف قـُُلوهِبِْم ُقِل َحيَْذُر الْ (
 .]64[التو�ة: )اْستَـْهزِئُوا ِإنَّ اهللََّ ُخمْرٌِج َما َحتَْذُرونَ 

ذرون من أن ين�ل : إ��م يحوأك�� املفسر�ن ،بائيوا�ج ،ومجاهد ،عن ا�حسن

من النفاق  املنافق�ن عما �� قلوب� سورة تخ� ،ع�� الن�ي واملؤمن�نهللا 

يخافون الفضيحة بن�ول القرآن �� انوا �و  .من العداوة للمؤمن�نو والشرك 

شأ��م قال قتادة : هذه السورة �انت �س�ى الفا�حة واملبع��ة واملث��ة 

سورة ألاخنس بن شر�ق �� وصف  ��و�قول �عا��  .أثارت مخاز��م ومثال��م

نـَْيا َوُيْشِهُد اهللََّ َعَلى َوِمَن النَّ  ( : البقرة اِس َمْن يـُْعِجُبَك قـَْولُُه ِيف اْحلََياِة الدُّ
 ]204[البقرة : )َما ِيف قـَْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصامِ 

  ]50[ هـ)660العز بن عبد السالم، السل�ي الدمشقي الشاف�� (ت يقول 

لرسول ص�� أو من حب ا ،: { ��جبك قولھ } من ا�جميل وا�خ��رحمھ هللا

هللا عليھ وسلم والرغبة �� دينھ . { ويشهد هللا ع�� ما �� قلبھ } يقول اللهم 
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أو �ستشهد هللا ع��  ،أو �� قلبھ ما �شهد هللا أنھ بخالفھ ،اشهد ع��َّ بھ

. {ألّد} ألالد :الشديد ا�خصومة .  �علم أنھ بخالفھ�حة ما �� قلبھ وهللا 

أو شديد  ،أو كذاب ،جدال أو جمع خصيم أي ذو ،{ا�خصام} مصدر

أو غ�� مستقيم ا�خصومة . نزلت �� ألاخنس بن  ،القسوة �� املعصية

 أو �� صفة للمنافق�ن . ،شر�ق

ُهنَّ َوتـُْئِوي ( و�قول جل من قائل �� سورة ألاحزاب: تـُْرِجي َمْن َتَشاُء ِمنـْ
اَح َعَلْيَك َذِلَك أَْدَىن َأْن إِلَْيَك َمْن َتَشاُء َوَمِن ابـْتَـَغْيَت ِممَّْن َعَزْلَت َفال ُجنَ 

ُ يـَْعَلُم َما ِيف قـُُلوِبُكْم  تـََقرَّ َأْعيـُنـُُهنَّ َوال َحيَْزنَّ َويـَْرَضْنيَ ِمبَا آتـَْيتَـُهنَّ ُكلُُّهنَّ َواهللَّ
ُ َعِليًما َحِليًما  .]51[ألاحزاب: )وََكاَن اهللَّ

ُم اهللَُّ َما ِيف قـُُلوهِبِْم أُولَِئَك الَِّذيَن يـَْعلَ ( :يقول �عا�� و�� سورة النساء

ُهْم َوِعْظُهْم َوُقْل َهلُْم ِيف أَنـُْفِسِهْم قـَْوال بَِليًغا  ]63[النساء: )فََأْعِرْض َعنـْ

َلَقْد َرِضَي اهللَُّ َعِن اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك (  :يقول �عا�� و�� سورة الفتح
ْم فَأَنـَْزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوأَثَابـَُهْم فـَْتًحا َحتَْت الشََّجرَِة فـََعِلَم َما ِيف قـُُلوهبِِ 

 . ]18[الفتح: )َقرِيًبا

وِ�ِ�ْم} 
ُ
ل

ُ
َعِلَم َما �� ق

َ
: وقال مقاتل .من الصدق والوفاء وهذا قول ابن عباس{ف

وِ�ِ�ْم} من الكراهية للبيعة ع�� أن يقتلوا
ُ
ل

ُ
َعِلَم َما �� ق

َ
ذكر  كما وال يفروا. ،{ف
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قع للكتمان موا �لها أ��اوأشار  القلب والصدرقة ب�ن النفس و القرآن عال

 :عمران �� سورة آل وإلاخفاء فقال جل وعال

ُمثَّ أَنـَْزَل َعَلْيُكْم ِمْن بـَْعِد اْلَغمِّ أََمَنًة نـَُعاًسا يـَْغَشى طَائَِفًة ِمْنُكْم َوطَائَِفٌة (
ُهْم أَنـُْفُسُهْم َيظُنُّوَن بِاهللَِّ غَ  َر احلَْقِّ َظنَّ اْجلَاِهِليَِّة يـَُقوُلوَن َهْل لََنا َقْد َأَمهَّتـْ يـْ

ِمَن اَألْمِر ِمْن َشْيٍء ُقْل ِإنَّ اَألْمَر ُكلَُّه هللَِّ ُخيُْفوَن ِيف أَنـُْفِسِهْم َما ال يـُْبُدوَن 
ْم ِيف َلَك يـَُقوُلوَن َلْو َكاَن لََنا ِمَن اَألْمِر َشْيٌء َما قُِتْلَنا َهُهَنا ُقْل َلْو ُكْنتُ 

بـُُيوِتُكْم لَبَـَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإَىل َمَضاِجِعِهْم َولَِيْبَتِلَي اهللَُّ َما ِيف 
َص َما ِيف قـُُلوِبُكْم َواهللَُّ َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ  ُصُدورُِكمْ  [آل )َولُِيَمحِّ

 ]154عمران: 

ُفِسِهْم 
ْ
ن

َ
ُفوَن ِ�� أ

ْ
والذي  ،قلو��م ما ال يظهرون لك بألسن��م�سرون �� أي  ُيخ

أخفوا �� أنفسهم أ��م قالوا: لو كنا �� بيوتنا ما قتلنا ها هنا {وليبت�� هللا ما 

يقول : هللا  ،�� صدوركم وليمحص ما �� قلو�كم وهللا عليم بذات الصدور }

 عليم بما �� القلوب من إلايمان والنفاق.

تفس�� ا�جالل�نجاء �� 
[ليبت��] يخت�� [هللا ما ��  :رحمهما هللا )ه911( ]51[

صدوركم] قلو�كم من إلاخالص والنفاق [وليمحص] يم�� [ما �� قلو�كم 

وهللا عليم بذات الصدور] بما �� القلوب ال يخفى عليھ ��يء وإنما يبت�� 

 .ليظهر للناس
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مي فيقول: الط�� أما 
ُ

ُ ما ِ�� ُصُدوِرك ّ
} : وليخت��  ويع�ي بقولھ : { َوِلَيْبَتِ�َ� ا�

فيم��كم بما يظهره للمؤمن�ن من نفاقكم.  ،هللا الذي �� صدوركم من الشّك 

ْم} يقول: وليتبينوا ما �� قلو�كم من الاعتقاد � 
ُ

وِ�ك
ُ
ل

ُ
{وِلُيَمّحَص ما �� ق

ُ َعِليٌم ولرسولھ ص�� هللا عليھ وسلم وللمؤمن�ن من العداوة أو الوالية. {َوا ّ
�

اِت الّصُدورِ 
َ

قول: وهللا ذو علم بالذي �� صدور خلقھ من خ�� وشّر } يِبذ

وهو  ،سرائرها وعالني��ا ،ال يخفى عليھ ��يء من أمورهم ،وإيمان وكفر

  .جميعهم جزاءهم ع�� قدر استحقاقهمح�ى يجازي  ،�جميع ذلك حافظ

ا َوِإنَّ َربََّك لَيَـْعَلُم َما ُتِكنُّ ُصُدوُرُهْم َومَ ( :هللا تبارك و�عا�� يقول ثم 

   )َوَربَُّك يـَْعَلُم َما ُتِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوَما يـُْعِلُنونَ ( ]74[النمل :  )يـُْعِلُنونَ 

 ]69[القصص:
َها َوَعَلى  ( َها َحاَجًة ِيف ُصُدورُِكْم َوَعَليـْ ُلُغوا َعَليـْ َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َولَِتبـْ

َل َما ِيف ( وي  ]80[غافر : )اْلُفْلِك ُحتَْمُلونَ   ]10[العاديات: )الصُُّدورِ  َوُحصِّ

 مقاتل: �ع�ي تم�� ما �� القلب.

َنَة النَّاِس  ( َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِاهللَِّ فَِإَذا أُوِذَي ِيف اهللَِّ َجَعَل ِفتـْ
ُ  َكَعَذاِب اهللَِّ َولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن َربَِّك لَيَـُقوُلنَّ ِإنَّا ُكنَّا َمَعُكْم أََولَْيسَ  اهللَّ

يَأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ( ]10[العنكبوت: )اْلَعاَلِمنيَ  بَِأْعَلَم ِمبَا ِيف ُصُدورِ 
تـَتَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُكْم ال يَْأُلوَنُكْم َخَباال َودُّوا َما َعِنتُّْم َقْد بََدِت 
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ْكبَـُر َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اآليَاِت ِإْن  اْلبَـْغَضاُء ِمْن أَفْـَواِهِهْم َوَما ُختِْفي ُصُدوُرُهْم أَ 

 ]118 :آل عمران[  )ُكْنُتْم تـَْعِقُلونَ 

َأال ِإنـَُّهْم يـَثْـُنوَن ُصُدوَرُهْم لَِيْسَتْخُفوا ِمْنُه َأال ِحَني َيْستَـْغُشوَن ثَِيابـَُهْم (

 ]5[هود: )يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ 

ْعَنا ( َواذُْكُروا نِْعَمَة اهللَِّ َعَلْيُكْم َوِميثَاَقُه الَِّذي َواثـََقُكْم بِِه ِإْذ قـُْلُتْم مسَِ

َهأَنـُْتْم أُوالِء ( .]7[املائدة : )َوأَطَْعَنا َواتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ 
تـُْؤِمُنوَن بِاْلِكَتاِب ُكلِِّه َوِإَذا َلُقوُكْم قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا حتُِبُّونـَُهْم َوال حيُِبُّوَنُكْم وَ 

َعِليٌم  َخَلْوا َعضُّوا َعَلْيُكُم األَنَاِمَل ِمَن اْلَغْيِظ ُقْل ُموتُوا بَِغْيِظُكْم ِإنَّ اهللََّ 

هللَِّ فَِإَذا َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِا( .]119[آل عمران : )ِبَذاِت الصُُّدورِ 
َنَة النَّاِس َكَعَذاِب اهللَِّ َولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن َربَِّك  أُوِذَي ِيف اهللَِّ َجَعَل ِفتـْ
لَيَـُقوُلنَّ ِإنَّا ُكنَّا َمَعُكْم أََولَْيَس اهللَُّ بَِأْعَلَم ِمبَا ِيف ُصُدوِر 

 َمَناِمَك قَِليال َوَلْو ِإْذ يُرِيَكُهُم اهللَُّ ِيف  ( .]10[العنكبوت : )اْلَعاَلِمنيَ 
أَرَاَكُهْم َكِثريًا َلَفِشْلُتْم َولَتَـَناَزْعُتْم ِيف اَألْمِر َوَلِكنَّ اهللََّ َسلََّم ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت 

َنا َمْرِجُعُهْم ( .]43[ألانفال : )الصُُّدورِ  َوَمْن َكَفَر َفال َحيْزُْنَك ُكْفرُُه إِلَيـْ

ِإنَّ اهللََّ ( .]23[لقمان : )الصُُّدورِ  ِمُلوا ِإنَّ اهللََّ َعِليٌم ِبَذاتِ فـَنـَُنبِّئـُُهْم ِمبَا عَ 

149                                                                                     ب�ن القرآن والعلم بالقلسرار أ



 عامةالصفات ال: :ول الفصل ألا 

 .]38: [فاطر)َعاِملُ َغْيِب السََّمَواِت َواَألْرِض ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ 

َتْشُكُروا ِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ اهللََّ َغِينٌّ َعْنُكْم َوال يـَْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر َوِإْن (
يـَْرَضُه َلُكْم َوال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى ُمثَّ ِإَىل َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبَا  

 .]7[الزمر : )ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ 

 .]19[غافر : )يـَْعَلُم َخائَِنَة اَألْعُنيِ َوَما ُختِْفي الصُُّدورُ  (

ُ َخيِْتْم َعَلى قـَْلِبَك َوَميُْح اهللَُّ ( أَْم يـَُقوُلوَن افْـتَـَرى َعَلى اهللَِّ َكِذبًا فَِإْن َيَشِإ اهللَّ

 .] 24: لشوري[ا)اْلَباِطَل َوحيُِقُّ احلَْقَّ ِبَكِلَماتِِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ 

َهاَر ِيف اللَّْيِل َوُهَو َعِليٌم ِبَذاِت يُوِلُج اللَّْيَل ِيف النـََّهاِر َويُوِلُج النـَّ (

 .]6[ا�حديد :  )الصُُّدورِ 

ُ َعِليٌم ( يـَْعَلُم َما ِيف السََّمَواِت َواَألْرِض َويـَْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تـُْعِلُنوَن َواهللَّ

 .]4[التغابن : )ِبَذاِت الصُُّدورِ 

 .]13[امللك : )نَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ َوَأِسرُّوا قـَْوَلُكْم أَِو اْجَهُروا بِِه إِ  (

ُقْل ِإْن ُختُْفوا َما ِيف ُصُدورُِكْم أَْو تـُْبُدوُه يـَْعَلْمُه اهللَُّ َويـَْعَلُم َما ِيف  ( 

ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ   .]29[آل عمران :   )السََّمَواِت َوَما ِيف اَألْرِض َواهللَّ

واعث والضمائر هو القلب فلم قال: {إن الفخر الرازي: محل البيقول 

ولم يقل إن تخفوا ما �� قلو�كم؟ ا�جواب: ألن القلب  تخفوا ما �� صدوركم}
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 {يوسوس �� صدور  فجاز إقامة الصدر مقام القلب كما قال �� الصدر

] وقال: {فإ��ا ال �ع�ى ألابصار ولكن �ع�ى القلوب ال�ي �� 5 :الناس}[الناس

 . ] 46الصدور} [ ا�حج: 

 الضيق وا�حرج -9

  .]97ا�حجر: [)َوَلَقْد نـَْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِمبَا يـَُقوُلونَ ( يقول �عا�� :

ِكَتاٌب أُْنزَِل ِإلَْيَك َفال َيُكْن ِيف َصْدرَِك َحرٌَج ِمْنُه لِتـُْنِذَر بِِه َوذِْكَرى (

 .]2[ألاعراف: )لِْلُمْؤِمِننيَ 

[فال يكن �� صدرك حرج منھ] صدر  ��:منالعذب ال ��الشنقيطي يقول 

وإذا جاء ع�� إلا�سان أمر يثقل عليھ أو �شق عليھ أورثھ  ،إلا�سان معروف

والن�ي ص�� هللا عليھ وسلم �ان �شق عليھ و�ضيق بصدره  ،ضيقا �� صدره

 ،أنت ساحر ،التبليغ من حيث إن الكفار يكذبونھ و�قولون لھ: أنت �اذب

�شر. فتكذي��م لھ  لك علمهاط�� ألاول�ن هذه أسا ،أنت �اهن ،أنت شاعر

كما قال هللا: [ولقد �علم أنك يضيق صدرك بما  وأذي��م لھ �شق عليھ

) و�� القراءة 33�عام: (ألا [قد �علم إنھ ليحزنك] ) وقال97: ا�حجر( يقولون]

] أي: [فال يكن �� صدرك حرج] أي: ضيق. ليحزنك الذي يقولون [: ألاخرى 

وشق الطر�ق �� تبليغ هذا القرآن  ،حمل ألاذىوت ،�ع�ي: أوسع صدرك

وال تخف من  ،وال تج�ن ،ال تضعف ،والتذك�� بھ ،وإلانذار بھ ،العظيم

وقد �سمون  وا�حرج �� كالم العرب: الضيقق صدرك بھ. يوال يض ،ألاذى

151                                                                                     ب�ن القرآن والعلم بالقلسرار أ



 عامةالصفات ال: :ول الفصل ألا 

. �سمونھ: (حرجة) لضيق م�انھ ال�جر امللتف الذي ال تصل إليھ راعية

) أي ما جعل 78: (ا�حج م �� الدين من حرج]ومنھ قولھ: [وما جعل عليك

عليكم من ضيق. وأحرجھ. أوقعھ �� ا�حرج؛ ولذا سميت الطلقات 

الثالث(املحرجات) أل��ا تضيق ع�� صاح��ا وتمنعھ من رجعة امرأتھ. 

َفَمْن ( :�عا��واليم�ن قد ت�ون محرجة أل��ا تمنع من املحلوف عليھ.و�قول 
ُه َيْشرَْح َصْدَرُه ِلِإلْسالِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه َجيَْعْل َصْدرَُه يُرِِد اهللَُّ َأْن يـَْهِديَ 

ُ الّرِْجَس َعَلى الَِّذيَن  َا َيصَّعَُّد ِيف السََّماِء َكَذِلَك َجيَْعُل اهللَّ َضيًِّقا َحَرًجا َكَأمنَّ
 .]125:  ألا�عام[    )ال يـُْؤِمُنونَ 

ملنذر وأبو الشيخ عن أ�ي الصلت وأخرج عبد بن حميد وابن جر�ر وابن ا

ضلھ يجعل صدره الثقفي. أن عمر بن ا�خطاب قرأ هذه آلاية { ومن يرد أن ي

 } ب
ً
 حرجا

ً
 أ�حاب رسول هللاوقرأها �عض من عنده من  ،الراء فتحضيقا

 } بال ص�� هللا عليھ وسلم
ً
 من كنانة كسر{ حرجا

ً
 . فقال عمر : أ�غو�ي رجال

 و 
ً
جيا . فأتوه بھ فقال لھ عمر : يا ف�ى ما ا�حرجة ولكن مد� ،أجعلوه راعيا

ال�جرة ت�ون ب�ن ألا�جار ال�ي ال تصل إل��ا  فينا:فيكم؟ قال: ا�حرجة 

نافق ال يصل إليھ ��يء راعية وال وحشية وال ��يء. فقال عمر: كذلك قلب امل

  , يجعل هللا عليھ إلاسالم ضيقا وإلاسالم واسع  : وقال ابن عباس .من ا�خ��

ما جعل   : يقول   ) (وما جعل عليكم �� الدين من حرج : ح�ن يقول  وذلك

  , شا�ا  ) ضيقا حرجا  ( : وقال مجاهد والسدي  , عليكم �� إلاسالم من ضيق
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وقال ابن   , أي ليس ل�خ�� فيھ منفذ  ) ضيقا حرجا :( وقال عطاء ا�خراسا�ي

كأنما   ,( ع أن تدخل قلبھال �ستطي ح�ىبال إلھ إال هللا   ) ضيقا حرجا  :( املبارك

يجعل صدره   ( : وقال سعيد بن جب��  , من شدة ذلك عليھ  ) يصعد �� السماء

كأنما   :( وقال عطاء ا�خراسا�ي  , ال يجد فيھ مسل�ا إال صعد  ) ضيقا حرجا

  , السماء �كمثل الذي ال �ستطيع أن يصعد إ� مثلھ  : يقول   ) يصعد �� السماء

فكذلك ال   , يبلغ السماء أنفكما ال �ستطيع ابن آدم   : وقال ابن عباس

وقال   , يدخلھ هللا �� قلبھ ح�ىيدخل التوحيد وإلايمان قلبھ  أن�ستطيع 

وقال   ; ي�ون مسلما أنكيف �ستطيع من جعل هللا صدره ضيقا   : ألاوزا��

وهذا مثل ضر�ھ هللا لقلب هذا ال�افر �� شدة ضيقھ عن وصول   : ابن جر�ر

فمثلھ �� امتناعھ عن قبول إلايمان وضيقھ عن وصولھ   : مان إليھ يقول إلاي

ألنھ ليس �� وسعھ   , السماء و�جزه عنھ إ��إليھ مثل امتناعھ عن الصعود 

 من يقدر لھ الضالل  : رحمھ هللا  سيد قطب  وذكر صاحب الظالل  وطاقتھ

  ( ھ ــوفق سنتھ ا�جار�ة من إضالل من يرغب عن الهدي ويغلق فطرتھ عن

فهو مغلق مطموس يجد  ). ا حرجا كأنما يصعد �� السماءيجعل صدره ضيق

و�� حالة نفسية   ).. كأنما يصعد �� السماء  ,( العسر واملشقة �� قبولھ

والرهق املض�ي ��   , وكر�ة الصدر  , من ضيق النفس  , تجسم �� حالة حسية

  ! السماء إ��التصعد 

��  العصر ا�حديث الدكتور زغلول النجار يقول رائد التفس�� العل�ي ��

تفس��ه لهذه آلاية : وي�جب إلا�سان لهذا التشبيھ القرآ�ي امل�جز الذي 

153                                                                                     ب�ن القرآن والعلم بالقلسرار أ



 عامةالصفات ال: :ول الفصل ألا 

وضيق   , �لما ذكروا ��ا  , يقابل ب�ن ضيق صدر العازف�ن عن الهداية الر�انية

و�� حقيقة لم يدركها   , صدر الذي يصعد �� السماء �غ�� وسيلة واقية

فإذا تجاوز إلا�سان   , ادها ال�حيحة إال �عد ر�ادتھ للفضاءإلا�سان �� أ�ع

سطح البحر فإنھ يتعرض  ى اع الثمانية كيلو م��ات فوق مستو ارتف

وتناقص ضغط  ألاوك�ج�نملشكالت عديدة م��ا صعو�ة التنفس لنقص 

وهو مرض �سميھ املتخصصون �� طب الط��ان باسم مرض عوز   , الهواء

باسم  ىت انخفاض الضغط ا�جوي والذي �س�وم��ا مشكال   ألاوك�ج�ن

وتحت هذين العارض�ن ال �ستطيع جسم إلا�سان   خلل الضغط ا�جوي 

وهنا يمكن   , ألاخرى فتبدأ �� التوقف الوظيفة تلو   , القيام بوظائفھ ا�حيو�ة

تلك املرتفعات  إ��تفس�� ضيق الصدر الذي يمر بھ إلا�سان عند الصعود 

الرئت�ن  �شديدة ع� احيث يجد ضغوط   , �افية�غ�� استعدادات وقائية 

وهذه حقائق لم يدركها إلا�سان إال     , والقلب مما يمزق خالياهما وأ��ج��ما

الذي أنزل قبل وورودها �� كتاب هللا   , �� العقود املتأخرة من القرن العشر�ن

هللا وسلم و�ارك عليھ �� أمة �انت  ص��ن�ي أمي  �أر�عة عشر قرنا ع�

 بي��ا الساحقة من ألامي�ن مما يؤكد أن القرآن الكر�م هو كالم هللاغال

والرسول ا�خاتم �ان موصوال بالو�� ومعلما من قبل  وأن هذا الن�ي  , ا�خالق

   . خالق السماوات وألارض

فـََلَعلََّك تَارٌِك بـَْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك َوَضاِئٌق بِِه َصْدُرَك (�عا��: هللا و�قول 
ُ َعَلى  أَْن يَـ  َا أَْنَت نَِذيٌر َواهللَّ ٌز َأْو َجاَء َمَعُه َمَلٌك ِإمنَّ ُقوُلوا َلْوال أُْنزَِل َعَلْيِه َكنـْ
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َوَيِضيُق َصْدرِي َوال يـَْنطَِلُق ِلَساِين فََأْرِسْل ( .]12 [هود: )ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ 
 ]13: [الشعراء   )ِإَىل َهاُرونَ 

نَـُهْم ِميثَاٌق أَْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ِإال الَِّذيَن َيِصُلوَن ِإَىل  (  َنُكْم َوبـَيـْ  قـَْوٍم بـَيـْ
ُصُدوُرُهْم َأْن يـَُقاتُِلوُكْم أَْو يـَُقاتُِلوا قـَْوَمُهْم َوَلْو َشاَء اهللَُّ َلَسلََّطُهْم َعَلْيُكْم 

ُ  فـََلَقاتـَُلوُكْم فَِإِن اْعتَـزَُلوُكْم فـََلْم يـَُقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا إِلَْيُكمُ  السََّلَم َفَما َجَعَل اهللَّ
 ]90[النساء :  )َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيال

�� قولھ عز وجل: { أو جآؤوكم  ،هـ : عن السدي318 -ابن املنذر يقول 

و�� من  ،حصرت صدورهم } يقول : ضاقت صدورهم.  من الضيق

وكذلك �ل من ضاق صدره عن فعل  ،ا�حصور  بمع�ى: ضاقت عن قتالكم

 وقال أبو عبيدة : ومنھ ا�حصر �� القراءة . قد حصر .وكالم ف

 ةحبمحل املالقلب  -10

َربـََّنا ِإّينِ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّيت ِبَواٍد ( عن خليلھ: ايةيقول تبارك و�عا�� ح�
 َغْريِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم َربـََّنا لُِيِقيُموا الصَّالَة فَاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمنَ 

 .]37:إبراهیم )النَّاِس تـَْهِوي ِإلَْيِهْم َواْرزُقْـُهْم ِمَن الثََّمرَاِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ 

َي ُهللا َعْنھُ  َتاَدة َر��ِ
َ
ْ�ِ� ِذي  ،َعْن ق

َ
ِ�ي ِبَواٍد غ َّ� ّرِ

ُ
ْنُت ِمْن ذ

َ
ْسك

َ
ي أ ِ

ّ
َنا ِإ� ْوِلِھ: {َر�ُّ

َ
ِ�� ق

ِم} َحرَّ
ُ ْ
وجعلھ  ،وجعلھ قبلة ،بيت طهره هللا ِمَن السوءوأنھ  ،َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك امل

ِ�ّي هللا إبراهي ،حرمھ
َ
الُم لولده". اختاره ن ْيِھ السَّ

َ
ْوِلِھ:م َعل

َ
اٍس ِ�� ق  َعِن اْبِن َعبَّ
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اَل 
َ
ْ�ِ�ْم} ق

َ
اِس َ�ْ�ِوي ِإل  ِمَن النَّ

ً
ِئَدة

ْ
ف

َ
اْجَعْل أ

َ
سأل هللا أن يجعل : ِإنَّ إبراهيم {ف

 من الناس ��وون سك
ً
َي ُهللا َعْنھُ  َعِن . �ى مكةأناسا ّيِ َر��ِ ّدِ اْجَعْل : السُّ

َ
{ف

 مِ 
ً
ِئَدة

ْ
ف

َ
ْ�ِ�ْم أ

َ
اِس َ�ْ�ِوي ِإل ْ�ِ�ْم  ،}َن النَّ

َ
فإنھ حيث  ،َيُقوُل: خذ بقلوب الناس ِإل

إال وقلبھ معلق بحب  ،فلذلك ليس ِمْن مؤمن ،��وى القلب يذهب ا�جسد

اَل ابن عباس الكعبة " . 
َ
َي ُهللا َعْ��ُ ق الُم ح�ن أَما : " لو َر��ِ ْيِھ السَّ

َ
نَّ إبراهيم َعل

ْ�ِ�ْم الزدحمت عليھ ال��ود والنصارى  ،دعا
َ
اَل: اجعل أفئدة الناس ��وي ِإل

َ
 ،ق

اَل: {
َ
اِس ولكنھ خص ح�ن ق  ِمَن النَّ

ً
ِئَدة

ْ
ف

َ
ِلَك أفئدة املؤمن�ن " ،}أ

َ
َعِن  .فجعل ذ

  ،ا�حكم
َ
ِرَمة

ْ
اَل : سألت ِعك

َ
  ،وطاوسا ،ق

َ
 ،ِ�ي ر�اح : َعْن هذه آلايةوعطاء بن أ

� مكة  ،و�� لفظ ،فقالوا : " البيت ��وي إليھ قلو��م يأتونھ
َ
اَل : " هواهم ِإ�

َ
ق

 أن يحجوا " .

 ھ  يقول �عا�� :ئقلوب أوليا ��هللا تبارك و�عا�� يحبب إلايمان و�زنھ إن 

 ِمَن اَألْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اهللَِّ َلْو يُِطيُعُكْم ِيف َكِثريٍ (
اهللََّ َحبََّب إِلَْيُكُم اِإلميَاَن َوَزيـََّنُه ِيف قـُُلوِبُكْم وََكرََّه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق 

یقول الماتریدي: إن هللا  .)]7[ا�حجرات ( )َواْلِعْصَياَن أُولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ 

وزّینه في قلوبكم حتى صار  ،ّبب إلیكم اإلیمان بهوح ،قد أرسل إلیكم رسوال

جعل حب مرقندي : یقول الس هو في قلوبكم أحب من أنفسكم ومن كل شيء.

�جال إلها  اتخاذهمو  و�قول عز وجل �� ذكر ب�ي إسرائيل  اإلیمان في قلوبكم

ُخُذوا َما َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا فـَْوَقُكُم الطُّوَر ( من دون هللا:
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َنا َوأُْشرِبُوا ِيف قـُُلوهِبُِم اْلِعْجَل  ْعَنا َوَعَصيـْ َناُكْم بُِقوٍَّة َواْمسَُعوا قَاُلوا مسَِ آتـَيـْ

 ]93[البقرة     )ِبُكْفرِِهْم ُقْل بِْئَسَما يَْأُمرُُكْم بِِه ِإميَانُُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ 

 أشر�وا حبھ ح�ى خلص ذلك إ�� قلو��م. 

 الصدور : ��ألامور  عظمة -11

َأْو َخْلًقا ِممَّا َيْكبـُُر ِيف ُصُدورُِكْم َفَسيَـُقوُلوَن َمْن  ( : �عا��هللا تبارك و يقول 
يُِعيُدنَا ُقِل الَِّذي َفَطرَُكْم أَوََّل َمرٍَّة َفَسيـُْنِغُضوَن إِلَْيَك ُرُءوَسُهْم َويـَُقوُلوَن 

 ]51[إلاسراء :  )َمَىت ُهَو ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِيًبا

جائز أن یكون عنى به  ،یقول الطبري : {أْو َخْلقا مّما َیْكُبُر ِفي ُصُدوِرُكْم}

ألنه عظیم في صدور بني آدم وجائز أن یكون أراد به السماء  ،الموت

وال بیان في ذلك أبین مما بین  ،واألرض وجائز أن یكون أراد به غیر ذلك

ألنه لم یخصص  ،ر بني آدم من خلقهوهو كّل ما كبر في صدو  ،جّل ثناؤه

منه شیئا دون شيء .
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الصفات الحميدة :الفصل الثاني  
فة ألعظيم عدة أوصاف حميدة للقلب من رأفة ورحمة و جاء �� القرآن ال

سالم إلا والهداية،  جعلھ هللا محل ذلك�ن وكلطمأنينة ووصف القلب بالو 

هذا  ��وردت  ل�يامن الصفات ا�حميدة  ذلكغ��  إ��وإلايمان وا�خشوع 

ال �ع�ي أ��ا �ل الصفات ا�حميدة ال�ي  اوهذصفة  16 والبالغة الفصل 

ألاقل �� الصفات  �كن ع�ول �� القرآن ��ا القلب �عا��وصف هللا تبارك و 

 : وهللا أعلم الصر�حة الواردة �� كتابھ العز�ز بإذن هللا

 الرأفة والرحمة -1

ا�حديد  �� سورة ذلكمة وذكر لرأفة والرحجعل هللا القلب مقر ا�حنان وا

 ابن مر�م  : ى�� وصف الذين اتبعوا عي�� �عا��ذ يقول هللا تبارك و إ

يَل ( َناُه اِإلجنِْ َنا بِِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َوآتـَيـْ َنا َعَلى آثَارِِهْم ِبُرُسِلَنا َوقـَفَّيـْ ُمثَّ قـَفَّيـْ
َناَها َوَجَعْلَنا ِيف قـُُلوِب الَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه رَأَْفًة وَ  َرْمحًَة َوَرْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَها َما َكَتبـْ

َنا الَِّذيَن آَمُنوا  َعَلْيِهْم ِإال ابِْتَغاَء رِْضَواِن اهللَِّ َفَما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها َفآتـَيـْ

ُهْم فَاِسُقونَ  ُهْم َأْجَرُهْم وََكِثٌري ِمنـْ  .]27ا�حديد: [ )ِمنـْ

مفسر من كبار ن دمحم بن مخلوف الثعال�ي أبو ز�د عبد الرحمن ب يقول 

وقولھ �� ا�جواهر ا�حسان �� تفس�� القرآن:  ،]52[ هـ)875(ت  علماء ا�جزائر

 } :  : { و�عا��  سبحانھ
ً
ة  َوَرْهَباِنيَّ

ً
 َوَرْحَمة

ً
ة

َ
ف

ْ
وِب الذين اتبعوه َرأ

ُ
ل

ُ
َنا �� ق

ْ
َوَجَعل
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 ،} : صفة لرهبانيةوقولھ : { ابتدعوها جعل �� هذه آلاية بمع�ى ا�خلق. ا�

صَّ 
َ

 وخ
َ
�ا اْبُتِدَعْت ؛ أل َّ�

َ
 �� القلبها ِبأ

َ
َب لإل�سان  ،نَّ الرأفة والرحمة سُّ

َ
ك

َ
ال ت

 ف�ي أفعال بدن مع ��يء �� القلب ،ف��ا
ُ
ا الرهبانية مَّ

َ
فف��ا موضٌع  ،َوأ

ِب  سُّ
َ

ك واملراد بالرأفة والرحمة ُحبُّ �عضهم ��  ،ونحو هذا عن قتادة ،ِللتَّ

ُض النساء واملراد بالرهبانية: ،ُهم�عض وتوادُّ 
ْ
واتخاذ الصوامع  ،َرف

 ذلك  ،وهذا هو ابتداعهم ،والتفرُد للعبادات ،والديارات
َّ

ولم َيْفِرِض ا�

 لك��م فع ،عل��م
َّ

 .لوا ذلك ؛ ابتغاَء رضوان ا�

 ألالفة -2

قلوب زرعت لهم فاملر��ى الذين  القلب محل ا�حنان وا�حب وألالفة

بي�� يقول  ،ا إلاحساس والعواطف والقدرة ع�� ا�حب!اصطناعية، فقدو 

: "إن مشاعري �غ��ت بال�امل، فلم أعد أعرف الذي زرع لھ قلب صنا��

كيف أشعر أو أحب، ح�ى أحفادي ال أحس ��م وال أعرف كيف أ�عامل 

معهم، بل عندما يق��بون م�ي ال أحس أ��م جزء من حيا�ي كما كنت من 

ذكر هللا �� القرآن العظيم كيف  لها القلبحة مفاأللفة واملحبذن إ ".قبل

 ن وألانفال:اآل عمر  �يألف ب�ن قلوب ال�حابة فقال عز وجل �� سور 

يًعا َوال تـََفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ  ( َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللَِّ مجَِ
فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم 

ُ اهللَُّ َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم  َها َكَذِلَك يـُبَـنيِّ ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنـَْقَذُكْم ِمنـْ
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َوأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوهِبِْم َلْو أَنـَْفْقَت َما ِيف اَألْرِض ( .]103[آل عمران: )تـَْهَتُدونَ 

نَـُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ مجَِ   )يًعا َما أَلَّْفَت بـَْنيَ قـُُلوهِبِْم َوَلِكنَّ اهللََّ أَلََّف بـَيـْ

 .]63[ألانفال: 

عالم و �اتب - ،رحمھ هللا هـ)1387(ت  ]53[سيد بن قطب بن إبراهيم�علق 

ظالل تفس��ه �� هذه آلاية  �ع� -بالتفس��، من كبار املفكر�ن إلاسالمي�ن

 ،لقد وقعت امل�جزة ال�ي ال يقدر عل��ا إال هللا فيقول:ن لسيد قطب القرآ

وهذه  فاستحالت هذه القلوب النافرة وال�ي ال تصنعها إال هذه العقيدة

 ،الشموس إ�� هذه الكتلة امل��اصة املتآخية الذلول �عضها لبعض الطباع

��ذا املستوى الذي لم  ،املحب �عضها لبعض املتآلف �عضها مع �عض

عرفھ التار�خ والذي تتمثل فيھ حياة ا�جنة وسم��ا البارزة أو يمهد �حياة �

 ع�� سرر  صدورهم��  ما ونزعنا{ ا�جنة وسم��ا البارزة
ً
من غل إخوانا

 إ��ا ح�ن تخالط القلوب، �ستحيل  }متقابل�ن
ً
إن هذه العقيدة �جيبة فعال

، وترقق اس��اقإ�� مزاج من ا�حب وألالفة ومودات القلوب، ال�ي تل�ن 

حواش��ا، وتندي جفافها، وتر�ط بي��ا بر�اط وثيق عميق رفيق. فإذا نظرة 

ترانيم من التعارف  ،وخفقة القلب ،ونطق ا�جارحة ،الع�ن. وملسة اليد

ال �عرف سرها إال من  ،والسماحة والهوادة ،والوالء والتناصر ،والتعاطف

هللا  ص��و�ان  ب ! �عرف مذاقها إال هذه القلو ألف ب�ن هذه القلوب ؛ وال

 تطبيقا ذلكو عليھ وسلم يتألف قلوب �عض الداخل�ن �� إلاسالم بالصدقة 
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َها ( :�عا�� هللا قول ل َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكِني َواْلَعاِمِلَني َعَليـْ ِإمنَّ
َفرِيَضًة  هللَِّ َواْبِن السَِّبيلِ َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِيف الرِّقَاِب َواْلَغارِِمَني َوِيف َسِبيِل ا

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ   ]60 :التو�ة[ )ِمَن اهللَِّ َواهللَّ

وكذلك يؤلف  ،إلاحسان يؤلف قلب إلا�سان السوي : يقول الشعراوي 

فال يتعدى ع�� من أحسن إليھ باللسان أو  ،جوارح إلا�سان غ�� السوي 

 باليد.

 وصف القلب بالل�ن  -3

اهللَُّ نـَزََّل  ( : �عا�� ھقولإفرأ ، العز�ز � كتاب مع كقلبتفاعل عرف � ول�ي
َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتابًا ُمَتَشاهِبًا َمثَاِينَ تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َخيَْشْوَن 

ِبِه  َربـَُّهْم ُمثَّ تَِلُني ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإَىل ذِْكِر اهللَِّ َذِلَك ُهَدى اهللَِّ يـَْهِدي
ُ َفَما َلُه ِمْن َهادٍ   ]. 23 :[الزمر )َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اهللَّ

يقول الشعراوي: وهكذا نرى أن ا�جلود تقشعر من هول الوعيد بالنار 

ومجرد قراءة ما ذكره القرآن ع��ا  و�عد ذلك تأ�ي الرحمة، و�� هذه ا�حالة 

أل��ا �� ال�ي �عطي اللمحة ال تل�ن ا�جلود فقط ولكن البد أن تل�ن القلوب 

ذا ذكرت آيات الوعيد إ: الزمخشري  قال إلايمانية ل�ل جوارح ا�جسد.

ذكرت آيات الرحمة النت جلودهم وسكنت قلو��م  وإذااقشعرت جلودهم 

 ثم قرن ��ا القلوب  إنماو 
ً
الرجاء الن  ��ذكر ا�جلود وحدها �� ا�خوف أوال

ذكروا هللا وأصل أموره  وإذا ا�خشية محلها القلب و�� سبب الاقشعرار

�الل�ن . وقيل ألن و �القشعر�رة و وأوالها الرحمة زالت شدة ا�خوف بالرجاء 
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امل�اشفة �� مقام الرجاء أكمل م��ا �� مقام ا�خوف الن ا�خ�� مطلوب 

�ان ا�خوف اقشعر ا�جلد واذا �ان  فإذابالذات وا�خوف ليس بمطلوب 

 .الرجاء اطمأن القلب والن ا�جلد

 دايةاله -4

 َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِإال بِِإْذِن اهللَِّ َوَمْن يـُْؤِمْن بِاهللَِّ يـَْهِد قـَْلَبهُ  ( :�عا��قال 
ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ   ]11[التغابن :  ) َواهللَّ

�د قلبھ} يحتمل ومن يؤمن با� � : {�� تفس�� هذه آلاية املاتر�دييقول 

اهد من التدب�� ��ده هللا �عا�� ليعلم أن أحدها: أي من آمن بما شوجوها: 

والثا�ي : يجوز أن ي�ون  و الذي ابتاله ��ذه املصيبة.من دبر هذا التدب�� ه

تأو�لھ ع�� وجھ آخر وهو أن يقول: من يؤمن با� أن لھ ا�خلق وألامر ��د 

فيس��جع عند ذلك. وذلك تأو�ل من  ،ويعلم أن هللا أو�� بھ ،قلبھ ليسكن

 .وهللا أعلم ،وهو الس�ون  ،من الهدء ،قلبھ أي �سكنقرأ: ��دأ 

أبو يحيى، زكر�ا بن دمحم بن أحمد بن زكر�ا ألانصاري أورد 
]54[

 املتو�� سنة:( 

قولھ �عا��: عند  :تفس��ه: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس �� القرآن �� هـ)926

قة أن الهداية ساب مع ،} إن قلَت: كيف قال ذلك��د قلبھومن يؤمن با� {

بل املراد ��ده لليق�ن عند  ،قلُت : ليس املراد ��د قلبھ لإليمانع�� إلايمان؟ 

وما أصابھ لم يكن  ،فيعلم أن ما أخطأه لم يكن لصيبھ ،نزول املصائب
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أو لالس��جاع عند  ،أو ��ده للر��ى والتسليم عند وجود املصائب ،ليخطئھ

 ] . 156البقرة : نزولها بأن يقول : { إنا � وإنا إليھ راجعون } [ 

  إلاسالم -5

َفَمْن يُرِِد اهللَُّ َأْن يـَْهِديَُه َيْشرَْح َصْدَرُه ( إلاسالم محلھ القلب يقول �عا��:
َا َيصَّعَُّد ِيف كِلِإلْسالِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه َجيَْعْل َصْدرَُه َضيًِّقا َحَرًجا َ  َأمنَّ

ُ الرِّ   ]125 :�عام[ألا ) يـُْؤِمُنونَ  ْجَس َعَلى الَِّذيَن الالسََّماِء َكَذِلَك َجيَْعُل اهللَّ

  . �� اللغة هو الكشف والبسط وإظهار الغامض وا�خا�� من املعا�ي  الشرح

  , أي فسره  ) شرحا  )( �شرحھ  ( املش�ل أو الغامض من ألامر  ) شرح  :( يقال

  ) فا�شرح  ( سالمهللا صدره لإل   ) شرح ( و  , وأظهر ما خفي من معانيھ  , و�سطھ

  ( أي انبسط �� رضا وارتياح للنور إلال�ي والسكينة الروحية ألن من معا�ي

  . الصدر توسعتھ  ) شرح

 سيد قطبوذكر   , يمان بھقال ابن عباس معناه يوسع قلبھ للتوحيد وإلا 

من يقدر هللا لھ الهداية ــ وفق سنتھ ا�جار�ة من هداية   : الظالل ��رحمھ هللا 

يرغب �� الهدي و�تجھ إليھ بالقدر املعطي لھ من الاختيار بقصد من و 

  , ويستقبلھ �� �سر ورغبة  , فيتسع لھ  ), �شرح صدره لإلسالم  ( الابتالء ــ

أخرج ابن املبارك ��   . ويس��يح بھ ويس��يح لھ  , و�طم�ن إليھ  , و�تفاعل معھ

سئل الن�ي « :دائ�ي قالاملالزهد والب��قي �� ألاسماء والصفات عن أ�ي جعفر 

ص�� هللا عليھ وسلم عن هذه آلاية {فمن يرد هللا أن ��ديھ �شرح صدره 
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: نور يقذف فيھ كيف �شرح صدره يا رسول هللا؟ قاللِإلسالم } قالوا : 

فينشرح لھ و�نف�ح لھ . قالوا فهل لذلك من إمارة �عرف ��ا؟ قال : إلِانابة 

داد للموت قبل لقاء والاستع ،الغروروالتجا�� عن دار  ،إ�� دار ا�خلود

وأخرج عبد بن حميد وابن أ�ي حاتم عن ابن عباس �� قولھ { فمن املوت. 

يرد هللا أن ��ديھ �شرح صدره لِإلسالم } يقول يوسع قلبھ للتوحيد وإلِايمان 

 { كأنما 
ً
 } يقول : شا�ا

ً
 حرجا

ً
بھ { ومن يرد أن يضلھ يجعل صدره ضيقا

د �� السماء } يقول : كما ال �ستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك ال  يّصعَّ

أخرج  يقدر ع�� أن يدخل التوحيد وإلِايمان قلبھ ح�ى يدخلھ هللا �� قلبھ .

الب��قي �� ألاسماء والصفات عن ابن عباس �� قولھ { ومن يرد أن يضلھ 

 } يقول : من أراد هللا أن يضلھ يضيق عليھ ح�ى 
ً
 حرجا

ً
يجعل صدره ضيقا

 وإلِاسالم واسعي
ً
وذلك ح�ن يقول : { وما جعل  ،جعل إلِاسالم عليھ ضيقا

 يقول : ما �� إلِاسالم من ضيق. ] 78عليكم �� الدين من حرج } [ ا�حج : 

أََفَمْن َشرََح اهللَُّ َصْدرَُه ِلِإلْسالِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن َربِِّه ( :ثم يقول �ع��

 ]22: الزمر [ )ُهْم ِمْن ذِْكِر اهللَِّ أُولَِئَك ِيف َضالٍل ُمِبنيٍ فـََوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قـُُلوبُـ 

ص�� هللا  قال �عثنا رسول هللا"وجاء �� �حيح مسلم عن أسامة بن ز�د 

�� سر�ة فصبحنا ا�حرقات من جهينة فأدركت رجال، فقال ال  عليھ وسلم

عليھ  ص�� هللا إلھ إال هللا فطعنتھ فوقع �� نف��ي من ذلك فذكرتھ للن�ي

: أقال ال إلھ إال هللا وقتلتھ قال: ص�� هللا عليھ وسلم فقال رسول هللا ، وسلم
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قلت: يا رسول هللا إنما قالها خوفا من السالح قال أفال شققت عن قلبھ 

 ."ح�ى �علم أقالها أم ال فما زال يكررها ع�� ح�ى تمنيت أ�ي أسلمت يومئذ

 إلايمان -6

إلايمان  وأن  ب �� إلايمان والعقيدةيؤكد �عض الباحث�ن ع�� أهمية القل

�� عدة  العظيم القرآن ذلككا ما يؤكده ذهو  ي�ون بالقلب وليس بالدماغ،

ال جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر يـَُوادُّوَن ( �عا��: هللا ، يقول آيات
ْو أَبـَْناَءُهْم أَْو ِإْخَوانـَُهْم َأْو َمْن َحادَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَ 

َعِشريَتـَُهْم أُولَِئَك َكَتَب ِيف قـُُلوهِبُِم اِإلميَاَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َويُْدِخُلُهْم 
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه  َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اهللَُّ َعنـْ

 .])22ملحادثة ([ا )اْلُمْفِلُحونَ  ِحْزُب اهللَِّ َأال ِإنَّ ِحْزَب اهللَِّ ُهمُ أُولَِئَك 
وِ�ِ�ُم إلِايَماَن}

ُ
ل

ُ
َتَب ِ�� ق

َ
: (ل�ل أجل كتاب) أي  �عا�� قولھك،ھ ف��اأي أثبت {ك

فال يرجعون  ،: أي أثبت �� قلو��م إلايماناملاتر�دييقول إثبات إ�� وقت .

{ كتب } أي وصل وأثبت وصال هو ��  .ھ القلبموضع ،. وفيھ أن إلايمانعنھ

فال انف�اك لھ {��  ،و�الطراز �� الثوب الرقيم ،�حمتھ �ا�خرز �� ألاديم

} فجعلها أوعية لھ فأثمر ذلك نور الباطن واستقامة ألاعمال  قلو��م إلايمان

تـُْؤِمُنوا  قَاَلِت اَألْعرَاُب آَمنَّا ُقْل ملَْ (�عا�� :تبارك و  هللا يقول ثم  .�� الظاهر
ا َيْدُخِل اِإلميَاُن ِيف قـُُلوِبُكْم َوِإْن ُتِطيُعوا اهللََّ  َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّ
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 ]14[ا�حجرات   )َوَرُسوَلُه ال يَِلْتُكْم ِمْن أَْعَماِلُكْم َشْيًئا ِإنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

ب�ل ما أو�� إ��  إلايمان ��يء �� القلب قوامھ إلاخالص � والتصديق

. وال ي�ون باللسان وإنما بالقلب يقول هللا هللا عليھ وسلم ص�� الرسول 

يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل َال َحيْزُْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِيف اْلُكْفِر ِمَن ( تبارك و�عا��:

 ]41ائدة: مل[ا )الَِّذيَن قَاُلوا َآَمنَّا بِأَفْـَواِهِهْم وَملَْ تـُْؤِمْن قـُُلوبـُُهمْ 

: {قالوا آمنا بأفواههم} ولم يقل: آمنوا بأفواههم ليعلم أن املاتر�دييقول 

و تصديق بالقلب لكن �ع�� القول بھ ليس من شرط إلايمان إنما إلايمان ه

وإلايمان هو  ولم تؤمن قلو��م}عن قلبھ. أال ترى أنھ قال: { اللسانب

ترجمان  عن ضم��ه فهوي�ون بالقلب لكن اللسان �ع��  تصديق �� اللغةال

َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم ( ثم يقول هللا تبارك و�عا��: .القلب �� ما ب�ن ا�خلق
َرُسوَل اهللَِّ َلْو يُِطيُعُكْم ِيف َكِثٍري ِمَن اَألْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اهللََّ َحبََّب إِلَْيُكُم 

لَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن أُولَِئَك اِإلميَاَن َوَزيـََّنُه ِيف قـُُلوِبُكْم وََكرََّه إِ 

و يقول   .كأنھ قر�ھ إل��م ثم أقامھ �� قلو��م ]7 :�حجرات[ا )ُهُم الرَّاِشُدونَ 

َمْن َكَفَر بِاهللَِّ ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإال َمْن أُْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاِإلميَاِن (�عا�� : 
َوَهلُْم َعَذاٌب  َشرََح بِاْلُكْفِر َصْدرًا فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اهللَِّ  َوَلِكْن َمنْ 

 .قلبھ مطم�ن أي راض باإليمان ]106النحل [)َعِظيمٌ 
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 التقوي  -7

َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم َشَعائَِر ( :يقول هللا تبارك و�عا�� القلوب مراكز التقوى 

 ]32[ا�حج:  )اهللَِّ فَِإنـََّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ 

ِإنَّ الَِّذيَن يـَُغضُّوَن َأْصَواتـَُهْم ِعْنَد ( و�قول جل شأنھ �� سورة ا�حجرات:
َرُسوِل اهللَِّ أُولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اهللَُّ قـُُلوبـَُهْم لِلتـَّْقَوى َهلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر 

 ]3[ا�حجرات :    )َعِظيمٌ 

 قلو��م}. قال العلماء: معناها {امتحن هللا :يقول ابن عثيم�ن رحمھ هللا

عز وجل ولهذا تأدبوا  ف�انت قلو��م مملوءة بتقوى هللا ،أخلصها للتقوى 

لها فغضوا أصوا��م عند الرسول ص�� هللا عليھ  وابآداب هللا �عا�� ال�ي وجه

امتحن هللا وسلم، و�� هذه آلاية إشارة إ�� أن الصالح صالح القلب، لقولھ: {

�� ا�حديث  -عليھ الصالة والسالم  -وكما قال الن�ي  .قلو��م للتقوى}

وأشار إ�� صدره الذي هو محل القلب ثالث » التقوى هاهنا «ال�حيح: 

 »التقوى هاهنا  ،التقوى هاهنا، التقوى هاهنا«مرات : 

 ف
َ
اَل َرُسوُل ِهللا ص�� هللا عليھ وسلم: (ال

َ
اَل: ق

َ
 ر��ي هللا عنھ ق

َ
�ي ُهَر�َرة

َ
َعْن أ

َحاَس 
َ
 ت

َ
� َبيِع  دوا، َوال

َ
م َع�

ُ
 َيِبع َ�عُضك

َ
َداَبروا، َوال

َ
 ت

َ
ضوا، َوال

َ
َباغ

َ
 ت

َ
َناَجشوا، َوال

َ
ت

ُھ، 
ُ
ل

ُ
 َيخذ

َ
 َيظِلمُھ، َوال

َ
سلم، ال

ُ
خو امل

َ
سِلُم أ

ُ
، امل

ً
ا

َ
َ�عٍض، َو�ونوا ِعَباَد ِهللا ِإخَوان

ِذُبُھ، َوال
ْ

قَوى َهاُهَنا  َوال يك � -َيْحِقُرُه، التَّ
َ
 َمراٍت  َوُيش�ُ� ِإ�

َ
ث

َ
ال

َ
ِبَحْسِب  -َصدِرِه ث
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ر أمرئ 
َّ

سِلِم َحَرام َدُمُھ  ِمن الش
ُ
� امل

َ
ِسلِم َع�

ُ
لُّ امل

ُ
سِلَم، �

ُ
اُه امل

َ
خ

َ
ن َيْحِقَر أ

َ
أ

ھ َوِعرُضھ) رواه مسلم
ُ
 َوَمال

ال شك أن التقوى تقوى القلب، أما تقوى ا�جوارح و�� إصالح ظاهر 

ذا رأي��م ��جبك أجسامهم وإن العمل، فهذا يقع ح�ى من املنافق�ن: { وإ

 يقولوا �سمع لقولهم }.

 ا�خشوع  -8

قال هللا  أجمع العارفون ع�� أن ا�خشوع محلھ القلب، وثمرتھ ع�� ا�جوارح

َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اهللَِّ َوَما نـََزَل ِمَن ( :جل وعال
الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اَألَمُد احلَْقِّ َوال َيُكونُوا كَ 

ُهْم فَاِسُقونَ   .]16:ا�حديد [ )فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري ِمنـْ

وخشعت {قال �عا��  ،والس�ون  ،والذل ،ا�خشوع �� أصل اللغة الانخفاضو 

الانقياد  ا�خشوع : وقيل ،وخضعت ،وذلت ،أي سكنت}ألاصوات للرحمن

ا�خشوع تذلل القلوب  :وقال ا�جنيد. وهذا من موجبات ا�خشوع ،ل�حق

  . لعالم الغيوب

ابن كث��، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كث�� القر��ي الدمشقي، قال 

لدينعماد ا
]55[

أما آن للمؤمن�ن أن تخشع هـ) �� تفس��ه : 774 :املتو�� سنة( 

فتفهمھ  ،أي: تل�ن عند الذكر واملوعظة وسماع القرآن ،قلو��م لذكر هللا

 وتنقاد لھ و�سمع لھ وتطيعھ.
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إنھ عتاب مؤثر من املو�� الكر�م الرحيم ؛ واستبطاء  سيد قطب:يقول 

ل�ي أفاض عل��ا من فضلھ ؛ فبعث ف��ا ال�املة من تلك القلوب ا لالستجابة

ونزل عليھ آلايات  ،يدعوها إ�� إلايمان بر��ا ص�� هللا عليھ وسلم الرسول 

ھ �� ال�ون وا�خلق البينات ليخرجها من الظلمات إ�� النور ؛ وأراها من آيات

وإ�� جانب التحضيض والاستبطاء تحذير من عاقبة  .ما يبصر و�حذر

و�يان ملا �غ��ى القلوب من الصدأ ح�ن  ،ستجابةالتباطؤ والتقاعس عن الا 

وما تنت�ي إليھ من القسوة �عد الل�ن ح�ن �غفل  ،يمتد ��ا الزمن بدون جالء

(وال ي�ونوا �الذين أوتوا الكتاب من  وح�ن ال تخشع ل�حق : ،عن ذكر هللا

وليس وراء ) وكث�� م��م فاسقون  ،لو��مفقست ق ،فطال عل��م ألامد ،قبل

 ،إن هذا القلب البشري سريع التقلب. وب إال الفسق وا�خروجقسوة القل

و�رف �الشعاع؛ فإذا  ،سريع النسيان. وهو �شف ويشرق فيفيض بالنور 

وأظلم  ،وانطمست إشراقتھ ،طال عليھ ألامد بال تذك�� وال تذكر تبلد وقسا

وال بد من الطرق  ،وأعتم ! فال بد من تذك�� هذا القلب ح�ى يذكر و�خشع

�ى يرق ويشف ؛ وال بد من اليقظة الدائمة �ي ال يصيبھ التبلد عليھ ح

فقيل  ،يقول: إياكم وخشوع النفاق ر��ي هللا عنھ و�ان حذيفةوالقساوة .

 ،لھ: وما خشوع النفاق ؟ قال: أن ترى ا�جسد خاشعا والقلب ليس بخاشع

فقال: يا  ،ر��ي هللا عنھ رجال طأطأ رقبتھ �� الصالةعمر بن ا�خطاب ورأى 

إنما ا�خشوع ��  ،ليس ا�خشوع �� الرقاب ،ارفع رقبتك ،صاحب الرقبة

الرجل من ا�خشوع  ى ر �ان يكره أن ي :الفضيل بن عياض وقال  ،القلوب
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أول ما تفقدون من دينكم  :حذيفة ر��ي هللا عنھوقال  ،أك�� مما �� قلبھ

 ،ورب مصل ال خ�� فيھ ،وآخر ما تفقدون من دينكم الصالة ،ا�خشوع

من   :وقال سهل ،��م خاشعاة فال ترى فو�وشك أن تدخل م�جد ا�جماع

 .خشع قلبھ لم يقرب منھ الشيطان 

  التدبر -9

أََفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرَءاَن أَْم َعَلى ( تدبر يقول هللا تبارك و�عا��:لمحل االقلب 

: أفال يتدبر هؤالء املنافقون تفس��ه �� الط��ي ذكر  ]24[دمحم:)قـُُلوٍب أَقْـَفاُهلَا

ا �� آي القرآن الذي أنزلھ ع�� نبيھ عليھ الصالة مواعظ هللا ال�ي �عظهم ��

رون �� ُحججھ ال�ي بّي��ا لهم �� تن�يلھ فيعلموا ��ا خطأ ما  ،والسالم
ّ

و�تفك

َها يقول : أم أقفل هللا ع�� قلو��م فال 
ُ
فال

ْ
وٍب أق

ُ
ل

ُ
هم عليھ مقيمون أْم َع�� ق

  �� كتابھ من املواعظ والِعَ���عقلون ما أنزل هللا

 والسكينة الطمأنينة -10

الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اهللَِّ َأال ِبذِْكِر (  يقول هللا تبارك و�عا��:

 .]28 : الرعد[ )اهللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 

�قول و ل ابن عباس: ير�د إذا سمعوا القرآن خشعت قلو��م واطمأنت. يقو 

�عا�� قال �� سورة ألانفال: {إنما  هللا: فإن قيل : أليس أن الفخر الرازي 

فكيف  ،املؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلو��م} والوجل ضد الاطمئنان

أ��م إذا ذكروا  ،هنا باالطمئنان؟ وا�جواب من وجوه : ألاول اوصفهم ه
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 ،العقو�ات ولم يأمنوا من أن يقدموا ع�� املعا��ي فهناك وصفهم بالوجل

وأحد ألامر�ن ال  ،سكنت قلو��م إ�� ذلك ،والرحمةوإذا ذكروا وعده بالثواب 

و�وجد  ،ألن الوجل هو بذكر العقاب والطمأنينة بذكر الثواب ،ينا�� آلاخر

وتوجد الطمأنينة عند اشتغالهم  ،فكرهم �� املعا��يتالوجل �� حال 

بالطاعات. الثا�ي: أن املراد أن علمهم ب�ون القرآن م�جزا يوجب حصول 

�ون دمحم ص�� هللا عليھ وسلم نبيا حقا من عند هللا . أما  الطمأنينة لهم ��

شكهم �� أ��م أتوا بالطاعات ع�� سبيل التمام والكمال فيوجب حصول 

الوجل �� قلو��م . الثالث : أنھ حصلت �� قلو��م الطمأنينة �� أن هللا �عا�� 

وأن دمحما ص�� هللا عليھ وسلم صادق �� �ل ما  ،صادق �� وعده ووعيده

إال أنھ حصل الوجل وا�خوف �� قلو��م أ��م هل أتوا بالطاعة  ،خ�� عنھأ

 وهل اح��زوا عن املعصية املوجبة للعقاب أم ال. ،املوجبة للثواب أم ال

َمْن َكَفَر بِاهللَِّ ِمْن ( :نان القلب باإليمان فقالطمئاثم ذكر هللا تبارك و�عا�� 
ُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاِإلميَاِن َوَلِكْن َمْن َشرََح بِاْلُكْفِر بـَْعِد ِإميَانِِه ِإال َمْن أُْكرَِه َوقـَلْ 

 .]106[النحل: )َصْدرًا فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اهللَِّ َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َربِّ أَِرِين َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتى قَاَل أَوَملَْ تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى (
لَِيْطَمِئنَّ قـَْلِيب قَاَل َفُخْذ أَْربـََعًة ِمَن الطَّْريِ َفُصْرُهنَّ ِإلَْيَك ُمثَّ اْجَعْل َوَلِكْن 

ُهنَّ ُجْزًءا ُمثَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ اهللََّ َعزِيٌز  َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمنـْ
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واليق�ن  ،ب ��يءالغزا�� : الس�ون �� القليقول  .]260[البقرة :  )َحِكيمٌ 

أو لم تؤمن قال يق�ن ال طمأنينة معھ كما قال �عا��: { فكم من ،��يء آخر

قال ب�� ولكن ليطم�ن قل�ي} فالتمس أن ي�ون مشاهدا إحياء امليت �عينھ 

فإن النفس تتبع ا�خيال وتطم�ن بھ وال تطم�ن باليق�ن ��  ،ليثبت �� خيالھ

لنفس املطمئنة وذلك ال ي�ون �� ابتداء أمرها إ�� أن تبلغ باآلخرة درجة ا

� باالطمئنان القل�ي يدّل ع�� أن الفكر قبل وصولھ إ�� �البداية أصال. التعب

ب ولكن 
َّ
 �� حالة حركة وتقل

ً
وصل مرحلة  إذامرحلة الشهود ي�ون دائما

ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل السَِّكيَنَة ( ثم يقول هللا تبارك و�عا��: .الشهود �سكن و��دأ
وِب اْلُمْؤِمِنَني لِيَـْزَداُدوا ِإميَانًا َمَع ِإميَاِ�ِْم َوهللَِّ ُجُنوُد السََّمَواِت ِيف قـُلُ 

ُ َعِليًما َحِكيًما  .]4[الفتح:  )َواَألْرِض وََكاَن اهللَّ

 َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن َربَِّك فـَيـُْؤِمُنوا بِِه فـَُتْخِبَت َلهُ (

َ َهلَاِد الَِّذيَن آَمُنوا ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ   .]54 :�حج[ا )قـُُلوبـُُهْم َوِإنَّ اهللَّ

َوَما َجَعَلُه اهللَُّ ِإال ُبْشَرى َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قـُُلوبُُكْم بِِه َوَما النَّْصُر ِإال ِمْن ( 

َما َجَعَلُه اهللَُّ ِإال ُبْشَرى وَ ( .]126آل عمران: [  )ِعْنِد اهللَِّ اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ 

 )َولَِتْطَمِئنَّ ِبِه قـُُلوبُُكْم َوَما النَّْصُر ِإال ِمْن ِعْنِد اهللَِّ ِإنَّ اهللََّ َعزِيٌز َحِكيمٌ 

يقول هللا   �لما ك��ت ال��اه�ن حصلت الطمأنينة �� القلب. ]10[ألانفال: 

الرُُّسِل َما نـُثَبُِّت ِبِه فـَُؤاَدَك َوَجاَءَك  وَُكالًّ نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنـَْباءِ (�عا�� :
172                                                                                     ب�ن القرآن والعلم بالقلسرار أ



 فات ا�حميدةالفصل الثا�ي: :الص

َوقَاَل الَِّذيَن  ( .]120:ود[ه )ِيف َهِذِه احلَْقُّ َوَمْوِعظٌَة َوذِْكَرى لِْلُمْؤِمِننيَ 
 َكَفُروا َلْوال نـُّزَِل َعَلْيِه اْلُقْرَءاُن ُمجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لُِنثَبَِّت بِِه فـَُؤاَدَك َوَرتـَّْلَناهُ 

 .]32[الفرقان: )تـَْرتِيال

َها َوَتْطَمِئنَّ قـُُلوبـَُنا َونـَْعَلَم َأْن َقْد َصَدقْـتَـَنا َوَنُكوَن ( قَاُلوا نُرِيُد َأْن نَْأُكَل ِمنـْ

َها ِمَن الشَّاِهِدينَ   .]113: ملائدة[ا )َعَليـْ

ُ عَ  َّ
� ا�

َّ
ِ َص�

َّ
اَل َرُسوَل ا�
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َ
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ْ
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َ
ْفُس َول ْيِھ النَّ

َ
ْفُتوَن) رواه أحمد ،ِإل

ُ ْ
َتاَك امل

ْ
ف

َ
و�� . َوِإْن أ

هللا عليھ وسلم عن ال��  ص��الن�ي  رواية �حديث وابصة ح�ن جاء �سأل

( استفت قال: وإلاثم وقد علم ص�� هللا عليھ وسلم ذلك قبل السؤال 

ال�� ما اطمأنت إليھ النفس واطمأن إليھ القلب وإلاثم ما حاك ��  ،قلبك

وإن أفتاك الناس وأفتوك ) رواه إلامام أحمد  ،النفس وتردد �� الصدر

 .صراوالدارمي بإسناد حسن ومسلم مخت

 ا�خ��القلب محل  -11

يَأَيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل ِلَمْن ِيف أَْيِديُكْم ِمَن اَألْسَرى ِإْن ( يقول هللا تبارك و�عا��:
رًا ِممَّا ُأِخَذ ِمْنُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم َواهللَُّ  رًا يـُْؤِتُكْم َخيـْ يـَْعَلِم اهللَُّ ِيف قـُُلوِبُكْم َخيـْ

 .]70 :ألانفال[ )َغُفوٌر َرِحيمٌ 
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القاسم نجم الدين امللقب  يالبيان عن معا�ي القرآن أل� إيجازورد �� وقد 

ُ { هـ) رحمھ هللا:553 املتو�� سنة:(  ]56[ا�حق" النيسابوري بـ"بيان َّ
ِم ا�

َ
ِإْن َ�ْعل

ْم 
ُ

وِ�ك
ُ
ل

ُ
ْ�ً�ا} ِ�� ق

َ
ص�� هللا  وهو إلايمان والعزم ع�� طاعة هللا وطاعة رسولھ خ

ت�اليف والتو�ة عن الكفر وعن جميع املعا��ي �� جميع ال عليھ وسلم

والتو�ة عن  ص�� هللا عليھ وسلم و�دخل فيھ العزم ع�� نصرة الرسول 

سعيد  حديث أ�ي�� باب الشفاعة �� ��اية وجاء �� �حيح مسلم  محار�تھ.

ثم يقولون ر�نا ما بقي ف��ا أحد ممن أمرتنا بھ فيقول ارجعوا فمن : ا�خدري 

ال دينار من خ�� فأخرجوه فيخرجون خلقا كث��ا ثم وجدتم �� قلبھ مثق

ارجعوا فمن وجدتم �� يقولون ر�نا لم نذر ف��ا أحدا ممن أمرتنا ثم يقول 

قلبھ مثقال نصف دينار من خ�� فأخرجوه فيخرجون خلقا كث��ا ثم يقولون 

ر�نا لم نذر ف��ا ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم �� قلبھ 

ن خ�� فأخرجوه فيخرجون خلقا كث��ا ثم يقولون ر�نا لم نذر مثقال ذرة م

ف��ا خ��ا و�ان أبو سعيد ا�خدري يقول إن لم تصدقو�ي ��ذا ا�حديث 

يضاعفها و�ؤت فاقرؤوا إن شئتم {إن هللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 

 .}من لدنھ أجرا عظيما

 وصف القلب باإلنابة -12

ِشَي الرَّْمحََن بِاْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب َمْن خَ ( �عا��:تبارك و  ل هللاقا
أبو حفص عمر بن ع�� الدمشقي ابن عادل، يقول  .]33: [ق)ُمِنيبٍ 
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مع�ى  :�� تفس��ه اللباب �� علوم الكتاب هـ)880(ت  ]57[ ا�حنب�� النعما�ي

ولم يره . وقال ال�حاك والسدي :  ،ن فأطاعھ بالغيبآلاية من خاف الرحم

: إذا أر�� الس�� وأغلق  حيث ال يراه أحد . قال ا�حسن�ع�ي �� ا�خلوة 

 ،ألن شأن ا�خائف أن ��رب ،{ وجاء بقلب منيب } هذه صفة مدحالباب.

أي » منيب «وقولھ : . لعلمھ أنھ ال ين�� الفرار منھ فأما املتقي فجاء ر�ھ

وإما  ،إما للتعدية» بقلب «مخلص مقبل ع�� طاعة هللا �عا�� . والباء �� 

 وإما للسببية. ،حبةللمصا

 سالمة القلب -13

أبو ذكر  .]84[الصافات :  )ِإْذ َجاَء َربَُّه بَِقْلٍب َسِليمٍ (     قال جل من قائل:

 دمحم، عبد ا�حق بن غالب ابن عطية، ألاندل��ي
]58[

هـ) �� املحرر  542(ت  

وقولھ �عا��: {بقلب سليم} قال : الوج�� �� تفس�� الكتاب العز�ز البن عطية

رون: ير�د من الشرك والشك وجميع النقائص ال�ي ت�حق قلوب ب�ي املفس

 .روة بن الز��� : لم يلعن شيئا قطآدم �الغل وا�حسد والك�� ونحوه قال ع

 .]89[الشعراء: )ِإال َمْن أََتى اهللََّ بَِقْلٍب َسِليمٍ ( :هللا تبارك و�عا��و�قول 

 أبو عبد هللا دمحم بن ع�� بن دمحم الشو�ا�ي يقول 
]59[

الفتح القدير ا�جامع  �� ،

اختلف هـ) : 1250ب�ن ف�ي الرواية والدراية من علم التفس�� للشو�ا�ي (ت 

فليس  ،فأما الذنوب ،فقيل السليم من الشرك ،�� مع�ى القلب السليم

قالھ أك�� املفسر�ن. وقال سعيد بن املسيب: القلب السليم  ،�سلم م��ا أحد
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وقيل هو  ،لب ال�افر واملنافق مر�ضألن ق ،وهو قلب املؤمن ،ال�حيح

وقيل السالم من آفة املال  ،ن البدعة املطم�ن إ�� السنةمالقلب ا�خا�� 

قال الرازي : أ�ح ألاقوال أن و والبن�ن . وقال ال�حاك : السليم ا�خالص . 

 املراد منھ سالمة النفس عن ا�جهل وألاخالق الرذيلة . 

 القلب طهارة -14

افر�ن يؤكد أن للقلب طهارة يقول هللا تبارك الطهارة عن قلوب ال� نفي

يَأَيـَُّها الرَُّسوُل ال َحيْزُْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِيف اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن ( :�عا��و 
قَاُلوا آَمنَّا بِأَفْـَواِهِهْم وَملَْ تـُْؤِمْن قـُُلوبـُُهْم َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َمسَّاُعوَن لِْلَكِذِب 

َن لَِقْوٍم آَخرِيَن ملَْ يَْأتُوَك ُحيَرُِّفوَن اْلَكِلَم ِمْن بـَْعِد َمَواِضِعِه يـَُقوُلوَن ِإْن َمسَّاُعو 
َنَتُه فـََلْن َمتِْلَك  أُوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوِإْن ملَْ تـُْؤتـَْوُه فَاْحَذُروا َوَمْن يُرِِد اهللَُّ ِفتـْ

نـَْيا َلُه ِمَن اهللَِّ َشْيًئا أُولَِئَك الَِّذيَن  َر قـُُلوبـَُهْم َهلُْم ِيف الدُّ ملَْ يُرِِد اهللَُّ َأْن يَُطهِّ

 ]41[املائدة:)ِخْزٌي َوَهلُْم ِيف اآلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 

الدال من ا�حرج والضيق  ع�� وغ��ه: لم يرد هللا أن يطهر قلو��م وقال أب

من الكفر  قال البل�� وغ��ه : لم يرد أن يطهرها ع�� د�س الكفر عقو�ة لهم.

 .ضده كما يطهر قلوب املؤمن�ن بذلكدوحة بمبا�حكم بأ��ا بر�ئة منھ م

يَأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا بـُُيوَت النَِّيبِّ ِإال َأْن ( �قول هللا تبارك و�عا��:و 
َر نَاِظرِيَن ِإنَاُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَا ْدُخُلوا فَِإَذا يـُْؤَذَن َلُكْم ِإَىل َطَعاٍم َغيـْ
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َطِعْمُتْم فَانـَْتِشُروا َوال ُمْسَتْأِنِسَني حلَِِديٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن يـُْؤِذي النَِّيبَّ 
فـََيْسَتْحِيي ِمْنُكْم َواهللَُّ ال َيْسَتْحِيي ِمَن احلَْقِّ َوِإَذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا 

ْطَهُر لُِقُلوِبُكْم َوقـُُلوهِبِنَّ َوَما َكاَن َلُكْم فَاْسأَُلوُهنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َذِلُكْم أَ 
َأْن تـُْؤُذوا َرُسوَل اهللَِّ َوال َأْن تـَْنِكُحوا أَْزَواَجُه ِمْن بـَْعِدِه أَبًَدا ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن 

 ]53: ألاحزاب[ )ِعْنَد اهللَِّ َعِظيًما

 " ذلكم اطهر لقلو�كم وقلو��ن" من امليل إ�� الفجور .

 شراحالا� -15

َفَمْن يُرِِد اهللَُّ أَْن يـَْهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلِإلْسالِم ( يقول هللا تبارك و�عا��:
َا َيصَّعَُّد ِيف السََّماِء   َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه َجيَْعْل َصْدرَُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأمنَّ

ُ الّرِْجَس َعَلى الَِّذيَن ال يُـ   ]125ألا�عام: [ )ْؤِمُنونَ َكَذِلَك َجيَْعُل اهللَّ
عن ابن مسعود قال : قال رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم ح�ن نزلت هذه 

إذا أدخل هللا « آلاية { فمن يرد هللا أن ��ديھ �شرح صدره لإلسالم } قال 

النوَر القلَب ا�شرَح وانف�َح . قالوا : فهل لذلك من آية �عرف ��ا؟ قال: 

للموت قبل  الاستعدادو ،والتجا�� عن دار الغرور ،إلِانابة إ�� دار ا�خلود

 » .نزول املوت 
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أََفَمْن َشرََح اهللَُّ َصْدرَُه ِلِإلْسالِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن َربِِّه فـََوْيٌل لِْلَقاِسَيِة ( 

 َمْن َكَفَر بِاهللَِّ ( ]22 :الزمر [ )قـُُلوبـُُهْم ِمْن ذِْكِر اهللَِّ أُولَِئَك ِيف َضالٍل ُمِبنيٍ 
ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإال َمْن أُْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاِإلميَاِن َوَلِكْن َمْن َشرََح 

 ]106: [النحل)بِاْلُكْفِر َصْدرًا فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اهللَِّ َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

[ )َك َصْدَركَ َأملَْ َنْشرَْح لَ (  ]25 :[ طھ)قَاَل َربِّ اْشرَْح ِيل َصْدرِي(

 ]11 :الض��
ألم نوسع لك صدرك �عد ما �ان ضيقا ال ي�ج فيھ إلايمان ح�ى هداه هللا عز 

ذكروا أن رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم قال:" بينما  الهواري:يقول   وجل،

أنا عند البيت ب�ن النائم واليقظان إذ سمعت قائال يقول: أحد الثالثة ب�ن 

ثم  ،كذا وكذا. قال: إ�� أسفل بط�ي واستخرج قل�ي فشق نحري إ�� ،الرجل�ن

أو قال ح��ي إيمانا  ،ثم كن� ،أتيت بطست من ذهب فيھ من ماء زمزم

أي:  ،وحكمة ثم أعيد م�انھ" وتفس�� ا�حسن: {ألم �شرح لك صدرك}

: إن مو��ى سأل ر�ھ أن �شرح لھ صدره. وذكر دياملاتر�يقول  باإليمان.

نھ شرح لھ صدره بقولھ: {ألم �شرح لك أ ص�� هللا عليھ وسلم ملحمد

صدرك} ثم جائز أن ي�ون شرح صدورهم لتسع ما حمل عل��م من ثقل 

و�قدروا ع�� القيام بذلك والوفاء  ،لتتسع صدورهم لذلك ،النبوة والرسالة

تكذيب ه ملا �ان الرسل �غضبون � عند أو أن ي�ون سألھ شرح صدر  ،بھ

فيمنعهم  ،و�حزنون ع�� ذلك ،ن هللاإ�� دي قومهم إياهم ح�ن يدعو��م 
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غض��م وحز��م عن القيام بتبليغ الرسالة مقولھ: {قال رب إ�ي أخاف أن 

] أخ�� أنھ 12و11ق لسا�ي} [الشعراء: ل�ضيق صدري وال ينطو  يكذبون 

فسألھ لذلك أن �شرح  ،نھيخاف عند تكذيب قومھ ضيق صدره وثقل لسا

لھ �عض أهل التأو�ل: {رب اشرح و�حتمل ما قا. ، و�طلق لھ لسانھلھ صدره

امتحنوا �� حال واحدة �شيئ�ن  ألن الرسل  قد �� صدري} أي ل�ن �� قل�ي

�م والرحمة �لعمتضادين: بالغضب � عند تكذيب قومهم إياهم، والرأفة 

. فهذان أمران متضادان خص الرسل العذاببما حل ��م بالتكذيب من 

لھ صدره ليتسع لألمر�ن جميعا : ��ما. فجائز أن ي�ون سأل ر�ھ أن �شرح 

 الغضب لھ والرحمة عل��م.

 شفاء القلوب   -16

قَاتُِلوُهْم يـَُعذِّبـُْهُم اهللَُّ بِأَْيِديُكْم َوُخيْزِِهْم َويـَْنُصرُْكْم (يقول هللا تبارك و�عا��:

 ]14[التو�ة:)َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قـَْوٍم ُمْؤِمِننيَ 

اَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِيف الصُُّدوِر يَأَيـَُّها النَّاُس َقْد جَ ( 

الط��ي : وقولھ عز وجل: يقول  .]57: يو�س[)َوُهًدى َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِننيَ 

ا ِ�� الّصُدوِر يقول : ودواء ملا �� الصدور من ا�جهل
َ
�شفي بھ هللا  ،َوِشفاٌء ِمل

بھ من خلقھ من أراد هدايتھ بھ . في��ىء بھ داءهم و��دي  ،جهل ا�جهال

ودليل ع�� طاعتھ ومعصيتھ .  ،َوُهًدى يقول : وهو بيان �حالل هللا وحرامھ

 يرحم ��ا من شاء من خلقھ
ٌ
 ،فينقذه بھ من الضاللة إ�� الهدى ،َوَرْحَمة
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و�نجيھ بھ من الهالك والردى. وجعلھ تبارك و�عا�� رحمة للمؤمن�ن بھ دون 

خرة جزاؤه ع�� الكفر بھ  ،كفر بھ فهو عليھ ع�ىألن من  ،ال�افر�ن بھ
َ
و�� الا

ى.
َ
ظ

َ
ُدوِر ) إن للدين آفات وأدواء  ا�خلود �� ل ا ِ�� الصُّ

َ
وقولھ �عا�� : ( َوِشَفاٌء ِمل

�عمل �� إتالفها وإهالكها.  ،وتتلفھ كما لهذه ألابدان آفات وأمراض ،تضر بھ

ألابدان املر�ضة . فع��  �شفى ��ا ،ثم جعلت آلفات ألابدان وأمراضها أدو�ة

فيذهب بآفات الدين  ،ذلك جعل هذا القرآن لهذا الدين دواء يداوى بھ

وأمراضھ كما �عمل ألادو�ة �� دفع آفات ألابدان وأمراضها. لذلك سماه 

 موعظة وشفاء ملا �� الصدور وهللا أعلم.

 صفات ا�حميدة للقلب نذكر م��اجاء أيضا �� السنة النبو�ة الكث�� من ال

 سبيل املثال ال ا�حصر الصفات التالية:  �ع�

 صالح القلوب -17

من املعلوم أن الدم الذي ي�خھ القلب يقوم بحمل الغذاء وألاوك�ج�ن 

�جميع أنحاء ا�جسم ويعود بالفضالت والسموم ليطرحها. وهذا �ع�ي أن 

�عطل القلب وحركتھ أو حدوث أي خلل فيھ سيؤدي ذلك إ�� خلل �� 

التا�� خلل �� نظام غذاء أجهزة ا�جسم و�النتيجة سوف الدورة الدمو�ة و�

بأن القلب العلماء اليوم تقد �عيمتد ا�خلل ل�افة أعضاء ا�جسد. كما 

و�� با�� أعضاء ا�جسم ولذا فإن صالحھ  يتواصل مع الدماغ و�ؤثر فيھ

وهذا ما  ،�جسد �لھل افساد�عت��  كما أن فساده�جسد �لھ ل ا�عت�� صالح

خاصة �� عمليات القلب الصنا��، حيث نرى بأن جميع أنظمة نراه اليوم و�
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عليھ الصالة والسالم علماء الغرب إ��  لقد سبق الن�ي ا�جسم تضطرب،

  ،ا�حديث عن دور القلب وأهميتھ
ً
 مركز�ا

ً
عن فبل إنھ جعل للقلب دورا

 �
َّ

ِ َص�
َّ

ُ َع�ُ�ما قال سمعت َرُسول ا� َّ
َي ا� ُ النعمان بن �ش�� َر��ِ

َّ
يِھ  ا�

َ
َعل

م يقول: "
َّ
إن ا�حالل ب�ن، وإن ا�حرام ب�ن و�ي��ما مشت��ات ال �علمهن َوَسل

كث�� من الناس. فمن اتقى الش��ات است��أ لدينھ وعرضھ، ومن وقع �� 

الش��ات وقع �� ا�حرام، �الرا�� ير�� حول ا�ح�ى يوشك أن ير�ع فيھ؛ أال 

 محارمھ
َّ

أال وإن �� ا�جسد مضغة إذا  ،وإن ل�ل ملك ح�ًى، أال وإن ح�ى ا�

ص�حت ص�ح ا�جسد �لھ، وإذا فسدت فسد ا�جسد �لھ؛ أال و�� 

يِھ. "القلب
َ
َفٌق َعل  ُمتَّ

 ِقطعة �حم وقلب إلا�سان وقد 
ُ
ة

َ
ْضغ

ُ
ورد �� م�جم مختار ال�حاح: امل

ھ �� حجم املضغة ما يمكن إمساكھ �� راحة اليد وإيالجو ُمضغة من جسده. 

القلب الذي  مخ �اعتبارو  لكن .هذا �لھ من ماحج القلب أك��الفم و 

�ت�ح و  ؛نجد أن دماغ القلب عبارة عن مضغة ؛ألايمنألاذين  �� كتشفا

ألاستاذ  طبيب ألاعصاب الدكتور آرمور الصورة ال�ي حصل عل��ا  ذلك ��

 : لدماغ القلب كما سماه هو. ب�لية الطب بجامعة مون��يال �� كندا
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نكت سوداء ھوفي شبھ املضغة� ولقلب وهصورة لدماغ ا:  25 الرسم  

 القلب محل ألامانة -18

العروق مع  ىألاذين ألايمن حيث ملتق أع��د �� دماغ القلب (الصورة) يوج

هللا عليھ وسلم عن  ص��القلب أي جذر القلب وهذا ما يؤكده حديث الن�ي 

ألامانة فقد روى مسلم عن حذيفة قال حدثنا رسول هللا ص�� هللا عليھ 

حديث�ن قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر آلاخر : حدثنا أن ( ألامانة نزلت وسلم 

�� جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ) . 

فتقبض ألامانة من  ،ثم حدثنا عن رفع ألامانة قال : ( ينام الرجل النومة

انة من قلبھ ثم ينام النومة فتقبض ألام ،فيظل أثرها مثل الوكت ،قلبھ

فيظل أثرها مثل املجل كجمر دحرجتھ ع�� رجلك فنفط ف��اه منت��ا وليس 

فيصبح الناس يتبا�عون ال  ؛ثم أخذ ح��ى فدحرجھ ع�� رجلھ -فيھ ��يء 

ح�ى يقال : إن �� ب�ي فالن رجال أمينا ح�ى يقال  ،ي�اد أحد يؤدي ألامانة

مثقال حبة من خردل من وما �� قلبھ  ،للرجل : ما أجلده ما أظرفھ ما أعقلھ

ولقد أ�ى ع�� زمان وما أبا�� أيكم با�عت ؟ ل�ن �ان مسلما ل��دنھ ع��  ،إيمان
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وأما اليوم فما كنت  ،دينھ ول�ن �ان نصرانيا أو ��وديا ل��دنھ ع�� ساعيھ

 . ألبا�ع منكم إال فالنا وفالنا )

رتبط اما  من املعلوم أن ا�جذر هوو  �� جذر قلوب الرجالمحلها  ألامانةإذن 

جدار الاذين الايمن،  ملوجودة ��العقدة ا�جيبية ا و�التحديد عندبالعروق. 

�� مخ القلب الذي يوجھ و  القلبكهر�ائية تنتشر ��  إشارات اتتولد م��وال�ي 

  .إلا�سان �� �ل تصرفاتھ كما ورد تفصيلھ سابقا �� املحور العل�ي

 القلب محل الصدق -19

إن الرجل ليصدق فتنكت �� قلبھ نكتة بيضاء قال ص�� هللا عليھ وسلم : ( 

  .ال��مذي و�ححھ اهرو وإن الرجل ليكذب الكذبة فيسود قلبھ ) . 

 وحسن ا�خلق القلب محل ال�� -20

ْيِھ 
َ
ُ َعل َّ

� ا�
َّ

ِ َص�
َّ

اَل َرُسوَل ا�
َ
عن أ�ي �علبة ا�خش�ي ر��ي هللا عنھ قال: ق

َم 
َّ
ْيِھ النَّ  :َوَسل

َ
َنْت ِإل

َ
ِ��ُّ َما َسك

ْ
ُب (ال

ْ
ل

َ
ق

ْ
ْيِھ ال

َ
نَّ ِإل

َ
َمأ

ْ
ْن  ،ْفُس َواط

ُ
ْسك

َ
ْم �

َ
ُم َما ل

ْ
ث ِ

ْ
َوإلا

ُب 
ْ
ل

َ
ق

ْ
ْيِھ ال

َ
َمِ�نَّ ِإل

ْ
ْم َيط

َ
ْفُس َول ْيِھ النَّ

َ
ْفُتوَن) رواه أحمد ،ِإل

ُ ْ
َتاَك امل

ْ
ف

َ
 اوهذ. َوِإْن أ

فعن النواس بن  �ع�ي أن حسن ا�خلق محلھ القلب ألن ال�� حسن ا�خلق 

ِ��ُّ ُحْسُن أن الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم قالسمعان ر��ي هللا عنھ 
ْ
: (ال

ِق 
ُ
ل

ُ
خ

ْ
ُم َما َحاَك ِ�� َصْدِرَك  ،ا�

ْ
ث ِ

ْ
اُس) رواه  ،َوإلا ْيِھ النَّ

َ
ِلَع َعل

َّ
ْن َيط

َ
ِرْهَت أ

َ
َوك

مسلم.
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مذمومةالصفات ال :الفصل الثالث  
 قال أهل املعا�ي : وصف هللا تبارك و�عا�� قلوب الكفار �عدة أوصاف

ضيق والقساوة والانصراف وا�حمية وإلان�ار والضالل والزيغ لمذمومة �ا

وقانا هللا التك�� واملرض من نفاق وحسد بوامليل عن ا�حق كما وصفها 

 :   وإياكم من أمراض القلوب

 الضالل ( ا�ختم الطبع الران إلاقفال و...) -1

من  ذلك�� عدة آيات ا�ختم والطبع والران إ�� غ��  �عا��ذكر هللا تبارك و 

ملا �علم �� قلو��م من  ذلكو ا ال ��تدو  ح�ىقلوب الضال�ن  �أنواع إلاقفال ع�

 الضالل والعياذ با�:
 بوالقل الختم على 1-1
ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن َأَخَذ اهللَُّ ( �� سور�ي ألا�عام والبقرة:قول هللا عز وجل ي

ُر اهللَِّ يَْأتِيُكْم ِبِه اْنظُْر  َمسَْعُكْم َوأَْبَصارَُكْم َوَخَتَم َعَلى قـُُلوِبُكْم َمْن إِلَ  ٌه َغيـْ

 ]46�عام[ألا )َكْيَف ُنَصرُِّف اآليَاِت ُمثَّ ُهْم َيْصِدُفونَ 

َخَتَم اهللَُّ َعَلى قـُُلوهِبِْم َوَعَلى َمسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوَهلُْم (

 .]7 :لبقرة[ا)َعَذاٌب َعِظيمٌ 

والوليد بن  ،شيبة وعتبة ابنا ر�يعة :ب�� مشر�ي العر هذه آلاية  نزلت

و�ان هذا تحدي من القرآن بأن هؤالء وغ��هم  ،وأبو جهل بن هشام ،املغ��ة
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ب�ن سبحانھ �� هذه  :يقول القرط�ي قلو��م.  �القوم لن يؤمنوا أل��م ختم ع�

آلاية املا�ع لهم من إلايمان بقولھ : "ختم هللا" وا�ختم مصدر ختمت ال��يء 

ومعناه التغطية ع�� ال��يء  ،شدد للمبالغة ،ختوم ومختمختما فهو م

ومنھ: ختم الكتاب والباب وما �شبھ  ،والاستيثاق منھ ح�ى ال يدخلھ ��يء

ضع فيھ غ�� ما فيھ. وا�ختم ي�ون وال يو  ،ح�ى ال يوصل إ�� ما فيھ ،ذلك

ع�� القلوب: عدم الو��  . فا�ختمكما �� هذه آلاية و�اومعن ،ا كما بينايحس

فإن قالوا: إن مع�ى فكر �� آياتھ. تهوم مخاطباتھ والمف ا�حق سبحانھعن 

ا�ختم والطبع والغشاوة التسمية وا�حكم وإلاخبار بأ��م ال يؤمنون، ال 

الفعل. قلنا: هذا فاسد؛ ألن حقيقة ا�ختم والطبع إنما هو فعل ما يص�� بھ 

أال  ،مال يجوز أن ت�ون حقيقتھ التسمية وا�حك ،القلب مطبوعا مختوما

�ان حقيقة أنھ فعل ما صار بھ  ،ترى أنھ إذا قيل : فالن طبع الكتاب وختمھ

ال التسمية وا�حكم . هذا ما ال خالف فيھ ب�ن  ،الكتاب مطبوعا ومختوما

وألن ألامة مجمعة ع�� أن هللا �عا�� قد وصف نفسھ با�ختم  ،أهل اللغة

عا��: "بل طبع هللا كما قال � ،والطبع ع�� قلوب ال�افر�ن مجازاة لكفرهم

]. وأجمعت ألامة ع�� أن الطبع وا�ختم ع�� 155: عل��ا بكفرهم" [ النساء

فلو �ان  ،قلو��م من جهة الن�ي عليھ السالم واملالئكة واملؤمن�ن ممتنع

 ،ا�ختم والطبع هو التسمية وا�حكم ملا امتنع من ذلك ألانبياء واملؤمنون 

وأ��م مختوم عل��ا  ،ع�� قلو��م أل��م �لهم �سمون الكفار بأ��م مطبوع

و�حكمون عل��م بذلك . فثبت أن ا�ختم والطبع  ،وأ��م �� ضالل ال يؤمنون 
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وإنما هو مع�ى يخلقھ هللا �� القلب يمنع من  ،هو مع�ى غ�� التسمية وا�حكم

دليلھ قولھ �عا��: "كذلك �سلكھ �� قلوب املجرم�ن  إ�� قولھ ال  ،إلايمان بھ

أكنة أن يفقهوه"  ] . وقال: "وجعلنا ع�� قلو��م12 ،13ر: يؤمنون بھ" [ا�حج

"ع�� قلو��م" ففيھ دليل  قولھ: أما وما �ان مثلھ ،] . أي يفقهوه25[ألا�عام: 

والقلب لإل�سان وغ��ه . وخالص �ل  ع�� فضل القلب ع�� جميع ا�جوارح

القرط�ي �� تفس��  مما ذكره افالقلب موضع الفكر هذ ،��يء وأشرفھ قلبھ

أصل ا�ختم الطبع وا�خاتم هو الطا�ع  فأو�ح أن ذه آلاية أما الط��ي ه

فإن قال لنا قائل وكيف يختم ع�� قال منھ ختمت الكتاب إذا طبعتھ ي

قيل فإن قلوب  ،والظروف والغلف ألاوعيةالقلوب وإنما ا�ختم طبع ع�� 

 ،مور العباد أوعية ملا أودعت من العلوم وظروف ملا جعل ف��ا من املعارف باأل 

ومن قبلها  ،ال�ي ��ا تدرك املسموعات سماعألا فمع�ى ا�ختم عل��ا وع�� 

ختم ع�� سائر نظ�� مع�ى ا� ،عن املغيبات ألانباءيوصل إ�� معرفة حقائق 

أَْم يـَُقوُلوَن ( : ى�عا�� �� سورة الشور هللا تبارك و و�قول  والظروف. ألاوعية
اهللَُّ َخيِْتْم َعَلى قـَْلِبَك َوَميُْح اهللَُّ اْلَباِطَل  افْـتَـَرى َعَلى اهللَِّ َكِذبًا فَِإْن َيَشإِ 

  ]24:لشوري[ )َوحيُِقُّ احلَْقَّ ِبَكِلَماتِِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ 

 : { فإن �شإ هللا يختم ع�� قلبك } فيھ وجوه ( ألاول ) يقول الفخر الرازي 

ى ال �شق عليك قولهم قال مجاهد ير�ط ع�� قلبك بالص�� ع�� أذاهم ح�

إنھ مف�� كذاب ( والثا�ي ) �ع�ي ��ذا الكالم أنھ إن �شأ هللا يجعلك من 
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املختوم ع�� قلو��م ح�ى يف��ي عليھ الكذب فإنھ ال يج��ئ ع�� اف��اء 

واملقصود من ذكر هذا  ،الكذب ع�� هللا إال من �ان �� مثل هذه ا�حالة

ثالھ أن ينسب رجل �عض ألامناء إ�� وم ،الكالم املبالغة �� تقر�ر الاستبعاد

وهو ال ير�د  ،لعل هللا خذل�ي لعل هللا أع�ى قل�ي ،ا�خيانة فيقول ألام�ن

وإنما ير�د استبعاد صدور ا�خيانة عنھ  ،إثبات ا�خذالن وع�ى القلب لنفسھ

. ثم قال : { إنھ عليم بذات الصدور } أي إن هللا عليم بما �� صدرك 

� حسب ذلك، وعن قتادة يختم ع�� قلبك وصدورهم فيجري ألامر ع�

بمع�ى لو اف��ى ع�� هللا الكذب لفعل  ،ينسيك القرآن و�قطع عنك الو��

ُ ( :العهللا جل و  ثم يقول هللا بھ ذلك . أَفـَرَأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اهللَّ
َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْن يـَْهِديِه  َوَجَعلَ  َتَم َعَلى َمسِْعِه َوقـَْلِبهِ َعَلى ِعْلٍم َوخَ 

 ]23 :[ا�جاثية )ِمْن بـَْعِد اهللَِّ أََفال َتذَكَُّرونَ 

 بوالقل ىالران عل 1-2
 )َيْكِسُبونَ  َعَلى قـُُلوهِبِْم َما َكانُوا َكالَّ َبْل رَانَ ( �عا��:و  هللا تبارك قال

 ده فقال �انواقال أرانا مجاهد بي ألاعمش: عن الط��ي أورد  .]14:ملطفف�ن[ا

 القلب �� مثل هذا �ع�ي الكف فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منھ وقال يرون أن

فإذا أذنب ضم وقال بإصبع أخرى فإذا أذنب ضم  ،بإصبعھ ا�خنصر هكذا

�لها قال ثم يطبع عليھ بطا�ع  أصا�عھأخرى هكذا ح�ى ضم  بإصبعوقال 

 قال مجاهد و�انوا يرون أن ذلك الر�ن . 
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 : قال ع�� كرم هللا وجهھ: إن إلايمان ليبدو ملعة مد الغزا��أبو حايقول 

فإذا عمل العبد الصا�حات نمت فزادت ح�ى يبيض القلب �لھ، وإن  ،بيضاء

ت ح�ى �سود النفاق ليبدو نكتة سوداء فإذا ان��كت ا�حرمات تمت وزاد

كال بل ران ع�� فذلك ا�ختم وتال قولھ �عا��: { القلب �لھ فيطبع عليھ

قال: قال رسول هللا  ص�� هللا عليھ ر��ي هللا عنھ  أ�ي هر�رة وعن  } مقلو��

وسلم : "إن املؤمن إذا أذنب �انت نكتة سوداء �� قلبھ، فإن تاب واستغفر 

ن الذي ذكر هللا صقل قلبھ، وإن زاد زادت ح�ى �علو قلبھ، فذلكم الرا

وهكذا تؤدي . رواه أحمد }كال بل ران ع�� قلو��م ما �انوا يكسبون :{�عا��

رها وآثا .ثم يؤدي إ�� القسوة والر�ن ،اطرالذنوب إ�� قسوة القلب؛ أولها خ

القلب، وال يزال ي��اكم عليھ  مرآةاملذمومة مثل دخان مظلم، يتصاعد إ�� 

مرة �عد أخرى إ�� أن �سود و�ظلم، و�ص�� بال�لية محجو�ا عن هللا �عا��، 

ن ع�� قلو��م ما �انوا وهو الطبع، وهو الر�ن، قال هللا �عا��: { كال بل را

 . يكسبون }

 بوالقل ىالطبع عل 1-3
تِْلَك اْلُقَرى نـَُقصُّ َعَلْيَك ( :�� سور�ي ألاعراف والروم عا���و  هللا تبارك قال
بُوا ِمْن  أَنـَْبائَِها َوَلَقْد َجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيَِّناِت َفَما َكانُوا لِيـُْؤِمُنوا ِمبَا َكذَّ

 .]101 [ألاعراف:)ِمْن قـَْبُل َكَذِلَك َيْطَبُع اهللَُّ َعَلى قـُُلوِب اْلَكاِفرِينَ 

ُ َعَلى قـُُلوِب الَِّذيَن ال يـَْعَلُمونَ (  .]59: لروم[ا)َكَذِلَك َيْطَبُع اهللَّ
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: قد طبع صدئ{كذلك يطبع هللا} يقال للسيف إذا جرب و  أبو عبيدة:يقول 

 .السيف وهو أشد الصدأ

ُمثَّ بـََعثْـَنا ِمْن بـَْعِدِه ُرُسال ِإَىل قـَْوِمِهْم َفَجاُءوُهْم (: عالجل و  يقول ثم 
بُوا بِِه ِمْن قـَْبُل َكَذِلَك َنْطَبُع َعَلى قـُُلوِب بِاْلبَـ  يَِّناِت َفَما َكانُوا لِيـُْؤِمُنوا ِمبَا َكذَّ

 .]74 :و�س[ي)اْلُمْعَتِدينَ 

ُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َحىتَّ ِإَذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قَاُلوا لِلَِّذيَن أُوتُوا ( َوِمنـْ
ا أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اهللَُّ َعَلى قـُُلوهِبِْم َواتـَّبَـُعوا اْلِعْلَم َماَذا قَاَل آنِفً 

 .]16:[دمحم )أَْهَواَءُهمْ 

 )يـَْفَقُهونَ َع َعَلى قـُُلوهِبِْم فـَُهْم الَذِلَك بِأَنـَُّهْم آَمُنوا ُمثَّ َكَفُروا َفطُبِ (

 .]3[املنافقون 
َناُهْم أَوَملَْ يـَْهِد لِلَِّذيَن يَرِثُوَن اَألْرَض ِمْن بـَعْ ( ِد أَْهِلَها َأْن َلْو َنَشاُء َأَصبـْ

 .]100ألاعراف: [)ِبُذنُوهِبِْم َوَنْطَبُع َعَلى قـُُلوهِبِْم فـَُهْم ال َيْسَمُعونَ 
السمع �� القرآن و�� اللغة يطلق إطالق�ن: يطلق السمع  أنالشنقيطي ذكر 

بول ع�� ما سمعھ إلا�سان وسمعتھ أذنھ فوعاه قلبھ. و�طلق السمع ع�� الق

فالعرب تقول: سمعا وطاعة. أي: إجابة وقبوال. ومنھ هذه  ،والاستجابة

هنا هو سمع الطاعة والقبول.  } السمع املنفيفقولھ: {فهم ال �سمعون  آلاية.

: إن هللا إذا طبع ع�� القلوب فاألسماع �سمع ولكن ذلك السمع ال ينشأ أي
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�� القلوب مثل هذا وهللا جل وعال ب�ن أنھ إذا وقع ع ،منھ طاعة وال قبول 

ستطاعة الطبع وما جرى مجراه أ��م ال �ستطيعون أن �سمعوا . ونفي الا 

ا �انوا يبصرون} [هود: ما �انوا �ستطيعون السمع ومذكره �� آيات كقولھ: {

الذين �انت أعي��م �� غطاء عن ع��م استطاعة السمع. وكقولھ: { ى] فنف20

] وقال جل وعال �� الفرقان 101: ذكرى و�انوا ال �ستطيعون سمعا} [الكهف

] وهذه الاستطاعة نف��ا إنما هو 6 تطيعون سبيال} [ الفرقان:: {فال �س

ألن هذه آلايات ف��ا  ،بحسب مشيئة هللا من معاقبة إلا�سان ع�� ذنب

وهو أن  ،سؤال معروف مشهور لطالب العلم أن �سأل عنھ و�جاب عنھ

فهو جل وعال  ،ف والعدالةيقول طالب العلم: إن هللا �� غاية إلانصا

منصف عدل �� غاية إلانصاف والعدالة؛ و�� هذه آلايات ب�ن أنھ طبع ع�� 

 7قال �� �عض آلايات: { ختم هللا ع�� قلو��م } [ البقرة :  ،قلب هذا إلا�سان

] { وجعلنا ع�� قلو��م أكنة أن  100 { ونطبع ع�� قلو��م } [ ألاعراف:] 

 ،] ومن جعل ع�� قلبھ الطبع وا�ختم 57[ الكهف : يفقهوه و�� آذا��م وقرا } 

فع�� هذا  ،فهذا �� حكم العاجز ،و�� أذنھ الوقر ،وجعل �� عينھ الغشاوة

فنحن نقول: إن القرآن العظيم ب�ن أن  ،ي�ون �� هذه آلايات ش��ة ل�ج��ية

هذا الطبع وهذا ا�ختم وإلازاغة ال��ائية عن ا�حق ال يأ�ي إلا�سان إال �سبب 

ا دلت عليھ وذلك م ،فهو جزاء وفاق ع�� �عض الذنوب ،من ذنو�ھ ذنب

جل وعال �سبب لإل�سان الضاللة �سبب ارت�اب الذنوب آيات كث��ة أن هللا 

وتكذيب  ،فالعبد إذا سارع إ�� الكفر ،كما �سبب لھ الهدى �سبب الطاعات
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ما وظال  ،وإ�� ما ��خط هللا عاقبھ هللا بان زاده ضالال فوق ضاللھ ،الرسل

و�غيھ وتمرده ع�� هللا. وقد ب�ن وجاءه هذا الطبع �سبب كفره  ،ع�� ظالمھ

  عل��ا بكرفهم } [ النساء:جل وعال هذا �� آيات كث��ة كقولھ : { بل طبع هللا

فب�ن أن هذا الطبع �سبب كفرهم  ،] (الباء) �� قولھ : {بكفرهم } سببية155

وا ثم كفروا فطبع أ��م آمنوكقولھ جل وعال : { ذلك ب ،الذي سارعوا إليھ

أزاغ هللا قلو��م } [ الصف  ] وكقولھ : { فلما زاغوا3 املنافقون :ع�� قلو��م } [

] ما أزاغها بالطبع وا�ختم ح�ى بادروا إ�� الذنوب والكفر فعاق��م هللا  5 :

وكقولھ : { �� قلو��م مرض فزادهم هللا مرضا } [ البقرة  ،وجزاهم جزاء وفاقا

قولھ : { وإذا ما أنزلت سورة فم��م من يقول أيكم زادتھ هذه إيمانا ] وك 10:  

وأما الذين �� قلو��م  124فأما الذين آمنوا فزاد��م إيمانا وهم �ستبشرون 

} [ التو�ة : آلايتان  125مرض فزاد��م رجسا إ�� رجسهم وماتوا وهم �افرون 

لم أن ا�حسنات �ع ومن هنا ،] وآلايات القرآنية كث��ة �� هذا 125 ،124

كما أن السيئات واملبادرة إ�� ما ال  ،عبدهاية سببا لهدهللا  هايجعل وطاعة هللا

بل ران كال يرضيھ ت�ون سببا للر�ن ع�� القلوب والطبع عل��ا كما قال: { 

] وقال �� الهدى : {  14ع�� قلو��م ما �انوا يكسبون } [ املطفف�ن : آية 

] { والذين جاهدوا فينا ل��دي��م  17 : آية والذين اهتدوا زادهم هدى } [ دمحم

 ] وأمثال ذلك من آلايات . 29سبلنا } [ العنكبوت : آية 

هللا عليھ  ص��عن الن�ي  اوصف الذين تخلفو ��  �عا��يقول هللا تبارك و 

َرُضوا بَِأْن َيُكونُوا َمَع اْخلََواِلِف َوطُِبَع َعَلى قـُُلوهِبِْم ( :�� سورة التو�ة وسلم
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َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك (  .]87 :لتو�ةا[ )ُهْم ال يـَْفَقُهونَ فَـ  ِإمنَّ
َوُهْم أَْغِنَياُء َرُضوا بَِأْن َيُكونُوا َمَع اْخلََواِلِف َوطََبَع اهللَُّ َعَلى قـُُلوهِبِْم فـَُهْم ال 

ولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اهللَُّ أُ ( :يقول هللا تبارك و�عا��ثم   .]93التو�ة: [ )يـَْعَلُمونَ 
 .]108 :النحل[     )َعَلى قـُُلوهِبِْم َوَمسِْعِهْم َوأَْبَصارِِهْم َوأُولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ 

الَِّذيَن ُجيَاِدُلوَن ِيف آيَاِت اهللَِّ ِبَغْريِ ُسْلطَاٍن أَتَاُهْم َكبـَُر َمْقًتا ِعْنَد اهللَِّ (

 ]35[غافر)وا َكَذِلَك َيْطَبُع اهللَُّ َعَلى ُكلِّ قـَْلِب ُمَتَكربٍِّ َجبَّارٍ َوِعْنَد الَِّذيَن آَمنُ 

ِ�  :تفس�� ا�جالل�نجاء ��  { يطبع } يختم { هللا } بالضالل { ع�� �ل قلب متك�َّ

� القلب ،جبار } بتنو�ن قلب ودونھ � صاحبھ و�العكس ،وم�ى تك�َّ و�ل  ،تك�َّ

 القلب ال لعموم القلب.ع�� القراءت�ن لعموم الضالل جميع 

 بوالقل ىاإلقفال عل 1-4
 :دمحم[)أََفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرَءاَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقْـَفاُهلَا(: وعال جل ل هللااق

24[ . 

ل مجاهدا الران أ�سر من الطبع والطبع أ�سر من الاقفال والاقفال أشد اق

 ذلك �لھ.

 بوالقل ىاألكنة عل 1-5
يقول هللا هو ما غطى ال��يء، ومنھ كنانة النبل كنة �� جمع ِكنان، و ألا

ُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى قـُُلوهِبِْم َأِكنًَّة َأْن ( :تبارك و�عا�� َوِمنـْ
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يـَْفَقُهوُه َوِيف آَذاِ�ِْم َوقْـرًا َوِإْن يـََرْوا ُكلَّ آيٍَة ال يـُْؤِمُنوا هِبَا َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَك 

 ]25 :ألا�عام[ )َنَك يـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإال َأَساِطُري اَألوَِّلنيَ ُجيَاِدُلو 

َمْت يََداُه ( َها َوَنِسَي َما َقدَّ َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن ذُكَِّر بِآيَاِت َربِِّه فََأْعَرَض َعنـْ
َذاِ�ِْم َوقْـرًا َوِإْن َتْدُعُهْم ِإَىل َجَعْلَنا َعَلى قـُُلوهِبِْم َأِكنًَّة َأْن يـَْفَقُهوُه َوِيف آ ِإنَّا

 ]57: الكهف[       )اْهلَُدى فـََلْن يـَْهَتُدوا ِإًذا أَبًَدا

َوَجَعْلَنا َعَلى قـُُلوهِبِْم َأِكنًَّة َأْن يـَْفَقُهوُه َوِيف آَذاِ�ِْم َوقْـرًا َوِإَذا ذََكْرَت َربََّك (

 ]46 :إلاسراء[)ارِِهْم نـُُفورًاِيف اْلُقْرَءاِن َوْحَدُه َولَّْوا َعَلى أَْدبَ 

َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ِيف َأِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعونَا إِلَْيِه َوِيف آَذانَِنا َوقْـٌر َوِمْن بـَْيِنَنا َوبـَْيِنَك (

 ] 5: فصلت[)ِحَجاٌب فَاْعَمْل ِإنـََّنا َعاِمُلونَ 

 القلوب الغلف  1-6
ُ ِبُكْفرِِهْم فـََقِليال َما َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف (عز وجل: هللا يقول  َبْل َلَعنَـُهُم اهللَّ

وهو الذي  الغلف جمع أغلفالط��ي  :جاء �� تفس��  ]88 :البقرة[)يـُْؤِمُنونَ 

، وكما يقال للسيف ف: أغلاء كما يقال للرجل الذي لم يخت�ن�� غالف وغط

�ع�ي أ��ا ��  ،»غلف«وجمعها  ،� غالفھ: سيف أغلف، وقوس غلفاءإذا �ان �

. املطبوع عل��ا لف } أي �� أكنة أو: { وقالوا قلو�نا غعن ابن عباسغطية .  و أ
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: ة قال: القلوب أر�عة. ثم ذكرها، فقال فيما ذكر: وقلب أغلفعن حذيفو 

 يھ، فذلك قلب ال�افر.معصوب عل

 بوالقلعلى الشد  1-7
ألَُه زِيَنًة َوقَاَل ُموَسى َربـََّنا ِإنََّك آتـَْيَت ِفْرَعْوَن َومَ ( :عالهللا جل و  قال

نـَْيا َربـََّنا لُِيِضلُّوا َعْن َسِبيِلَك َربـََّنا اْطِمْس َعَلى أَْمَواهلِِْم  َوأَْمَواال ِيف اْحلََياِة الدُّ

 ]88:يو�س [)َواْشُدْد َعَلى قـُُلوهِبِْم َفال يـُْؤِمُنوا َحىتَّ يـََرُوا اْلَعَذاَب األَلِيمَ 

 .اختم ع�� قلو��م واشدد �ع�ي

 بوصرف القل 1-8
َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َنَظَر بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض َهْل ( �عا��:هللا تبارك و قال 

 )يـَرَاُكْم ِمْن َأَحٍد ُمثَّ اْنَصَرُفوا َصَرَف اهللَُّ قـُُلوبـَُهْم بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم ال يـَْفَقُهونَ 

عن �ل رشد وهدى وقال أبو إ�حاق: أضلهم هللا صرفت .]127:التو�ة[

 .زاة ع�� كفرهممجا

 الغمرة 1-9
َبْل قـُُلوبـُُهْم ِيف َغْمرٍَة ِمْن َهَذا َوَهلُْم َأْعَماٌل ِمْن ُدوِن ( :جل من قائل قال 

 .قال قتادة : أي �� غفلة من هذا ]63 :املؤمنون [)َذِلَك ُهْم َهلَا َعاِمُلونَ 

مر هذا القرآن . وع�ى بالغمرة : ما غ �� ن ماقال الط��ي : قلو��م �� غمرة عو 

قلو��م فغطاها عن فهم ما أودع هللا كتابھ من املواعظ والع�� وا�حجج . 

ا{وع�ى بقولھ : 
َ

 .أي من القرآن }ِمْن َهذ
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 اإلحالة بین المرء وقلبھ  1-10
 يَأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا هللَِّ َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكمْ ( :عاليقول هللا جل و 

ْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َحيُوُل بـَْنيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنَُّه إِلَْيِه ِلَما ُحيِْييُكْم َوا

 .]24:[ألانفال)ُحتَْشُرونَ 

وإنھ  ،الط��ي : ذلك خ�� من هللا عّز وجّل أنھ أملك لقلوب عباده م��م قال

ح�ى ال يقدر ذو قلب أن يدرك بھ شيئا من إيمان  ،يحول بي��م و�ي��ا إذا شاء

 بإذنھ ومشيئتھ . وذلك أن ا�حول  ،أن ��� بھ شيئاأو  ،أو كفر
ّ
أو أن يفهم إال

وإذا حجز جّل ثناؤه ب�ن عبد  ،ب�ن ال��يء وال��يء إنما هو ا�حجز بي��ما

لم يكن للعبد إ�� إدراك ما قد منع هللا  ،وقلبھ �� ��يء أن يدركھ أو يفهمھ

ل : يحول دخل �� ذلك قول من قا ،وإذا �ان ذلك معناه ،قلبھ إدراكھ سبيل

وقول من قال : يحول بينھ و��ن  ،ب�ن املؤمن والكفر و��ن ال�افر وإلايمان

وقول من قال : يحول بينھ و��ن قلبھ ح�ى ال �ستطيع أن يؤمن وال  ،عقلھ

 بإذنھ ألن هللا عّز وجّل إذا حال ب�ن عبد وقلبھ
ّ
لم يفهم العبد  ،يكفر إال

ھ بھ ع�� ما بينت . غ�� أنھ ينب�� بقلبھ الذي قد حيل بينھ و�ينھ ما منع إدراك

ِبِھ ا�خ�� عن 
ْ
ل

َ
ْرِء َوق

َ
َ َيُحوُل ب�َن امل ّ

ُموا أّن ا�
َ
أن يقال : إن هللا عّم بقولھ : َواْعل

ولم يخصص من املعا�ي ال�ي ذكرنا شيئا دون  ،أنھ يحول ب�ن العبد وقلبھ

ما  فا�خ�� ع�� العموم ح�ى يخصھ ،والكالم محتمل �ّل هذه املعا�ي ،��يء

 يحب التسليم لھ .
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 )و..الكفر النفاق ا�حسد ا�حقد الفجور ( املرض -2

ھ قال الغزا��: اعلم أن �ل مهاممرض القلب عدم قيامھ بوظائفھ واختالل 

عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص بھ , وإن ما مرضھ أن يتعذر عليھ 

فعلھ الذي خلق لھ ح�ى ال يصدر منھ أصال أو يصدر منھ مع نوع من 

فمرض اليد أن يتعذر عل��ا البطش ومرض الع�ن أن يتعذر  ضطراب,الا 

عل��ا الابصار وكذلك مرض القلب أن يتعذر عليھ فعلھ ا�خاص بھ الذي 

خلق ألجلھ وهو العلم وا�حكمة واملعرفة وحب هللا �عا�� وعبادتھ والتلذذ 

بذكره وإيثاره ذلك ع�� �ل شهوة سواه, والاستعانة بجميع الشهوات 

 )خلقت ا�جن وإلا�س إال ليعبدون   وما(ضاء عليھ, قال هللا �عا�� وألاع

جاء " ففي �ل عضو فائدة, وفائدة القلب ا�حكمة واملعرفة. و 56"الذار�ات 

فقد وصف هللا تبارك  عدة آيات من الذكر ا�حكيم ��ذكر أمراض القلوب 

 :والعياذ با� ضامر أنواع ألا املنافق�ن بو  الكفارقلوب  �عا��و 

 رالكف 2-1
َمْن َكَفَر بِاهللَِّ ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإال َمْن أُْكرَِه َوقـَْلُبُه ( �عا��:هللا تبارك و يقول 

ُمْطَمِئنٌّ بِاِإلميَاِن َوَلِكْن َمْن َشرََح بِاْلُكْفِر َصْدرًا فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اهللَِّ 

ن  ز�د بن ع�� :يقول  ]106[النحل:)َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  وقولھ �عا��: {مَّ

{
ً
ْفِر َصْدرا

ُ
ك

ْ
َرَح ِبال

َ
فُسُھ. ،ش

َ
لَك وطابْت بِھ ن

َ
 ِإ�� ذ

َ
َبَسط

ْ
ن اوهناك آيت معناه: ان

سور�ي الشعراء  ���عا�� هللا تبارك و فقال  جاءتا بصغة السلك وهو إلادخال
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 ]200 :[الشعراء )َكَذِلَك َسَلْكَناُه ِيف قـُُلوِب اْلُمْجرِِمنيَ ( وا�حجر:

 ]12:[ا�حجر )َك َنْسُلُكُه ِيف قـُُلوِب اْلُمْجرِِمنيَ َكَذلِ (

وِب  :رحمھ هللايقول الط��ي 
ُ
ل

ُ
ُھ ِ�� ق

ُ
ك

ُ
ْسل

َ
ِلَك �

َ
ذ

َ
القول �� تأو�ل قولھ �عا��: { ك

ْد 
َ
ِمُنوَن ِبِھ َوق

ْ
 ُيؤ

َ
ْجِرِم�َن * ال

ُ ْ
 ألاّوِل�َن}.  امل

ُ
ْت ُسّنة

َ
ل

َ
يقول �عا�� ذكره : كما خ

ألاّول�ن. باالس��زاء بالرسل، كذلك نفعل ذلك �� سلكنا الكفر �� قلوب شيع 

ِبِھ يقول: ال  يؤمنون قلوب مشر�ي قومك الذين أجرموا بالكفر با� ال 

ُھ من ذكر الاس��زاء 
ُ

ك
ُ
ْسل

َ
يصّدقون: بالذكر الذي أنزل إليك. والهاء �� قولھ: �

ْجرِ و  بالرسل والتكذيب ��م
ُ
وِب امل

ُ
ل

ُ
ُھ ِ�� ق

ُ
ك

ُ
ْسل

َ
ِم�َن ال عن قتادة: {كذلَك �

عن و  قال : إذا كذبوا سلك هللا �� قلو��م أن ال يؤمنوا بھ . ،يؤمنون بھ}

ْجِرِم�َن} قال : الشرك . قال ابن  ،ا�حسن
ُ
وِب امل

ُ
ل

ُ
ُھ ِ�� ق

ُ
ك

ُ
ْسل

َ
�� قولھ : {كذلَك �

ْجِرِم�َن ال 
ُ
وِب امل

ُ
ل

ُ
ُھ ِ�� ق

ُ
ك

ُ
ْسل

َ
ِبِھ} قال : هم كما  يؤمنون ز�د �� قولھ : {كذلَك �

هو أضلهم ومنعهم إلايمان . قال ا�حسن وقتادة : �سلك الاس��زاء  ،قال هللا

وكما  ،يقال : سلكھ فيھ �سلكھ سل�ا وسلو�ا ،بإخطاره ع�� البال ليجتنبوه

يحبب إلايمان و�ز�نھ  ذلكقلوب املجرم�ن الكفر ك ���سلك  هللا جل وعالأن 

ْم {  :�عا���� قلوب املؤمن�ن يقول 
ُ

نَّ ِفيك
َ
ُموا أ

َ
ْم ِ�� اْعل

ُ
ْو ُيِطيُعك

َ
ِ ل

َّ
َرُسوَل ا�

َه  رَّ
َ

ْم َوك
ُ

وِ�ك
ُ
ل

ُ
َنُھ ِ�� ق ُم إلِايَماَن َوَز�َّ

ُ
ْيك

َ
َب ِإل َ َحبَّ َّ

ِكنَّ ا�
َ
ْم َول َعِنتُّ

َ
ْمِر ل

َ
ِث�ٍ� ِمَن ألا

َ
ك

ِعْصَياَن 
ْ
ُفُسوَق َوال

ْ
ْفَر َوال

ُ
ك

ْ
ُم ال

ُ
ْيك

َ
اِشُدوَن  ِإل ِئَك ُهُم الرَّ

َ
ول

ُ
 ]7 :} [ا�حجراتأ
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َوأَمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض فـَزَاَدتْـُهْم رِْجًسا (: هللا تبارك و�عا�� يقول ثم 

 أي : كفرا إ�� كفرهم ]125التو�ة :[ )ِإَىل رِْجِسِهْم َوَماتُوا َوُهْم َكاِفُرونَ 

  النفاق 2-2
َرٌض َغرَّ ِإْذ يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِْم مَ ( �عا��:هللا تبارك و ل و قي

 ]49: ألانفال[ )َهُؤالِء ِدينـُُهْم َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اهللَِّ فَِإنَّ اهللََّ َعزِيٌز َحِكيمٌ 

َرٌض}  :ذكر السمرقندي �� قولھ �عا�� وِ�ِ�م مَّ
ُ
ل

ُ
 َيُقوُل املنافقون والذين ِ�� ق

ْ
{ِإذ

 ونفاقا. قال ا�حسن: هم قوم من املنافق�ن لم �شهدوا ال
ً
قتال يوم �ع�ي ش�ا

وقال ال�حاك: نزلت �� عبد هللا بن أ�ّي وأ�حابھ؛ . فسموا منافق�ن ،بدر

 .} وهم الذين �� قلو��م مرضو�قال: معناه {إذ يقول املنافقون 

فََأْعَقبَـُهْم نَِفاقًا ِيف قـُُلوهِبِْم ِإَىل يـَْوِم يـَْلَقْونَُه ِمبَا (: وعال جليقول هللا ثم 

 ]77التو�ة: [)ُدوُه َوِمبَا َكانُوا َيْكِذبُونَ َأْخَلُفوا اهللََّ َما َوعَ 

فـَتَـَرى الَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم يـَُقوُلوَن َخنَْشى َأْن ُتِصيبَـَنا ( 
فـَُيْصِبُحوا َعَلى َما  َدائِرٌَة فـََعَسى اهللَُّ َأْن يَْأِيتَ بِاْلَفْتِح أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدهِ 

 ]52املائدة: [   )ِيف أَنـُْفِسِهْم نَاِدِمنيَ  َأَسرُّوا

َوِإْذ يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض َما َوَعَدنَا اهللَُّ َوَرُسولُُه ِإال ( 

 12ب:ألاحزا[ )ُغُرورًا
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املنافقون هم أنفسهم الذين �� قلو��م مرض، فهما ��يء  قال الشعراوي:

 �سمونھ " عطف البيان "واحد، وهذا العطف 

 لَِئْن ملَْ يـَْنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِْم َمَرضٌ (: عز من قائلثم يقول 

 )اْلُمْرِجُفوَن ِيف اْلَمِديَنِة لَنـُْغرِيـَنََّك هِبِْم ُمثَّ ال ُجيَاِوُروَنَك ِفيَها ِإال قَِليالو 

 ]60[ألاحزاب:

َنًة لِلَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة لَِيْجَعَل َما يـُْلِقي الشَّ ( ْيطَاُن ِفتـْ

 ]53[ا�حج:  )قـُُلوبـُُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمَني َلِفي ِشَقاٍق بَِعيدٍ 

َويـَُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا َلْوال نـُزَِّلْت ُسورٌَة فَِإَذا أُْنزَِلْت ُسورٌَة ُحمَْكَمٌة َوذُِكَر ( 
رَأَْيَت الَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض يـَْنظُُروَن إِلَْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ ِفيَها اْلِقَتاُل 

 ]20دمحم: [ )َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت فََأْوَىل َهلُمْ 

َنًة (  تـَُهْم ِإال ِفتـْ َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإال َمالِئَكًة َوَما َجَعْلَنا ِعدَّ
َمُنوا ِإميَانًا َوال تَـْيِقَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َويـَْزَداَد الَِّذيَن آَكَفُروا لَِيسْ  لِلَِّذينَ 
الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنوَن َولِيَـُقوَل الَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض  يـَْرتَابَ 

اهللَُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َواْلَكاِفُروَن َماَذا أَرَاَد اهللَُّ هِبََذا َمَثال َكَذِلَك ُيِضلُّ 

 )َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإال ُهَو َوَما ِهَي ِإال ذِْكَرى لِْلَبَشرِ  َمْن َيَشاءُ 

 .]31[املدثر:
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 عن قتادة َوِلَیُقوَل اّلِذیَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض : أي نفاق.

 الحقد 2-3
ُلوهِبِْم َمَرٌض َأْن َلْن ُخيْرَِج أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِيف قُـ ( :�عا��هللا تبارك و ل و قي

البغوي : قولھ �عا��: {فأحبط أعمالهم أم يقول   .]29: دمحم[)اهللَُّ َأْضَغانـَُهمْ 

{أن لن يخرج هللا أضغا��م}  ،حسب الذين �� قلو��م مرض} �ع�ي املنافق�ن

واحدها :  ،أي : لن يظهر أحقادهم ع�� املؤمن�ن فيبد��ا ح�ى �عرفوا نفاقهم

 .ضغن
 الحسد 2-4
ُ َمَرًضا َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ( ل جل من قائل:و قي ِيف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض فـَزَاَدُهُم اهللَّ

 ]10: لبقرة [ا )ِمبَا َكانُوا َيْكِذبُونَ 
هؤالء �� قلو��م مرض ا�حسد وا�حقد ع�� أهل إلايمان مع   جاء �� املنتخب:

 بن ،فساد العقيدة
ً
إذ �ان ذلك  ،صره ل�حقوزادهم هللا ع�� مرضهم مرضا

 لهم �سبب حسدهم وحقدهم وعنادهم
ً
ولهؤالء عذاب أليم �� الدنيا  ،مؤذيا

 وآلاخرة �سبب كذ��م وجحودهم .

اَر َواِإلميَاَن  (  سورة ا�حشر: �� �عا��هللا تبارك و ل و قو� َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ
ال جيَُِدوَن ِيف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم وَ 
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أُوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه 
 .]9[ا�حشر : )فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 ِمّما يقول 
ً
وا } يقول جّل الط��ي: وقولھ : { َوال َيِجُدوَن ِ�� ُصُدوِرِهْم حاَجة

ُ
وت

ُ
أ

وهم ألانصار �� صدورهم  ،الدار من قبلهم تبوؤواثناؤه : وال يجد الذين 

 .ن من الفيءو �ع�ي مما أو�ي املهاجر  ،�ع�ي حسدا مما أوتوا ،حاجة
 الغل  2-5

َونـََزْعَنا َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ( �عا��:و  هللا تبارك قال

أي أخرجنا ما �� قلو��م من الغش الذي �ان �� ]47[ا�حجر: )ُمتَـَقابِِلنيَ 

 .فصاروا متحاب�ن ،الدنيا �عضهم لبعض

ونـََزْعَنا َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َجتْرِي ِمْن َحتِْتِهُم األَنـَْهاُر َوقَاُلوا احلَْْمُد ( 

ُ َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل هللَِّ الَِّذي َهَدانَا ِهلََذا َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْوال  َأْن َهَدانَا اهللَّ

[ألاعراف )َربَِّنا بِاحلَْقِّ َونُوُدوا َأْن تِْلُكُم اجلَْنَُّة أُورِثـُْتُموَها ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

وقيل: الغل والغش واحد ؛ وهو  ،قال القت�ي: الغل وا�حسد والعداوة  ]43:

 وقيل : الغل ا�حقد . ،دما يضمر �عضهم لبعض من العداوة وا�حق

َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن َربـََّنا اْغِفْر لََنا َوِإلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقونَا (
 )بِاِإلميَاِن َوال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغال لِلَِّذيَن آَمُنوا َربـََّنا ِإنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ 

 ]10[ا�حشر : 
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 الشك والریبة 2-6
َا َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر ( :جل وعالهللا قال   ِإمنَّ

جاء �� تفس�� ]45:لتو�ة [ا)َواْرتَاَبْت قـُُلوبـُُهْم فـَُهْم ِيف َريِْبِهْم يـَتَـَردَُّدونَ 

فخر الرازي: قولھ: {وارتابت قلو��م} يدل ع�� أن محل الر�ب هو القلب ال

وم�ى �ان محل الر�ب هو القلب �ان محل املعرفة وإلايمان أيضا هو  ،طفق

ولهذا  ،ألن محل أحد الضدين يجب أن ي�ون هو محال للضد آلاخر ،القلب

 السبب قال �عا�� : { أولئك كتب �� قلو��م إلايمان } 

{ وارتابت وارتابت قلو��م } شكت قلو��م .  : { �عا�� قولھ ��الشنقيطي  و�قول 

ناه : شكت . وأصلها ( وارتيبت قلو��م ) أي : داخلها الر�ب . أصل الر�ب } مع

�� لغة العرب معناه إلازعاج وإلاقالق، تقول العرب : رابھ ألامر . إذا أز�جھ 

و�لما جاء الر�ب �� القرآن والارتياب  ،وأقلقھ . وهذا هو معناه ا�حقيقي

وأطلق اسم الر�ب  فمعناه الشك ع�� �ل حال . وإنما س�ي الشاك مرتابا

ع�� الشك ألن الشاك ال تطم�ن نفسھ إ�� طرف إلايجاب، وال إ�� طرف 

السلب، فهو تارة يميل إ�� إلايجاب، وتارة يميل إ�� السلب، فنفسھ من��جة 

قلقة ليست مطمئنة إ�� الثبوت وال إ�� النفي . ومع�ى { وارتابت قلو��م } 

اب إ�� القلوب ألن القلب هو محل شكت قلو��م والعياذ با� . وأسند الارتي

و��ون فيھ العلم  ،و��ون فيھ اليق�ن ،إلادراك الذي ي�ون فيھ الشك

 ذلكومن ألوليائھ أعمالهم السيئة �� قلو��م  الشيطانيز�ن . كما وإلادراك

202                                                                                     ب�ن القرآن والعلم بالقلسرار أ



 الفصل الثالث: الصفات املذمومة

َقِلَب الرَُّسوُل َواْلُمْؤِمُنوَن (ل �عا�� : اقكما ظن السوء  بَْل ظَنَـْنُتْم َأْن َلْن يـَنـْ
 َأْهِليِهْم أَبًَدا َوزُيَِّن َذِلَك ِيف قـُُلوِبُكْم َوظَنَـْنُتْم َظنَّ السَّْوِء وَُكْنُتْم قـَْوًما ِإَىل 

 البغوي. ذلكأي ز�ن الشيطان ذلك الظن �� قلو�كم ذكر  ]12الفتح [  )بُورًا

َيانـُُهُم الَِّذي بـَنَـْوا رِيَبًة ِيف قـُُلوهِبِْم ِإال َأْن تـََقطَّ ( ُ ال يـَزَاُل بـُنـْ َع قـُُلوبـُُهْم َواهللَّ
   ]110: التو�ة [ )َعِليٌم َحِكيمٌ 

ً
 ونفاقا

ً
 قال ابن عباس : ش�ا

َأِيف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض أَِم اْرتَابُوا أَْم َخيَاُفوَن َأْن حيَِيَف اهللَُّ َعَلْيِهْم َوَرُسولُُه َبْل ( 
 ]50 :النور [)أُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

 الفجور  2-7
يَا ِنَساَء النَِّيبِّ َلْسُنتَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِن اتـََّقْيُنتَّ َفال ( :جل وعالقال 

َختَْضْعَن بِاْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي ِيف قـَْلِبِه َمَرٌض َوقـُْلَن قـَْوال 

 .} �ع�ي الفجور {فيطمع الذي �� قلبھ مرض. ]32[ألاحزاب )َمْعُروفًا

 وصف القلب بالتقلب -3

رَِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم ِجتَارٌَة َوال بـَْيٌع َعْن ذِْكِر اهللَِّ َوِإقَاِم ( :لجل من قائقال 

[النور: )الصَّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َخيَاُفوَن يـَْوًما تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواألَْبَصارُ 

ذكر السمعا�ي �� قول هللا تبارك و�عا��: ( يخافون يوما تتقلب فيھ  ]37

ألابصار ) أي : تتقلب القلوب عما �انت عليھ �� الدنيا من الشك القلوب و
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و�قال : يتقلب القلب ب�ن ا�خوف  ،والكفر، وتنفتح فيھ ألابصار من ألاغطية

ب البصر ح�ى من أين وأما تقل ،و�طمع النجاة ،والرجاء، فإنھ يخاف الهالك

 ،وفوقال : تتقلب القلوب �� ا�ج ،من شمالھ أو من يمينھيؤ�ى كتابھ 

وأما تقلب البصر �خوصھ من  ،وترتفع إ�� ا�حنجرة فال تزول وال تخرج

 ,هول ألامر وشدتھ

َونـَُقلُِّب أَْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما ملَْ يـُْؤِمُنوا بِِه أَوََّل َمرٍَّة َونََذُرُهْم ِيف (

 .]110[ألا�عام: )طُْغَياِ�ِْم يـَْعَمُهونَ 

صل مصدر قلبت ال��يء أقلبھ قلبا إذا رددتھ يقول القرط�ي :القلب �� ألا 

ثم نقل هذا اللفظ فس�ي بھ  وجهھ.رددتھ ع��  إلاناء:ع�� بداءتھ . وقلبت 

 قيل:هذا العضو لسرعة ا�خواطر إليھ ول��ددها عليھ كما 

       فاحذر ع�� القلب من قلب وتحو�ل.  ***ما س�ي القلب إال من تقلبھ ***

ألاشعري عن الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم أنھ روى ابن ماجھ عن أ�ي مو��ى 

قال: (مثل القلب مثل ريشة تقل��ا الر�اح بفالة ). ولهذا املع�ى �ان عليھ 

الصالة والسالم يقول: ( اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلو�نا ع�� طاعتك ). 

 مع عظيم قدره وجالل ذاه فإذا �ان الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم يقول 

ففي  ،جل وعال مقلب القلوب ، وهللابذلك اقتداء بھمنصبھ فنحن أو�� 

هللا  ص��ا�حديث الذي أخرجھ ال��مذي، عن أ�س بن مالك أن رسول هللا 

��ا كيف  ِ
ّ
عليھ وسلم قال (إن القلوَب ب�ن إصبع�ن من أصا�ع الرحمن، ُيقل
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 ،قلبنا أبصارهم فأزغناها عن ا�حق ,�شاُء). و�سبب ذلك الكفر والعناد

 .وملا زاغوا أزاغ هللا قلو��م ،�م فأزغناها عن ا�حقوقلبنا أفئد�

 وصف القلب بالغفلة -4

َواْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن ( �عا�� �� سورة الكهف:هللا تبارك و قال 
ُهْم تُرِيُد زِيَنَة  َناَك َعنـْ َربـَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َوال تـَْعُد َعيـْ

نـَْيا َوال ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعْن ذِْكرِنَا َواتـََّبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه احلَْ  َياِة الدُّ

 ]28الكهف [)فـُُرطًا

ل: الغفلة إبطال الوقت قا قولھ �عا��: {من أغفلنا قلبھ } �� التس��ي ذكر 

وإن  ،جلآخرها القطيعة عن هللا عز و  ،. وقال: إن للقلب ألف موتبالبطالة

ب وإن �� �ل معصية للقل ،آخرها لقاء ا�حق عز وجل ،للقلب ألف حياة

} أي لنا قلبھ{من أغف الزمخشري:�قول و  .موتا، و�� �ل طاعة للقلب حياة

كقولك :  ،من جعلنا قلبھ غافال عن الذكر با�خذالن . أو وجدناه غافال عنھ

إبلھ إذا تركها �غ�� . أو من أغفل إذا وجدتھ كذلك ،أجبنتھ وأفحمتھ وأبخلتھ

لم �سمھ بالذكر ولم نجعلهم من الذين كتبنا �� قلو��م إلايمان  أي ،سمة

» أغفلنا قلبھ «وقد أبطل هللا توهم املج��ة بقولھ {واتبع هواه} وقرىء 

من أغفلتھ إذا  ،بإسناد الفعل إ�� القلب ع�� مع�ى: حسبنا قلبھ غافل�ن

اب نابذا لھ وراء ظهره من قولهم وجدتھ غافال {فرطا} متقدما ل�حق والصو 

 متقدم ل�خيل.» فرس فرط «
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  وصف القلب بالزيغ -5

َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه يَا قـَْوِم ِملَ تـُْؤُذوَنِين َوَقْد تـَْعَلُموَن ( :جل وعال قال
 يـَْهِدي اْلَقْوَم َأّينِ َرُسوُل اهللَِّ ِإلَْيُكْم فـََلمَّا زَاُغوا أَزَاَغ اهللَُّ قـُُلوبـَُهْم َواهللَُّ ال

 ]5 :الصف[)اْلَفاِسِقنيَ 

َلَقْد تَاَب اهللَُّ َعَلى النَِّيبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر الَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه ِيف َساَعِة (
ُهْم ُمثَّ تَاَب َعَلْيِهْم ِإنَُّه هِبِْم  اْلُعْسرَِة ِمْن بـَْعِد َما َكاَد يَزِيُغ قـُُلوُب َفرِيٍق ِمنـْ

ِإْن تـَُتوبَا ِإَىل اهللَِّ (و�قول هللا تبارك و�عا��  ]117: التو�ة[)ُءوٌف َرِحيمٌ رَ 
فـََقْد َصَغْت قـُُلوبُُكَما َوِإْن َتظَاَهرَا َعَلْيِه فَِإنَّ اهللََّ ُهَو َمْوالُه َوِجْربِيُل َوَصاِلُح 

قْد { : املاوردي يقول .]4:التحر�م[)اْلُمْؤِمِنَني َواْلَمالِئَكُة بـَْعَد َذِلَك َظِهريٌ 
َ
ف

ْت قلوُ�كما } �ع�ي بالتو�ة 
َ
أحدها : �ع�ي و�� "صغت" ثالثة أقاو�ل :َصغ

 قال الشاعر : ،قالھ قتادة ،الثا�ي : مالت قالھ ال�حاك  ،زاغت

ْصِ�� ا
ُ
رَّ ُمباَرٍك **ت

َ
غ

َ
ْسِل عباس بن عبدلقلوُب إ�� أ

َ
 املطلب ِمن �

 ح�اه ابن �امل .  ،والثالث : أثمت

َغى إِلَْيِه أَْفِئَدُة الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخرَِة َولِيَـْرَضْوُه َولِيَـْقَرتُِفوا َما ُهْم َولَِتصْ (

ْيِھ يقول  ]113: [ألا�عام )ُمْقَرتُِفونَ 
َ
� ِإل

َ
ز�د بن ع��: وقولھ �عا�� {َوِلَتْص�

{
ُ
ِئَدة

ْ
ف

َ
مي أ

َ
 َجمُع فْواٍد معناه ت

ُ
ِئَدة

ْ
ف

َ
يُت ِإليِھ.  ،و�قاُل: َصغوُت ِإليِھ  ُل وألا

َ
ْصغ

َ
وأ
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ُقوا َوَيْعَملوا.
َ
وَن} معناه َيَتواف

ُ
ِ�ف

َ
ْق�  َما ُهم مُّ

ْ
وا

ُ
ِ�ف

َ
�  وقولھ �عا��: {َوِلَيْق�

َ
{َوِلَتْص�

ت إليھ وهو�تھ؛ وأصغيت إليھ 
ْ
ِذيَن } من صغوت إليھ أي: ِمل

َّ
 ال

ُ
ِئَدة

ْ
ف

َ
ْيِھ أ

َ
إل

ْحل جا    قال ذو الرمة:  ،لغة ها بالرَّ ْصِ�� إذا شدَّ
ُ
 *** ح�ى إذا ما ت

ً
ِنَحة

ِثُب 
َ
ْرِزها ت

َ
 اسَتَوى �� غ

ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُحمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب (
َوأَُخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِْم َزْيٌغ فـََيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء 

َنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِه َوَما يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالالْ  اهللَُّ َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن  ِفتـْ

 ]7:آل عمران[   )آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا َوَما يَذَّكَُّر ِإال أُوُلو األَْلَبابِ 

وِ�ِ�ْم َزْيٌغ  (
ُ
ل

ُ
  .ى) أي : ميل عن الهد ِ�� ق

َربـََّنا ال تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة ِإنََّك أَْنَت (
 ]8آل عمران [)اْلَوهَّابُ 

{ر�نا التزغ قلو�نا } أي ال تملها عن ا�حق وإلايمان بك والتسليم لك. يقال 

 .مالتأي  ازاغت الشمس تزيغ زيغ

 وصف القلب باإلثم -6

َوِإْن ُكْنُتْم َعَلى َسَفٍر وَملَْ جتَُِدوا َكاتًِبا َفرَِهاٌن ( �عا��:هللا تبارك و  قال
َمْقُبوَضٌة فَِإْن أَِمَن بـَْعُضُكْم بـَْعًضا فـَْليـَُؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن أََمانـََتُه َوْلَيتَِّق اهللََّ َربَُّه 
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ُ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ  َوال َتْكُتُموا الشََّهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها فَِإنَّهُ  [  )آِمثٌ قـَْلُبُه َواهللَّ

 ] 283البقرة : 
مها فإنھ آثم قلبھ} فيھ يكت {ومنأن قول هللا �عا��  :الفخر الرازي ذكر 

روي أن عمر �ان �علم أعرابيا {إن  ،املسألة ألاو�� : آلاثم الفاجر مسائل :

 ،ان يقول : طعام اليتيم] ف� 44 ،43�جرة الزقوم طعام ألاثيم} [ الدخان : 

املسألة يدل ع�� أن آلاثم بمع�ى الفجور. فقال لھ عمر : طعام الفاجر. فهذا 

آثم خ�� إن وقلبھ رفع بآثم ع�� الفاعلية » : الكشاف «الثانية : قال صاحب 

البقرة : كأنھ قيل فإنھ يأثم قلبھ وقرئ {قلبھ} بالفتح كقولھ {سفھ نفسھ} [

املسألة الثالثة: اعلم أن {آثم قلبھ} أي جعلھ آثما.  لة] وقرأ ابن أ�ي عب130

 ،إن الفاعل والعارف واملأمور واملن�ي هو القلب :كث��ا من املت�لم�ن قالوا

وهؤالء يتمس�ون ��ذه آلاية و�قولون: إنھ �عا�� أضاف آلاثم إ�� القلب فلوال 

ول بأن وأجاب من خالف �� هذا القهو الفاعل وإال ملا �ان آثما.  أن القلب

إضافة الفعل إ�� جزء من أجزاء البدن إنما ي�ون ألجل أن أعظم أسباب 

فيقال: هذا مما  ،إلاعانة ع�� ذلك الفعل إنما يحصل من ذلك العضو

ومن املعلوم أن أفعال ا�جوارح  ،أبصرتھ عي�ي وسمعتھ أذ�ي وعرفھ قل�ي

تا�عة ألفعال القلوب ومتولدة مما يحدث �� القلوب من الدوا�� 

هنا إ�� ابب أضيف آلاثم هفلما �ان ألامر كذلك فلهذا الس ،الصوارفو 

الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم فقد املع�ي أحاديث عدة عن  او�ؤكد هذالقلب. 

إلامام أحمد والدارمي بإسناد حسن ومسلم مختصرا عن وابصة بن  ىرو 
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ْس 
َ
ِ�ي معبد ر��ي هللا عنھ أن الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم قال لھ : (ِجْئَت �

ُ
ل

َ
أ

ُت ِ�ِ�نَّ ِ�� َصْدِري َوَ�ُقوُل َيا 
ُ

َجَعَل َيْنك
َ
ُھ ف

َ
اِمل

َ
ن

َ
َجَمَع أ

َ
َعْم ف

َ
اَل �

َ
ق

َ
ِم ف

ْ
ث ِ

ْ
ِ�ِ�ّ َوإلا

ْ
َعْن ال

ْيِھ 
َ
ْت ِإل نَّ

َ
َمأ

ْ
ِ��ُّ َما اط

ْ
اٍت ال  َمرَّ

َ
ث

َ
ال

َ
ْفَسَك ث

َ
َبَك َواْسَتْفِت ن

ْ
ل

َ
 اْسَتْفِت ق

ُ
َواِبَصة

ُم َما َحاَك 
ْ
ث ِ

ْ
ْفُس َوإلا   النَّ

َ
ْدِر َوِإْن أ َد ِ�� الصَّ َردَّ

َ
ْفِس َوت اُس ِ�� النَّ َتاَك النَّ

ْ
ف

َتْوَك)
ْ
ف

َ
لبا�ي لغ��ه �� وقد حسنھ ألا ،وهو من أحاديث ألار�ع�ن النوو�ة .َوأ

وقد جاءت أحاديث أخرى تدل ع�� ما دل عليھ حديث  ."�حيح ال��غيب"

 عليھ فعن النواس بن سمعان ر��ي هللا عنھ أن الن�ي ص�� هللا ،وابصة

ِق 
ُ
ل

ُ
خ

ْ
ِ��ُّ ُحْسُن ا�

ْ
ُم َما َحاَك ِ�� َصْدِرَك  ،وسلم قال : (ال

ْ
ث ِ

ْ
ِلَع  ،َوإلا

َّ
ْن َيط

َ
ِرْهَت أ

َ
َوك

اُس) رواه مسلم. ْيِھ النَّ
َ
اَل  َعل

َ
وعن أ�ي �علبة ا�خش�ي ر��ي هللا عنھ قال : ق

نَ 
َ

ِ��ُّ َما َسك
ْ
َم (ال

َّ
ْيِھ َوَسل

َ
ُ َعل َّ

� ا�
َّ

ِ َص�
َّ

ْيِھ َرُسوَل ا�
َ
نَّ ِإل

َ
َمأ

ْ
ْفُس َواط ْيِھ النَّ

َ
ْت ِإل

ُب 
ْ
ل

َ
ق

ْ
ُب  ،ال

ْ
ل

َ
ق

ْ
ْيِھ ال

َ
َمِ�نَّ ِإل

ْ
ْم َيط

َ
ْفُس َول ْيِھ النَّ

َ
ْن ِإل

ُ
ْسك

َ
ْم �

َ
ُم َما ل

ْ
ث ِ

ْ
َتاَك  ،َوإلا

ْ
ف

َ
َوِإْن أ

ْفُتوَن) رواه أحمد
ُ ْ
  .امل

أي: ح�ى وإن أفتاك مفٍت بأن هذا  وقال الشيخ ابن عثيم�ن رحمھ هللا:"

فإن هذا من ا�خ��  ،ولكن نفسك لم تطم�ن ولم تنشرح إليھ فدعھ ،جائز

إال إذا علمت �� نفسك مرضا من الوسواس والشك وال��دد فال  ،وال��

تلتفت لهذا والن�ي ص�� هللا عليھ وسلم إنما يخاطب الناس أو يت�لم ع�� 

فالذي �ستف�ي قلبھ ويعمل بما  ليس �� قلب صاحبھ مرض" الذي الوجھ

فإن صاحب القلب  ،ال القلب املر�ض ،هو صاحب القلب السليم أفتاه بھ

املر�ض لو استف�ى قلبھ عن املو�قات والكبائر ألفتاه أ��ا حالل ال ش��ة ف��ا 
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(إلاثم ما حاك �� نفسك) أي : تردد وصرت منھ �� قلق (وكرهت أن يطلع  !"

 فيھ وتكره أن يطلععليھ الناس) ألنھ محل ذم وعيب، فتجدك م��دد
ً
عليك  ا

الشعراوي فيقول : لذلك يأ�ي ألامر من ا�حق؛ (وال تكتموا أما  .الناس

سان: هل الكتم هنا ). وقد �سأل إلا�قلبھ الشهادة ومن يكتمها فإنھ آثم

إن الكالم  الشاعر: يقول ل الشهادة؟. لإل�سان الذي لم يق صفة للقلب أو

 جعل اللسان ع�� الفؤاد دليال*****  لفي الفؤاد وإنما

 ،اعة يؤكد هللا شيئا فهو يأ�ي با�جارحة ال�ي لها عالقة ��ذا الصددوس

وأعطيتھ بيدي ومشيت لھ برج�� .  ،فتقول : أنا رأيتھ �عي�ي وسمعتھ بأذ�ي

فإنھ : (وعندما يقول ا�حق ة ال�ي لها دخل �� هذه املسألة.إنك تذكر ا�جارح

 .آثم قلبھ ) ألن �ل ا�جوارح تخضع للقلب

 اروصف القلب باإلن� -7

ِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد فَالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخرَِة قـُُلوبـُُهْم ( :جل من قائلقال 

 .]22:النحل[ )ُمْنِكرٌَة َوُهْم ُمْسَتْكِربُونَ 

وهذا دليل ع��  ،قلو��م منكرة ) أي: جاحدةولھ �عا��: ( ق السمعا�ي:يقول 

 .غوي الب قال ذلك�و  أن الع��ة بجحد القلب وإن�اره.

 وصف القلب باللهو -8

 الِهَيًة قـُُلوبـُُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن ظََلُموا َهْل َهَذا ِإال( �عا��: هللا قال

ْحَر َوأَنـُْتْم تـُْبِصُرونَ  �ع�ى غافلة  ]3:ألانبياء [)َبَشٌر ِمثْـُلُكْم أَفـََتْأتُوَن السِّ
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هازلة . واللهو الهزل  ،وقلو��م عنھ قول مقاتل وقال غ��ه : معناه طالبة لله

 .املمتع

 التك��القلب محل  -9

ِإنَّ ( ھ صدور الذين يجادلون �� آياتھ �غ�� سلطان:فوص �� �عا��يقول 
ٌر  الَِّذينَ  ُجيَاِدُلوَن ِيف آيَاِت اهللَِّ ِبَغْريِ ُسْلطَاٍن أَتَاُهْم ِإْن ِيف ُصُدورِِهْم ِإال ِكبـْ

 و�قول  ]56غافر: [)هللَِّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ َما ُهْم بَِباِلِغيِه فَاْسَتِعْذ بِا

الَِّذيَن ُجيَاِدُلوَن ِيف آيَاِت اهللَِّ ِبَغْريِ ُسْلطَاٍن أَتَاُهْم َكبـَُر َمْقًتا (: هللا جل وعال
 ِعْنَد اهللَِّ َوِعْنَد الَِّذيَن آَمُنوا َكَذِلَك َيْطَبُع اهللَُّ َعَلى ُكلِّ قـَْلِب ُمَتَكربٍِّ 

{ كذلك يطبع هللا ع�� �ل قلب  الفخر الرازي:يقول  ]35:فر غا[ )َجبَّارٍ 

متك�� جبار } قرأ ابن عامر وأبو عمرون وقتيبة عن الكسائي { قلب } منونا { 

متك�� } صفة للقلب والباقون �غ�� تنو�ن ع�� إضافة القلب إ�� املتك�� قال 

بد هللا قرأ { ع�� �ل قلب أن ع :ألاول : أبو عبيد الاختيار إلاضافة لوجوه

أن وصف إلا�سان بالتك��  :لثا�يا ،متك�� } وهو شاهد لهذه القراءة

وأما الذين قرأوا بالتنو�ن فقالوا إن  ،وا�ج��وت أو�� من وصف القلب ��ما

الك�� قد أضيف إ�� القلب �� قولھ { إن �� صدورهم إال ك�� } وقال �عا�� : { 

أن ي�ون ذلك ع�� حذف املضاف أي ع�� �ل فإنھ آثم قلبھ } وأيضا فيمكن 

ر والتقدي ،فال بد لھ من تقدير حذف ،قالوا ومن أضاف ،ذي قلب متك��
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قولھ { كذلك يطبع هللا} يدل ع�� أن ال�ل من يطبع هللا ع�� قلب �ل متك�� . 

هللا واملع��لة يقولون إن قولھ {كذلك يطبع هللا ع�� �ل قلب متك�� جبار } 

�� نفسھ متك��ا جبارا  الطبع إنما حصل من هللا ألنھ �انيدل ع�� أن هذا 

وعليھ  ،الفر�ق�ن من وجھ تص�� آلاية حجة ل�ل واحد من هذينوعند هذا 

والقول الذي يخرج عليھ الوجهان ما ذهبنا إليھ وهو أنھ �عا��  ،من وجھ آخر

فتص�� تلك الدوا�� ما�عة من  ،يخلق دوا�� الك�� والر�اسة �� القلب

ا يدعون إ�� الطاعة والانقياد ألمر هللا، في�ون القول بالقضاء حصول م

والقدر حيا و��ون �عليل الصد عن الدين ب�ونھ متج��ا متك��ا باقيا، فثبت 

فظ أن هذا املذهب الذي اخ��ناه �� القضاء والقدر هو الذي ينطبق ل

 ،�جبارال بد من بيان الفرق ب�ن املتك�� وا . القرآن من أولھ إ�� آخره عليھ

وأقول كمال  ،} �� غ�� حقجبارقال مقاتل {متك��} عن قبول التوحيد {

السعادة �� أمر�ن التعظيم ألمر هللا والشفقة ع�� خلق هللا فع�� قول 

مقاتل التك�� �املضاد للتعظيم ألمر هللا وا�ج��وت �املضاد للشفقة ع�� 

�يانھ: عن عبد هللا ذكر مسلم �� باب تحر�م الك�� و كما  .وهللا أعلم خلق هللا

هللا عليھ وسلم  قال: "ال يدخل ا�جنة من �ان ��  ص��بن مسعود عن الن�ي 

قلبھ مثقال ذرة من ك�� قال رجل إن الرجل يحب أن ي�ون ثو�ھ حسنا و�علھ 

حسنة قال إن هللا جميل يحب ا�جمال الك�� بطر ا�حق وغمط الناس" وعن 

هللا عليھ وسلم: "ال يدخل  ��صعلقمة عن عبد هللا قال: قال رسول هللا 
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النار أحد �� قلبھ مثقال حبة خردل من إيمان وال يدخل ا�جنة أحد �� قلبھ 

 .القلبهو حل الك�� أن م ��لھ ع� ادل هذ "مثقال حبة خردل من ك��ياء

 والاشم��ازالنفور  -10

ال يـُْؤِمُنوَن  َوِإَذا ذُِكَر اهللَُّ َوْحَدُه اْمشََأزَّْت قـُُلوُب الَِّذينَ (:جل من قائلقال 

  ]45:الزمر[ )بِاآلِخرَِة َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ 

 قالھ ابن ،ذكر ابن ا�جوزي: فيھ ثالثة أقوال :أحدها : انقبضت عن التوحيد

قالھ أبو  ،قالھ قتادة. والثالث: نفرت ،ومجاهد . والثا�ي: استك��ت ،عباس

 .: نفرت وانقبضتتفس�� ا�جالل�ن ��وجاء جاج. والز  ،عبيدة

 القسوة  -11

ُمثَّ َقَسْت قـُُلوبُُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة َأْو ( �عا��:و  يقول تبارك
َها َلَما  َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يـَتَـَفجَُّر ِمْنُه األَنـَْهاُر َوِإنَّ ِمنـْ

َها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اهللَِّ َوَما اهللَُّ َيشَّقَُّق فَـ  َيْخرُُج ِمْنُه اْلَماُء َوِإنَّ ِمنـْ

 .]74 :البقرة[ )بَِغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ 

هـ : ملاذا ذكر ا�حق سبحانھ و�عا�� القلب ووصفھ 1419 -الشعراوي يقول 

حمة والعطف. بأنھ يقسو ولم يقل نفوسكم ألن القلب هو موضع الرقة والر 

وإذا ما جعلنا القلب كث�� الذكر � فإنھ يمت�� رحمة وعطفا. والقلب هو 

العضو الذي يحسم مشا�ل ا�حياة. فإذا �ان القلب �عمر باليق�ن وإلايمان 
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إذن فالقلب هو منبع اليق�ن ومصب ت�ون ف��ا خم��ة إلايمان. ف�ل جارحة 

ة والكفر �� القلب. فالقلب وكما أن إلايمان �� القلب فإن القسو  ،إلايمان

حينما ين��ى ذكر هللا يقسو ألنھ �عتقد أنھ ليس هناك إال ا�حياة الدنيا وإال 

املادة فيحاول أن يحصل م��ا ع�� أق��ى ما �ستطيع و�أي طر�قة فال تأ�ي 

ثم ال يفرط ف��ا أبدا أل��ا ��  ،إال بالظلم والطغيان وأخذ حقوق الضعفاء

ها. إنھ يجد إ�سانا يموت أمامھ من ا�جوع وال منت�ى حياتھ فال ��يء �عد

�عطيھ رغيفا. وإذا خرج إلايمان من القلب خرجت منھ الرحمة وخرج 

إلايمان من �ل ا�جوارح فلمحة إلايمان ال�ي �� اليد تخرج فتمتد اليد إ�� 

السرقة وا�حرام. وملحة إلايمان ال�ي �� الع�ن تخرج فتنظر الع�ن إ�� �ل ما 

حة إلايمان ال�ي �� القدم تخرج فال تم��ي القدم إ�� امل�جد أبدا حرم هللا. ومل

. ألنھ كما قلنا القلب مخزن إلايمان �� �ا تم��ي إ�� ا�خمارة وإ�� السرقةولك�

 ا�جسم .

فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم قَاِسَيًة ( و�قول عز وجل:
َم َعْن َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحظًّا ِممَّا ذُكُِّروا بِِه َوال تـَزَاُل َتطَِّلُع َعَلى ُحيَرُِّفوَن اْلَكلِ 

ُهْم َواْصَفْح ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ  ُهْم فَاْعُف َعنـْ ُهْم ِإال قَِليال ِمنـْ َخائَِنٍة ِمنـْ

 ]13 [املائدة: )اْلُمْحِسِننيَ 

َلِكْن َقَسْت قـُُلوبـُُهْم َوَزيََّن َهلُُم فـََلْوال ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسَنا َتَضرَُّعوا وَ (

 ]43:ألا�عام [ )الشَّْيطَاُن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
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َنًة لِلَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة ( لَِيْجَعَل َما يـُْلِقي الشَّْيطَاُن ِفتـْ

 ] 53[ا�حج : )قـُُلوبـُُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمَني َلِفي ِشَقاٍق بَِعيدٍ 

أََفَمْن َشرََح اهللَُّ َصْدرَُه ِلِإلْسالِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن َربِِّه فـََوْيٌل لِْلَقاِسَيِة (

 ]22:الزمر [ )قـُُلوبـُُهْم ِمْن ذِْكِر اهللَِّ أُولَِئَك ِيف َضالٍل ُمِبنيٍ 

َما نـََزَل ِمَن احلَْقِّ َوال َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اهللَِّ وَ (
َيُكونُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اَألَمُد فـََقَسْت 

ُهْم فَاِسُقونَ   ]16[ا�حديد : )قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري ِمنـْ

 الغلظة -12

َت َفظًّا َغِليَظ فَِبَما َرْمحٍَة ِمَن اهللَِّ لِْنَت َهلُْم َوَلْو ُكنْ ( يقول جل من قائل:
ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِيف  اْلَقْلِب النـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

 :[آل عمران )اَألْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اهللَِّ ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ 

نْ  ذكر الط��ي: ]159
ُ

ْو ك
َ
ِب } فإنھ �ع�ي أما قولھ : { َول

ْ
ل

َ
 الق

َ
ِليظ

َ
ا غ

ّ
ظ

َ
َت ف

 : ا�جا��
ّ
 .و�الغليظ القلب : القا��ي القلب غ�� ذي رحمة وال رأفة ،بالفظ

 ا�حسرة وا�حزن  -13

ضب أثبتت الدراسات العلمية ا�حديثة أن التوتر النف��ي والضغوط والغ

وقع حزن أو حسرة أو غضب نجد  ماو�لقلب ال�عت�� عوامل مدمرة ل�حة 

215                                                                                     ب�ن القرآن والعلم بالقلسرار أ



 الفصل الثالث: الصفات املذمومة

وا�حزن وا�حسرة يقول هللا  قهو محل القل ھأي أنالقلب  ��ا بليغا تأث��  ذلكل

يَأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُكونُوا َكالَِّذيَن  ( �� سورة آل عمران: �عا��تبارك و 
َكَفُروا َوقَاُلوا ِإلْخَواِ�ِْم ِإَذا َضَربُوا ِيف اَألْرِض أَْو َكانُوا ُغزًّى َلْو َكانُوا ِعْنَدنَا 

َماتُوا َوَما قُِتُلوا لَِيْجَعَل اهللَُّ َذِلَك َحْسرًَة ِيف قـُُلوهِبِْم َواهللَُّ ُحيِْيي َوُميِيُت  َما

ُ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ   .]156:آل عمران[)َواهللَّ

 ا�خازن :�ع�ي غما وتأسفا ��وجاء  ا�حسرة الندامة ع�� فوت املحبوب

 الغيظ -14

َظ قـُُلوهِبِْم َويـَُتوُب اهللَُّ َعَلى َمْن َيَشاُء َويُْذِهْب َغيْ ( يقول جل من قائل:

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ   .]15: التو�ة[ )َواهللَّ

زهرة التفاس�� �� تفس��ه  هـ)1394دمحم أحمد مصطفى(ت  ]60[أبو زهرةيقول 

{و�ذهب غيظ قلو��م} الضم�� �� قولھ غيظ قلو��م �عود إ��  :أل�ي زهرة

نصر مؤزر يدفع الباطل و�زهقھ، و�رفع الذين تحتاج صدورهم إ�� شفاء ب

ا�حق ويعليھ، والغيظ انفعال النفس باأللم من رؤ�ة الباطل عاليا وا�حق 

مستكينا أو مستخذيا، فإذا انتصر ا�حق وعال، ذهب ذلك الغيظ، 

 وارتاحت الضمائر املؤمنة. ،واستقامت النفس ع�� سواء الصراط

 البغضاء -15
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لَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُكْم ال يَأَيـَُّها ا( : عالجل و هللا قال 
يَْأُلوَنُكْم َخَباال َودُّوا َما َعِنتُّْم َقْد بََدِت اْلبَـْغَضاُء ِمْن أَفْـَواِهِهْم َوَما ُختِْفي 

 .]118 :آل عمران[ )ُصُدوُرُهْم َأْكبَـُر َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اآليَاِت ِإْن ُكْنُتْم تـَْعِقُلونَ 

(قد بدت البغضاء من أفواههم وما : هللا عز وجل قول  ��رشيد رضا أورد 

تخفي صدورهم أك��) أي قد ظهرت عالمات �غضا��م لكم من كالمهم، ف�ي 

لشد��ا مما �عوزهم كتما��ا، ويعز عل��م إخفاؤها، ع�� أن ما تخفي 

 .يض ع�� ألسن��م من الدالئل عل��اصدروكم م��ا أك�� مما يف

 ا�حمية  -16

يََّة اْجلَاِهِليَِّة ( �عا��:هللا قال  ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِيف قـُُلوهِبُِم احلَِْميََّة محَِ
فَأَنـَْزَل اهللَُّ َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسولِِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِنَني َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التـَّْقَوى 

 ]26: حالفت[) ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًماوََكانُوا َأَحقَّ هِبَا َوأَْهَلَها وََكاَن اهللَُّ 

 الهندي البخاري  لقنو��ا ]61[أبو الطيب: دمحم صديق خان: يقول 

فتح البيان �� مقاصد القرآن  �� من رجال إلاصالح إلاسالمي ،هـ)1307(ت

أي: اذكر وقت أن جعل {الذين كفروا �� قلو��م  {إذ جعل} :للقنو��

وا�حمية ألانفة يقال فالن ذو حمية  ،اوأصروا عل�� أضمروهاا�حمية} أي: 

 ،أي جعلوها ثابتة را�خة �� قلو��م ،أي : ذو أنفة وغضب وتك�� و�عاظم

قال مقاتل بن  ،{حمية ا�جاهلية} بدل من ا�حمية ،وا�جعل بمع�ى إلالقاء

ومقاتل بن حيان : قال أهل مكة : قد قتلوا أبناءنا وإخواننا  ،سليمان
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فتتحدث العرب أ��م قد دخلوا علينا ع�� رغم  و�دخلون علينا �� منازلنا

 ،والالت والعزى ال يدخلو��ا علينا فهذه ا�حمية �� حمية ا�جاهلية ،أنفسنا

 ال�ي دخلت �� قلو��م . 

 الوسوسة -17

 )الَِّذي يـَُوْسِوُس ِيف ُصُدوِر النَّاسِ (يقول �عا�� ذكره وجل شأنھ: 

 .]5:لناس[ا
نـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس بِِه نـَْفُسُه َوَحنُْن أَقْـَرُب إِلَْيِه ِمْن َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن وَ (

 ]16 :[ق)َحْبِل اْلَورِيدِ 

�ع�ي قلبھ { ونحن أقرب إليھ من حبل الور�د } وهو عرق خالط  :مقاتلقال 

هذه تدل . و ا�� أقرب إ�� القلب من ذلك العرق �عو  هللا تباركالقلب فعلم 

عند و�التحديد قلب إلا�سان مرتبط ب ��فكلتآلاية داللة وا�حة ع�� أن ا

 ��ملوجودة ا العقدة ا�جيبية الذي ينت�ي عندالعلوي  الور�دي منت�ى العرق 

و��  القلبكهر�ائية تنتشر ��  إشارات ا�م�تتولد  وال�يجدار الاذين الايمن، 

الذي يوجھ  ��ا �� مخ القلبأويعتقد كث�� من العلماء مستقلة عن الدماغ 

�ؤكد و  .العل�ياملحور  �� تفصيلھ سابقاكما ورد  �ل تصرفاتھ ��إلا�سان 

نزلت �� جذر قلوب  وأ��ا  ألامانةعن  هللا عليھ وسلم ص��حديث الن�ي هذا 

  رتبط بالعروق.امن املعلوم أن ا�جذر هو ما ف الرجال

 �شابھ القلوب -18
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ُمَنا اهللَُّ أَْو تَْأتِيَنا َوقَاَل الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن َلْوال يَُكلِّ ( :العهللا جل و  ل و قي

آيٌَة َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْثَل قـَْوهلِِْم َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهْم َقْد بـَيـَّنَّا 

{ �شا��ت قلو��م } أي تماثلت قلوب  .]118 :البقرة[)اآليَاِت ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ 

وألالسنة ترجمان  ،ادهؤالء وقلوب من قبلهم �� الع�ى والقسوة والعن

والقلب إذا استحكم فيھ الكفر والع�ى ال يجري ع�� لسان صاحبھ  ،القلوب

 الت ال تفيد.يلو�ع ،إال ما ين�ئ بالتباعد عن إلايمان من معاذير ال تجدي

 �شتت القلوب -19

يًعا ِإال ِيف قـًُرى ُحمَصََّنٍة أَْو ِمْن َورَاِء ُجدُ ( قال �عا��: ٍر ال يـَُقاتُِلوَنُكْم مجَِ
يًعا َوقـُُلوبـُُهْم َشىتَّ َذِلَك بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم ال  نَـُهْم َشِديٌد َحتَْسبـُُهْم مجَِ بَْأُسُهْم بـَيـْ

 ]14[ا�حشر:  )يـَْعِقُلونَ 

هـ : { بأسهم بي��م شديد تحس��م جميعا وقلو��م ش�ى } 460 -الطو��ي يقول 

اة معناه عداوة �عض هؤالء ال��ود لبعض شديدة وقلو��م ش�ى بمعاد

�عضهم لبعض أى ظاهرهم ع�� �لمة واحدة وهم متفرقون �� الباطن ( 

ذلك بأ��م قوم ال �عقلون ) �ع�ى ما فيھ الرشد مما فيھ ال�� . وقال مجاهد ( 

وإنما �ان قلوب من �عمل  ،وقلو��م ش�ى ) �ع�ي املنافق�ن وأهل الكتاب

وهو  ،حدودا�� ا�حق وا ،بخالف العقل ش�ى ال ختالف دواع��م وأهوا��م

 يدعو إ�� طاعة هللا والاحسان �� الفعل . لذيدا�� العقل ا
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الفخر الرازي: قولھ �عا��: {تحس��م جميعا وقلو��م ش�ى} �ع�ي يقول 

تحس��م �� صور��م مجتمع�ن ع�� ألالفة واملحبة، أما قلو��م فش�ى، ألن 

�ل أحد م��م ع�� مذهب آخر، و�ي��م عداوة شديدة، وهذا ��جيع 

وقولھ: {ذلك بأ��م قوم ال �عقلون} فيھ وجهان: ألاول  ،ن ع�� قتالهمللمؤمن�

ال �عقلون أن لون ما فيھ ا�حظ لهم والثا�ي أن ذلك �سبب أ��م قوم ال �عق

{تحس��م}  هـ :1224 -ابن �جيبة �قول و  قواهم . �شتيت القلوب مما يوهن

{وقلو��م  ،} أي: مجتمع�ن ذوي ألفة واتحادأي : املنافق�ن وال��ود {جميعا

. : وهذه حالة ا�جماعة املتخاذلة. قال ابن عطية} ؛ متفرقة ال ألفة بي��اش�ى

وموجب  ،قال القش��ي : اجتماع النفوس مع تنافر القلوب أصل �ل فساد

 ،والتساوي �� القصد ،والاش��اك �� الهمة ،واتفاق القلوب ،�ل تخاذل

افق�ن وال��ود �لھ . وما وصف بھ ا�حق �عا�� املنيوجب �ل ظفر وسعادة

و��جيع لقلو��م ع�� قتالهم. { ذلك } التفرق { بأ��م قوم  ،تجس�� للمؤمن�ن

وتتحد  ،وتطم�ن بھ قلو��م ،ح�ى �عرفوا ا�حق و�تبعوه ،ال �عقلون } شيئا

 ،لكن ملا جهلوا ا�حق �شتتت طرقهم ،و�رموا عن قوس واحدة ،�لم��م

 .و�شتتت القلوب حسب �شتت الطرق 

 يقع �� القلوب جهنم عذاب  -20

تأ�ل ال�حم  أي  ]7[الهمزة :  )الَِّيت َتطَِّلُع َعَلى األَْفِئَدةِ  (  يقول �عا�� :

ثم تقبل  ،ثم تك��ى �حما جديدا ،وا�جلود ح�ى يخلص حرها إ�� القلوب

 عليھ وتأ�لھ ح�ى يص�� إ�� من�لتھ ألاو�� .
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 القلب محل الف�ن -21

ُد  َنا ُمَحمَّ
َ
ث َنا ورد �� �حيح مسلم : َحدَّ

َ
ث َمْ�ٍ� َحدَّ

ُ
ِ ْبِن ن

َّ
 ْبُن َعْبِد ا�

اِلٍد 
َ

ُبو خ
َ
 َ�ْعِ�ى  -أ

اَن  ْيَماَن ْبَن َحيَّ
َ
ا ِعْنَد  -ُسل نَّ

ُ
اَل ك

َ
 ق

َ
ْيَفة

َ
اِرٍق َعْن ِرْ�ِ�ّ�ٍ َعْن ُحذ

َ
َعْن َسْعِد ْبِن ط

 ِ
َّ

ْم َسِمَع َرُسوَل ا�
ُ

ك يُّ
َ
اَل أ

َ
ق

َ
  -ص�� هللا عليھ وسلم-ُعَمَر ف

ْ
ُر ال

ُ
ك

ْ
اَل َيذ

َ
ق

َ
َن ف

َ
ِف�

ُجِل   الرَّ
َ
ْعُنوَن ِفْتَنة

َ
ْم �

ُ
ك

َّ
َعل

َ
اَل ل

َ
ق

َ
ْحُن َسِمْعَناُه. ف

َ
ْوٌم ن

َ
وا  ��ق

ُ
ال

َ
ْهِلِھ َوَجاِرِه ق

َ
أ

ِ�ىَّ  ْم َسِمَع النَّ
ُ

ك يُّ
َ
ِكْن أ

َ
 َول

ُ
ة

َ
َدق َياُم َوالصَّ  َوالّصِ

ُ
ة

َ
ال ُرَها الصَّ ّفِ

َ
ك

ُ
َك ت

ْ
اَل ِتل

َ
َجْل. ق

َ
-أ

  -ص�� هللا عليھ وسلم
ُ

ك
ْ

 َيذ
ُ
ْيَفة

َ
اَل ُحذ

َ
َبْحِر ق

ْ
ُموُج َمْوَج ال

َ
ِ�ى ت

َّ
َن ال

َ
ِف�

ْ
ُر ال

 ِ
َّ

 َسِمْعُت َرُسوَل ا�
ُ
ْيَفة

َ
اَل ُحذ

َ
ُبوَك. ق

َ
ِ أ

َّ
َت ِ�

ْ
ن
َ
اَل أ

َ
ا. ق

َ
ن

َ
ُت أ

ْ
ُقل

َ
ْوُم ف

َ
ق

ْ
َت ال

َ
ْسك

َ
أ

َ
ف

َحِص�ِ� ُعو « َيُقوُل  -ص�� هللا عليھ وسلم-
ْ

ا�
َ
وِب �

ُ
ُقل

ْ
� ال

َ
ُن َع�

َ
ِف�

ْ
ْعَرُض ال

ُ
ًدا �

 
ٌ
َتة

ْ
ك

ُ
ِكَت ِفيِھ ن

ُ
َرَها ن

َ
ك

ْ
ن

َ
ٍب أ

ْ
ل

َ
ىُّ ق

َ
 َسْوَداُء َوأ

ٌ
َتة

ْ
ك

ُ
ِكَت ِفيِھ ن

ُ
ِرَ�َ�ا ن

ْ
ش

ُ
ٍب أ

ْ
ل

َ
ىُّ ق

َ
أ

َ
ُعوًداف

 َما َداَمِت 
ٌ
ُه ِفْتَنة ُضرُّ

َ
 ت

َ
ال

َ
َفا ف ِل الصَّ

ْ
ْبَيَض ِمث

َ
� أ

َ
َبْ�ِن َع�

ْ
ل

َ
� ق

َ
ِص�َ� َع�

َ
ى ت َبْيَضاُء َح�َّ

ْرُض َوآلا 
َ
َمَواُت َوألا  السَّ

َ
ا َوال

ً
 َمْعُروف

ُ
 َ�ْعِرف

َ
ًيا ال ِ

ّ
وِز ُمَجخ

ُ
�

ْ
ال

َ
ا � ْسَوُد ُمْرَ�اد�

َ
ُر أ

َ
خ

ِرَب ِمْن َهَواُه 
ْ

ش
ُ
 َما أ

َّ
ًرا ِإال

َ
نَّ َبْيَنَك َوَ�ْيَ�َ�ا َباًبا ». ُيْنِكُر ُمْنك

َ
ُتُھ أ

ْ
ث  َوَحدَّ

ُ
ْيَفة

َ
اَل ُحذ

َ
ق

 
َ
ْسًرا ال

َ
ك

َ
اَل ُعَمُر أ

َ
َسَر. ق

ْ
ْن ُيك

َ
ًقا ُيوِشُك أ

َ
ل

ْ
اَن ُمغ

َ
ُھ �

َّ
َعل

َ
ِتَح ل

ُ
ُھ ف نَّ

َ
ْو أ

َ
ل

َ
َك ف

َ
َبا ل

َ
 أ

ا 
ً
ْو َيُموُت. َحِديث

َ
َباَب َرُجٌل ُيْقَتُل أ

ْ
ِلَك ال

َ
نَّ ذ

َ
ُتُھ أ

ْ
ث َسُر. َوَحدَّ

ْ
 َبْل ُيك

َ
ُت ال

ْ
ل

ُ
ُ�َعاُد. ق

ْسَوُد ُم 
َ
َبا َماِلٍك َما أ

َ
ُت ِلَسْعٍد َيا أ

ْ
ُقل

َ
اِلٍد ف

َ
ُبو خ

َ
اَل أ

َ
اِليِط. ق

َ
غ

َ
ْيَس ِباأل

َ
اَل ل

َ
ا ق ْرَ�اد�

َبَياِض 
ْ
 ال

ُ
ة و  ��ِشدَّ

ُ
�

ْ
َما ال

َ
ُت ف

ْ
ل

ُ
اَل ق

َ
وًسا.َسَواٍد. ق

ُ
اَل َمْن�

َ
ًيا ق ِ

ّ
املج�� :  ُز ُمَجخ
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ْدَرةا والاعتدال املائل عن الاستقامة
ُ

الصفا: جمع  .ملر�اد: املتغ�� سواده بك

 . الصفاة و�� ال�خرة امللساء

 القلب محل الذنوب -22

فيسود قلبھ فإن هو تاب صقل  ليصيب الذنبن الرجل إعن أ�ي هر�رة: (

. قال: وهو الر�ن الذي ذكره هللا �� القرآن �� قولھ : " كال رواه ال��مذي )قلبھ

]. وقال مجاهد :  14بل ران ع�� قلو��م ما �انوا يكسبون " [ املطفف�ن : 

ديث أن �� ا�ح وردوقد ثم يطبع.  ،القلب �الكف يقبض منھ ب�ل ذنب إصبع

 عنھ قال: قال  ،أصناف �عةالقلوب أر 
َّ

فعن أ�ي سعيد ا�خدري ر��ي ا�

 
َّ

هللا عليھ وسلم: " القلوب أر�عة: قلب أجرد فيھ مثل السراج  ص��رسول ا�

وقلب أغلف مر�وط ع�� غالفھ وقلب من�وس، وقلب مصفح. فأما  ،يزهر

وأما القلب ألاغلف فقلب  ،القلب ألاجرد فقلب املؤمن سراجھ فيھ نوره

وأما القلب  ،ر "، وأما القلب املن�وس فقلب املنافق عرف ثم أنكرال�اف

املصفح فقلب فيھ إيمان ونفاق فمثل إلايمان فيھ كمثل البقلة يمدها املاء 

ْ�ِن  ،ومثل النفاق فيھ كمثل القرحة يمدها القيح والدم ،الطيب
َ
ت فأي اِملدَّ

َبْت عليھ". 
َ
ل

َ
َبْت ع�� ألاخرى غ

َ
ل

َ
من�وس ؛ ليس عليھ ��يءأجرد : بمع�ى عاري غ

 لھ وجهانأي مصفح : أما  مقلوبأي 

 مع�ى
َّ

هذه القلوب فقال: ( وقولھ " قلب أجرد "  وقد بّ�ن ابن القيم رحمھ ا�

 ورسولھ
َّ

يھ فقد تجرد وسلم مما سوى ا�حق. و"ف ،أي متجرد مما سوى ا�

: فأشار بتجرده إ�� سالمتھ من ش��ات سراج يزهر" وهو مصباح إلايمان
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و�حصول السراج فيھ إ�� إشراقھ واستنارتھ بنور  ،لباطل وشهوات ال��ا

العلم وإلايمان، وأشار بالقلب ألاغلف إ�� قلب ال�افر، ألنھ داخل �� غالفھ 

 عن  ،وغشائھ
ً
فال يصل إليھ نور العلم وإلايمان، كما قال �عا��، حاكيا

  (ال��ود : 
ٌ

ف
ْ
ل

ُ
وُ�َنا غ

ُ
ل

ُ
وا ق

ُ
ال

َ
 ،هو الداخل �� غالفھو  ،وهو جمع أغلف )َوق

ف
َ
ف وأقل

ْ
 ع�� قلو��م، عقو�ة  ،كُقل

َّ
وهذه الغشاوة �� ألاِكّنة ال�ي ضر��ا ا�

ة ع�� القلوب َوَوقٌر ��  لهم ع�� رد ا�حق والتك�� عن قبولھ. ف�ي أِكنَّ

وع�ًى �� ألابصار، و�� ا�حجاب املستور عن العيون �� قولھ �عا�� :  ،ألاسماع

)  
ْ
َت ال

ْ
َرأ

َ
ا ق

َ
 َوإذ

ً
ِخَرِة ِحَجابا

َ
ِمُنوَن ِباآل

ْ
ِذيَن ال ُيؤ

َّ
َنا َبْيَنَك َوَ�ْ�َن ال

ْ
ُقْرآَن َجَعل

 
ً
را

ْ
اِ�ِ�ْم َوق

َ
ُهوُه َوِ�� آذ

َ
ْن َيْفق

َ
 أ

ً
ة ِكنَّ

َ
وِ�ِ�ْم أ

ُ
ل

ُ
� ق

َ
َنا َع�

ْ
 . َوَجَعل

ً
. فإذا ذكر )َمْسُتورا

� أ�حا��ا ع�� أدبار  ،لهذه القلوب تجر�د التوحيد وتجر�د املتا�عة
َّ
هم و�

 وأشار بالقلب املن�وس 
ً
كما قال  ،إ�� قلب املنافق -وهو املكبوب-نفورا

َسُبوا (�عا��: 
َ

َسُهْم ِبَما ك
َ

ْرك
َ
ُ أ َّ

َتْ�ِن وا�
َ
َناِفِق�َن ِفئ

ُ ْ
ْم ِ�� امل

ُ
ك

َ
َما ل

َ
. أي نكسهم )ف

�سبب كس��م وأعمالهم الباطلة. وهذا  ،وردهم �� الباطل الذي �انوا فيھ

 شر القلوب وأخب��ا، 
ً
 و�وا�� أ�حابھ، وا�حق باطال

ً
فإنھ �عتقد الباطل حقا

 املستعان. ،ويعادي أهلھ
َّ

وأشار بالقلب الذي لھ مادتان إ�� القلب الذي  فا�

حيث لم يتجرد ل�حق املحض  ،لم يتمكن فيھ إلايمان ولم يزهر فيھ سراجھ

 بھ رسولھ، بل فيھ مادة منھ ومادة من خالفھ
َّ

ون فتارة ي� ،الذي �عث ا�

. وا�حكم وتارة ي�ون لإليمان أقرب منھ للكفر ،للكفر أقرب منھ لإليمان

 .) للغالب وإليھ يرجع
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                        نتائج البحث

 البحث ئجنتا
 مما سبق ثالث نقا ط رئيسية:  �ستنتجيمكننا أن 

 القلب يدركو  الدماغ يخزن  -1

وهو  لدى إلا�سان وإلادراك  العقلوهو محل القلب هو ملك ألاعضاء 

تزال قيد  للتواصل دقيقة ومعقدة ال اتع�� آلياغ  املتحكم �� عمل الدم

 ذلكلومات كما �� حسب ورودها و عاملن �خز البحث حيث يقوم الدماغ بت

إذا أصيبت منطقة من الدماغ  ذلكولعن طر�ق ما �س�ي بالتغذية الراجعة 

أما القلب فيحمل  ،تلك املنطقة ��فإن إلا�سان يفقد املعلومات املخزنة 

�حظة معينة من  ��ألاساسية واملهمة إلنجاز عمل ما جميع املعلومات 

ستعملها إلا�سان ح�ى �والقص��ة ألامد  ذاكرتھ ا�خاصة �� الدماغ و�خز��ا

العمل املراد إنجازه  و�لما �ان القلب أك�� تواصال مع الدماغ وتمكن من �� 

العمل �ل ما �انت درجة إلاتقان  ااملعلومات الالزمة إلنجاز هذ استخراج

 . وهذا ما �سميھ ال��ك�� ��أك

 ع�� ش�ل إشاراتبصفة سريعة ب�ن القلب والدماغ هذه املعلومات  تنتقلو 

كهر�ائية تتنقل ع�� ا�حقل الكهرومغناطي��ي املنبعث بصفة قو�ة من 

ع�� ش�ل و  لك ع�� ا�جهاز العص�يوكذ الدماغالقلب و�صفة أقل من 

تخز�ن املعلومات القديمة  عند إلان��اء من هذا العمل �عادو  عصبية إشارات

املعلومات ا�جديدة املكتسبة من إنجاز هذا العمل ة ضاف�عد إالدماغ  ��
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                        نتائج البحث

 ف�لما حمل القلب واستخدم نفس املعلومات �ش�ل .انھتقإوخاصة كيفية 

فكما يتعود إلا�سان ع�� قيادة  فيھ. انطبعتو  دائم ومستمر �لما تر�خت

ألاخالق والعادات ا�حسنة  لكذكفع�� مزاولة ر�اضة معينة  السيارة أو

 فعند "وا�حلم بالتحلم إنما العلم بالتعلمتعود واملزاولة "القلب بال ��تنطبع 

القلب وتصبح  ����ا تنطبع لة معينة فإأمسب الارتباط وأمر ما أ تكرار

التفكر �� خلقھ و  ذكر هللا علينا جبتو خالطة لھ بصفة دائمة ولذا م

واملداومة ع�� العبادة  عليھ وسلم نبيھ ص�� هللا وإتباع سنةوصفاتھ 

وحيث أن �ل شيئ من  ھاإليمان و�خالطبيمتأل القلب  ح�ىبإخالص وخشوع 

 العصبية امل�ونة ملخ القلبا�خاليا بالقلب وخاصة تفك�� وعمل إرادي يمر 

 ير��ي هللا محالة مما الألاعمال ست�ون  ههذإن فباإليمان  امتألتإذا  ال�يو 

: إن ورد عن ا�حسن ابن ع�� ر��ي هللا عنھ مامصداق ا سبحانھ و�عا�� وهذ

إن إلايمان ما وقر �� القلب وصدقھ  إلايمان ليس بالتح�� وال بالتم�ي،

وقول  أن إلايمان عقد بالقلب،رحمھ هللا  عن ابن حزموكذالك ورد  العمل.

و�قول  باللسان، وعمل با�جوارح، يز�د بالطاعة و�نقص باملعصية.

�ان القلب عامر باليق�ن وإلايمان ف�ل جارحة ت�ون ف��ا الشعراوي : إذا 

 خم��ة إلايمان.

 للمسلم  قأو الفاسال�افر  زراعة قلب ةر و خط -2

��ا  �عا��ألاوصاف الدقيقة ال�ي  وصف هللا تبارك و لقد رأينا �� هذا البحث 

فح�ن املتلقي  إ��لصفات من الواهب بعض انقل القلب ل ذلكالقلب وك
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                        نتائج البحث

 ال�ي �� القلب آخر املعلومات املحملة من الدماغ أوموت الواهب يبقي 

متلقي قلبھ  ى أغلب من مات مقتوال ير فوثيقا بالقلب  ارتباطا ارتبطت

قيقا وعادة ما يصفھ وصفا د ھالذي قتلاملجرم مات ��ا وش�ل  ال�ي كيفيةال

�لما �ان إرتباط ال�خص بأمر ما كب��ا و  قد يؤدي إ�� إلقاء القبض عليھ

دنا ومن و جلب بصفة دائمة مثل من نحن وم�ان و الق ��ز�نھ جدا يتم تخ

�ل  �عتقد. هم ألا�خاص املحيطون بنا وما نفضلھ وما نحب وما نكره وما

  فاسقالأو  �افرالقلب قبل زراعة  الاستقصاءو �ستد�� التدقيق هذا

ي�ون بداية انحراف لھ عن جادة الطر�ق رغم أن  ال ىللمسلم املؤمن ح�

ولكننا رأينا أن ك��ة الذنوب تؤدي إ�� إلاقفال  �وفيق بدرجة أو�الهداية �� ت

  القلب. �وا�ختم ع�

  نزع ألاجهزة عن املتو�� دماغيا -3

 من  ��عت�بن�ع ألاجهزة عن املتو�� دماغيا،  آلان إلاجراءات املتبعة
ً
خطأ

ورد عن الدكتور عبد هللا آل عبد  حسب ما والطبية العلميةالناحية 

قيد يبقى إلا�سان ع�� القلب عمل فباستمرار  ركز ألاحساء.مدير م ،القادر

بقاء تلك  �عت�� اذلو يموت إلا�سان،  �توقفھو  حياةا�أساس فالقلب ا�حياة، 

فال ينب��  طاملا القلب �عمل رحمة هللاتحت وهو  ،ة املر�ض�حيا بقاءألاجهزة 

دام فما . قدره هللا عز وجل لھ لذيأجلھ ا ينق��يح�ى  عنھ ألاجهزةنزع 

قد �سبب مشا�ل أخري من حيث قتل النفس  فهذانزعها يؤدي إ�� الوفاة، 

إذ �عت�� وارثا وال  ال��كةخاصة با�حق ومن حيث ا�حقوق و  إالال�ي حرم هللا 
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حرمانھ من  جرأ ع��تكيف بنا نف ي��ك مالھ ما دام قلبھ ينبض با�حياة.

 �حيح البخاري فقد ورد �� قطع عملھ الصا�ح بتقر�ر ��اية أجلھ و  حقوقھ

ر��ي هللا عنھ أن رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم  أبو مو��ى ألاشعري  عن

 "
ً
 �حيحا

ً
 قال: "إذا مرض العبد أو سافر كتب لھ مثل ما �ان �عمل مقيما

، إال  �ال يتم نزع هذه ألاجهزة عن املتو� العالم الغر�ي ��و
ً
 إطالقا

ً
دماغيا

  ،بموافقة ذو�ھ
ً
ولها إجراءات  من املحكمة، ور�ما احتاج ذلك استئذانا

 إذا �ان القلب  �نزع ألاجهزة عن املتو� ى لقضاة ال ير بعض اطو�لة، ف
ً
دماغيا

 .�عمل
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 خالصةال
لنا مما ال  يثبت من الناحية القرآنية أو من الناحية العلمية سوآءامما تقدم 

ھ البشري مع الدورة الدمو�ة ال�خمة التا�عة ليدع مجاال للشك أن القلب 

عا�� الكفاءة، وال�ي �ستمر �� الذات التعقيد ا�خلوي الكب��، وذات ألاداء 

�� القوي الذي يؤثر  ومع املجال املغناطي��يعملها و�غذي��ا ل�امل ا�جسد 

وقد يتجاوز بصفة عامة  القلب�� �ل ما يحيط بو الدماغ بصفة خاصة

تتحكم ف��ا  ودحد، �� باملنظومة ال�ونية الكب��ة حولھ تأثر�ؤثر و لي محيطھ

مع  وتناسقالطاقة تارة، وتارة �عمل خارج حدود الزمان وامل�ان �� تنظيم 

 �انة الشر�فة لهذايؤكد امل �ل هذا ال�ون الفسيح نلمس حقائقھ آلان،

وليس مجرد م�خة بل  هو مركز ا�حياة �� إلا�سان لعضو العظيم الذيا

يس العكس كما �ان ولهو ملك ألاعضاء و�ؤثر ع�� خاليا الدماغ و�وجهها 

وأر�عمائة سنة  نجد أن القرآن الكر�م قد تن�ل من قبل ألفو  .سائدا

  وألاخالق محل العقل وإلادراك والفهم واملشاعر لقلب هو اأن  �بالتأكيد ع�

 و   ،ومحل القصد والعمد
ً
  لھ دورا

ً
إلايمان محل  وهو �� العلم والتعلم بارزا

 . �خصية إلا�سانصفات ال�ي �ش�ل غ�� ذلك من الو  والكفر

يجب فإن دورنا القرآن العظيم �ذا �وحيث أ�عم هللا سبحانھ و�عا�� علينا 

العلمية فحسب ولكن يجب أن  قديم املعلومةتتلقي أو يقتصر ع�� ال أن 

ا�� استقصا��ا من القرآن العظيم وتفس��ها وشرحها وتقر���ا  ذلكيتجاوز 
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 وغ�� مسلم�ن تخالط عقول الناس من مسلم�ن ح�ىبصفة علمية 

 �� 
ً
�� جميع  العلميةلثورة عصر ا �عت�� لذيا�حديث ا العصر اهذخصوصا

 .املجاالت

�� فهمنا أو ما أر�د لنا أن نفهمھ عن دور القلب  إعادة النظريجب  ذال

مجاال للشك أن  تدع القرآن العظيم من آيات ال�� ما ورد ب مستعين�ن

هذا  يماننا الرا�خ بأنمن إ اانطالقو  ياة �� إلا�سانالقلب هو مركز ا�ح

ما ب علمأ وهوالقلب �� إلا�سان خالق من�ل من عند خالق ألا�وان و  القرآن

علينا أن نبذل إذن يجب  .والذي علم إلا�سان ما لم يكن �علم ،خلق

الداخ�� �� ا�جامعات واملعاهد العلمية  ى املستو  �مجهودا عظيما ع�

هو  خطأ ماو�طر�قة علمية للعالم نثبت  ح�ىاملوجودة �� الدول إلاسالمية 

بناء ب إال ذلك لنا ىيتأ�لن و  ،من أنھ مجرد م�خة عليھ من فهم لدور القلب

وسائل وطرق علمية تجارب بمعاهد متخصصة وإنجاز قامة وإمخابر 

�ل هذه الصفات ال�ي �عتقد جازم�ن  �نقدم براه�ن علمية ع� ح�ى حديثة

�حق املأوردت �عضها ��  ةلألاسئ � من�ثكع��  نجيبو  ،بوجودها �� القلب

املعاهد  لا�خار�� � ى و املست �كما علينا أن ندعم ع� .هذا البحثالتا�ع ل

�س��ان  آلان أشواطا ال ى�حعت ط��ذا املوضوع وال�ي ق ةوا�جامعات املهتم

 .ال نضيع وقتا أك�� ىح� إليھلت ما توص �و�مكن البناء ع�هذا املجال  ����ا 

 مركز انھو  بينت هذه ألابحاث أن القلب يلعب دورا متم��ا فكما رأينا سابقا

وألاقدر ع��  ى قو هو ألا معا�جة املعلومات و�حوي نظام للتواصلو  تحليلل
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توزيع املعلومات بصفة دور�ة �� جسم إلا�سان فمع �ل نبضة يبعث القلب 

جميع ا�جسم بصفة عامة وإ�� الدماغ بصفة خاصة ع�� عدة  إ��برسائل 

آلان حظھ الوا��  ح�ى ىلم �عط لذياو  للقلب ا�حقل املغناطي��ي أهمهاطرق 

عن قلب واع ورابط وذو حس ��  ا�حقيقةوهذه  من الدراسة رغم أهميتھ.

فسوف �غ�� �ل وضعت �� سياق عل�ي ال�ي إذا و  ا�حقائق القرآنيةإحدى 

 ( �� سورة ا�جاثية: �عا��يقول هللا تبارك و  ��يء.
ُ
ْتل

َ
ِ ن

َّ
َك آَياُت ا�

ْ
وَها ِتل

ِمُنوَن 
ْ

ِ َوآَياِتِھ ُيؤ
َّ

ّيِ َحِديٍث َ�ْعَد ا�
َ
ِبأ

َ
َحّقِ ف

ْ
ْيَك ِبا�

َ
قرآن   ]6: ا�جاثية[ )َعل

ما �ان �� هذا  .�عقلھ؟ ال�يأين القلوب صر�ح وم�جزاتھ وا�حة لكن 

فم�ي ومن  خطأا�حكيم العليم وما �ان فيھ من البحث من صواب فمن هللا 

خطأه وأن  الع�� القدير أن يتجاوز ع�ي الشيطان الرجيم فأرجو من هللا

 وا�حمد � رب العامل�ن. .ذلكينفع بصوابھ ألامة إلاسالمية وهو القادر ع�� 

 .وهللا أعلم
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 ملحق: أسئلة للبحث
ا�حصول عليھ من معلومات وحقائق  استطعتالبحث �لما  ا�� هذ أوردت

 ا�� هذ ةرداو ال سئلةألا واضيع وامل أما عن القلب ح�ى آلان  اكتشافهاتم 

تمثل حقال خصبا للبحث العل�ي ع�� ضوء القرآن العظيم والسنة فق حامل�

تم تناولھ �� هذا البحث ولكن ال  وقد ي�ون من ضم��ا ما النبو�ة الشر�فة

أرجو من هللا الع�� لقدير أن و  من إشباعھ بحثا ح�ى يتم تأكيده  ذلكيمنع 

ر�قة علمية ال تدع مجاال للشك طب عل��ا يوفق�ي و�وفق جميع املسلم�ن للرد

 : عند املشكك�ن والضال�ن املضل�ن

 ؟�� إلا�ساننطلق امل�� �� القلب هل العقدة ا�جيبية ألاذينية   -1

  ؟الدماغ أم ��هل عملية الفهم تتم �� القلب   -2

 ذاكرة قص��ة أو طو�لة ألامد ؟  لقلبل هل -3

 هو مركز الكتمان ؟القلب  كيف ي�ون  -4

 الكسب والعمد �� إلا�سان ؟و  ز القرارالقلب هو مركهل    -5

 القلب لكشفعن كيف يمكننا فك شفرة إلاشارات الصادرة  -6

 ؟اهامحتو 

 ؟ الدماغكيف تؤثر الرسائل املنبعثة من القلب ع��    -7

من خالل  ب�ن القلب والعقل لعالقةكيف يمكننا توضيح ا -8

 ؟ التجارب العلمية
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 فات �عيدة أومسامن  بھ القلوب املحيطةهل يتواصل القلب مع  -9

 ؟قر�بة

التآلف  إ��للقلوب هل يؤدي التجاذب ب�ن املجاالت املغناطيسية  -10

 ؟ذلكوكيف يتم 

 ؟املحيطة بھالقلوب ا�خائفة  منال�جاع  تأثر قلبيهل  -11

ا�حقل املغناطي��ي و  كيفية تواصل ا�حقل املغناطي��ي لألرض ما -12

 للقلب

  ؟القلبو  بالصدر ى �� عالقة النفس والهو  ما  -13

 ؟راحة داخليةو  ن نأخذ نفسا عميقا نحس بطمأنينةملاذا ح�  -14

أن القلوب تطم�ن بالقرآن و�سكن  �تجر�ة �شهد ع� إقامة -15

 باملواعظ؟ 

 ت ؟مال عاألاخالق وامل حسن �� دور لقلب لهل  -16

ما وجھ املقارنة مع قلب من و  �� طبيعة قلب من �عطف و�رحم ما -17

 يرحم؟ ال

 كيف ينشرح الصدر  -18

 ؟  هل تز�د طاقة القلب وتنقص  -19

 لعالقة ب�ن القلب وعملية السمع والبصر ؟اما  -20

 ما�� عالقة القلب �عملية ا�حفظ وسرع��ا؟  -21
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مل�وت ا�حفظ مع قلوب أناس  امقارنة قلوب �عض  الذين أتو  -22

  ن�عادي

 ؟ حفظة القرآن العظيمماذا يم�� قلوب  -23

 تا�عة للقلب وهل هو رئيسها وملكها.  عضاءهل ألا  -24

 القلب مضغةمع�ى �ون  ما -25

 مص�ح ا�جس ص�ح إذا"بجهاز املناعة �� ا�جسم  عالقةلقلب لهل  -26

 �لھ"؟ وإذا فسد فسد ا�جسم �لھ

��  هاتحديد موضعلضوء حديث ألامانة  �كيف نقوم بتجر�ة ع� -27

 ؟بمخ القلب ذلكالقلب وما عالقة 

 القلب �عد إيمان صاحبھ  �ماذا يطرأ ع� -28

ن با� كيف يمكن أن نثبت علميا أن الدخول �� إلاسالم وإلايما -29

 .يفيد �� استقرار القلب 

مسلم�ن وأ�خاص من ديانات  أ�خاصإجراء دراسات ع�� قلوب  -30

 واجراء مقارنات مختلفة

ومقارنة ب�ن قلوب املؤمن�ن أو�� الطاعة والعصاة  إجراء دراسة -31

 ؟ املنافق�نو 

 ؟�لھ محسوس �� القلب وإلاقفال  هل ا�ختم والطبع  -32

 بالقلب؟ اوعالق��م  الشك والر�بة -33
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ْفِر َصْدًرا} ىمع� ماأو كيف ينشرح القلب بالكفر  -34
ُ

ك
ْ
َرَح ِبال

َ
 {ش

ما ورد �� و  القلبمن  الدم �خ سرعة ب�ن �� العالقة  ما -35

  عب؟ر وجف ووجل و القرآن من 

�خ الدم �� حالة ا�خوف هل بإم�اننا التخفيف من سرعة  -36

 ا�خوف؟من  ذلكيقلل وهل 

ه " إذ القلوب لدى زائلة عن أماك��ا. نظ�� أي قلوب يومئذ واجفة  -37

تق��ب من ا�حناجر  ح�ىهل القلوب تتحرك من أماك��ا  "ا�حناجر

  ؟�� حالة ا�خوف

 إزالة ا�خوف والغضب؟ �هل النوم ا�خفيف واملاء مساعدان ع� -38

� ع� ذلك �ل وتأث�� إلاضطجاعو الوقوف وا�جلوسو  الوضوء -39

 الغضب

 هل عضلة القلب تقسو أو تل�ن تبعا للتغ��ات النفسية؟  -40

 لغلظة القلب وقسوتھ؟ ياملع�ي الف��يائ ما -41

يؤكد جميع العلماء ع�� أن السبب ألاول للوفاة هو اضطراب نظم  -42

وما العوامل املساعدة ع�� عمل القلب، كيف �ستقر القلوب 

 ؟ذلك

 القلب؟  �ال�ح ع�و  ا�حقد وا�حسدو  درجة تأث�� الغل ما -43

 الك�� والتك��؟و  ما العالقة ب�ن القلب -44
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 ؟الفاجر � قلب�  م املث�� الكال كيف يؤثر  -45

 مع�ي أن تجد �� قلبك اشمأزازا ونفورا من �عض ألامور؟ ما -46

 ؟إلاثمو مالعالقة ب�ن القلب -47

ن غضب وقلق أو معاملة يؤدي �غ�� ا�حالة النفسية م كيف -48

 ضيق �� الصدر؟  ��إالسيئة  

 كيف تتم الوسوسة وهل للشيطان وسيلة للتواصل مع قلو�نا؟ -49

 ،فإن تاب  صقل م��ا،�� قلبھ نكتة سوداء إذا أذنب العبد نكت -50

ما مع�ي أن �سود القلب بك��ة  فإن عاد عادت ح�ى �عظم �� قلبھ

 ؟كيف يصبح �ال�وز مجخياو  الذنوب
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 المراجع

مركز  مدیرو العلماء فریق رئیس : مكارتيرولین  / األستاذ الدكتور ]1[

أستاذ محاضر  .یكیةالوالیات المتحدة األمر  –كالفورنیا ب القلبالبحث بمعهد 

بقسم الدراسات العلیا بجامعة كلیرمونت أستاذ زائر بقسم طب العائلة بجامعة 

أالباما ویتمتع بخبرة فریدة من نوعها حیث أنه بدأ حیاته المهنیة كمهندس 

لوجیا و اتصاالت بعدد من الشركات العمالقة مثل متوروال ومهندس تكن

على ماجستیر في مجال حاصل كذلك  ،NASA الصواریخ بمركز ناسا

زیاء اإلشعاعیة ثم حصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه في الطب حیث یالف

ریاضیات القلب ومدیر  لمدیر معهدأصبح یحتل منصب النائب األول 

البحوث بنفس المركز. وقد مكنته هذه التجربة المخضرمة من التوصل إلى 

لتحكم في نبضات القلب اختراعات فریدة من نوعها بینها أجهزة إلكترونیة ل

وتخفیف اإلجهاد النفسي والتحكم في المجال الكهرومغناطیسي للقلب لتخفیف 

التوتر العصبي عند مرضى القلب بحیث توفر بدیل عالجي لألدویة والتدخل 

   .الجراحي للقلب. كما یقود حالیًا عددًا من البحوث الدولیة في نفس المجال

: القلب  فیلم وثائقي باسمرة الوثائقیة من الجزی صورة لدماغ القلب ]2[

  مستودع الذكریات
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أعصاب الغدد «طبیب األعصاب الدكتور أرمور المختص في علم  ]3[

 .كندابأستاذ بكلیة الطب بجامعة مونتلایر  »الصماء

 نفس المصدر السابق مقطع في الخالیا العصبیة للقلب] 4[

 نفس المصدر السابق] 5[

  نفس المصدر السابق ]6[

 مؤلفة كتاب [جزیئات العاطفة]  كاندس بیرت الدكتورة ]7[

 ي للتنمیة االجتماعیة والنفسیةمالمعهد العال مدیر الباز كم الدكتور مجد ]8[

http://www.youtube.com/watch?v=5UkvJeZpXls 

مدیر مركز األمیر سلطان  عبد هللا بن عبد الرحمن آل عبد القادر ألستاذ ]9[

حائز على عدة شهادات دولیة  اء بالمملكة العربیة السعودیةللقلب في األحس

  وبتقدیرات ممتازة

فیلم  BBCقناة  تواصل القلب مع الدماغ عبر المجال الكھربائى] 10[
   "وثائقي باسم : " القلب مركز الذاكرة

 األستاذ في علم النفس التحلیلي في جامعة كیل بأریزونا كاري اشوارتز] 11[
Gary E. Schwartz, PhD, is Professor of Psychology, 
Surgery, Medicine, Neurology and Psychiatry at the 
University of Arizona. He is also Director of the Center for 
Frontier Medicine in Biofield Science and Director of the 
Human Energy Systems Laboratory, both at the 
University of Arizona. He is the co-author (with Linda 
Russek) of The Living Energy Universe (Hampton Roads 
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Publishing, 1999, soon to be re-released; reviewed in 
NEXUS 7/04), and co-author (with William L. Simon) of 
The Afterlife Experiments (Pocket Books, 2002; reviewed 
in NEXUS 9/04) and The G.O.D. Experiments (Atria 
Books, 2006).  

 نفس المصدر السابق ذبذبات القلبتبعا لذبذبات الدماغ  تغیر ]12[

 نفس المصدر السابق ]13[

 « Studying Heart Memory» ."دراسة ذاكرة القلب"]14[

(www.cumc.columbia.edu) 

طبیب أمراض عصبیة و  ال أستاذ في العلوم النفسیةاألستاذ بول بیرس ]15[

 The Hearts“كتاب: شفرة القلب مؤلف   ايو اوقلبیة من جامعة ه

Code”" 
Paul Pearsall, PhD, is a Clinical Professor at the 
Department of Nursing, University of Hawaii. He is the 
author of over 200 professional articles and 15 
international best-selling books including The Heart's 
Code (Broadway Books, 1998). 
The Heart's Code: Tapping the Wisdom and Power of Our 
Heart Energy, New York, Broadway Books, 1998. 

أس أستاذ بجامعة كالیفورنیا في سان دییغو تر  الدكتور جاك كوبالند ]16[ 

عاما ومعروف جیدا  33برنامج جراحة القلب في جامعة والیة أریزونا لمدة 

كتب أكثر  الرئة مؤسس الجمعیة الدولیة للقلب.و  بعمله الرائد في زراعة القلب

أنجز أكثر من  الوطنیة والدولیة. قدمت في مئات المؤتمراتو  بحثا 420من 
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  reoperations تخصص لعدة سنوات في ،عملیة قلب مفتوح 10.000

 50و عملیة زراعة قلب 850الحاالت ذات الخطورة العالیة قام بأكثر من و 

 قلوب اصطناعیة. زراعة 350أكثر من و  ،عملیة زراعة قلب ورئة

بارز  بقل وجراح بریطاني مصريأستاذ السیر مجدي حبیب یعقوب  ]17[

قبطیة لعائلة  بمصر بمحافظة الشرقیة ببلبیس 1935 نوفمبر 16ولد في 

وتعلم في  بجامعة القاهرة. درس الطب أسیوطتنحدر أصولها من  أرثوذكسیة

 بمستشفى الصدر بلندنلیعمل  1962في عام  بریطانیاثم انتقل إلى  شیكاغو

 1969(من  مستشفى هارفیلدثم أصبح أخصائي جراحات القلب والرئتین في 

). عین 1992) ومدیر قسم األبحاث العلمیة والتعلیم (منذ عام 2001إلى 

. واهتم بتطویر تقنیات 1986أستاذًا في المعهد القومي للقلب والرئة في عام 

قام بعملیة نقل قلب  1980. في عام 1967جراحات نقل القلب منذ عام 

 فيقلب إلیه مریض نقل عمر والذي أصبح أطول  دریك موریسللمریض 

. من بین المشاهیر الذین 2005على قید الحیاة حتى یولیو ا إذ بقي أورب

الملكة . ومنحته إریك موركامباني البریط الكومیديأجرى لهم عملیات كان 

ویطلق علیه في االعالم  1966في عام  لقب فارس إلیزابیث الثانیة

 البریطاني لقب ملك القلوب

عمر عبدالعز�ز مو��ي نائب مدير جامعة الر�اط �� ا�خرطوم  ألاستاذ] 18[

 يصور قلبھ 
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قناة  ع�� 2013يناير سنة  29يوم  ذلكن عن ويعل �� اليقظة واملنام

  ��الشروق 

     برنامج مقار�ات.

http://www.youtube.com/watch?v=Sgd2gOHeidw 

 دراسة حول التفاؤل:   ]19[

      http://www.medicalnewstoday.com/articles/275436.php 

عملت لمدة عشرین عامًا في مركز  المعالجة النفسیة لیندا ماركس  ]20[

 لزراعة القلب  
Linda Marks, THE POWER OF THE HEART, 
www.healingheartpower.com, 2003. 
The Power of the Soul-Centered Relationship, 
HeartPower Press, 2004 

  الدكتورة لیندا روسك ]21[
Linda G. Russek, PhD, is an Assistant Clinical Professor 
of Medicine at the University of Arizona and Director of 
The Heart Science Laboratory of The Heart Science 
Foundation in Tucson, Arizona. She has co-authored 
more than 40 papers as well as the book, The Living 
Energy Universe (with Dr Gary Schwartz; see above). 
Editor's NotePaul Pearsall, Gary E. Schwartz, Linda G. 
Russek, Organ Transplants and Cellular Memories, 
Nexus Magazine, April - May 2005. 
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 موثقة عشر حاالت زراعة قلب  ]22[ 
[QUAND L’AUTRE VIT EN SOI…Greffe d’organe et 
mémoire cellulaire Cet article du Nexus n° 39 il a été à 
l’origine publié sous le titre  :Changements de 
personnalité chez les transplantés du cœur faisant écho à 
celle de leur donneur”   publié dans le Journal of Near-
DeathStudies, vol. 20, n° 3, printemps 2002    Traduction : 
Christelle Guinot 
Pearsall P, Schwartz GE, Russek LG, Changes in heart 
transplant recipients that parallel the personalities of their 
donors, School of Nursing, University of Hawaii, 

 لیر سیلفیا ك ]23[

http://www.youtube.com/watch?v=OIDwRnBcrGw  

 )10/4/2008جر�دة دي�� ميل (سوني غراهام  ]24[

 : القلب مستودع الذكریات فیلم وثائقي باسمالجزیرة الوثائقیة  :جیم حالة ]25[

 بیل ووهي    ]62[

http://www.youtube.com/watch?v=OIDwRnBcrGw     

 نفس المصدر السابقدانیال حالة ] 72[

 نفس المصدر السابق ]28[

 الكاتبة الفرنسیة شارلوت فاالري] القلب المجهول 29[
De Cœur inconnu, Le Cherche midi (2011) 
(ISBN 9782749121277 

 
242                                                                                        ب�ن القرآن والعلم بالقلسرار أ 

http://www.youtube.com/watch?v=OIDwRnBcrGw
http://www.youtube.com/watch?v=OIDwRnBcrGw
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=De_C%C5%93ur_inconnu&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cherche_midi
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782749121277


                                                                 املراجع                

امج الجامع التاريخي (برنمن علماء التفسير 
 :ن الكريم )لتفسير القرآ

كبير) للرازي (ت مفاتيح الغيب ( التفسير ال ]33[
 هـ).606

أبو عبد هللا، محمد بن عمر بن الحسین، فخر الدین الرازي،. : المؤلف 

 مفسر متكلم أشعري من أئمة الشافعیة. 

 نبذة عن الكتاب:

من أشهر التفاسیر التي تصنف ضمن التفسیر بالرأي، اعتنى فیه المؤلف 

في الحدیث عن  ببیان التناسب بین اآلیات والسور، وفیه استطراد وتوسع

العلوم الكونیة والمسائل الكالمیة والفلسفیة والفقهیة وغیرها. كما یتضمن ردودا 

على الفرق والنحل والمذاهب كالمعتزلة والفالسفة وغیرهم. كما أنه یضم 

 استنباطات دقیقة مفیدة. 

فجاء شهاب الدین الخوبي الدمشقي (ت  ،ومن المعروف أن الرازي لم یكمله

هـ ) 727ثم جاء بعده نجم الدین القمولي (ت  ،كمل قسما منههـ ) وأ639

طبع ببیروت، دار دون أن یتمیز األصل من التكمل.  ،فأتمه إلى األخیر

 م1997 -هـ1418الكتب العلمیة، الطبعة األولى 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (ت ] 34[
 هـ).310
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بة الى طـبـرسـتان، شیخ أبو جعفر، محمد بن جریر الطبري نس المؤلف:

 المفسرین. 

 نبذة عن الكتاب:

من أجل التفاسیر وأشهرها قال النووي : " أجمعت األمة على أنه لم یصنف 

مثل تفسیر الطبري ." وهو عبارة عن موسوعة جامعة لتراث التفسیر في 

وهذا الكتاب من أوثق وأقدم ما دون في التفسیر  القرون الثالثة األولى.

قال عنه اإلمام السیوطي: "وكتابه أجل التفاسیر وأعظمها فإنه  بالمأثور،

یتعرض لتوجیه األقوال وترجیح بعضها على بعض، واإلعراب واالستنباط 

طبعة  طبع طبعات كثیرة من أهمها: مین".فهو یتفوق بذلك على تفاسیر األقد

 هـ.1373مكتبة البابي الحلبي في ثالثین جزءًا عام 

من  28مة أحمد محمد شاكر، وصل فیها إلى اآلیة وطبعة بتحقیق العال

وطبعة بتحقیق  هـ.1388و هـ1374رت بین السنوات سورة إبراهیم، وصد

الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث 

 هـ.1422والدراسات العربیة واإلسالمیة بدار هجر، الطبعة األولى 

سير البن الجوزي (ت زاد المسير في علم التف ]35[
 هـ). 597

أبو الفرج، عبد الرحمن بن الجوزي مؤرخ حافظ محدث مفسر  المؤلف:

 واعظ فقیه من علماء الحنابلة، ونسبته إلى محلة بالبصرة تسمى محلة الجوز. 

 نبذة عن الكتاب:
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ٌص ألقوال المفسرین من المتقدمین  وهو كتاب متوسط في التفسیر جامع ُملخِّ

 والمسائل الفقهیة واللغویة. ،ویتعرض للقراءات ،یرجح أحیاناوغیرهم. وقد 

 هـ.1404 ،طبع ببیروت، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة

 هـ). 200تفسير يحيى بن سالم (ت  ]36[

یحیى بن سالم، بن أبي ثعلبة التیمي البصري، ثم اإلفریقي.  المؤلف:

التابعین وروى  مفسر، فقیه، حافظ، محدث، لغوي. أدرك نحو عشرین من

 عنهم. 

 نبذة عن الكتاب:

م، بمنهج جامع بین من أقدم الكتب المستوعبة لتفسیر جمیع آیات القرآن الكری

طبع جزء منه (من النحل إلى الصافات) ببیروت، بتحقیق هند  األثر والنظر.

م. وهي النسخة المعتمدة في 2004 -هـ1425شلبي، الطبعة األولى 

 "الجامع".

 ) 1418الشعراوي(تتفسير  ]37[

محمد متولي الشعراوي، من مشاهیر علماء مصر ودعاتها في  المؤلف:

 العصر الحدیث. 

 نبذة عن الكتاب:

هو عبارة عن خواطر للشیخ رحمه هللا تعالى في تدبره لكتاب هللا تعالى، أذیع 

ة، طبع منه من سورة الفاتحة إلى سورة ونیفي عدة قنوات إذاعیة وتلفزی

م، أخبار الیوم، قطاع الثقافة. وهي النسخة المعتمدة 1991ة األحزاب، سن
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في "الجامع" باستثناء سور: الفاتحة والبقرة وآل عمران، فإنها حملت من 

 الشبكة.

 ) 333تأويالت أهل السنة للماتريدي ( ت  ]38[

أبو منصور، محمد بن محمد بن محمود الماتریدي السمرقندي  المؤلف:

 م المتكلمین) وٕالیه نسبة الماتریدیة. الحنفي، الملقب ب( إما

 نبذة عن الكتاب:

هو كتاب في تفسیر القرآن قال عنه الشیخ عبد القادر في الجواهر المضیئة : 

"وهو كتاب ال یوازیه فیه كتاب بل ال یدانیه شيء من تصانیف من سبقه في 

طبع بتحقیق فاطمة یوسف الخیمي، مؤسسة الرسالة ناشرون،  ذلك الفن".

م. وهي النسخة المعتمدة في 2004 -هـ1425وت، الطبعة األولى بیر 

 "الجامع".

السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني  ]39[
 كالم ربنا الحكيم الخبير

أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن محمد الخطیب الشربیني،  المؤلف:

 ة بمصر. من فقهاء الشافعیة والشربیني نسبة إلى شربین الغربی ،مفسر

 نبذة عن الكتاب:

اقتصر فیه المؤلف على أرجح األقوال وٕاعراب ما یحتاج إلیه عند السؤال، 

وترك التطویل بذكر أقوال غیر مرضیة وأعاریب محلها كتب العربیة، وحیث 

ذكر فیه شیئًا من القراءات فهو من السبع المشهورات، وقد یذكر بعض أقوال 
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 أّولها. ىا ولكن بصیغة قیل لیعلم أن المرضدهوأعاریب لقّوة مداركها أو لورو 

 م.2004 -هـ 1425طبع ببیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى 

 هـ) 505تفسير أبي حامد الغزالي (ت  ]40[
 أبو حامد الغزالي، شیخ اإلسالم.  المؤلف:

هو رسالة جامعیة لنیل دبلوم الدراسات العلیا  نبذة عن الكتاب:
الدراسات اإلسالمیة، أعدها الباحث محمد الریحاني تحت  (الماجستیر) في

إشراف الدكتور الشاهد البوشیخي، بجامعة سیدي محمد بن عبد هللا، كلیة 
وقد جمع الباحث في هذه  م.1997فاس المغرب، اآلداب والعلوم اإلنسانیة ب

 الرسالة أقوال الغزالي في التفسیر من كتبه المطبوعة.
 شيد رضالر تفسير المنار] 41[

محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین، البغدادي  المؤلف:

األصل، الحسیني النسب، عالم بالحدیث والتفسیر واألدب ولتاریخ. من كبار 

الزم الشیخ محمد  ،الدعاة إلى الجدید واإلصالح، وصاحب مجلة" المنار"

 هـ)1354(ت عبده وتتلمذ له. 

 نبذة عن الكتاب:

امة التي كتبت في أوائل هذا القرن، توفاه هللا قبل أن یكمله، من التفاسیر اله

من سورة یوسف. وقد فسره على المذهب  52وصل في تفسیره إلى اآلیة 

 1999 -هـ  1420طبع بدار الكتب العلمیة  ة.السني المستمد من الحنبلی

م، وخرج آیاته وأحادیثه وشرح غریبه إبراهیم شمس الدین. وهي النسخة 

 ة في "الجامع".المعتمد
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العذب النمير من مجالس الشنقيطي (ت  ]42[
 هـ) في التفسير 1393

 جمع: خالد السبت. –

الشنقیطي، محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر  المؤلف:

انیا، ولد وتعلم بها، ثم استقر تجكني مفسر، من علماء شنقیط بموریال

 هـ 1367بالسعودیة من سنة 

هي دروس في التفسیر ألقاها الشیخ الشنقیطي في  :نبذة عن الكتاب

 واعتنى بها وعلق علیها خالد بن عثمان السبت. أماكن متعددة، جمعها

م. 2003هـ 1424وطبعت بدار ابن القیم ودار ابن عفان الطبعة األولى 

 وهي النسخة المعتمدة في "الجامع".

هـ) في 898جهود اإلمام القرافي (ت  ]43[
 التفسير 

أبو العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن بن عبد هللا شهاب  ،لف:المؤ

 المشهور بالقرافي، فقیه، أصولي، مفسر، من علماء المالكیة.  ،الدین

 نبذة عن الكتاب:

عبارة عن رسالة قدمت للمناقشة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في الدراسة  هو

الشاهد  الدكتور اإلسالمیة، أعدها الباحث إدریس مسكین تحت إشراف

بجامعة سیدي محمد بن عبد هللا، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة  ،البوشیخي

248                                                                                        ب�ن القرآن والعلم بالقلسرار أ 



                                                                 املراجع                

 1999هـ /  1421-1420المغرب. السنة الجامعیة  ،بظهر المهراز بفاس

 م. 2000-

لما تضمنه من السنة وآي  الجامع ألحكام القرآن والمبين ]44[

 هـ). 671الفرقان للقرطبي (ت 

د هللا، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي، أبو عب المؤلف:

 األنصاري الخزرجي األندلسي المالكي، من كبار المفسرین، محدث، فقیه.

 نبذة عن الكتاب:

هذا الكتاب من أجمع ما صنف في أحكام القرآن، ولم یقتصر علیها. بل 

شرح سائر اآلیات.مع عنایة بأسباب النزول، القراءات، واللغات ووجوه 

واالستشهاد بأشعار  ،وبیان غریب األلفاظ ،وتخریج األحادیث ،اإلعراب

طبع عدة  العرب وعرض أراء الفقهاء وأقاویل المفسرین، مع النقد والرد.

م بمصر وآخرها طبعة رابطة العالم اإلسالمي 1933طبعات أولها عام 

 م.2006هـ 1427

 هـ). 911للسیوطي (ت  الدر المنثور في التفسير بالمأثور ]45[

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جالل الدین السیوطي، حافظ  المؤلف:

 مؤرخ محدث مفسر أدیب. 

 نبذة عن الكتاب:
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اقتصر فیه على جمع ما ورد عن الصحابة والتابعین في التفسیر، وضم لها 

ما ورد فیها من األحادیث المخرجة من كتب الصحاح والسنن وبقیة كتب 

مقتصرا على متن الحدیث. كل ذلك  ،ید لالختصاروحذف األسان ،الحدیث

طبع ببیروت، دار  ن غیر تعقیب أو تصحیح أو ترجیح. على سبیل السرد م

 م.2000 -هـ1421الكتب العلمیة الطبعة األولى 

  هـ).450النكت والعيون للماوردي (ت ] 46[

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري، القاضي،  المؤلف:

ألصولي، المفسر، األدیب. والماوردي نسبة إلى بیع ماء الورد. الشافعي، ا

سكن بغداد وولي القضاء في بلدان كثیرة. یقال إنه كان یمیل إلى مذهب 

 االعتزال في بعض المسائل، وال یوافقهم في جمیع أصولهم. 

 نبذة عن الكتاب:

یقول الماوردي في بیان مقصده ومنهجه: "جعلت كتابي هذا مقصورا على 

تأویل ما خفي علمه وتفسیر ما غمض تصوره وفهمه، وجعلته جامعا بین 

طبع بتحقیق  وموضحا عن المؤتلف والمختلف...".أقاویل السلف والخلف، 

خضر محمد خضر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بدولة الكویت، مطابع 

 م.1982هـ 1402مقهوي، الطبعة األولى: 

للزمخشري(ت  الكشاف عن حقائق التأويل ]47[
 هـ). 538
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أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي، جار  المؤلف:

هللا، والزمخشري نسبة إلى زمخشر من قرى خراسان. إمام عصره في اللغة 

 والنحو والبیان والتفسیر. 

  نبذة عن الكتاب:

ویة. وهو غتفسیٍر یكشف عن وجوه اإلعجاز القرآني البالغیة، واألسلوبیة، والل

بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ـ مصر  ،طبع أشهر تفاسیر المعتزلة.

 م.1966هـ ـ 1385سنة 

نظم الدرر في تناسب اآليات والسور للبقاعي (ت  ]48[
 هـ). 885

باط بن علي، برهان  المؤلف: أبو الحسن إبراهیم بن عمر بن حسن الرُّ
، والبقاعي نسبة إلى البقاع في الدین البقاعي، مفسر، مؤرخ، محّدث، أدیب

 لبنان. 
 نبذة عن الكتاب:

تفسیر نفیس لمعاني القرآن الكریم، مع اعتناء خاص ببیان وجوه التناسب بین 
 مطبوع.سوره. آیات القرآن الكریم و 

 هـ). 373بحر العلوم للسمرقندي (ت ] 49[

أبو اللیث، نصر بن محمد بن بن أحمد، السمرقندي، الملقب  المؤلف:

 بإمام الهدى، مفسر، محدث، صوفي من أئمة الحنفیة. 

كتاب جامع بین التفسیر بالمأثور والمعقول، غیر أن  نبذة عن الكتاب:

الغالب علیه نصوص مرویة في التفسیر، قال فیه حاجي خلیفة: "وهو كتاب 
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 ،طبع ببیروت بتحقیق محمود مطرجي، دار الفكر مشهور، لطیف مفید".

 م.1997 -هـ 1418الطبعة األولى 

 هـ) 660تفسير القرآن للعز بن عبد السالم (ت  ]50[

العز بن عبد السالم، السلمي الدمشقي الشافعي . سلطان  المؤلف:

 العلماء، من فقهاء الشافعیة المجتهدین. 

 نبذة عن الكتاب:

طبع بتحقیق  كتاب (النكت والعیون) للماوردي. هذا الكتاب مختصر جید ل

هـ 1416الوهیبي، في ثالث مجلدات، دار ابن حزم، ببیروت الدكتور عبد هللا 

بنفس  ،ثم طبع مجردا عن الهوامش والتعلیقات في مجلد واحد م.1996 -

 م.2003 -هـ1422الدار، الطبعة األولى: 

هـ) وأتمه جالل 864بدأه جالل الدین الَمحلِّي ( تفسير الجاللين ]51[

 هـ) 911الدین السیوطي (ت 

ن أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أحمد، جالل الدین محمد ب المؤلف:

مفسر، أصولي، من فقهاء المالكیة.قال عنه السخاوي:" كان إماما.  ،المحلي:

عالمة محققا نظارا مفرط الذكاء صحیح الذهن". عبد الرحمن بن أبي بكر بن 

 محمد جالل الدین السیوطي حافظ مؤرخ محدث مفسر أدیب. 

ر الجاللین) كتاب في تفسیر القرآن الكریم بدأه ( تفسی نبذة عن الكتاب:

المحلي ولم یكمله، فأتمه جالل الدین السیوطي على نمطه، فسمي ( تفسیر 
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الجاللین). وهو مع صغر حجمه كبیر المعنى قیل بأنه لب لباب التفاسیر. 

وشرح الجاللین لمحمد بن محمد الكرخي وهو كبیر في مجلدات سماه ( 

 البدرین). مجمع البحرین ومطلع

الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (ت  ]52[
  هـ).875

أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، مفسر من  المؤلف:

 كبار علماء الجزائر وصلحائها. 

تفسیر أثري مختصر من تفسیر ابن عطیة الذي  نبذة عن الكتاب:

علیه، غیر أن شخصیته حاضرة  یعتبره ابن خلدون عصارة التفاسیر المتقدمة

في هذا التفسیر بما أورده من التعقیبات والترجیحات بالنسبة البن عطیة 

وغیره من المفسرین، كما أنه اعتنى بالناحیة التربویة بالتركیز على مواعظ 

في المطبعة  1327القرآن. طبع أكثر من مرة: طبعة قدیمة في الجزائر سنة

یق، ذیل بمعجم مختصر للمؤلف في شرح غریب الثعالبیة دون عنایة أو تحق

وله طبعة أخرى قدیمة بعنایة محمد  بعض ألفاظ القرآن وطبع بآخر التفسیر.

 م.1905بن المصطفى ابن الخوجة بالجزائر سنة 

المؤسسة الوطنیة  –وله طبعتان حدیثتان: األولى بتحقیق عمار الطالبي 

بیروت سنة  –تبة العصریة المك –للكتاب والثانیة بتحقیق محمد الفاضلي 

 هـ.1417

 هـ). 1387في ظالل القرآن لسيد قطب (ت  ]53[
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قطب، سید بن قطب بن إبراهیم، كاتب عالم بالتفسیر، من كبار  المؤلف:

المفكرین اإلسالمیین واألدباء في مصر في الثلث الثاني من القرن العشرین 

 ومن شهداء النهضة اإلسالمیة الحدیثة. 

كتاب الظالل من أهم كتب التفسیر في العصر  اب:نبذة عن الكت

الحدیث، أبان فیه عن معاني القرآن الكریم بلغة راقیة وأسلوب رفیع، 

مستخلصا منه ما یجلي شمولیة المنهج اإلسالمي وقوته، ومستخلصا منه ما 

في تمثل اإلسالم والدعوة  یمكن تسمیته بالهدى المنهاجي الذي یفید المسلم

واهیة الواردة ال عن نقده لكثیر من األفكار المنحرفة واألخبار الهذا فض إلیه. 

 وقد طبع الكتاب طبعات كثیرة. في مصادر التفسیر.

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لزكريا  ]54[
 هـ) 926األنصاري (ت 

أبو یحیى، زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنصاري المصري  المؤلف:

 الم. الشافعي شیخ اإلس

یعد كتابه من أهم ما كتب في اإلجابة عن مشكالت  نبذة عن الكتاب:

طبع بتحقیق الشیخ محمد علي الصابوني، دار القرآن الكریم،  القرآن الكریم.

 هـ.1403بیروت، الطبعة األولى 

 هـ). 774تفسير القرآن العظيم البن كثير (ت  ]55[

بن كثیر القرشي  ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر المؤلف:

 الدمشقي، عماد الدین، مؤرخ مفسر محدث، من فقهاء الشافعیة. 
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من أهم كتب التفسیر بالمأثور، مع وجازة لفظه  نبذة عن الكتاب:

وشمول معانیه، وقد تلقته األمة بالقبول قدیما وحدیثا، واشتهر عند العامة 

إن تفسیر والخاصة. قال أحمد شاكر في اختصار لهذا التفسیر : وبعد ف

وأجودها وأدقها بعد تفسیر إمام  ،الحافظ ابن كثیر أحسن التفاسیر التي رأینا

طبع طبعات كثیرة من أحسنها طبعة دار فسیرین أبي جعفر الطبري". الم

طیبة للنشر والتوزیع. بتحقیق : سامي بن محمد سالمة. الطبعة : الثانیة 

 م. 1999 -هـ 1420

لقرآن لمحمود النيسابوري إيجاز البيان عن معاني ا ]56[
 هـ). 553(ت 

أبو القاسم نجم الدین محمود بن أبي الحسن بن الحسین الملقب المؤلف:

 بـ"بیان الحق" النیسابوري، مفسر فقیه متفنن فصیح 

ضمنه المؤلف خالصة ما صنف في غریب القرآن  نبذة عن الكتاب:

الغرب ر طبع بتحقیق الدكتور حنیف بن حسن القاسمى دا ومعانیه.

وطبع بتحقیق الدكتور علي بن سلیمان العبید،  هـ.1415اإلسالمى، بیروت 

وهي النسخة المعتمدة في  م. 1997 -هـ1418، الطبعة األولى مكتبة التوبة

 البرنامج.

 هـ). 880اللباب في علوم الكتاب البن عادل (ت  ]57[

اني، أبو حفص عمر بن علي الدمشقي ابن عادل، الحنبلي النعم المؤلف:

 فقیه، مفسر. ال توجد له ترجمة وافیة. 
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قّدم له المؤلف بكلمات قلیلة جدا فقال ".. وبعد فهذا  نبذة عن الكتاب:

 كتاب جمعته من أقوال العلماء في علوم القرآن وسّمیته: "اللباب في علوم

وهذا الكتاب موسوعة جامعة لتفسیر القرآن  الكتاب". ولم یزد على ذلك شیئا.

باحث متنوعة من علومه. واهتم المؤلف فیه أیضا ببیان معاني الكریم وم

عرض األمور النحویة ووجوه اإلعراب، والشواهد الشعریة، كما و  المفردات

یعرض ألوجه القراءات وأقوال المفسرین، ویعقد فصوال كثیرة في أمور تتعلق 

ت طبع ببیرو  باآلیات من الناحیة العقدیة والفقهیة والوعظیة وغیر ذلك. 

بتحقیق علي معوض وعادل عبد الموجود دار الكتب العلمیة الطبعة األولى: 

1998. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن عطية  ]58[
 هـ).  542(ت 

أبو محمد، عبد الحق بن غالب ابن عطیة، األندلسي الغرناطي،  المؤلف:

 المالكیة.  مفسر قاض عارف باألحكام والحدیث، أدیب، شاعر، من فقهاء

 ،یورد من التفسیر المأثور ،تألیف سهل العبارة نبذة عن الكتاب:

كما ینقل عن غیره  ،وینقل عن ابن جریر كثیراً  ،ویختار منه في غیر إكثار

مع المناقشة، كثیر االستشهاد بالشعر العربي، معنّي بالشواهد األدبیة، یحتكم 

ثیر االهتمام بالصناعة ك ،إلى اللغة العربیة لدى توجیهه بعض المعاني

طبعته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالمغرب، ثم طبع بدولة  النحویة.
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قطر بتحقیق عبد هللا بن إبراهیم األنصاري والسید عبد العال السید إبراهیم، 

 م.1982 -هـ1402الطبعة األولى 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم  ]59[

 هـ). 1250لشوكاني (ت لالتفسير 

أبو عبد هللا محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فقیه، أصولي،  المؤلف:

محدث، مفسر، من كبار علماء الیمن، والشوكاني نسبة إلى هجرة شوكان 

 بالیمن. 

من أهم التفاسیر الجامع بین النقل والرأي. یذكر  نبذة عن الكتاب:

تمادا على أقوال المفسرین وأئمة ثم یبین معانیها، اع ،مجموعة من اآلیات

ثم یختم تفسیر تلك اآلیات باألحادیث واألخبار  ،اللغة، مع النقد والترجیح

طبع ببیروت  وعن السلف. ،التي وردت عن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم

 م.1993 -هـ1414بتحقیق سعید محمد اللحام، دار الفكر، 

 . زهرة التفاسير ألبي زهرة ]60[
هـ) ، كان متبحرا في 1394أبو زهرة: محمد أحمد مصطفى(ت  المؤلف:

الفقه وأصوله وفي علوم القرآن وتفسیره وخطیبا مفوها وأصولیا متعمقا 
 مؤلفا.  42ومجتهدا.وله 

لم یقدر للمؤلف تتمة تفسیره هذا، حیث وصل فیه  نبذة عن الكتاب:
اهرة، بدون من سورة النمل، وطبع بدار الفكر العربي، بالق 74إلى اآلیة 

 تاریخ.
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  فتح البيان في مقاصد القرآن] 16[
أبو الطیب: محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا  المؤلف:

(ت  الحسیني القنوجي الهندي البخاري، من رجال اإلصالح اإلسالمي.
  هـ) 1307

طبع بالمكتبة العصریة، بیروت، عني بضبطه وقدم  نبذة عن الكتاب:
م. وهي النسخة 1992 -هـ1412 هللا بن إبراهیم األنصاري.له وراجعه عبد 

 المعتمدة في "الجامع".
 

:مراجع ومواقع أخري  
 بامكار العقل والقلب بین حقائق القران وأبحاث العلماء بقلم: د. طه

07.htm-http://www.husseinmardan.com/DrHisham 
His Heart Whirs Anew, Washington Post, August 11,2007. 
Heart, Wikipedia. 
Science of the heart, Institute of HeartMath. 
Does your heart sense your emotional state? 
www.msnbc.msn.com, Jan. 26, 2006. 
Annual Meeting of the Pavlovian Society, Tarrytown, NY, 
1999. 
One heart links two men in life and death, 
http://www.smh.com.au/ 
http://www.kansascity.com/440/story/563838.html 
http://www.therealessentials.com/followyourheart.html 
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey
=87828 
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http://www.webmd.com/heart-
disease/news/20080313/pessimism-deadly-for-heart-
patients 
http://www.paltoday.com/arabic/news.php?id=62570 
Music 'can aid stroke recovery', BBC.co.uk, 20 February 
2008. 
Simon Heather, The Healing Power of Sound. 
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.
html?in_article_id=558271&in_page_id=1770 
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/health/health
main.html?in_article_id=558256 
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/worldn
ews.html?in_article_id=557864 
http://www.healingheartpower.com/ 
www.kaheel7.com/ar 
http://55a.net/firas/arabic/?page=sh...&select_page=2 
Kate Ruth Linton Under the supervision of: Tom 
Anderson. Knowing By Heart: Cellular Memory in Heart 
Transplants. MONTGOMERYCOLLEGE STUDENT 
JOURNAL OF SCIENCE & MATHEMATICS.Volume 2 
September 2003 
American Heart Association. “Heart Transplantation.” 
2002. MedLine Plus. 20Nov. 2002. <www.nlm.nih.gov>. 
This website provides some statistics concerning heart 
transplantation and survival rates.  
Bellecci, Pauline M., MD. “The Heart Remembers.” 2002. 
The Natural Connection. 12 Nov. 2002. 
<http://www.thenaturalconnection.net>.  
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Skeptics Dictionary. Nov. 12 2002. 
<http://skepdic.com/cellular.html>. 
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