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ةلص الملا                  

 

يستعرض هذا البحث الرؤى املعاصرة للقلب البشري؛ خالفًا ملا استقر عليه الفكر اإلسالمي الذي بينه جّل     
املفسرين والعلماء من كون القلب هو آلة اإلدراك، فقد أدى اكتشاف اجلسم البشري ومكوناته إىل رؤى حول كون 
القلب جمرد مضخة للدم فقط، وأن الدماغ هو مركز العقل واإلحساس، ويف آخر املطاف عاد أكثر العلماء ليقرروا 

تقر عليه الفقه واللغة سلفاً. وهذه الورقة البحثية تتجه دور القلب كأداة للعقل والوعي واإلدراك والفكر، وهو ما اس
حنو رؤية جديدة للقلب البشري، فعلى مدى سنوات طويلة درس العلماء القلب من الناحية الفسيولوجية، واعتربوه 
جمرد مضخة للدم ال أكثر وال أقل. ولكن ومع بداية القرن احلادي والعشرين، ومع تطور عمليات زراعة القلب، 

لقلب االصطناعي، وتزايد هذه العمليات بشكل كبري؛ بدأ بعض الباحثني يالحظون ظاهرة غريبة وحمرية مل جيدوا وا
هلا تفسريًا حىت اآلن!! إهنا ظاهرة تغري احلالة النفسية للمريض بعد عملية زرع القلب، وهذه التغريات النفسية 

طبيعي أي منقول من إنسان آخر متربع أو بقلب عميقة؛ لدرجة أن املريض بعد أن يتم استبدال قلبه بقلب 
صناعي؛ حتدث لديه تغريات نفسية عميقة، بل إن التغريات حتدث أحيانًا يف معتقداته، وما حيبه ويكرهه، بل 
وتؤثر على إميانه أيضاً. ومن هنا بدأ الباحثون جبمع معظم التجارب واألحباث واملشاهدات واحلقائق حول هذا 

أن كل ما اكتشفه العلماء حول القلب قد حتدث عنه القرآن الكرمي، بشكل مفّصل ابتداًء، مث املوضوع، ووجدوا 
تناوله األولون من علماء املسلمني شرحًا وتبياتًا انتهاًء! وهذا يثبت السبق القرآين يف علم القلب، ويشهد على 

 عظمة ودقة القرآن الكرمي، وأنه كتاب رب العاملني.

 

ا
ا
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 لملقدم 
د هلل ربِّّ العاملني، والصَّالة والسَّالم على سيِّّد املرسلني، وإمام املتَّقني، وصاحب احلقِّّ املبني، وعلى آله احلم    

 الطاهِّرين وصْحبِّه الُغرِّ الطيِّّبني.
يستعرض هذا البحث الرؤى املعاصرة للقلب البشري؛ خالفًا ملا استقر عليه الفكر اإلسالمي الذي بينه جّل     

العلماء من كون القلب هو آلة اإلدراك، فقد أدى اكتشاف اجلسم البشري ومكوناته إىل رؤى حول كون املفسرين و 
القلب جمرد مضخة للدم فقط، وأن الدماغ هو مركز العقل واإلحساس، ويف آخر املطاف عاد أكثر العلماء ليقرروا 

 لفقه واللغة سلفاً.  دور القلب كأداة للعقل والوعي واإلدراك والفكر، وهو ما استقر عليه ا
وهذه الورقة البحثية تتجه حنو رؤية جديدة للقلب البشري، فعلى مدى سنوات طويلة درس العلماء القلب من     

الناحية الفسيولوجية، واعتربوه جمرد مضخة للدم ال أكثر وال أقل. ولكن ومع بداية القرن احلادي والعشرين، ومع 
االصطناعي، وتزايد هذه العمليات بشكل كبري؛ بدأ بعض الباحثني يالحظون  تطور عمليات زراعة القلب، والقلب

ظاهرة غريبة وحمرية مل جيدوا هلا تفسريًا حىت اآلن!! إهنا ظاهرة تغري احلالة النفسية للمريض بعد عملية زرع القلب، 
ي أي منقول من إنسان آخر وهذه التغريات النفسية عميقة؛ لدرجة أن املريض بعد أن يتم استبدال قلبه بقلب طبيع

متربع أو بقلب صناعي؛ حتدث لديه تغريات نفسية عميقة، بل إن التغريات حتدث أحيانًا يف معتقداته، وما حيبه 
 ويكرهه، بل وتؤثر على إميانه أيضاً!! 

ووجدوا أن  ومن هنا بدأ الباحثون جبمع معظم التجارب واألحباث واملشاهدات واحلقائق حول هذا املوضوع،     
كل ما اكتشفه العلماء حول القلب قد حتدث عنه القرآن الكرمي، بشكل مفّصل ابتداًء، مث تناوله األولون من 
علماء املسلمني شرحًا وتبياتًا انتهاًء! وهذا يثبت السبق القرآين يف علم القلب، ويشهد على عظمة ودقة القرآن 

 الكرمي، وأنه كتاب رب العاملني.
 

اة اولالصطالحللقةلبايفاللةل
 للخربيفاللةلةويالةلقةلب

جاء تعريف القلب يف املصباح املنري بقوله: ")ق ل ب(: قلبته قلبًا من باب ضرب، حولته عن وجهه، وكالم     
مقلوب: مصروف عن وجهه، وقلبت الرداء حولته وجعلت أعاله أسفله، وقلبت الشيء لالبتياع قلبًا أيضاً: 
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 [.48سورة التوبة، من اآلية: ] (1)
 .(512 ص 2 ج) بريوت - العلمية املكتبة علي، بن حممد بن أمحد الفيومي العباس أبو الكبري، الشرح غريب يف املنري املصباح (2)
 .(269 ص 11 ج) الثالثة الطبعة هـ1414 - بريوت - صادر دار اإلفريقي، منظور ابن علي بن مكرم بن حممد العرب، لسان (3)
 [.37، من اآلية: ]قسورة  (4)
 الطبعة م1999 - هـ1420 - بريوت - العصرية املكتبة الرازي، احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد هللا عبد أبو الدين زين الصحاح، خمتار (5)

 .(258 ص) حممد الشيخ يوسف: حتقيق اخلامسة،
 البيت يف التهذيب واللسان، غري منسوب. (6)
 إبراهيم. ود املخزومي مهدي. د: حتقيق بريوت، - اهلالل ومكتبة دار البصري، الفراهيدي متيم بن عمرو بن الرمحن عبد أبو أمحد بن اخلليل العني، (7)

 .(170 ص 5 ج) السامرائي
 األرناؤوط شعيب: حتقيق األوىل، الطبعة م2001 - هـ1421 - بريوت - الرسالة مؤسسة الشيباين، هللا عبد أبو حممد بن حنبل بن أمحد املسند،  (8)

 .12107رقم (160 ص 19 ج) وآخرين

األرض للزراعة، وقّلبت بالتشديد يف تصفحته فرأيت داخله وباطنه، وقلبت األمر ظهرًا لبطن: اختربته، وقلبت 
 .(2)"(1)))وقةلبولالكالألمور((الكل: مبالغة وتكثري، ويف التنزيل: 

وعرفه ابن منظور يف لسان العرب بقوله: "القلب عند أهل اللغة حتويل الشيء عن موضعه، يقال: قـََلبه يـَْقلُِّبه     
 .(3)ظهراً لبطن"قـَْلباً، وقلَّبه أي: حوله ظهراً لبطن، وتقّلب الشيء 

الهاويف خمتار الصحاح: " القلب: الفؤاد، وقد يعرب به عن العقل؛ قال الفراء يف قوله تعاىل:      اكثن ))ملن
أي عقل، واملنقلب: يكون مكانًا ومصدرًا كاملنصرف. وقلب القوم: صرفهم. وبابه ضرب، وقلبُت  (4)قةلب((

 .(5)مها وكسرها لبها، والقلب من السوار ما كان قلباً واحداً"النخلة نزعُت قلبها، وقلب النخلة: بفتح القاف وض
أما اخلليل بن أمحد فقد قال يف تعريفه للقلب: "الَقلُب مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط"، قال: ما مسي الَقْلُب     

 .(6)إال من تقلبه ... والرأي يصرف واإلنسان أطوارا
، وقـََلْبتُه وجئتك هبذا األمر قـَْلبًا أي حمضًا ال      يشوبه شيء. والَقْلُب: حتويلك الشيء عن وجهه، وكالم َمقُلوب،

َقَلُب: مصريك إىل اآلخرة"  .(7)فانَقَلَب، وقـَلَّْبُته فـََتقلََّب. وقـََلْبُت فالناً عن وجهه أي صرفته. والـُمنـْ
باد بني إصبعني من أصابع مما سبق اتضح أن كلمة القلب أصلها التقلب، وعدم الثبات على شيء، وقلوب الع    

يكثر أن  قال: كان النيب  ، فعن أنس الرمحن يقلبها كيف يشاء؛ كما أخرب بذلك الصادق املعصوم النيب 
. قال: فقلنا: يا رسول هللا! آمنا بك ومبا جئت به، فهل ((يثامقةلباللقةلوب!اثبتاقةليباعةلىادينك))يقول: 

. فإذا كان هذا (8)((ينياأصبرنيامناأصثيعاهللااعزاوجلايقةلبهثانرم؛اإناللقةلوب))ختاف علينا؟ قال: فقال: 
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 م1973 - هـ1393 - مصر - األمريية املطابع لشئون العامة اهليئة باألزهر، اإلسالمية البحوث جممع بإشراف العلماء من جمموعة الوسيط، التفسري (9)

 .(141 ص 8 ج، األوىل الطبعة
 [.88]، من اآلية: نملسورة ال (10)
 .(11 ص) م2012 - هـ1434 - اخلرطوم - النبوية والسنة الكرمي القرآن حبوث مركز عفيفي، يوسف عزالدين واحليوية، العقلية وظائفه بني القلب (11)
 .(203 ص) األوىل الطبعة م1983  - هـ1403  - بريوت - العلمية الكتب دار ، اجلرجاين الشريف الزين علي بن حممد بن علي التعريفات، (12)

، كان ال يأمن على نفسه وهو رسول هللا، فكيف بنا حنن!؟ خاصة مع تالطم أمواج الفنت يف حال رسول هللا 
 هذا الزمان. 

 
 للخربيفالالصطالحيالةلقةلب

اللحم صنوبرية الشكل، خلقه هللا تعاىل لضخ يف تعريفهم للقلب يف االصطالح العلمي، قالوا هو: "قطعة من     
الدم يف الشرايني لتغذية اجلسم، وجذبه ثانيًا من األوردة إليصاله إىل الرئتني لتطهريه من ثاين أُكسيد الكربون، 
الناتج من عملية االحرتاق يف داخل اجلسم، وبعد تطهريه يستعيده القلب ليعيد قذفه يف الشرايني، وقد جعله هللا 

؛ وإما ألن احلفظ -فهو سبب للحفظ والعلم-ا للحفظ والعلم؛ إما ألنه ميد األجهزة احلافظة يف املخ بغذائها مناطً 
 .(9)والعلم من وظائفه"

مليون مليون خلية يف جسم اإلنسان، ويبلغ  300وقالوا عنه كذلك: "القلب هو احملرك الذي يغذي أكثر من     
غرام  1000اليد، ويف القلب املريض جدًا ميكن أن يصل وزنه إىل  ( غرام، وهو حبجم قبضة300-250وزنه )

ألف لرت من الدم يف  70يومًا من احلمل، ويضخ القلب البالغ أكثر من  21بسبب التضخم، ويعمل القلب بعد 
  150 اليوم، ويقوم بضّخ الدم والوقود والغذاء إىل مجيع أجهزة اجلسم عرب شبكة من األوعية الدموية يتجاوز طوهلا

، وخيفق (10)))صنعاهللااللذياأتقناكلاشيء((كيلو مرتاً، وطيلة حياة اإلنسان، فتبارك هللا أحسن اخلالقني! ... 
سنة يكون قلبك قد ضخ  70ألف مرة يف اليوم، وعندما يصبح عمرك  100)أي ينقبض وينبسط( أكثر من 

 .(11)مليون برميل من الدماء خالل هذه الفرتة من العمر"
اجلرجاين: "القلب: مصطلح على اللطيفة الربَّانية بالقلب اجلسماين الصنوبري الشكل املودع يف الصدر، قال     

 .(12)وتلك اللطيفة هي حقيقة اإلنسان"
 وعند بعضهم: "والقلب يطلق على أمَرين مها:     
ا املعىن جزء من عامل األول: تلك املضغة الصنوبرية اليت خلقها هللا تعاىل يف جوف ابن آدم، وهي على هذ    
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 .(54 صالطبعة األوىل ) ه1425 -منهجية التفكري العلمي يف القرآن الكرمي،، خليل عبد هللا احلدري (13)

 إحصاء الباحث بتتبع اآليات والتفاسري. (14)
 [.82، من اآلية: ]رعدسورة ال (15)
 [.151، من اآلية: ]آل عمرانسورة  (16)
 [.12، من اآلية: ]نفالسورة األ (17)

 الشهادة، كما هو معروف يف علم الطب العضوي. 
 . (13)والثاين: تلك اللطيفة الروحانية اليت ال يعلم أحد، حبقيقتها، وهي على هذا املعىن جزء من عامل الغيب"    

 
اللقةلبايفاللقبآناللكبمي

والتثنية واجلمع، ومع عدد من الضمائر املختلفة جاءت اإلشارة إىل القلب يف القرآن الكرمي بصيغ اإلفراد     
 .  (14)( عمالً ووصفاً 36( مرة، يف ثالث وأربعني سورة من سور القرآن الكرمي، وأضيف إليه أكثر من )132)

وملا كان مجيع الناس إىل وقت قريب يعتقدون بأن القلب هو جمرد مضخة تضخ الدم الفاسد إىل الرئتني لتنقيته،     
الذي لو تأخر ضخ الدم إليه لثوان  -دم املؤكسد منهما لتضخه إىل خمتلف أجزاء اجلسم وأوهلا املخ وتتلقى ال

 . -معدودة هللك صاحبه
ويف ظل سيادة هذا االعتقاد، جند أن القرآن الكرمي قد تّنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة؛ بالتأكيد على أن     

ألعمال خريها وشرها؛ فهو مكان االطمئنان واألمن، أو للقلب وظائف أخرى، منها أنه هو الذي يكسب ا
))للذيناآمنولااالنزعاج واخلوف والرعب، ونستمع يف هذا الصدد آلياته الكرمية تشنف أمساعنا بقول هللا تعاىل: 

كفبولااا))سنةلقيايفاقةُلوِباللذين. وقال جل شأنه: (15) وتطمئناقةُلُويـُُهمايذكباهللااأالايذكباهللِااتطمئُناللُقةُلوب((
))سألقىا. ويف موقع آخر: (16)للبعِبامبثاأشبكولايثهللامثملُاينزلايهاسةلطثنثاومأولهماللنثراويئسامثوىاللظثملني((
 . (17)يفاقةلوِباللذيناكفبولاللبعَبافثضبيولافوقالألعنثقاولضبيولامنهماكلاينثن((



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research    (JISTSR) Vo: 1 No: 3, 2015              

 
 77 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research    (JISTSR) Vo: 1    No: 1  2015 

                                                           
 [.64، من اآلية: ]غابنسورة الت (18)
 [.5، من اآلية: ]صفسورة ال (19)
 [.7، من اآلية: ]آل عمرانسورة  (20)
 [.23، من اآلية: ]زمرسورة ال (21)
 [.53، من اآلية: ]جسورة احل (22)
 [.74، من اآلية: ]بقرةسورة ال (23)
 [.11، من اآلية: ]نفالسورة األ (24)
 .[54سورة التوبة، من اآلية: ] (25)
 [.110سورة التوبة، من اآلية: ] (26)
 [.2، من اآلية: ]نفالسورة األ (27)
 [.22، من اآلية: ]ادلةسورة اجمل (28)

اقةلَبُهاوهللاايكلاوهو حمل اهلداية أو الزيغ، ويف ذلك يلفتنا سبحانه وتعاىل إىل قوله:      ))ومنايؤمنايثهلِلايهِد
، وقوله سبحانه: (19) ))فةلمثازلغولاأزلَغاهللااقةُلويـَُهماوهللااالايهدياللقوماللفثسقني((، وقوله: (18) شيءاعةلةم((

 . (20)ثيهامنهاليخةثءاللفخنِ اوليخةثءاتأويةِلِه(())وأمثاللذينايفاقةلوِِبِمازيٌغافةخبروِنامثاتش
))هللاانًزلاأحسَنالحلديِثاكخثيثًاوهو موضع الرقة واللني أو القسوة والغلظة، وإىل ذلك تشري اآليات التالية:     

))لةجرَلامثا، (21)كباهللا((مخشثِبًثامثَثِِنَاتقشرُبامنُهاُجةُلوُداللذيَناخيَشْوَنارَيـَُهمامثاتةلنُياجةُلُوُدُهْماوقةُلويـُُهْماإىلاذا
))مثاقستا، (22)يةلقىاللشةطثُنافخنً الةلذيَنايفاقةُلوِِبِمامبٌضاوللقثسَةِ اقةُلُويـُُهْماوإناللظثملنيالفياشقثقايرةٍد((

 . (23) قةُلُويُُكمامنايرداذلكافهياكثحلجثرةاأواأشداقسوة((
))ولرييَطاعةلىاقةُلوِيكماوهو حمل اليقني والثبات أو الريبة والشك، وخياطبنا سبحانه وتعاىل يف ذلك بقوله:     

))الايزللا، ويف سورة التوبة: (25)))ولرتثيتاقةُلويـُُهمافهمايفاريبهمايرتددون((. وقوله: (24)ويثبتايهالألقدلم((
 . (26)ينةثنـُُهُماللذىاينولاريبً ايفاقةُلُوِِبِم((

))إمنثالملؤمنوناللذيناإذلاذكباهللااوجةلتاقةلوِبماوإذلاوهو موضع اإلميان كما هو مكان الكفر، لقوله تعاىل:     
ايخوكةلون(( ارِبم اوعةلى اإميثنث ازلدهتم اآيثته الإلميثَنا، وقوله: (27)تةلةتاعةلةهم اقةُلوِِبُِم ايف اَكَخَب ))أولئكاللذين

ايأفولهماوملا))الاحيزْنكاللذي: ، وقوله (28)وأيَدُهمايبوحامنه(( اآمنث نايسثرعونايفاللكفبامناللذيناقثلول
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 [.14، من اآلية: ]ائدةسورة امل (29)
 [.16، من اآلية: ]ديدسورة احل (30)
 [.3، من اآلية: ]نبياءسورة األ (31)
 [.64، من اآلية: ]جسورة احل (32)
 [.22اآلية: ]، من جسورة احل (33)
 [.13، من اآلية: ]شرسورة احل (34)
 [.37، من اآلية: ]قسورة  (35)
 هـ1404 - بريوت - الرسالة مؤسسة ، حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال اجلوزي ابن والنظائر، الوجوه علم يف النواظر األعني نزهة (36)

 .(483 ص) الراضي كاظم  الكرمي عبد حممد: التحقيق األوىل، الطبعة م1984 -

 . (29)تؤمناقةلويـُُهم((
))أملايأنالةلذيناآمنولاأناختشِعاقةلُوُِبْمالذكباوهو حمل اخلشوع واليقظة أو الغفلة واللهو، قال تعاىل يف ذلك:     

انزلامنالحلِق(( ا. وقال يف األنبياء: (30)هللِااومث اوأسبول اقةُلُويـُُهْم . وهو حمل التعقل ووزن (31)للنجوى(())الهةً 
))فإهنثاالاترمىالأليصثراولكناترمىاللقةلوُبااألمور أو تضييعها، وحمل البصرية أو العمى، لقوله جل جال له: 

 . (32)لليتايفاللصدور((
مد أو وبتتبعنا آليات الكتاب الكرمي جند إضافة ملا ذكرنا أن القلب: حمل السالمة أو احلقد، وحمل القصد والع    

العشوائية واالرجتال، والقلب سبب االنفتاح على أٍي من اخلري أو الشر، أو االنغالق على أي منهما، وهو حمل 
اخلشية واإلنابة أو التبجح يف املعصية والغي، وهو حمل التذكر والفطنة أو النسيان والغفلة، وحمل احملبة والرمحة 

هلداية أو الضالل، وهو موضع الغل، وموضع الطبع، واخلتم، واحلسرة، والرأفة، أو الكراهية والغل والقسوة، وحمل ا
والوجل، واأللفة، وموضع الغيظ، واالمتحان، وهو حمل الشهادة أو إنكارها، وهو حمل الفهم والفقه، أو سوء الفهم 

ر قلب ه وتزكيه، أو واللبس، وحمل غري ذلك من الصفات اليت تشكل شخصية اإلنسان؛ ألن أعمال العبد إما أن تطهِّّ
 تتجمع عليه كالران األسود فتطمسه وتطغيه.  

 وجاء يف نزهة األعني النواظر: "وذكر أهل التفسري َأن القلب يف القرآن على ثالثة أوجه:    
 .(33)))َوَلِكناترمىالْلُقةُلوباللَّيِتايفاللصُُّدور((َأحدها: القلب الذي هو حمل النَّفس؛ ومنه قوله تعاىل:     
((الثاين: الرْأي؛ ومنه قوله تعاىل: و      ةًرثاَوقـُةُلوِبْماَشَّتَّ  .(34)))حتسبهماَجَِ
 .(36)"(35)))ِإنايفاَذِلكالذكبىاملناَكثَناَلُهاقةلب((والثالث: العقل؛ ومنه قوله تعاىل:     
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 .(11 ص) عفيفي واحليوية، العقلية وظائفه بني القلبانظر:  (37)
 .(3 ص) م2012 - هـ1434 - اخلرطوم - النبوية والسنة الكرمي القرآن حبوث مركز أمحد، األمني حممد بالعقل، القلب عالقة على طبية شواهد (38)
 .(548 ص 6 ج) مجيل حممد صدقي: حتقيق ه،1420 - بريوت - الفكر دار األندلسي، علي بن يوسف بن حممد حيان أبو احمليط، البحر (39)

االلرالق اينياللقةلباوللدمثغ
والدماغ، والحظوا أيضاً أن للقلب دورا مهما يف فهم منذ ثالثني عاماً بدأ الباحثون مبالحظة عالقة بني القلب     

العامل من حولنا، وبدأت القصة عندما الحظوا عالقة قوية بني ما يفهمه ويشعر به اإلنسان، وبني معدل ضربات 
 القلب وضغط الدم والتنفس يف الرئتني، ومن هنا بدأوا يالحظون أن القلب يؤثر على الدماغ.

القلب والدماغ نستمع إىل الدكتور عفيفي يقول: "... ومع أن العلماء يعتقدون أن  ولتوضيح العالقة بني    
الدماغ هو الذي ينظم نبضات القلب، إال أهنم الحظوا شيئًا غريباً؛ وذلك أثناء عمليات زرع القلب، عندما 

يه األمر بالنبض ... يضعون القلب اجلديد يف صدر املريض يبدأ بالنبض على الفور دون أن ينتظر الدماغ حىت يعط
وهذا يشري إىل استقالل عمل القلب عن الدماغ، بل إن بعض الباحثني اليوم يعتقد أن القلب هو الذي يوّجه 
الدماغ يف عمله، بل إن كل خلية من خاليا القلب هلا ذاكرة! وهذا ما قاله الغزايل قبل ما يقرب من ألف سنة من 

 .(37)اليوم"
أن القلب يتصل مع الدماغ من خالل شبكة معقدة من األعصاب، وهناك رسائل والشيء الثابت علميًا     

مشرتكة بني القلب والدماغ على شكل إشارات كهربائية، ويؤكد بعض العلماء أن القلب والدماغ يعمالن بتناسق 
مد وتناغم عجيب ولو حدث أي خلل يف هذا التناغم ظهرت االضطرابات على الفور. ويف هذا الصدد يقول حم

 300يعملون على نظرية الطاقة القلبية يف جامعة أريزونا حبثًا على ) األمني أمحد: "أجرى أحد العلماء الذين
بصورة   لزراعة القلب، ووجد أن الطاقة واملعلومات تتفاعل تبادليًا ما بني القلب واملخ شخص( تعرضوا

القلب املزروع ختتلف عن  رومغناطيسية منكهرومغناطيسية، فيتلقى مخ الشخص الذي زرع فيه القلب إشارات كه
 .(38)اإلشارات اليت كان يتلقاها من القلب األصلي"

وجاء يف البحر احمليط: "... قيل: إذا قوي الفرح انبسط روح القلب من داخله، ووصل إىل األطراف، وال سيما     
. ويف ذلك قالوا: "ومن ذلك (39)متأللئاً" إىل الوجه؛ ملا بني القلب والدماغ من التعلق الشديد، فرتى الوجه مشرقاً 

ميكن القول بأن هناك ارتباطًا بني الدماغ والقلب يف إدراك األشياء وعقلها؛ فالدماغ يُدرك األشياء باحلواس؛ أو 
بالتفكري فيها؛ مث يعقلها القلب فريفضها أو يقبلها؛ فرتجع للدماغ مرة أخرى حمملة بالقرار من القلب؛ ويرسل 
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 - هـ1422 ،34: السنة ،116 العدد املنورة، املدينة - اإلسالمية اجلامعة احلازمي، حامد بن خالد اإلسالمية، الرتبية منظور يف اإلبداعية الرتبية (40)

 .(456 ص) م2002
 [.64اآلية: ]، من جسورة احل (41)
 .(12864 صم )2010 - هـ1432 - القرآن وعلوم للتفسري العلمي امللتقى التفسري، أهل ملتقى أرشيف (42)
 .(13 ص)عفيفي  واحليوية، العقلية وظائفه بني القلب (43)

الالزمة بسلوك معني؛ أو بقرار معني؛ حبسب ما جاء من القلب، فإذًا هناك ارتباط قوي بني القلب اإلشارة 
 .   (40)والدماغ، وأن مكان العقل هو القلب، والدماغ وسيط"

ويف أرشيف ملتقى أهل التفسري: "يتحدث العلماء اليوم جّدياًّ عن دماغ موجود يف القلب يتألف من     
أي أن ما نسميه العقل موجود يف مركز القلب؛ وهو الذي يقوم بتوجيه الدماغ ألداء خلية عصبية؛  40000

اََلُْمامهامه؛ ولذلك فإن هللا تعاىل جعل القلب وسيلة نعقل به، يقول تعاىل:  اَيِسريُولايفالأْلَْرِضافـََخُكوَن ))َأفـَةَلْم
. (41)َهثاالاتـَْرَمىالأْلَْيَصثُراَوَلِكْناتـَْرَمىالْلُقةُلوُباللَّيِتايفاللصُُّدوِر((قـُةُلوٌبايـَْرِقةُلوَناِِبَثاَأْواَآَذلٌناَيْسَمُروَناِِبَثافَِإنَـّا

وهذه اآلية حّددت مكان القلب لكي ال يظن أحد أن القلب موجود يف الرأس وهو الدماغ، أو أن هناك قلبًا غري 
 .  (42)القلب الذي ينبض يف صدرنا، وهذه أقوال ال تعتمد على برهان علمي"

بعد عملها  Linda Marksولتأكيد هذه العالقة نستمع إىل هذه اإلفادة املهمة: "تقول املعاجلة النفسية     
ملدة عشرين عاماً يف مركز القلب: كان الناس يواجهونين بسؤال: ماذا تعملني يف هذا املركز وأنت تعلمني أن القلب 

وكنُت أجيب بأنين أحس بالتغيري الذي حيصل يف  جمرد مضخة للدم ليس له عالقة باحلالة النفسية لإلنسان؟!
نفسية املريض قبل وبعد عملية زرع القلب، وأحس بتغري عاطفته، ولكن ليس لدي الدليل العلمي إال ما أراه 

؛ اليت متكنت Linda Russekأمامي، ولكن منذ التسعينات تعرفت على إحدى املهتمات هبذا املوضوع وهي 
ددات الكهرطيسية اليت يبثها القلب، والرتددات الكهرطيسية اليت يبثها الدماغ، وكيف من تسجيل عالقة بني الرت 

 .(43)ميكن للمجال الكهرطيسي للقلب أن يؤثر يف اجملال املغنطيسي لدماغ الشخص املقابل!"
اض أمينية "وجدت الباحثة الدكتورة كاندس بريت أن خاليا اجلسم واملخ تتبادل الرسائل فيما بينها بواسطة أمح    

قصرية السلسلة كان يعتقد سابقًا أهنا ال توجد إال يف خاليا املخ ، وقد أثبتت هذه الباحثة وجودها يف أعضاء 
نشر الدكتور بول بريسال، العامل يف املناعة النفس عصبية، مؤلف كتاب  2002أخرى منها القلب... يف عام 

زراعة  23شخصًا زرعت فيهم أعضاء، منهم  74مشل سنوات، و  10)شيفرة القلب( نتائج حبثه الذي استغرق 
قلب، وانتهى من حبثه إىل نتيجة مفادها حصول تغريات يف شخصيات املزروع هلم توازي شخصيات املتربعني، 
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 .(1 ص) حممد األمني أمحد بالعقل، القلب عالقة على طبية شواهد (44)
اللقةلبمراجعة: پول پرسال،  (45)  The Heart's Code: Tapping the Wisdom and Power of Our Heart،شةفبة

Energy, Paul Pearsall,  Broadway Books - New York - 1998.. 
 (.394/ 72) 3، أرشيف ملتقى أهل احلديثانظر:  (46)
  .معهد رياضيات القلب، علمي تقرير (47)

 .(44)وأورد يف البحث عدداً من احلاالت"
 

اللنظثماللرصيبالةلقةلب
يف جسم اإلنسان، وأنه يعمل على تواصل أثبتت دراسات القلب مؤخرًا أنه عضو حيوي بشكل هائل وفعال     

( خلية عصبية مت اكتشافها فيه ويف الغشاء احمليط به، واملعروف باسم 40.000دائم مع خمه عرب )
(Pericardium كذلك ثبت أن القلب يفرز كمًّا من اهلرمونات إىل تيار الدم الذي يضخه إىل .)( أو )الصفاق

ثبت أن املخطط الكهربائي للقلب هو أكرب مبائة ضعف من املخطط  خمتلف أجزاء اجلسم، وأوهلا املخ. كما
الكهربائي للمخ. ويف كل نبضة ينبضها القلب يوّلد طاقة مغناطيسية تفوق الطاقة املغناطيسية للمخ خبمسة آالف 
ا ضعف، وهبا يتواصل مع املخ ومع باقي أجزاء اجلسم. فالقلب يتحدث مع املخ، وينسق معه مجيع أنشطته. فكم

ينشط املخ مبراكز ذاكرته وحسه بواسطة التغذية الراجعة عرب كٍل من الشبكات العصبية والدموية، فكذلك القلب 
 .(45)الذي يعمل كجهاز ختزين للمعلومات عن طريق التغذية الراجعة عرب كٍل من األعصاب والدم

تلفة من مجيع أحناء العامل، ويف املؤمتر الذي عقد يف األحساء وحضره اختصاصيو القلب من جنسيات خم    
أكدت أحباثه ودراساته الوافية اليت ُعرضت أثناءه أن هناك خاليا عصبية يف القلب مشاهبة لتلك املوجودة يف 
الدماغ، وأن وجود تلك اخلاليا العصبية يف القلب أدى إىل استحداث جمال جديد يدعى علم القلب العصيب أو ما 

 .(46)ـ)املخ القليب(ُيصطلح عليه باللغة العربية ب
وجاء يف تقرير من معهد رياضيات القلب يف أمريكا: "... واخلاليا العصبية اليت اكتشفت مؤخرًا يف القلب     

 . (47)تشابه متاًما نظائرها يف املخ"
م وبذلك ثبت باملالحظات الدقيقة أن القلب هو أكثر أجزاء اجلسم تعقيًدا، وأكثرها دقة وغموًضا، وأنه يتحك    

يف املخ أكثر من حتكم املخ فيه، ويرسل إليه من املعلومات أضعاف ما يتلقى منه، يف عالقة عجيبة بدأت 
الدراسات الطبية املتقدمة يف الكشف عنها، ويشبهها أطباء القلب جبهاز إرسال بني القلب واملخ، يعمل بواسطة 

 خ، فيسبق القلب املخ يف ردات فعله.عدد من احلقول املغناطيسية اليت يصدر أقواها من القلب إىل امل
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 اجلعفي هللا عبد أبو إمساعيل بن حممد الصحيح، املسند اجلامع. انظر: استربأ لدينه إلميان، باب فضل منا البخاري يف صحيحه، كتابأخرجه  (48)

 .52رقم (34 ص 1 ج) الناصر ناصر بن زهري حممد: حتقيق األوىل، الطبعة هـ1422  - بريوت - النجاة طوق دار) البخاري،
 [.179، من اآلية: ]األعرافسورة  (49)
 [.46، من اآلية: ]احلج سورة (50)

كل ذلك يثبت سبق القرآن الكرمي بالتأكيد على هذه املعارف اليت مل تكتشف إال يف العقدين احلايل واملاضي؛     
مما يثبت لكل ذي بصرية أن القرآن الكرمي ال ميكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كالم هللا اخلالق الذي أنزله 

أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية، وتعهد هبذا احلفظ تعهًدا مطلًقا حىت بعلمه على خامت 
يبقى القرآن الكرمي شاهًدا على اخللق أمجعني إىل يوم الدين، فاحلمد هلل على نعمة اإلسالم، واحلمد هلل على نعمة 

لجلسدامضة ،اإذلاصةلحتاصةلحالجلسداكةله،اوإذلاأالاوإنايفا))القرآن، واحلمد هلل على بعثة خري األنام القائل: 
 . (48)"((فسدتافسدالجلسداكةله،اأالاوهياللقةلب

اللذلكبةاينياللقةلباوللدمثغ
لقد دار لغط كثري وجدال حمتدم بني علماء الطب عموماً، واختصاصيي القلب خصوصاً، وبني علماء الشريعة     

اإلسالمية حول وجود الذاكرة االنسانية، وعالقتها بكل من القلب والدماغ، وبتدبرنا آليات قرآننا الكرمي اليت 
اعراف: حتدثت حول هذا املوضوع، نستمع إىل قول هللا تعاىل يف سورة األ الجلِْنِ  اِمَن اَكِثريًل اجِلََهنََّم اَذرَْأنَث ))َوَلَقْد

ْنِساََلُْماقـُةُلوٌبااَلايـَْفَقُهوَناِِبَثاَوََلُْماَأْعنُيٌااَلايـُْبِصُبوَناِِبَثاَوََلُْماآَذلٌنااَلاَيْسَمُروَناِبَِا ثاُأولَِئَكاَكثأْلَنـَْرثِماَيْلاُهْماَولإْلِ
الْلَةثفِا اُهُم اُأولَِئَك ، هذه اآلية الكرمية تبني أن ذاكرة اإلنسان اليت يفقه هبا األمور حملها القلب، (49)ةُلوَن((َأَضلُّ

))َأفـَةَلْماَيِسريُولايفالأْلَْرِضاويؤكد القرآن أيضاً على حقيقة تتعلق بعقالنية القلب، كما يف قوله تعاىل يف سورة احلج: 
ا اَأْو اِِبَث ايـَْرِقةُلوَن اقـُةُلوٌب اََلُْم ايفافـََخُكوَن اللَّيِت اتـَْرَمىالْلُقةُلوُب اَوَلِكْن اتـَْرَمىالأْلَْيَصثُر ااَل افَِإنَـَّهث اِِبَث اَيْسَمُروَن آَذلٌن

 .   (50)للصُُّدوِر((
 Lindaاختصاصي الطب النفسي يف جامعة أريزونا، والدكتورة  Gary Schwartzالربوفسور      

Russek املعلومات ومعاجلتها أيضاً. وبالتايل فإن الذاكرة  يعتقدان أن للقلب طاقة خاصة بواسطتها يتم ختزين
ببحث ضم أكثر  Garyليست فقط يف الدماغ، بل قد يكون القلب حمركًا هلا ومشرفًا عليها. وقد قام الدكتور 

 Lindaحالة زراعة قلب، ووجد أن مجيعها قد حدثت هلا تغريات نفسية جذرية بعد العملية  300من 
Marks, The Power Of The Heart. 

تشري الربوفسور: آمنة حممد صاحل إىل أن موقع الذاكرة هو القلب، بقوهلا: "... وقد أثبت الطب احلديث أن     
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 [.46، من اآلية: ]احلج سورة (51)
 ص) م2012 - هـ1434 - اخلرطوم - النبوية والسنة الكرمي القرآن حبوث مركز صاحل، حممد آمنة والدماغ، القلب بني احلركي الوعي حدوث فرضية (52)

4). 
 [.64، من اآلية: ]جسورة احل (53)
 [.37، من اآلية: ]قسورة  (54)
 .(129 ص 1 ج) هـ1379 - بريوت - املعرفة دار الشافعي، العسقالين حجر بن الفضل أبو علي بن أمحد البخاري، صحيح شرح الباري فتح (55)
 .970، ص2وأصله: يف أمحد بن حنبل، فضائل الصحابة، ج (56)
 - بريوت - العلمية الكتب دار الدمشقي، احلنبلي عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي تيمية ابن الكربى، الفتاوى (57)

 .(303 ص 9 ج) األوىل الطبعة م1987 - هـ1408

))أفةلمايسريولايفالألرضافخكوناَلمابالقلب ذاكرة، وقد أثبت ذلك من وظائف القلب الواردة يف سورة احلج: 
. ومما (51) ثراولكناترمياللقةلوبالليتايفاللصدور((قةلوبايرقةلوناأواآذنايسمروناِبثافإهنثاالاترمىالأليص

يثبت وظيفة الذاكرة للقلب أن األطباء املختصني وجدوا يف نقل القلب من شخص متربع إىل آخر متلقي أن 
األخري ]أي املتلقي[ يكتسب خصائص شخصية سلوكية للمتربع مثل بعض اهلوايات ]اليت[ مل تكن أصاًل لديه، 

ن الوعي احلركي والذاكرة من عمل القلب أيضاً، وليس من عمل الدماغ فقط، وأثبتت هذه وهذه احلقيقة تثبت أ
الدراسات يف جامعة أريزونا يف الواليات املتحدة األمريكية، مث وضعت أيضًا فرضية أن القلب له دور أساسي يف 

حالة اليقظة، مث بارتداد عكسي إىل حدوث احلركة والسلوك واختاذ القرار واإلرادة احلرة بإشارة ترسل إىل الدماغ يف 
 . (52)م"2011العضو. وهذه الفرضية أيضاً نشرت يف جملة دراسة الفلسفة يف شهر أكتوبر 

ويف فتح الباري: "... وأما مكان العقل من البدن؛ فهل هو متعلق بالدماغ؟ أم متعلق بالقلب؟ فإننا جند أن     
))َأفـَةَلْماَيِسريُولايفالأَلْرِضافـََخُكوَناالدالئل القرآنية واألحاديث النبوية تدل على أن مكانه القلب، قال هللا تعاىل: 

ايفا، فجعل عقل الشيء وتدبره يف القلب، وقال تعاىل: (53) آَذلٌناَيْسَمُروَناِِبَث((ََلُْماقـُةُلوٌبايـَْرِقةُلوَناِِبَثاَأْوا ))ِإنَّ
. قال املفسرون: أي عقل، وعرب عنه بالقلب (54)َذِلَكاَلذِْكَبىاِلَمْناَكثَناَلُهاقـَةْلٌباَأْواَأْلَقىاللسَّْمَعاَوُهَواَشِهةٌد((

 . (55)ألنه حمل استقراره"
مباذا نلت العلم؟ قال: "بِّلَِّساٍن َسُؤوٍل، َوقـَْلٍب  -رضي هللا عنهما -"... وقيل البن عباسوقال ابن تيمية:     

 . (57)؛ فدل ذلك على أمهية القلب، وعلى أنه هو الذي يعقل به اإلنسان"(56)َعُقوٍل"
تحدثون "يؤكد العلماء أن كل خلية من خاليا القلب تشكل مستودعًا للمعلومات واألحداث، ولذلك بدأوا ي    
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 [.154، من اآلية: ]آل عمرانسورة  (58)
 .(12864 ص) أرشيف ملتقى أهل التفسري (59)

عن ذاكرة القلب، ولذلك فإن هللا تعاىل أكد لنا أن كل شيء موجود يف القلب، وأن هللا خيترب ما يف قلوبنا، يقول 
اِيَذلِتاللصُُّدوِر((تعاىل:  اَولَّللَُّاَعةِلةٌم ايفاقـُةُلوِيُكْم اَولُِةَمحِ َ اَمث ويؤكد بعض . (58)))َولَِةْبَخةِلَيالَّللَُّاَمثايفاُصُدورُِكْم

األطباء أن ]خاليا القلب[ مسؤولة عن التفكري، وعن توجيه الدماغ، وهلا دور كبري يف التحكم بكل اجلسد! ومنهم 
الذي وثق عشرات احلاالت اليت تثبت أن للقلب دوراً كبرياً يف التحكم بشخصية  Gary Schwartالربوفسور 

دد مستوى اإلميان أو الكفر لدى اإلنسان! ... ويثبت مبا ال اإلنسان وأفعاله وذكرياته، بل إن القلب هو الذي حي
يدع جمااًل للشك أن القرآن الكرمي هو مصدر مجيع العلوم القدمية، واحلديثة، واملستقبلية، ويكفي هذا إعجازاً للقرآن 

رية، إن شاء الكرمي، وهذه الفرضية سوف تكون نظرية العصر املفقودة يف علم النفس والسلوك واإلرادة احلرة واحل
هللا، وما يرتتب عليها من مردودات إجيابية يف: الرتبية والسلوك. األخالق. اإلرادة احلرة. القانون. االقتصاد 

 .(59)والسياسة"
وإذا تتبعنا اآليات القرآنية اليت حتدثت عن مسائل العلم والتعقل والفهم واالستيعاب، جند أنه مل يرد قطُّ ذكر     

والفؤاد هو من أدوات العلم، بل ُعزِّيت مجيع الوظائف العقلية من تعقل، وتفكر، وتدبر، ونظر، أنَّ غري القلب 
 وتأمل وغريها إىل جهة واحدة، وهي القلب أو الفؤاد أو اللب.

 
اللقةلباوتوجةهاخاليثاللدمثغ

يا اجلسم، إن الفهم السائد يف األوساط العلمية إىل وقت قريب هو سيادة الدماغ وحتكمه يف مجيع خال    
وتوجيهه هلا، وأن مجيع خاليا اجلسم تتلقى اإلشارات واألوامر من الدماغ مبا فيها القلب، ولكن وبعد تقدم العلم 

 وظهور عمليات زراعة القلب، ظهر عكس هذا الفهم، وهذا ما سنالحظه من خالل اإلفادات التالية:
 رتة طويلة عن استجابة القلب لإلشارات القادمة منيقول الربوفسور: حممد األمني أمحد: "حتدث العلماء لف    

كالمها يؤثر يف اآلخر، وذكر  املخ، ولكنهم يف السنوات األخرية اكتشفوا أن هذه العالقة ثنائية االجتاه، وأن
  : الباحثون أربعة وسائل يؤثر القلب هبا على املخ

 عصبياً من خالل النبضات العصبية. - 1
 كيميائياً بواسطة اهلرمونات والناقالت العصبية.    - 2
 فيزيائياً مبوجات الضغط اليت تنتج عن تدفق الدم إىل الدماغ. - 3
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 .(4 ص) حممد األمني أمحد بالعقل، القلب عالقة على طبية شواهد (60)
 .م1937 - 198:العدد الرسالة، جملة مدكور، بيومي إبراهيم سينا، ابن عند وخلودها النفس (61)
  Science of the heart, Institute of HeartMathمراجعة: (62)

مرة( من اجملال الكهربائي للمخ،  60بواسطة اجملال الكهرومغناطيسي للقلب، وهو أقوى كهربائيًا ) - 4
لمخ، وميكن قياسه من مسافة عدة أقدام بواسطة أجهزة املغناطيسي ل مرة( من اجملال 5000وأقوى مغناطيسيًا )

 .   (60)حساسة "
ويؤيد الدكتور إبراهيم بيومي يف حبث له الرأي القائل بسيادة القلب على العقل فيقول: "وأما الصلة بني القلب     

لسوف ]ويقصد به والدماغ وأثرمها يف الظواهر النفسية فتلك نقطة خالف بني أرسطو وجالينوس. ففي حني أن الفي
أرسطو[ يرى أن القلب هو مركز القوى النفسية الرئيسية جند الطبيب ]جالينوس[ يصعد بذلك إىل الرأس ويعتربه 
املهيمن على كل احلياة العقلية. وابن سيناء، وإن كانت منزلته الطبية ال تقل عن درجته الفلسفية، ال يرتدد يف أن 

 أدري، أن الفالسفة هم أصحاب الرأي، والذين يستطيعون الفصل يف ينتصر ألرسطو. ويصرح: على أي أساس ال
مثل هذه املسائل، ومع هذا فإنه ال ينكر ما للدماغ وأعصابه من دخل يف احلركة واإلحساس. ومهما يكن فلعل 

أنه هذه اآلراء هي منبع تعريف العقل املشهور الذي ردده املتأخرون من مؤلفي العرب، فهم يكادون جيمعون على 
 .(61)قوة أودعها هللا يف القلب وهلا شعاع متصل بالدماغ "

 
اثلاللكهبيثييالةلقةلبلجمل

من األحباث الغريبة اليت أجريت يف معهد رياضيات القلب؛ أهنم وجدوا أن اجملال الكهربائي للقلب قوي جداً     
قلبه فقط دون أن يتكلم!!!  ويؤثر على من حولنا من الناس، أي أن اإلنسان ميكن أن يتصل مع غريه من خالل 

كما وجدوا أن دقات القلب تؤثر على املوجات اليت يبثها الدماغ )موجات ألفا(، فكلما زاد عدد دقات القلب 
زادت الرتددات اليت يبثها الدماغ ... أن القلب يبث ترددات كهرطيسية تؤثر على الدماغ وتوجهه يف عمله، وأنه 

ية اإلدراك والفهم لدى اإلنسان. كما وجدوا أن القلب يبث جمااًل كهربائياً هو من املمكن أن يؤثر القلب على عمل
 .(62)األقوى بني أعضاء اجلسم، لذلك فهو من احملتمل أن يسيطر على عمل اجلسم بالكامل
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 - النبوية والسنة الكرمي القرآن حبوث مركز  سنادة، أمحد حسن حممد القلوب، نقل عمليات ومن الكرمي القرآن من الشخصية على القلب تأثريات (63)

 (.8 ص) م2012 - هـ1434 - اخلرطوم

االلقةلباعةلىاأدمة اوقةلوبالخآخبينتأثري
على شخصية اإلنسان وتوجيه سلوكه، ولكن مل تكن األوساط العلمية حىت وقت قريب هتتم كثرياً بتأثري القلب     

بدأ هذا االهتمام مؤخرًا بعد ظهور عمليات زراعة القلب ونقل القلوب من شخص آلخر. وبعد هذا ثبت جلياً 
تأثري قلب الناقل على سلوك الشخص املنقول إليه، ولتأكيد هذه احلقيقة نتابع معاً ما جاء يف إفادات املختصني يف 

 هذا اجملال.
ومع أن العلماء يعتقدون أن الدماغ هو الذي ينظم نبضات القلب، إال أهنم الحظوا شيئًا غريبًا وذلك أثناء     

عمليات زرع القلب، عندما يضعون القلب اجلديد يف صدر املريض يبدأ بالنبض على الفور دون أن ينتظر الدماغ 
 حىت يعطيه األمر بالنبض. 

ة يؤكد هذه احلقيقة بقوله: "... مل يبدأ يف الدوائر العلمية االهتمام بتأثري فهذا الربوفسور: حممد حسن سناد    
. بدأ 1967القلوب على الشخصية والسلوك إال بعد عمليات نقل القلوب، اليت بدأت يف جنوب أفريقيا يف سنة 

ات نقل قلوب، ذلك االهتمام منذ مثانينيات القرن  العشرين، حني  تأكد أن بعض الناس الذين جترى هلم عملي
 . (63)يعكسون بطريقة دراماتيكية بعض سلوك أصحاب القلوب األصليني"

وبعد جناح عمليات نقل القلوب، واستمرار حياة من يعيشون بقلوب منقولة لفرتات أطول، أصبح يتضح     
... تكرار وجود هذه  وبالتدريج أن بعض القلوب املنقولة هلا تأثرياهتا الوجدانية املنقولة معها على من نقلت إليهم

التأثريات أدى لقول الدكتور كريستيان برينارد أول من جنح يف نقل القلوب البشرية يف جنوب أفريقيا يف عام 
: "إن علينا التخلي عن فكرة القلب الصناعي؛ ألننا وجدنا أن هذا العضو ]يقصد القلب[ هو أكثر من 1967

 Claireن اجلدل حول هذا املوضوع امرأة امسها كلري سيلڤيا )جمرد حمطة ضخ ... وقد أثارت قدرًا كبريًا م
Sylvia ألفت كتابًا تشرح فيه التغريات اليت طرأت على سلوكها ومزاجها بعد عملية نقل قلب ورئة إليها من )

رجل، وهي حالة رمبا كانت معقدة بسبب نقل أكثر من عضو، ويف كل األحوال ال زالت هناك نسبة كبرية جداً 
تمع العلمي الغريب تصر على أن القلب ليس أكثر من مضخة، إىل جانب هؤالء جند عددًا رمبا قليل من من اجمل

العلماء يصرون على وجود تأثري للقلوب، بل لبعض األعضاء األخرى املنقولة كالكلية والكبد، ... إخل على املذاق 
أعضاء منقولة كان ميكن أن يدلوا مبعلومات والسلوك. ويعتقد هؤالء باحتمال وجود أشخاص كثر ممن زرعت فيهم 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research    (JISTSR) Vo: 1 No: 3, 2015              

 
 87 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research    (JISTSR) Vo: 1    No: 1  2015 

                                                           
(64) 2003 -The Power Of The Heart, Linda Marks, www.healingheartpower.com . 
  The Heart's Code. راجع: (65)
 .)23 ص(عفيفي  واحليوية، العقلية وظائفه بني القلبانظر:   (66)

لو كانوا أكثر انفتاحاً، غري أن الشائع اآلن يف األوساط العلمية هو أن ما حيدث ميكن تفسريه على أساس الذاكرة 
 .(64)( والذواكر ذات العالقة"Cellular Memoryاخلليوية )

شبكة معقدة من األعصاب، وهناك رسائل الشيء الثابت علميًا أن القلب يتصل مع الدماغ من خالل     
مشرتكة بني القلب والدماغ على شكل إشارات كهربائية، ويؤكد بعض العلماء أن القلب والدماغ يعمالن بتناسق 

 وتناغم عجيب ولو حدث أي خلل يف هذا التناغم ظهرت االضطرابات على الفور.
احلاالت املشاهبة اليت تأثرت فيها قلوب املنقول  وباطالعي حول هذا املوضوع، وقفت على عدد ال حيصى من    

 إليهم تأثراً مباشراً بالقلب الناقل، األمر الذي يؤكد تأثري القلب يف قلوب اآلخرين. 
 

اللقةلب..اولإلدرلكا..اوللرولطف
ويف هذا االجتاه فقد أكدت الكثري من الدراسات احلديثة أن القلب هو مركز اإلدراك والفهم والعواطف     

 املشاعر اليت تعرتي حياة اإلنسان.و 
يقول: إن القلب حيس ويشعر ويتذكر ويرسل ذبذبات متكنه  Paul Pearsallوها هو الدكتور بول برسال     

من التفاهم مع القلوب األخرى، ويساعد على تنظيم مناعة اجلسم، وحيتوي على معلومات يرسلها إىل كل أحناء 
 .(65)اجلسم مع كل نبضة من نبضاته

ويف حبث للدكتور عفيفي أن املعلومات تتدفق من القلب إىل ساق الدماغ، مث تدخل إىل الدماغ عرب ممرات     
خاصة، وتقوم بتوجيه خاليا الدماغ لتتمكن من الفهم واالستيعاب، ولذلك فإن بعض العلماء اليوم يقومون بإنشاء 

لب بالعمليات النفسية واإلدراكية، بعدما أدركوا الدور مراكز هتتم بدراسة العالقة بني القلب والدماغ، وعالقة الق
 .(66)الكبري للقلب يف التفكري واإلبداع

هناك أمر مثري لالهتمام تشري إليه دراسات زراعة القلب، أال وهو أن أولئك املرضى الذين استبدلت قلوهبم     
 بقلوب اصطناعية، فقدوا اإلحساس والعواطف والقدرة على احلب! 

اك الكثري من العمليات قد أُجريت ومتت زراعة القلب االصطناعي، يقول املرضى بعد العملية مباشرة: "إن وهن    
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(67) Washington Post, 11/8/2007  
(68) Science of the heart, Institute of HeartMath  
(69) , Rollin Mc Craty.Scientific Role of the Heart in Learning and PerformanceThe  

مشاعرهم تغريت بالكامل، فلم يعودوا يعرفون كيف حيبون أو يعربون عن عاطفتهم، وحىت مشاعرهم تغريت جتاه 
 .(67)أفراد أسرهم"

 J. Andrewنفسية والعاطفية لإلنسان، ويؤكد الدكتور:"إن معدل نبضات القلب يتغري تبعًا للحالة ال    
Armour  أن هناك دماغاً شديد التعقيد موجود داخل كل خلية من خاليا القلب، ففي القلب أكثر من أربعني

ألف خلية عصبية تعمل بدقة فائقة على تنظيم معدل ضربات القلب وإفراز اهلرمونات وختزين املعلومات مث يتم 
  .(68)واإلدراك"إرسال املعلومات إىل الدماغ، هذه املعلومات تلعب دوراً مهماً يف الفهم 

إن أداء القلب يتغري أثناء تلقي املعلومات، وهذا يؤكد دور القلب يف اإلدراك وأن القلب السليم يساعد صاحبه     
أن هنالك عالقة بني  Mike Atkinsonو Rollin McCratyعلى الفهم أكثر!! فقد أثبت الباحثان 

رطيسي للقلب والدماغ أثناء عملية الفهم أي عندما القلب وعملية اإلدراك، وذلك من خالل قياس النشاط الكه
حياول اإلنسان فهم ظاهرة ما، وجدوا أن عملية اإلدراك تتناسب مع أداء القلب، وكلما كان أداء القلب أقل كان 

 .(69)اإلدراك أقل
 ولتأكيد هذه احلقائق فقد أثار أطباء القلب السؤال التايل:    
والشعور والعاطفة واالنفعال وختزين املعلومات القريبة والبعيدة يف ذاكرة تشبه  هل للقلب القدرة على التفكري    

 Yaleذاكرة املخ؟ وجاءت إجابة أطباء القلب بكل من جامعة پيل األمريكية ومعهد هارمتان بوالية كاليفورنيا )
University and  Hartman Institute ,Californiaمن  ( بأن القلب جهاز فائق التعقيد، وأن

صور هذا التعقيد وجود جهاز عصيب بالقلب يشبه املخ متاًما، له ذاكرة قصرية وطويلة األمد، وقد اتضح ذلك 
جبالء عند نقل قلب من إنسان إىل إنسان آخر، فيأخذ القلب املنقول معه من الذكريات واملواهب، والعواطف 

ذي أخذ منه القلب، واليت تبدو غريبة كل الغرابة واملشاعر، واهلوايات، والسجايا والتفصيالت اخلاصة بالشخص ال
 عن صفات الشخص الذي مت نقل القلب إليه.
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(70) www.heartmath.org   

اللقةلبامبكزالإلميثناولإلحلثد
( نشرت جريدة ديلي ميل قصة مذهلة 10/4/2008: " يف: )www.heartmath.orgجاء يف موقع     

ر واإلدراك ... فقد تزوجت امرأة من شاب تؤكد بشكل كبري أن القلب له دور حاسم يف اإلميان والكفر واملشاع
وبعد سنوات من زواجه، وبسبب إحلاده أراد أن يتخلص من حياته، فانتحر مبسدس يف رأسه فمات. ولكن قلبه 
بقي يعمل فقام األطباء باستئصاله وهو حبالة جيدة ومتت زراعته ملريض مؤمن حيب فعل اخلري جداً، هذا املريض 

اجة لقلب جديد ومت له ذلك، وفرح وشكر أهل الشاب املنتحر صاحب القلب األصلي لديه فشل يف القلب، وحب
 وبدأ حياة جديدة.

وجاءت املصادفة ليلتقي بزوجة الشاب املنتحر )أرملته( فأحس على الفور أنه يعرفها منذ زمن، بل مل خيف     
بدأ القلب ميارس نشاطه، فالشيء الذي  مشاعره جتاهها، وأخربها حببه هلا، وأنه ال يستطيع العيش بدوهنا!! وهنا

أحس به هذا الرجل جتاه زوجة صاحب القلب األصلي، يؤكد أن القلب ال يزال حيتفظ مبشاعره وأحاسيسه 
 وذكرياته مع هذه املرأة! ولكن هذا األمر مل يلفت انتباه أحد حىت اآلن.

اإلحلاد تظهر، ولكنه حياول إخفاءها ما استطاع إن الزوج اجلديد مل يعد مؤمناً كما كان من قبل، بدأت مالمح     
إىل ذلك سبياًل، وبدأ هذا القلب يعذبه، فلم يعد حيتمل احلياة فانتحر بالطريقة ذاهتا اليت انتحر هبا الشاب 

 صاحب القلب األصلي، وذلك أنه أطلق رصاصة على رأسه فمات على الفور!!!
إلنسان مؤمن حيب فعل اخلري، كان سعيداً ومسروراً بأنه يساعد وهذا ما أذهل الناس من حوله، فكيف ميكن     

الناس واجلميع حيبه، كيف انقلب إىل اليأس واإلحلاد، ومل جيد أمامه سوى االنتحار، التفسري بسيط جداً، وهو أن 
ا مركز التفكري واإلدراك يف القلب وليس يف الدماغ. ولو كان القلب جمرد مضخة، مل حيدث مع هذا الرجل م

 حدث، فقد أحب املرأة ذاهتا، وانتحر بالطريقة ذاهتا!
هنا أود أن أكرر أن بعض الباحثني يؤكد أن املعلومات تتدفق من القلب إىل ساق الدماغ، مث تدخل إىل      

الدماغ عرب ممرات خاصة، وتقوم بتوجيه خاليا الدماغ لتتمكن من الفهم واالستيعاب. ولذلك فإن بعض العلماء 
قومون بإنشاء مراكز هتتم بدراسة العالقة بني القلب والدماغ وعالقة القلب بالعمليات النفسية واإلدراكية، اليوم ي

  .(70)بعدما أدركوا الدور الكبري للقلب يف التفكري واإلبداع
شاء يروي أحد املشايخ أن صديقاً له كان يدرس الشريعة وحيافظ على الصلوات وهو مؤمن ال ُيشك يف إميانه،     
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 .(36304 ص 1 ج) م2010 - هـ1432-  الفصيح منتدى أرشيفانظر:  (71)
 [.179، من اآلية: ]عرافسورة األ (72)
 [.64، من اآلية: ]جسورة احل (73)

هللا أن ُيصاب مبرض يف الدم مما اضطره للذهاب إىل دولة غربية وتغيري دمه بالكامل، ولكن األطباء أخذوا الدم من 
شاب ملحد. وبعد أيام على شفاء هذا املريض، بدأ حيب شرب البرية مث بدأ حيب ممارسة الفاحشة مع النساء، مث 

ال ختاف هللا، فما كان جوابه إال أن قال: )أال زلت تصدق أن ترك الصالة، وعندما سأله الشيخ ملاذا تفعل ذلك أ
 هللا موجود(. تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً.

انظروا !... كيف أثر دم امللحد على املؤمن؟ وكيف انقلب من اإلميان إىل اإلحلاد؟ وأصبح حيب العادات اليت     
يضخ الدم ولكنه يضخ معه سياًل من املعلومات، إذاً حيبها امللحد صاحب الدم األصلي، وهذا يثبت أن القلب 

الدم هو وسيلة نقل املعلومات بني القلب والدماغ وأجزاء اجلسد األخرى مثل الرئتني والكبد والعضالت 
 . (71)وغريها

 
اللسبقاللقبآين..ايفاعةلماللقةلب

لقرن احلادي والعشرين، واألحباث حدثنا القرآن الكرمي عن حقائق يف علم القلب مل يكتشفها العلماء إال يف ا    
اجلارية اليوم تكشف لنا املزيد واملزيد مما يثبت إعجاز هذا الكتاب العظيم، وال يصح اجلزم بأّن ما توصل له العلم 

 احلديث اليوم هو آخر املطاف واليقني الذي الشك معه.
ذن هي وسيلة السمع. ويف ذلك يقول: فالقرآن يؤكد أن القلب وسيلة الفقه، والعني هي وسيلة اإلبصار، واأل    

االَّا اَوََلُْماَأْعنُيٌ ايـَْفَقُهوَناِِبَث نِسَاُهْماقـُةُلوٌباالَّ اَولإْلِ امِ َنالجلِْنِ  ا))َوَلَقْداَذرَْأنَثاجِلََهنََّماَكِثريًل اَآَذلٌناالَّ اَوََلُْم ايـُْبِصُبوَناِِبَث
 .(72) َضلُّاُأولَِئَكاُهُمالْلَةثِفةُلوَن((َيْسَمُروَناِِبَثاُأولَِئَكاَكثأْلَنـَْرثِماَيْلاُهْماأَا

خلية عصبية، أي أن ما نسميه  40000ويتحدث العلماء اليوم جّدياًّ عن دماغ موجود يف القلب يتألف من     
العقل موجود يف مركز القلب، وهو الذي يقوم بتوجيه الدماغ ألداء مهامه، ولذلك فإن هللا تعاىل جعل القلب 

ايفالأْلَْرِضافَـاوسيلة نعقل به، يقول تعاىل:  اَيِسريُول اِِبَثا))َأفـَةَلْم اَيْسَمُروَن اَآَذلٌن اَأْو اِِبَث اقـُةُلوٌبايـَْرِقةُلوَن اََلُْم َخُكوَن
 .(73) فَِإنَـَّهثااَلاتـَْرَمىالأْلَْيَصثُراَوَلِكناتـَْرَمىالْلُقةُلوُباللَّيِتايفاللصُُّدوِر((

يف عملية  من خالل احلقائق السابقة رأينا كيف يتحدث العلماء اليوم عن الدور الكبري الذي يلعبه القلب    
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 [.179، من اآلية: ]نعامسورة األ (74)
 [.14، من اآلية: ]ائدةسورة امل (75)
 [.11، من اآلية: ]غابنسورة الت (76)
 .(327 ص 15 ج) لسان العرب، ابن منظورو ؛ (100 ص 6 ج) سيده ؛ واحملكم واحمليط األعظم، ابن( 159 ص 7 ج)انظر: العني، اخلليل  (77)
 [.15، من اآلية: ]علقسورة ال (78)

ايـَْفَقُهوَناِِبَث((الفهم واإلدراك وفقه األشياء من حولنا، وهذا ما حدثنا عنه القرآن بقوله تعاىل:   (74)))ََلُْماقـُةُلوٌباالَّ
 أي أن القرآن حّدد لنا مركز اإلدراك لدى اإلنسان وهو القلب، وهو ما يكتشفه العلماء اليوم.

عي غالبًا ما يفقد إميانه باهلل بعد عملية الزرع مباشرة، وهذا يعطي قصص كثرية تؤكد أن صاحب القلب الصنا    
مؤشرًا على أن اإلميان يكون بالقلب وليس بالدماغ، وهكذا يؤكد بعض الباحثني على أمهية القلب يف اإلميان 

َكاللَِّذيَناُيَسثرُِعوَنايفالْلُكْفِبا))يَثاَأيُـَّهثاللبَُّسوُلااَلاحَيُْزنْاوالعقيدة، ولذلك أشار القرآن إىل دور القلب يف اإلميان: 
))َوَمْنايـُْؤِمْنا. ويقول مؤكداً على أمهية القلب يف اهلداية: (75) ِمَناللَِّذيَناقَثُلولاَآَمنَّثايَِأفْـَولِهِهْماَوملَْاتـُْؤِمْناقـُةُلويـُُهْم((

ُاِيُكلِ اَشْيٍءاَعةِلةٌم(( ايـَْهِداقـَةْلَبُهاَولَّللَّ  .(76) يِثَّللَِّ
غيض من فيض يف إعجاز القرآن الكرمي يف كل مناحي احلياة اإلنسانية، وسبقه الذي فاق به األولني  وهذا    

واآلخرين على أن يأتوا مبثله أو بعضه ولو تظاهر بعضهم لبعض، وال يسعنا يف ذلك إال أن نقول تبارك هللا أحسن 
 اخلالقني.

 
االلنثصة اومصدراللقبلر

أهل العلم املتخصص هي: قصاص من الشعر يف مقدمة وأعلى رأس  والناصية يف كتب اللغة وعند    
 .(77)اإلنسان

الدماغ وهو األقرب لناصية الرأس، ميلك العديد من امليزات  وأثبت أهل التخصص أن اجلزء األمامي من قشرة    
طيط والتنظيم. إن العديد من األجزاء احلساسة من الدماغ، إنه يلعب دورًا مهمًا يف التخ اهلامة جداً، ويتصل مع

والتكيف مع األشياء  اختاذ القرارات هذه الناصية تتحكم بالكثري من األعمال اليت نقوم هبا يف حياتنا اليومية، مثل
 املشاكل. اجلديدة، وإجياد احللول لكثري من

ثصة ا*انثصة اكثذي ا))كالالئناملاينخهالنسفرثايثلنيقول الشيخ عبد اجمليد الزنداين: كنت أقرأ قول هللا تعاىل:     
، والناصية هي مقدمة الرأس، فكنت أسأل نفسي وأقول: يارب! اكشف يل هذا املعىن! ملاذا قلت: (78) خثطئ ((

ناصية كاذبة خاطئة؟ وتفكرت فيها أكثر من عشر سنوات، وأنا يف هذه احلرية فأرجع إىل كتب التفسري فأجد 
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 [.56، من اآلية: ]هودسورة  (79)
 .4318، رقم215أمحد، ص (80)

جمازي وليس حقيقياً، فهو من باب  اجلواب ... أجد املفسرين يقولون: املراد ليست ناصية كاذبة، وإمنا املراد معىن
اجملاز ال من باب احلقيقة، ناصية كاذب خاطئ، وملا كانت الناصية هي مقدمة الرأس فأطلق عليها صفة الكذب، 
واملقصود صاحبها، هكذا يقولون، وليست هي مكان الكذب أو مصدر الكذب! إىل ان يسر هللا البحث الذي  

العلماء، وهو كندي األصل، ومن أشهرهم يف علم املخ والتشريح واألجنة، كان عن الناصية ]الذي[ قدم من أحد 
وكان ذلك يف املؤمتر الطيب الذي عقد يف القاهرة، وتواجد يف ذلك املؤمتر طبيب ومعه زوجته، فلما مسعت زوجته 

قالت: واهلاء هذا الكالم ناصية كاذبة قالت: واهلاء أين راحت؟ فاملفسرون يقولون: املعىن ناصية كاذب خاطئ، 
ناصية كاذبة ))أين راحت؟ قلت يف نفسي: هذه اهلاء هي اليت دوختين عشر سنوات، هللا سبحانه وتعاىل يقول لنا: 

. نعود لبحث العامل الكندي وقال فيه: منذ مخسني سنة فقط تأكد لنا أن املخ الذي حتت اجلبهة مباشرة ((خاطئة
ذب واخلطأ؛ هو املكان الذي يصدر منه الكذب ويصدر منه اخلطأ، الذي يف الناصية؛ هو اجلزء املسؤول عن الك

وأن العني ترى هبا واألذن تسمع منها، فكذلك كان هذا املكان الذي يصدر منه القرار، هذا مصدر اختاذ القرار، 
ال  فلو قطع هذا اجلزء من املخ الذي يقع حتت العظمة مباشرة فإن صاحبه يف الغالب ال تكون له إرادة مستقلة

يستطيع أن خيتار ... يفقد سيطرته على نفسه، مثل واحد تقلع له عيناه فإنه ال يرى فقال: منذ مخسني سنة فقط 
عرفنا أن هذا اجلزء هو املسؤول عن هذا املكان الذي يصدر منه القرار ... فمن يتخذ القرار؟ حنن نعلم أن الروح 

عني هي اجلارحة، والروح تسمع ولكن األذن جارحة، كذلك هي صاحبة القرار، وأن الروح هي اليت ترى، ولكن ال
لنسفعا ))املخ هذا جارحة لكن يف النهاية هذا مكان صدور القرار ... ناصية كاذبة خاطئة، ولذلك قال هللا: 

أي نأخذه أو حنرقه فسبحان هللا! كلمة جاءت يف كتاب هللا ... وهاء احلرف يعرف الناس سره؛ بعد أن  ((بالناصية
دم العلم أشواطاً وأشواطاً مث وجدوا أن هذا اجلزء من الناصية يف احليوانات ضعيف صغري ألن احليوان مركز قيادته يتق

 ))مثامنادلي اإالاهواآخذاينثصةخهث((وحركة جسمه أيضًا من هذا املكان، وإىل هذا يشري املوىل سبحانه وتعاىل: 

م هذا؟ مىت عرف العلماء هذا؟ مىت عرفوه؟ عندما شرحوا مخ ، مركز القيادة .. موجود يف الناصية .. من يعل(79)
احليوانات ... إن القرآن يذكر هذه احلقيقة، وجاء بعلم هللا الذي أحاط بكل شيء علماً، ويف احلديث الشريف 

، والناصية: مركز القيادة وحلكمة، (80)((للةلهماإيناعبدكاليناعبدكاليناأمخكانثصةيتايةدكا...ا)):  قال 
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 [.45، من اآلية: ]العنكبوتسورة  (81)
 راجع: املوقع االلكرتوين للشيخ الزنداين. (82)
(83) 210863clipat.maktoob.com/video.php?video_id= 
 [.11، من اآلية: ]الفتحسورة  (84)
 [.15، من اآلية: ]العلقسورة  (85)

 أن تسجد هذه الناصية، وأن تطأطئ هلل، ولعل هناك عالقة بني ناصية تسجد خاشعة وبني سلوك شرع هللا
 .(82)(81)))إناللصالةاتنهىاعناللفحشثءاولملنكب((يستقيم، 

األعضاء الكهربية؛ أن املرضى واحليوانات اليت تعرّضت  وقد بّينت دراسات املخ اإللكرتونية، ودراسات وظائف    
فإهنم غالبًا ما يُعانون من تناقص يف قدراهتم العقلية، كما مت الكشف على أن أي  اجلبهية األمامية، لتلف الفلقات

وهبوط يف املعايري  يصيب الفص األمامي يغري السلوك الطبيعي لإلنسان وقد يصل إىل صدور تصرفات شريرة خلل
 قات اجلبهية األمامية للمخ مركز املبادرةالعقلية... تعترب الفل األخالقية والتذكر والقدرة على حل املشكالت

املراسلة خالل فعل الكذب،  بالكذب، ففيها تتم األنشطة العقلية املتعلقة بالكذب، مث حتمل تعليماهتا بأعضاء
 .(83)األمامية قبل أن حُتمل إىل األعضاء املباشرة للفعل وكذلك األفعال الشريرة؛ فإهنا خُتطط يف الفلقات اجلبهية

بطريقة التصوير بالرنني املغنطيسي، أن اإلنسان عندما يكذب فإن  أثبتت التجارب اجلديدة على الدماغوقد     
بل  الدماغ، وبالتايل يتطلب طاقة أكرب، وهذا يعين أن الصدق يعين التوفري يف الطاقة ويف عمل دماغه يعمل أكثر،

 " اساً على الصدق أو كما يعربون عنه بقوهلمُصمم أس إهنم يتحدثون اليوم عن حقيقة جديدة؛ وهي أن الدماغ قد
 الصدق هو النظام االفرتاضي للدماغ! أي أن

. فاللسان هنا يتحرك بأمر من الناصية يف (84)))يـَُقوُلوَنايِأَْلِسَنِخِهْماَمثالَْةَسايفاقـُةُلوِِبِْم((ولذلك قال تعاىل:      
 .(85)كثذي اخثطئ (())نثصة ااالدماغ، ولذلك وصف هللا هذه الناصية بأهنا: 
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الخلثمت 
إن املشاهدات والتجارب اليت رأيناها يف هذا البحث تثبت لنا عدة نتائج يف علم القلب ميكن أن نلخصها يف     

 نقاط حمددة، وكيف أن القرآن حدثنا عنها بدقة تامة:
 للنخثيج

 القلب ليس جمرد مضخة للدم، وهو يقوم بتخزين املعلومات و يرسل األوامر. -1
للقلب دور أساسي يف اإلدراك والفهم والفقه، وقد أشار القرآن لذلك يف حديثه عن الكفار وامللحدين، وهذا  -2

 سبق قرآين مهم يف الطب. 
القلب له دور يف عملية اخلوف والتعلم واحلب والكره وكثري من األحاسيس واملشاعر، ومجيع هذه احلقائق  -3

 أشار إليها القرآن يف آياته الكرمية. 
قلب دور يف عملية الفهم واإلدراك وفقه األشياء من حولنا، وهذا ما حدثنا عنه القرآن؛ أي أن القرآن حدد لل -4

 لنا مركز اإلدراك لدى اإلنسان وهو القلب، وهو ما يكتشفه العلماء اليوم. 
دثون يؤكد العلماء أن كل خلية من خاليا القلب تشكل مستودعًا للمعلومات واألحداث، ولذلك بدأوا يتح -5

 عن ذاكرة القلب، ولذلك فإن هللا تعاىل أكد لنا أن كل شيء موجود يف القلب.
أكثر األطباء يف الغرب اليوم يؤمنون هبذه النتائج البحثّية رغم صعوبة القطع بدقة صحة النظريّة لصعوبة  -6

على أّن نظرية  التجارب وإقامة الرباهني القاطعة، ولكن كتابات الذين وقفوا منهم على جتارب خاصة تربهن
الوعي القليب ليست بالفكرة اجلديدة، وال يستطيع البحث العلمي اجلزم بسبٍق ألحد حيث أّن دالئل وعي 

 القلب ال يقل عمرها عن عشرات السنني إن مل يكن املئات. 
 تؤكد التجارب اجلديدة أن مركز الكذب هو يف منطقة الناصية يف أعلى ومقدمة الدماغ، وأن هذه املنطقة -7

 تنشط بشكل كبري أثناء الكذب، أما املعلومات اليت خيتزهنا القلب فهي معلومات حقيقية صادقة.
 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.

 
ا

ا
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