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مْ َأَفَلْم َيِسيُروا ِفي األْرِض َفَتكُ  ُُ وَن َل
ا َُ ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِب

 َُ ا َفِإنَّ َُ َلِكْن وَ ا ال َتْعَمى األْبَصاُر َأْو َآَذاٌن َيْسَمُعوَن ِب
دُ  ورِ َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِبْسِم َّللاَِّ الرَّ

يقدم هذا البحث رؤية علمية جديدة للقلب تتفق مع ما جاء في القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرنا  



لماذا هذا البحث؟
ذا ُذكر القلب في القرآن أكثر من مئة مرة، وهذا يشير إلى أهمية ه-

.العضو الذي سخره هللا لنا
.إن سالمتك تقاس بمدى سالمة قلبك-
.إن توقف قلبك عن العمل يعني نُاية حياتك-
ساد إن صالح القلب يعني صالح الجسد كله، وفساد القلب يعني ف-

!الجسد كله، أي أن القلب يحدد مصير صاحبه
كل هذا البحث ليس مجرد معلومات لالطالع، بل يُم  ! لذلك يا أحبتي-

.واحد منا في حياته وآخرته

َ ِبَقْلٍب َسِليمٍ ِإالَّ َمْن َأَتى* َيْوَم اَل َيْنَفُع َماٌل َواَل َبُنوَن  َّللاَّ
(89-88: الشعراء)



...مقدمة
الجديد الذي يقدمه البحث

نوات يقدم هذا البحث العلمي رؤية جديدة للقلب البشري، فعلى مدى س
رد مضخة طويلة درس العلماء القلب من الناحية الفيزيولوجية واعتبروه مج

طور ولكن ومع بداية القرن الحادي والعشرين ومع ت. للدم ال أكثر وال أقل
كل كبير، عمليات زراعة القلب والقلب االصطناعي وتزايد هذه العمليات بش
سيرا  إال بدأ بعض الباحثين بمالحظة ظاهرة غريبة ومحيرة لم يجدوا لُا تف

!أن نغي ر نظرتنا إلى القلب طبيا  

ثمرجعا  علميا  في إعداد هذا البح70تم اعتماد أكثر من 

HEART



سوف نستعرض أحدث األبحاث العلمية
ملية زرع إنُا ظاهرة تغير الحالة النفسية للمريض بعد ع. حول هذه الظاهرة

تم القلب، وهذه التغيرات النفسية عميقة لدرجة أن المريض بعد أن ي
نفسية استبدال قلبه بقلب طبيعي أو قلب صناعي، تحدث لديه تغيرات
يكرهه، بل عميقة، بل إن التغيرات تحدث أحيانا  في معتقداته، وما يحب ه و

!!  وتؤثر على إيمانه أيضا  

..القلب
يؤثر على الحالة النفسية

!سانللقلب دور مُم في الحالة النفسية لإلن



يوما  من الحمل بضخ 21يقوم قلبك منذ أن كنَت جنينا  في بطن أمك وبعد 
ي اليوم الدم في مختلف أنحاء جسدك، وعندما تصبح بالغا  يضخ قلبك ف
اضه أكثر من سبعين ألف لتر من الدم، هذه الكمية يضخُا أثناء انقب

مرك وانبساطه، فُو يدق كل يوم أكثر من مئة ألف مرة، وعندما يصبح ع
!لفترةسبعين سنة يكون قلبك قد ضخ مليون برميل من الدم خالل هذه ا

!القلب والجنين

ُيخلق القلب قبل الدماغ في الجنين،
..وتويبدأ بالنبض منذ تشكله وحتى الم



القلب يحوي خاليا عصبية معقدة 
جدا ، ويفرز هرمونات تتحكم بنظام

ضربة عمل الجسم، ويستطيع أن يتذكر ويشعر ويتحكم بالعواطف، فكل
م، هذه يقوم بُا القلب يبث للدماغ وبقية أعضاء الجسم رسائل عبر الد

ارات التي ويتغير إيقاع القلب واإلش. الرسائل عبارة عن إشارات كُرطيسية
.  يبثُا مع تغير الحالة العاطفية

... القلب
!أكثر من مضخة للدم

ل القلب يتذكر ويشعر ويرس
دتعليمات لكل أعضاء الجس

Does your heart sense your emotional state? 

www.msnbc.msn.com, Jan. 26, 2006.



ه الدماغ ف ي عمله، وبعض الباحثين اليوم يعتقد أن القلب هو الذي يوج 
إن Schwartzويقول الدكتور ! بل إن كل خلية من خاليا القلب لُا ذاكرة

احثين ويؤكد كثير من الب. تاريخنا مكتوب في كل خلية من خاليا جسدنا
!أن خاليا القلب تختزن المعلومات

: مفاجأة
!القلب يفكر ويعقل

University of Hawaii.

طر عشرات األبحاث تؤكد أن القلب يسي
!على كل الجسد، وليس الدماغ



يزود القلب عبر الدم جميع خاليا الجسم 
حرقه باألكسجين، فالخاليا تأخذ األكسجين لت
في صنع غذائُا، وتطرح غاز الكربون 

ُا والنفايات السامة التي يأخذها الدم ويضخ
لدم وطرح عبر القلب لتقوم الرئتين بتنقية هذا ا

ين طبعا  تأخذ الرئتين األكسج. غاز الكربون 
ل الذي نتنفسه وتطرح غاز الكربون من خال 

بكة ، إن ش(الشُيق والزفير)عملية التنفس 
ة لو نقل الدم عبر جسمك أي الشرايين واألوعي
ة وصلت مع بعضُا لبلغ طولُا أكثر من مئ

!!ألف كيلو متر

آلية عمل القلب

كة القلب يضخ الدم عبر شب
يبلغ طولُا

كيلو متر100000



منذ ثالثين عاما  بدأ الباحثون 
بمالحظة عالقة بين القلب والدماغ
والحظوا أيضا  أن للقلب دورا  في 

فُم العالم من حولنا، وبدأت القصة
عندما الحظوا عالقة قوية بين ما 

التنفس يفُمه ويشعر به اإلنسان، وبين معدل ضربات القلب وضغط الدم و 
.ومن هنا بدأوا يالحظون أن القلب يؤثر على الدماغ. في الرئتين

..العالقة
بين القلب والدماغ

Paul Pearsall, Gary E. Schwartz, Linda G. Russek, Organ Transplants and 

Cellular Memories, Nexus Magazine, April - May 2005.



إن للقلب نظاما  خاصا  به في معالجة المعلوماتArmourيقول الدكتور 
عتمد القادمة إليه من مختلف أنحاء الجسم، ولذلك فإن نجاح زرع القلب ي

.ضعلى النظام العصبي للقلب المزروع وقدرته على التأقلم مع المري

النظام
بالعصبي للقل

Science of the heart, Institute of HeartMath 

رار بدأ العلماء يستكشفون أس
ا  النظام العصبي للقلب مؤخر 



Gary Schwartzالبروفسور  

اختصاصي الطب النفسي في 
جامعة أريزونا، والدكتورة

Linda Russek يعتقدان أن
للقلب طاقة خاصة بواسطتُا يتم

قط في وبالتالي فإن الذاكرة ليست ف. تخزين المعلومات ومعالجتُا أيضا  
Garyور وقد قام الدكت. الدماغ بل قد يكون القلب محركا  لُا ومشرفا  عليُا

ا حالة زراعة قلب، ووجد بأن جميعُا قد حدثت ل300ُببحث ضم أكثر من 
.تغيرات نفسية جذرية بعد العملية

..الذاكرة
!ليست فقط في الدماغ

الدماغ

Linda Marks, THE POWER OF THE HEART.



Schwartzيقول الدكتور 

قمنا بزرع قلب لطفل من طفل
راقبة حالة آخر أمه طبيبة وقد توفي وقررت أمه التبرع بقلبه، ثم قامت بم

قيد إنني أحس دائما  بأن ولدي ما زال على: "الزرع جيدا ، وتقول هذه األم
دقات أحس ب( الذي يحمل قلب ولدها)الحياة، فعندما أقترب من هذا الطفل 

ل يحوي قلبه وعندما عانقني أحسست بأنه طفلي تماما ، إن قلب هذا الطف
"!معظم طفلي

..القلب
وعاطفة األم

Pearsall P, Schwartz GE, Russek LG, Changes in heart transplant recipients that 

parallel the personalities of their donors, School of Nursing, University of Hawaii.



لوبُم هناك أمر مثير لالهتمام أال وهو أن أولئك المرضى الذين استبدلت ق
! بقلوب اصطناعية، فقدوا اإلحساس والعواطف والقدرة على الحب

ي، وهناك الكثير من العمليات قد ُأجريت وتمت زراعة القلب االصطناع
لم إن مشاعرهم تغيرت بالكامل، ف: "يقول المرضى بعد العملية مباشرة

رهم يعودوا يعرفون كيف يحبون أو يعبرون عن عاطفتُم وحتى مشاع
".تغيرت تجاه أفراد أسرهم

والمشاعر..القلب

Washington Post, 11/8/2007

به القلب الصناعي ُيفقد صاح
!!اإلحساس بالحب والعاطفة



ث هذا حتى هذه اللحظة لم يستطع األطباء تفسير هذه الظاهرة، لماذا حد
وتفكيره؟ التحول النفسي الكبير، وما عالقة القلب بنفس اإلنسان ومشاعره

رئيس قسم األخالق الطبية في جامعة Arthur Caplanيقول البرفسور 
:بنسلفانيا في الواليات المتحدة األمريكية

إن العلماء لم يعطوا اهتماما  لُذه الظاهرة، بل إننا لم ندرس عالقة"
".آلةالعاطفة والنفس بأعضاء الجسم، بل نتعامل مع الجسم وكأنه مجرد

..العلماء يعترفون 
أنُم لم يدرسوا القلب
دراسة علمية كافية



إن معدل نبضات القلب
يتغير تبعا  للحالة النفسية 
والعاطفية لإلنسان، ويؤكد 

J. Andrew Armourالدكتور 

في أن هناك دماغا  شديد التعقيد موجود داخل كل خلية من خاليا القلب، ف
ظيم معدل القلب أكثر من أربعين ألف خلية عصبية تعمل بدقة فائقة على تن

فراز الُرمونات وتخزين المعلومات ثم يتم إرسال الم علومات ضربات القلب وا 
.إلى الدماغ، هذه المعلومات تلعب دورا  مُما  في الفُم واإلدراك

دماغ في القلب

Science of the heart, Institute of HeartMath 

يحوي القلب
40000

خلية عصبية



يؤكد بعض الباحثين أن
المعلومات تتدفق من القلب

إلى ساق الدماغ ثم تدخل إلى
فُم الدماغ عبر ممرات خاصة، وتقوم بتوجيه خاليا الدماغ لتتمكن من ال

تُتم ولذلك فإن بعض العلماء اليوم يقومون بإنشاء مراكز. واالستيعاب
ية بدراسة العالقة بين القلب والدماغ وعالقة القلب بالعمليات النفس
.واإلدراكية، بعدما أدركوا الدور الكبير للقلب في التفكير واإلبداع

...القلب
ه خاليا الدماغ يوج 

www.heartmath.org 

معلومات قادمة من القلب



بعد تجارب Paul Pearsallيقول الدكتور 
:ومشاهدات استمرت سنوات طويلة

إن القلب يحس  ويشعر ويتذكر ويرسل ذبذبات”
نه من التفاهم مع القلوب األخرى، ويساعد  تمك 

على تنظيم المناعة، ويحتوي على معلومات
.  “يرسلُا إلى كل أنحاء الجسم مع كل نبضة من نبضاته

ي هل من الممكن أن تسكن الذاكرة عميقا  ف: ويتساءل بعض الباحثين
أو إنك عندما تفاجأ بشيء”: في كتابه شفرة القلبPaulويقول قلوبنا؟

.“تفرح أو تحزن فإنك تضع يدك على صدرك دون أن تشعر

شفرة القلب

The Heart's Code, 1999.



إن القلب بإيقاعه المنتظم يتحكم
بإيقاع الجسد كامال  فُو وسيلة 
الربط بين كل خلية من خاليا 

الجسم من خالل عمله كمضخة 
بُا للدم، حيث تعبر كل خلية دم هذا القلب وتحمل  المعلومات منه وتذهب

ب، إنما إلى بقية خاليا الجسم، إذا  القلب ال يغذي الجسد بالدم النقي فحس
!ين اليوميغذيه أيضا  بالمعلومات مع كل نبضة، وهذا ما يؤكده بعض الباحث

...القلب
يبث المعلومات للدماغ

Institute of HeartMath. 

Heart



من األبحاث الغريبة التي
رياضيات"أجريت في معُد 

أنُم وجدوا أن المجال" القلب
إلنسان الكُربائي للقلب قوي جدا  ويؤثر على من حولنا من الناس، أي أن ا

جدوا كما و !!! يمكن أن يتصل مع غيره من خالل قلبه فقط دون أن يتكلم
فكلما ،(موجات ألفا)أن دقات القلب تؤثر على الموجات التي يبثُا الدماغ 
. زاد عدد دقات القلب زادت الترددات التي يبثُا الدماغ

المجال
الكُربائي للقلب

Science of the heart, Institute of HeartMath. 

HEART



أجرى معُد رياضيات القلب العديد
من التجارب أثبت من خاللُا أن 
القلب يبث ترددات كُرطيسية تؤثر

على الدماغ وتوجُه في عمله،
وأنه من الممكن أن يؤثر القلب على
كما وجدوا أن القلب يبث مجاال  . عملية اإلدراك والفُم لدى اإلنسان

ن يسيطر كُربائيا  هو األقوى بين أعضاء الجسم، لذلك فُو من المحتمل أ
.  على عمل الجسم بالكامل

..القلب
يؤثر على قلوب اآلخرين

Science of the heart, Institute of HeartMath. 



Mike Atkinsonو Rollin McCratyأثبت الباحثان 

أن هنالك عالقة بين القلب وعملية اإلدراك، 
ة الفُم وذلك من خالل قياس النشاط الكُرطيسي للقلب والدماغ أثناء عملي

ب أي عندما يحاول اإلنسان فُم ظاهرة ما، وجدوا أن عملية اإلدراك تتناس
.مع أداء القلب، وكلما كان أداء القلب أقل كان اإلدراك أقل

واإلدراك..القلب

Rollin McCraty, The Scientific Role of the Heart in Learning and Performance.

لقلب يتغير أداء القلب أثناء تلقي المعلومات، وهذا يؤكد دور ا
!!كثرفي اإلدراك وأن القلب السليم يساعد صاحبه على الفُم أ



إن النتائج التي قدمُا معُد رياضيات 
القلب مبُرة وتؤكد أنك عندما تقترب من 
إنسان آخر أو تلمسه أو تتحدث معه، فإن

التغيرات الحاصلة في نظام دقات قلبك
.أي أن قلبك يؤثر على دماغ من هو أمامك!! تنعكس على نشاطه الدماغي

.مرة من الدماغ100-50المجال الكُربائي للقلب أقوى -
.المجال المغنطيسي للقلب أقوى بخمسة آالف مرة من الدماغ-
عدل النبض يؤكد الباحثون أن القلب يتأثر ببعض الكلمات ذات المعنى المريح، ويتغير م-

.ويتغير المجال الكُرطيسي للقلب ويؤثر على الناس القريبين منه

..القلب
يؤثر على أدمغة اآلخرين

www.heartmath.org 

Science of the heart, Institute of HeartMath. 



تزوجت امرأة من شاب وبعد سنوات من زواجه 
وبسبب إلحاده أراد أن يتخلص من حياته فانتحر 

ولكن قلبه بقي يعمل فقام. بمسدس في رأسه فمات
األطباء باستئصاله وتمت زراعته لمريض مؤمن يحب فعل الخير، هذا وجاءت

إلى اإللحاد المصادفة ليلتقي بأرملة الشاب المنتحر وتزوجُا، ولكنه انقلب من اإليمان
اب صاحب فجأة، والعجيب أنه بعد سنوات انتحر بالطريقة ذاتُا التي انتحر بُا الش

لقلب وليس التفسير بسيط جدا ، وهو أن مركز التفكير واإلدراك في ا!! القلب األصلي
ولو كان القلب مجرد مضخة، لم يحدث مع هذا الرجل ما حدث، فقد أحبَّ . في الدماغ

!المرأة ذاتُا، وانتحر بالطريقة ذاتُا

..قصة جديدة
!!تثبت أن القلب هو مركز اإليمان

Daily Mail, 10/4/2008

القلب االصطناعي



اء إال في حدثنا القرآن الكريم عن حقائق في علم القلب لم يكتشفُا العلم
والمزيد القرن الحادي والعشرين، واألبحاث الجارية اليوم تكشف لنا المزيد
لذين بما يثبت إعجاز هذا الكتاب العظيم، وترد  على أولئك المشككين ا

.يد عون أن القرآن من تعليم البشر

.. السبق القرآني
في علم القلب

!هل سبق القرآن علماء الغرب؟



..القرآن يؤكد أن
القلب وسيلة الفقه

.القلب هو وسيلة التفكير-1
.العين هي وسيلة اإلبصار-2
.األذن هي وسيلة السمع-3

نََّم َكِثير  ): ولذلك يقول تعالى َُ ْنسِ َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَج ا ِمَن اْلِجنِ  َواإلِْ
ا  َُ وَن ِب ُُ ْم ُقُلوٌب اَل َيْفَق ُُ َل

ا  َُ ْم َأْعُيٌن اَل ُيْبِصُروَن ِب ُُ َوَل
ا  َُ ْم َآَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن ِب ُُ َوَل

[.179: األعراف]( اْلَغاِفُلونَ ُأوَلِئَك َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلِئَك ُهمُ 

ا َُ وَن ِب ُُ ْم ُقُلوٌب ال َيْفَق ُُ َل



يا   يتحدث العلماء اليوم جد 
عن دماغ موجود في 

موجود " العقل"خلية عصبية، أي أن ما نسميه 40000القلب يتألف من 
فإن في مركز القلب، وهو الذي يقوم بتوجيه الدماغ ألداء مُامه، ولذلك

َيِسيُروا ِفي َأَفَلمْ ): هللا تعالى جعل القلب وسيلة نعقل به، يقول تعالى
ا َأوْ  َُ ْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِب ُُ َُ اأْلَْرِض َفَتُكوَن َل ا َفِإنَّ َُ ا اَل َتْعَمى  َآَذاٌن َيْسَمُعوَن ِب

[.46: الحج](ُدورِ اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ 

..القرآن يشير إلى
دور القلب في عمليات اإلدراك



ا من خالل الحقائق السابقة رأين
كيف يتحدث العلماء اليوم عن

لب في الدور الكبير الذي يلعبه الق
عملية الفُم واإلدراك وفقه 
نا األشياء من حولنا، وهذا ما حدث

ْم لَ ): عنه القرآن بقوله تعالى ُُ
وَن بِ  ُُ اُقُلوٌب اَل َيْفَق َُ)

[179: األنعام]

د لنا مركز  أي أن القرآن حد 
، اإلدراك لدى اإلنسان وهو القلب

.موهو ما يكتشفه العلماء اليو 

..القلب
ودوره في الفقه



ر معظم الذين يزرعون قلبا  صناعيا  يشعرون بأن قلبُم الجديد ق د تحجَّ
حب،ويحسون بقسوة غريبة في صدورهم، وفقدوا اإليمان والمشاعر وال

:  وهذا ما أشار إليه القرآن في خطاب  هللا تعالى لليُود
َي َكالْ ) ُِ فقد [.74: البقرة](ِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوة  ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َف

د لنا القرآن صفتين من صفات القلب وهما القسوة واللين، وه ذا ما لم حد 
: يقول تعالى عن الكافرين! يكتشفه العلماء بعد

ْم ِمْن ِذْكِر َّللاَِّ أُ ) ُُ ثم [.22: الزمر](وَلِئَك ِفي َضاَلٍل ُمِبينٍ َفَوْيٌل ِلْلَقاِسَيِة ُقُلوُب
:  يقول تبارك وتعالى في المقابل عن المؤمنين

ْم ِإَلى ِذْكِر َّللاَِّ ) ُُ [. 23: الزمر](ُثمَّ َتِليُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُب

...القلب
بين القسوة واللين

هل يمكن أن نسبق علماء الغرب إلى
!اكتشاف صفات القلب من القرآن؟؟



يؤكد العلماء أن
كل خلية من خاليا

ن ذاكرة القلب تشكل مستودعا  للمعلومات واألحداث، ولذلك بدأوا يتحدثون ع
، وأن هللا القلب، ولذلك فإن هللا تعالى أكد لنا أن كل شيء موجود في القلب

ُ مَ ): يختبر ما في قلوبنا، يقول تعالى َص َوِلُيَمح ِ ا ِفي ُصُدوِرُكْم َوِلَيْبَتِلَي َّللاَّ
ُدورِ َما ِفي ُقُلوِبُكمْ  ُ َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ [.154: آل عمران](َوَّللاَّ

..القرآن يشير إلى
ذاكرة القلب



ألبحاث يتحدث الباحثون عن دور القلب في التعل م، وهذا يعتبر من أحدث ا
م ألن القلب التي نشرت مؤخرا ، ولذلك فإن للقلب دورا  مُما  في العلم والتعل

والعلم، يؤثر على خاليا الدماغ ويوجُُا، ولذلك فإن القرآن ربط بين القلب
ْم اَل يَ ): قال تعالى ُُ ْم َف ُِ ُ َعَلى ُقُلوِب [.93: التوبة](ْعَلُمونَ َوَطَبَع َّللاَّ

..القلب
والتعل م

لوماتالخاليا العصبية في القلب تقوم بتخزين المع



تؤكد التجارب الطبية أن مركز الكذب
ط هو في منطقة الناصية في أعلى ومقدمة الدماغ، وأن هذه المنطقة تنش

لومات بشكل كبير أثناء الكذب، أما المعلومات التي يختزنُا القلب فُي مع
ل عكس ما حقيقية صادقة، وهكذا فإن اإلنسان عندما يكذب بلسانه، فإنه يقو

ْم َما َلْيَس ِفي َيُقوُلوَن ِبَأْلِس ): يختزنه قلبه من معلومات، ولذلك قال تعالى ُِ َنِت
مْ  ُِ ك فاللسان هنا يتحرك بأمر من الناصية في الدماغ، ولذل[.11: الفتح](ُقُلوِب

[.16: العلق](َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئةٍ ): وصف هللا هذه الناصية بأنُا

والكذب...القلب

القرآن يحدد منطقة الكذب ومنطقة الصدق



قصص كثيرة تؤكد أن صاحب القلب
الصناعي غالبا  ما يفقد إيمانه باهلل 
بعد عملية الزرع مباشرة، وهذا يعطي

عض مؤشرا  على أن اإليمان يكون بالقلب وليس بالدماغ، وهكذا يؤكد ب
آن إلى الباحثين على أهمية القلب في اإليمان والعقيدة، ولذلك أشار القر 

ُسوُل اَل ): دور القلب في اإليمان، يقول تعالى ا الرَّ َُ  َيْحُزْنَك الَِّذيَن َيا َأيُّ
ْم َوَلْم ُتْؤِمْن ُقُلو ُيَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن َقاُلوا َآَمنَّا بِ  ُِ مْ َأْفَواِه ُُ :  المائدة](ُب

ِد َقْلبَ َوَمْن ُيْؤِمنْ ): ويقول مؤكدا  على أهمية القلب في الُداية[.41 ُْ ِ َي ُه ِباَّللَّ
ُ ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليمٌ  [.11: التغابن](َوَّللاَّ

واإليمان...القلب



بينت أبحاث القلب الصناعي
أن للقلب دورا  أساسيا  في الخوف
والرعب، وعندما سألوا صاحب 

القلب الصناعي عن مشاعره قال
بأنه فقد القدرة على الخوف، لم 

بق به وهذا ما س. يعد يخاف أو يتأثر أو يُتم بشيء من أمور المستقبل
وَن الَِّذيَن ِإَذا ِإنََّما اْلُمْؤِمنُ ): القرآن عندما أكد على أن القلوب تخاف وتوجل

َذا ُتِلَيْت َعَليْ  ْم َواِ  ُُ ُ َوِجَلْت ُقُلوُب ْم ِإيَمان ا َوعَ ُذِكَر َّللاَّ ُُ ْم َآَياُتُه َزاَدْت ْم ُِ ُِ َلى َربِ 
ُلونَ  : الوكذلك جعل هللا مكان الخوف والرعب هو القلب، فق[.2: األنفال](َيَتَوكَّ

ُم الرُّْعبَ ) ُِ [. 2: الحشر](َوَقَذَف ِفي ُقُلوِب

والخوف..القلب



سبق النبي عليه الصالة 
والسالم علماء الغرب إلى 
الحديث عن دور القلب 

وأهميته في إصالح النفس، 
جُزة بل إنه جعل للقلب دورا  مركزيا ، فإذا صلح هذا القلب فإن جميع أ
ذا فسد فسوف تفسد جميع أنظمة الجسم، وهذا ما نراه الجسد ستصلح، وا 

ظمة اليوم وبخاصة في عمليات القلب الصناعي، حيث نرى بأن جميع أن
:الجسم تضطرب، ولذلك قال صلى هللا عليه وسلم

ذا فسدت فس) د أال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وا 
[.متفق عليه](الجسد كله أال وهي القلب

اإلعجاز النبوي 



ذاكرة الصدر

لوحظ أن التغيرات
أكبر ما يمكن عندما 
يتم استبدال القلب أو 

لرئتين، الرئة، ونحن نعلم أن صدر اإلنسان يحوي بشكل أساسي القلب وا
وهنا يمكن أن نخلص إلى نتيجة وهي أن محتوى الصدر مسؤول عن

ُ َما ِفي صُ ):ولذلك قال تعالى. الذاكرة َص َما فِ َوِلَيْبَتِلَي َّللاَّ ي ُدوِرُكْم َوِلُيَمحِ 
ُدورِ  ُ َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ [.156: آل عمران](ُقُلوِبُكْم َوَّللاَّ



هناك حاالت غريبة أيضا ، فبعد إجراء زراعة
قب للرئة تبين أن هناك تغيرات عميقة في شخصية المريض تحدث ع

ومات وقد أشار القرآن إلى دور الصدر في اختزان المعل. استبدال رئتيه
ُروا بِ ):يقول تعالىواألسرار،  َُ وا َقْوَلُكْم َأِو اْج ِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت َوَأِسرُّ
ُدورِ  ون يؤكد الباحث(انظر قائمة المراجع)وفي عدة أبحاث حديثة [.13: الملك](الصُّ

زن أن خاليا القلب وخاليا الرئتين أي محتوى الصدر، هذه الخاليا تخ
.المعلومات، ولذلك أك د لنا هللا أنه عليم بما يوجد في الصدور

..القرآن يشير إلى 
دور الصدر في تخزين المعلومات



، وأن يؤكد العلماء على أن السبب األول للوفاة هو اضطراب نظم عمل القلب
أن بعض أفضل طريقة للعالج هو العمل على استقرار هذه القلوب، وقد ثُبت
ل هناك الترددات الصوتية تؤثر في عمل القلب وتساعد على استقراره، وه

ْم بِ الَِّذيَن َآَمُنوا َوتَ ): أفضل من صوت القرآن؟ ولذلك قال تعالى ُُ ِذْكِر ْطَمِئنُّ ُقُلوُب
إن تالوة هذه اآلية وتكرارها يؤدي [.28: الرعد](َّللاَِّ َأاَل ِبِذْكِر َّللاَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 

.إلى استقرار كبير في عمل القلب، وهللا أعلم

َأاَل ِبِذْكِر َّللاَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ استقرار القلب

الج االستماع إلى القرآن يع: أثبتت المشاهدة أن
.ياضطرابات نظم القلب، ويزيل التوتر النفس



لجميع القلب ليس مجرد مضخة للدم، وهو يقوم بتخزين المعلومات و يضخ األوامر-1
.أجزاء الجسد، بل ويشرف على عمل الدماغ، أي أن القلب يُيمن على الجسد

ديثه عن للقلب دور أساسي في اإلدراك والفُم والفقه، وقد أشار القرآن لذلك في ح-2
ا): الكفار والملحدين َُ وَن ِب ُُ ْم ُقُلوٌب اَل َيْفَق ُُ .  رآني مُم في الطبوهذا سبق ق،(َل

القلب له دور في عملية الخوف والتعلم والحب والكره وكثير من األحاسيس-3
.والمشاعر، وجميع هذه الحقائق أشار إليُا القرآن في آياته الكريمة

ة البحث أطباء الغرب اليوم في معظمُم لم يدركوا بعد هذه الحقائق بسبب صعوب-4
مثل وعدم وجود تجارب علمية كثيرة، ولذلك نتمنى من علمائنا المسلمين أن يقوموا ب

ى عالج لكثير هذه التجارب ليثبتوا أهمية القلب في حياتنا وآخرتنا، وربما يتوصلون إل
.، وهللا أعلم“إصالح القلب الفاسد”من األمراض المستعصية باالعتماد على 
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وأخيرا  ال نملك إال أن ندعو بدعاء النبي األعظم 
:صلى هللا عليه وسلم

َنا ِمْن ِإْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب لَ َربََّنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعدَ )
[.8: آل عمران](ابُ َلُدْنَك َرْحَمة  ِإنََّك َأْنَت اْلَوهَّ 
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