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  والطب القرآن في القلب

��m�m�m�m��B:  تعالى قوله األعراف سورة من 179 لآلية الطبي التفسير خالل من  �A��B� �A��B� �A��B� �A

G��F��E��D���CG��F��E��D���CG��F��E��D���CG��F��E��D���CHHHH����������U��T��S��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��U��T��S��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��U��T��S��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��U��T��S��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I

W���VW���VW���VW���VXXXX� �� �� �� �]��\��[�� � � � � � � � � �Z��Y]��\��[�� � � � � � � � � �Z��Y]��\��[�� � � � � � � � � �Z��Y]��\��[�� � � � � � � � � �Z��Y^̂̂̂��� �� �� �� � � � �a�� �̀�_��� � �a�� �̀�_��� � �a�� �̀�_��� � �a�� �̀�_llll الحج سورة من 46 واآلية 

���m�m�m�m��»��º����¹  : تعالى قوله �̧�¶��µ��»��º����¹�� �̧�¶��µ��»��º����¹�� �̧�¶��µ��»��º����¹�� �̧�¶��µÂ��Á��À����� ��¿��¾��½��¼Â��Á��À����� ��¿��¾��½��¼Â��Á��À����� ��¿��¾��½��¼Â��Á��À����� ��¿��¾��½��¼ÃÃÃÃ������������Ä����Ä����Ä����Ä

�����Í��Ì�����������Ë�������Ê��É��È��������Ç��Æ���Å�����Í��Ì�����������Ë�������Ê��É��È��������Ç��Æ���Å�����Í��Ì�����������Ë�������Ê��É��È��������Ç��Æ���Å�����Í��Ì�����������Ë�������Ê��É��È��������Ç��Æ���Ållll   الصلة ذات اآليات من غيرهاو .  

)  األذن ، العني ، القلب(  موضوعيا مستقله طبية حماور ثالث الكرميتني اآليتني هاتني يف
 رائع بالغي بأسلوب القرآن ذكرها ، بعضاً  بعضها ويفسر بينها فيما مرتابطة و متداخلة ولكنها
 دور يف اآلخر القسم يزال وال منها قسماً  حديثا العلم أكتشف التىي الطبية للحقائق وصوالً 
 سيحقق الكرمي القرآن أن جازمني نعتقد والذي القلب مبوضوع يتعلق مبا خاصة والبحث التحري

  !  فيها العلمي السبق-  جيداً  وفهمها  آياته تدبر حال يف-

 املعاصر الطيب التفسري يف املوضوعات أهم من هو الذي)  القلب(  األول احملور نفهم وحىت
 وتلخيصه توضيحه ميكن والذي)  واألذن العني(  اآلخرين احملورين تفسري طبيا نفهم أن علينا

  : أدناه باجلدول

 )الحج سورة(  46 اآلية من )األعراف سورة( 179 اآلية من )الحسية المنظومة( العضو

 M��L��K���J��I ��¾��½��¼��»��º ) اإلدراكية املنظومة(  القلب

 ��W���V��U��T��NX Â��Á��À�������¿Ã ) السمعية املنظومة( األذن

R��Q��P��O��N ��È��������Ç��Æ���Å����Ä ) البصرية املنظومة(  العني

Í��Ì�����������Ë�������Ê��É 
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  )R��Q��P��O��N( تعالى لقوله الطبي التفسير أوال

)  للنظر اخلارجية اآللة أو األمامي اجلهاز( العينني من اإلنسان يف البصرية املنظومة  تتألف
 يف) اخللفي(  القفوي الفص يف املوجودة الدماغية البصرية املراكز اىل وأمتداداما العينني وعصيب

 مرئية صور اىل املنظورة لألجسام الضوئية املوجات تتحول حيث ( Occipital Lobe) املخ
 يتم حيث  (Prefrontal Lobe) ) الناصية(  للدماغ األمامي الفص مقدمة اىل نقلها يتم

 هو فقط االنسان عند واملوجود الدماغ من اجلزء هذا الن بشأا القرار وإختاذ وعقلنتها فهمها
. العليا الذهنية الوظائف فيه تتوفر حيث القرار وإختاذ واملنطق اإلدراك عن املسؤوله املراكز أحد
  : أدناه) 1( رقم بالشكل مبني كما

  )1( رقم الشكل
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 قبل كان حيث ، العشرين القرن من الثاين النصف يف إال تكتشف مل املنطقة هذه أن علما
  .(The Silent Area ) الصامته أو اهولة باملنطقة تعرف ذلك

 ذلك فإن دماغية جلطة او خارجية شدة حصول بسبب  الدماغية البصرية املراكز تلف حالة ويف
 من بالرغم ( Central Blindness)) املركزي(  الدماغي بالعمى يسمى ما حصول اىل يؤدي
 يف املشاهدة لألشياء ونقلها)  واعصاما العينان(  البصرية للمنظومة األمامي اجلهاز سالمة
 املسؤولة املركزية الداخلية املناطق تلف او لتعطل فهمها أو رؤيتها الميكن ولكن البصري احمليط

 مصابون أم رائع بياين وبإسلوب الكافرين ُيّشبه الكرمي القرآن فإن لذلك  وفهمها ترمجتها عن

�R: (تعاىل بقوله) البصرية عمى(  املركزي بالعمى �Q� �P� �O� �N (، م أن حيثعيو 
 ملراكز وبإرادم إصرار وسبق قصد عن لتعطيلهم سالمتها من بالرغم الفائدة عدمية أصبحت
 وكذلك الدماغ مؤخرة يف واملوجودة بالبصر املتخصصة الدماغية املراكز(  م اخلاصة البصرية

�mD��C��B��AE����I��H��G��F:  تعاىل قال  كما)  مقدمته يف أرتباطاا

��L��K��������������Jl ٤٣: يونس  

  )W���V��U��T��NW���V��U��T��NW���V��U��T��NW���V��U��T��NXXXX( تعالى لقوله الطبي التفسير:  ثانيا

 اخلارجية( الثالث وأقسامها األذنان اخلارجية السمع آلة من اإلنسان يف السمعية املنظومة تتألف 
 جانيب على املوجوده السمعية الدماغية باملراكز املتصالن السمع وعصيب) والداخلية والوسطى

 من امللتقطة الصوتية املوجات تتحول حيث (Temporal Lobe) الصدغي الفص يف املخ
 القرار واختاذ) عقلنتها( وإدراكها فهمها يتم حيث املراكز هذه يف عقلية مدلوالت اىل األذينني
 يف احلال هو كما إليه إيصاهلا بعد)   الناصية(  األمامي الفص مقدمة طريق عن بشأا املناسب
  . أعاله) 1( رقم والشكل البصرية املنظومة
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 وكل اخلارجي بالصمم يسمى ما عنه ينتج السمع عصيب أو األذنني يف إصابة أي حدوث وإن
 ما عنه ينتج) وإدراكه فهمه أي(  وعقلنته الصوت لتسجيل املتخصصه الدماغية املراكز يف إصابة
 الكرمي القرآن عنه عرب ما وهذا  ( Central Deafness ) املركزي الدماغي بالصمم يسمى

��m��í���ì:تعاىل وقوله)  W���V��U��T��NX: ( تعاىل بقوله الكافرين خبصوص �ë

îï��ö����õ�������ô���ó��ò��ñ��ðl ٤٢: يونس   

��º«��¼��: (تعالى وقوله) M��L��K���J��I (: تعالى لقوله الطبي التفسير: ثالثا

��¾��½(  

 اخلارجي والصمم العمى بني والفرق حدوثهما وكيف والبصر السمع آلية عرفنا أن بعد واالن
 العضو( القلب بأن القول نستطيع فإننا ،) الدماغي( املركزي أو الداخلي والصمم والعمى

 املستلمة)  اخلارجية املرآة(  اإلدراكية املنظومة يف اخلارجي اجلهاز يشكل)  الصدر يف الصنوبري
 ما ويدرك ويفهم يعقل بأنه عنهما خيتلف ولكن,  واالذن العني يف احلال هو كما للمعلومات

.  بشأا القرار اختاذ قبل املعلومات هذه الدماغ مع ويتبادل ويعاجلها معلومات من عليه يرد
 داخلية مرآة( مركزي كعضو وكذلك) واالذن كالعني( مستلمة خارجية كنافذة يعمل فهو لذلك

 كما( - القلب مخ – تسمى به خاصة ادراكية عصبيه منظومة لديه حيث! كالدماغ) 
 ومما.   فقط للتوصيل خارجي كجهاز تعمالن اللتان  واالذن العني الفخب). الحقا سنفصله

���m{��z��y��x��w: تعاىل قوله املعىن هذا يؤيد �v��u�� �t|���

� ����~��}l املنظومة مع القلوب االية هذه يف اهللا مجع فقد   ١٠٨: النحل 
 موضوعة االعراف سورة من 179 اآلية يف  واالذن العني مع ايضا مجعها كما والبصرية السمعية
 واحد آن يف يعقل وكمتدبر كمستلم يعمل القلب ان على لنا يظهر ذلك ومن.   البحث
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) العقل( واالدراك الفهم عن مسؤولة متكاملة منظومة يف له وموجه الدماغ اىل كمرسل وكذلك
 عليها االصطالح ميكن اليت املنظومة هذه يف االساس العضو هو القلب ويكون. القرار واختاذ

  مبني كما)البصرية - السمعية-اإلدراكية المنظومة(: ب وتسميتها

  : ادناه) 2( رقم بالشكل

  )2( رقم الشكل
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  الكريم؟ القرآن في بالقلب المقصود هو ما: معرفة علينا احلقيقة هذه وملعرفة

 الدماغ في والعقلنة اإلدراك مركز هو أم الصدري القفص في الصنوبري العضو هو هل 

  كالهما؟ أم ؟)الناصية(

 هي وما موقعه فأين. كذلك كان فإن  اخر؟ شيئ هو ام القلب هو هل ؟ الفؤاد هو وما 

  ؟ وظيفته

 إليها توصل التى الطبية المكتشفات أحدث هي وما ؟موقعه وأين بالعقل المقصود هو وما 

   ؟  الخصوص بهذا حديثا العلم

  :  التوفيق وباهللا فنقول

  القلب: أوال

 عــن األمــور يقلــب الــذي لتقلبــه قلبــا القلــب ومســي, شــيئ كــل خــالص: هــو لغــةً  القلــب .1
 أول أنــــه كمــــا مــــره 131 الكــــرمي القــــرآن يف) القلــــب( كلمــــة  لقــــدوردت و.ــــا علــــمٍ 

 الـيت اآليـات كـل أن بـل!  املصـادفة قبيـل مـن لـيس ذلـك أن وسنرى فيه ورودا االعضاء
  :اآلتية الوظائف به تناط عضواً  بوصفه جاء القلب فيها ذكر

 ) والتعقل والتفقه التدبر مثل(  معرفية وظائف .2

ــــــه                ٢٤: محم������د ������������������������������m����g��f��e���d���c��b��al: تعــــــاىل قول

�m���C��B��A:       تعـــاىل قولـــه البحـــث موضـــوعتا أعـــاله اآليتـــني يف كـــذلكو 
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G��F��E��DH����M��L��K���J��Il   179/ األعــراف    

 46/احلج�������m¼��»��º����¹��¸��¶��µ���������¾��½l : تعاىل وقوله

 ) والغيض والقسوة والخير والرحمة الرأفة مثل(  شعورية وظائف  .3

  ٢٧: الحديد �m��b��a��`��_��~��}��|����l:  تعاىل قوله 

  ٧٠: ا�نفال m����N��M��L���K��J��Il تعاىل قوله و

 �mq��p��o��������n��m���l��k��j��i��h��gr��l :  تعــاىل قولــهو

  ٧٤: البقرة

�mO��N���MP��U��T��S��R��QV����W:     تعــاىل وقولــه

�����Y��Xl ١٥: التوبة 

 )والزيغ والهداية والتقوى اإليمان مثل(  روحية وظائف .4

�m��x���������w��v��u��t��s��r������q��p��o��n :تعـــــاىل قولـــــه  

z��y{�������~��}��|l ٧: الحجرات 

�������m :تعــــاىل وقولــــه  �̀��_��^��]��\���[��Z��Y��Xl الح����ج :

٣٢  

  ١١: التغابن �mZ��Y��X��W��Vl :تعاىل وقوله
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�mÈ��Ç��Æ��Å���Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½É����Ë���Ê: تعــــــــــــــــاىل وقولــــــــــــــــه

����Ìl ٨: آل عمران  

  ٥: الصف �m¿��¾��½��¼���»À����Ä��Ã��Â��Ál: تعاىل وقوله

 

 مــن تعمــل والــيت الصــدري القفــص يف املوجــودة العضــلية املضــخة فقــط هــو لــيس فالقلــب 
 مــن اجلســم أعضــاء خمتلــف اىل األوكســجني لغــاز النقــي الــدم بتوزيــع املمــات حــىت احليــاة
 النـاتج الكـاربون أوكسـيد ثـاين بغـاز املشـبع الدم ترسل كما الكربى الدموية الدورة خالل

 الصـغرى الدموية الدورة بواسطة لتنقيته الرئتني اىل األنسجة يف الكيميائية التفاعالت من
 مخـس لوحـده يسـتهلك حيـث الدماغ أمهها ومن بالطاقة اجلسد اعضاء مجيع يزود حيث

 اجلسـم وزن مـن% 2 عـن يزيـد ال وزنـه أن مـن بـالرغم الوقـود مـن اجلسم طاقة%) 20(
  !  اإلنسان يف

 وشـعورية معرفيـة وظـائف لـه فـإن الدمويـة واآللية الوظيفة هلذه للقلب القصوى األمهية من بالرغم وإنه
. الحقــاً  اآلخــر القســم وســنذكر أعــاله منهــا قســما ذكرنــا وكهرومغناطيســية وهرمونيــة وعصــبية وروحيــة

 االصــطالح ميكــن اجلســم يف واالســاس  الــرئيس العضــو هــو القلــب أن قــرآين منظــور ومــن نعتقــد وإننــا
 ان يؤيــد مـا الشـريف احلـديث يف جـاء وقـد ( Kings of Organs))األعضـاء ملـك(ب عليـه

 صـلحت امللـك صـلح فـأذا.  ملـك والقلـب:(... وسلم عليه اهللا صلى قوله ،  االعضاء ملك القلب
  ) .22/1( العظمة كتاب يف األصبهاين رواه)  رعيته فسدت امللك فسد واذا رعيته
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 ومــنهم واألنبيــاء الرســل علــى نــزل الــذي اإلهلــي للــوحي الرئيســة املســتقبالت أحــد هــو أعلــم واهللا وانــه 

�m���k�����j�����i��h،���p��o��n��m:  تعــاىل لقولــه)  وســلم عليــه اهللا صــلى( حممــد ســيدنا

����ql ١٩٤ - ١٩٣: الشعراء  

 للمــؤمننب االميــان علــى والثبــات املســتقيم الصــراط اىل واهلدايــة اإلهلــام مصــدر القلــب يشــكل وكــذلك
 يف  الكهـف أهـل فتية  خبصوص  القرآن ذكر  كما الصاحلني لألولياء فبالنسبة.  الصاحلني واألولياء

�mU����V : تعـاىل لـهو ق يف للمـؤمنني بالنسبة وكذلك 14:الكھف �m��²��±���°l: تعاىل قوله

Z��Y��X��W[��l ١١: التغابن  

  الفؤاد: ثانيا

 احلمى هو اللغة أهل وعند. مرة) 16( تصريفاته مع الكرمي القرآن يف) الفؤاد( ذكر ورد قدل
 .توقدت أي النار وتفأدت توّقدَ  أي وتفأدَ  الّتوقد أي التفؤد من الفؤاد أن حيث احلرارة وشدة

 ةجه يف واملوجود) Limbic System( الدماغ يف احلويف اجلهاز اىل إشارة اعلم واهللا فهو
 جداً  معقد جهاز وهو  الدماغ جذع وفوق مباشرة تهقشر  وحتت داخليا مخلل الصدغيني الفصني
 ومنطقة ( Amygdal) اللوزة منطقة:  أمهها املتداخلة الدماغية الرتاكيب من جمموعة من يتألف
 املهادية األنوية تسمى املهاد وحتت املهاد من وجزء ( Hippocampus )   البحر فرس

  :أدناه) 3( رقم الشكل يف كما ( Anterior Thalamic Nuclei)  األمامية
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  )3( رقم الشكل

  اإلنسان دماغ في ( Limbic System) )رأينا حسب الفؤاد( الحوفي الجهاز

  

  واألحاسيس العواطف عن املسؤول هو)  الفؤاد أنه نعتقد الذي(  اعاله احلويف اجلهاز وان 
 والشهوات األهواء و والغرائز)  والسرور والبهجة واخلوف كالغضب(  النفسية واإلنفعاالت

 املخية القشرة منطقة يف وختزينها بأنواعها الذاكرة عن مسؤول هو وكذلك) والبطن كاجلنس(
 احلسي بالوارد وثيق ارتباط اجلهاز وهلذا. الطلب عند وإسرتجاعها حبفظها املتخصصة

)Sensory Input (اآليات معظم يف ذكره ورد لذلك  والبصر السمع حاسيت  خاصة 

�mÇ��Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÈ�������Í��Ì���Ë��Ê��É:تعاىل قوله مثل همامع مقرتنا القرآنية

�� � �Ñ��Ð���� � � � � � �Ï��Îl تعاىل وقوله ٣٦: ا4سراء : �m��»� �º��¹��¸��¶���µ

Â��Á��À��¿���¾��½��¼Ã�������Å��Äl ٧٨: النحل 

٧٨  
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 كوظيفة إدراكية معرفية وظيفة له ملكة أو كطاقة)الفؤاد( ذكر قد الكرمي القران أن ونالحظ
) البصر آلة هي اليت والعني السمع آلة هي اليت كاألذن(  وآالا أدواا مع وليس والبصر السمع

 ومن له وموجه نافذته هو القلب وأن الدماغ يف اإلدراكية املنظومة من جزء أنه على يدل مما
 ذلك سنبني كما وثيقا إرتباطا أيضا ا يرتبط حيث)  الناصية(  للدماغ األمامي الفص مقدمة
 القرآن ماذكره: املعىن هذا يؤيد ومما .عليه والسيطرة بتوجيهه القلب مع تقوم حيث,  الحقا

�mn��m��l��k���jo����s��r��q����p:  تعاىل قوله موسى أم خبصوص الكرمي

�{��z�� � � �y��x��w��v�� �u� � �tl يف الوحيدة اآلية هي وهذه ١٠: القصص 
 , وظيفتيهما إختالف على إشارة يف وذلك- والقلب الفؤاد - معاً  مهاذكر  مجعت اليت القرآن
 يف معلوم هو كما املعىن لنفس تكرارا وليس معناهو  خصوصيته له القرآن يف لفظ كل ان حيث

 الصالة عليه موسى ألم فبالنسبة. واحدة آية يف وردت إذا خاصة القرآين البالغي اإلسلوب
 وليس بعاطفتها وتتصرف زمامه يفلت أن كاد) الفؤاد( األمومية عاطفتها مركز إنف, السالم
 تفكر جعلها اهللا ولكن الفرعوين للخطر ويتعرضان ولدها وعن هويتها عن وتكشف بعقلها
 هذا يؤيد مما)!!. فؤادها( عاطفتها على ويسيطر حبكمة يفكر وجعله ربطه الذي) قلبها( بعقلها
 اصبح): (3/158( اآلية هلذه الكشاف تفسريه يف الزخمشري ماقاله إليه توصلنا الذي املعىن

  ) واخلوف اجلزع فرط من طار أي العقل من فارغاً  فؤادها

 ضمن معا يعمالن ولكنهما به اخلاصة وظيفته منهما ولكل القلب عن خيتلف الفؤاد: فإذاً  
 والناصية القلب سيطرة حتت يعمل ولكنه العقل من جزء الفؤاد أن أي العقلية اإلدراكية املنظومة

 ولهق, مثال كاحملبة النفسية راعشوامل األحاسيسو  العواطف مركز هي األفئدة أن اىل يشري مما معاً 

�m: تعاىل �� � � � �l��k��j��i� �h�� � �g��f�� �e� �d��c��bl 

  .الكرمية اآلية هذه سياق من يفهم كما وحتبهم إليهم ومتيل تنزع أي ٣٧: إبراھيم
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���������m����v��u����t:  تعاىل قوله عن أما  ���s��rl بيانا) أعلم واهللا( ذلك يف  نرى فإنا  ١١: النجم 
 و      -:يلي مبا نلخصه بالذات السياق هذا يف) الفؤاد( كلمة ورود يف رائعني وطبيا بالغيا
 عليه اهللا صلى حممد فؤاد كذب ما أي - )3/398( خمتصرا وغريه كثري ابن تفسري يف جاء كما

 عباس أبن قول ويف. ذاكرته يف وحفظه -) واملعراج اإلسراء( الليلة تلك يف بعينه رأى ما وسلم
  )!  فؤاده يف بصره فجعل بفؤاده رأى أنه: (  عنهما اهللا رضي

 هنا بالذكر تعاىل اهللا خصه فقد اعاله ذكرنا كما املعلومات وختزين الذاكرة مركز الفؤاد كان وملا
 اهللا أكرمه اليت الفريدة السماوية رحلته من عودته بعد متناهية وبدقة رأه شيئٍ  كل للناس ووروى
 يف احلويف اجلهاز مركزها اليت العواطف من وهذه والسرور بالبهجة مليئة كانت والين ا وخصه
 طالب أبو عمه وفاة عام(  األحزان عام يف حدثت فإا وكذلك.  ذكرنا كما)   الفؤاد(  الدماغ
 الرحلة هذه فكانت)  إليه الناس وأحب أهم من كانا اللذين عنها اهللا رضي خدجية وزوجه
 والعواطف األحاسيس من أيضا واحلزن!  فؤاده يف وأصابه به أملّ  الذي الشديد احلزن عن ختفيفا
 غريه دون الكرمية اآلية هذه يف حتديدا ذكره جاء لذلك)  الفؤاد(  احلويف اجلهاز مركزه الذي

 جة وغمه حزنه تعاىل اهللا فأبدل طبيا، املعلومة الفسلجية وظيفته ومع احلدث مع متناسقا
 وهو.  مبراده اعلم واهللا قبلها كان الىت  من متاما خمتلفة بنفسية وسلم عليه اهللا صلى فعاد وسرورا
  ! العليم احلكيم

  العقل: ثالثا

 ا اهللا ميز اليت املدركة الغريزةالعقل هو طاقة ربانية لطيفة مسؤولة عن الفهم واإلدراك وهو 
والعقل لغة هو  .الشرعي التكليف بفقدها يسقط اليت يوه ، احليوانات سائر عن اإلنسان
 ورد وقد. اهللكة يف الوقوع عن حيجزه:  أي يعقله ألنه عقالً  اإلنسان عقل ومسي ، واملنع احلبس

 منها المهيته،  مرة 59 ناهزت عديدة وتصريفات وبصيغ كثريا الكرمي القرآن يف العقل ذكر
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 لكل واحدة مرة) يعقلها( ،) عقلوه( ،) نعقل( و مرة 24) تعقلون( و ، مرة 32) يعقلون(
  .منها

لقد اختلف العلماء يف موطن العقل ومكانه فمنهم من قال انـه يف القلـب ومـنهم مـن قـال انـه يف 
.  العقـل عـن بالقلـب يعـرب وقـد) : ( 145/ 3(  العـرب لسـان يف منظـور ابـن قـال وكمـا. الدماغ 

 ��m�]��\��[��Z��Y��X��W��������V��U��T��S��R��Ql: تعـاىل قولـه يف الفراء قال

 تقـول.  معـك وماقلبـك قلـب مالـك:  تقـول أن العربيـة يف وجـائز: الفراء وقال. عقل أي ٣٧: ق
  )  .عقلك ذهب أين أي. قلبك ذهب وأين معك ماعقلك

 قوله تفسري يف) 150-149 ( صفحة يف والتنوير التحرير تفسريه يف عاشور ابن الطاهر ويقول

] ٧:البقرة[ �mZ��Y��X��WV��U���T��SR��Q��P��O��N��Ml: تعاىل
 على وتطلقه الصنوبرية اللحمة على القلب تطلق والعرب والعقول األلباب:  هنا بالقلوب واملراد(

 ولكن. حمالة ال الدماغ ومقره هنا املراد وهو ذلك غري على يطلقونه يكاد وال والعقل اإلدراك
  ).االدراك عامل ا اليت بالقوة ميده الذي هو القلب

ـــاءً   اعلـــم واهللا نعتقـــد و اعـــاله واملفهـــومني التفســـريين بـــني جنمـــع أن نســـتطيع فإننـــا ذلـــك علـــى وبن
 منظومــــة هنــــاك أن اســــتنباطنا وحســــب) األعضــــاء لوظــــائف  احلــــديث الطــــيب املفهــــوم وحســــب(

)  اإلدراكيـــة املنظومـــة( عليهـــا اإلصـــطالح ممكـــن ) والــدماغ القلـــب(  بينهـــا فيمـــا مرتابطـــة متكاملــة
���� - اخلارجيــة املـرآة -األمــامي اجلهـاز و الــرئيس العضـو) الصـدر يف هــو الـذي( القلــب يكـون حيـث
 واختـاذ واملعلومات واألفكار احلوادث لتفسري - الداخلية املرآة-داخلي كمركز فيها الدماغ ويكون
 املنظومـة هـذه يف مكانـه والعقـل, اجلسـم يف  األخرى األعضاء على ينعكس الذي املناسب القرار

 ألداء الـدماغ بتوجيـه يقـوم الـذي وهو القلب، أن غري! فيهما موجود" العقل" نسميه ما أن أي .
 اْألَْرضِ  ِيف  َيِسريُوا أَفـََلمْ : ( تعاىل يقول به، نعقل وسيلة القلب جعل تعاىل اهللا فإن ولذلك مهامه،
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 ْلُقلُـوبُ ا تـَْعَمـى َوَلِكـنْ  اْألَْبَصـارُ  تـَْعَمى َال  فَِإنـَها َِا َيْسَمُعونَ  َآَذانٌ  أَوْ  َِا يـَْعِقُلونَ  قـُُلوبٌ  َهلُمْ  فـََتُكونَ 
 القلب أن أحد يظن ال لكي القلب مكان لنا حّددت اآلية وهذه. 46: احلج)  الصُدور ِيف  الِيت 

 يف ينـبض الـذي القلب غري قلباً  هناك أن أو ، بعضهم إستنبط كما الدماغ وهو الرأس يف موجود
 ذلــك اوضــح حيــث اخلصــوص ــذا وســلم عليــه اهللا صــلى املصــطفى حــديث عــن فضــال!صــدرنا
 ، كله اجلسد فسد فسدت وإذا كله اجلسد صلح صلحت اذا مضغة اجلسد يف إن أال: (  بقوله

  . عليه متفق)  القلب وهي أال

(  واإلميانيـة املعرفيـة مراكـزهم يعطلـون الـذين واملنـافقني الكافرين حالة يف أن إليه ذهبنا ما يؤيد ومما
 الــيت املرحلــة هــذه اىل وصــلوا قــد وهــم وجــل عــز اهللا فــإن ذلــك علــى إصــرارهم و بــإرادم)  العقلنــه
 واالميـــان باهلدايـــة املتخصصـــة املنـــاطق علـــى والطبـــع بـــاخلتم فيهـــا يقـــوم فإنـــه فيهـــا التوبـــة و الرجعـــة

 بقولــه عنــدهم)  العقــل(  واإلدراك الفهــم فقــدان اىل وصــوال قلــوم يف املوجــودة) التوحيــد عقيــدة(

   ١٧١: البقرة ��m�����k��j��i��h��g��fl: وجل عز

    ١٠٠: ا�عراف �m�����g����f���e��d��c��bl:  تعالى وقوله

    ٨٧: التوبة �m����K���J����I��H��G��Fl:  تعالى قولهو 

   ٣: المنافقون �m��¬�����«��ª�����©��¨��§���������¦��¥��¤�����£��¢l:  تعالى وقوله

  

 ومن ووظائفه القلب بخصوص الطب اليها توصل التي المكتشفات أحدث سنذكر آلنوا

  :يأتي ما أهمها
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 عليها أطلق القلب يف موجوده معقدة عصبية شبكة إكتشاف عن اليوم العلماء يتحدث .1
  القلبية العصبية العقد من منظومة داخل توجد (Heart Brain)) القلب مخ( اسم

(Cardiaic ganglia) منطقة يف خاصة للقلب السطحية الطبقة يف أساسا توجد 
 :أدناه) 4( رقم الشكل يف كما األذينني

 (Cardiaic ganglia) القلبية العصبية العقد شبكة مجاميع) 4( رقم الشكل

  منها% 80 االذينني منطقة يف خاصة بيضاء نقاط بشكل تظهر واليت
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 400000 من أكثر على حتوي عقدة 600 حبوايل الشبكة هذه يف العقد هذه عدد ويقدر
 بألياف بينها فيما تصلةم آخر اىل انسان من وختتلف واحلجوم شكالاأل متنوعه عصبية خلية

 وقد ( Circuits) املعقدة العصبية الدوائر من عددا مكونة)  ( Synapses متشابكة
 الودي(  الإلرادي العصيب اجلهاز خاليا تشبه العصبية العقد هذه خاليا غالبية أن لوحظ
 (Organelles) العضيات من كبري وعدد طرفية نواة ا توجد حيث ) ودي واجلار
!  ومعقدة كثرية عصبية بوظائف وتقوم نشطة خالايا أا على يدل مما السايتوبالزم داخل

 اتصاالت خالل من معه تتواصل ولكنها الدماغ عن مستقلة بصورة الشبكة هذه تعملو 
)  الدماغ مخ( اىل)  القلب مخ(  القلبية العصبية املنظومة هذه ترسل حيث وهرمونية عصبية

 القلب اىل الدماغ يرسل بينما% 80 من اكثر( Afferent )  صادرة كهربائية اشارات
 االرادي العصيب اجلهاز خالل من وذلك% 20 مبقدار (Efferent) واردة اشارات

.  بينهما التحاور يتم حيث وغريه( Vagus nerve) -احلائر– العاشر القحفي العصبك
  : هي القلب معها يتواصل الىت الدماغ يف املوجوده املناطق هذه أهم ومن

  ) سابقا ذكرنا كما(  مناطقه اهم ومن:  (Limbic System) الحوفي الجهاز   - أ 
 من جزء وهي باملخ الصدغي بالفص واملرتبط ( Hippocampus ) البحر فرس منطقة
 مخ(  بني احلوار بأن القول ميكن فعليه  والوعي التعلمو  الذاكرة بعملية املنوطة املخية القشرة
 وكذلك.  املخ يف اليقظة ودرجة املعرفية الوظائف ويقوي يدعم اجلزء هذا بنيو )  القلب
 والشهوات والعواطف   واألحاسيس املشاعر عن ةاملسؤول  (Amygdala ) اللوزة منطقة

 مهما دورا تلعب اجلزء هذا اىل القلب من الصاعدة اإلميانية الرسائل ان القول ميكن هنا ومن
 للكافرين بالنسبة ولكنها للمؤمنني بالنسبة اهللا شرعها اليت الشهوات هذه وإعتدال وسطية يف
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!  هلا العنان ويطلقون شهوام ويتبعون بإرادم يعطلوا فإم) ذكرنا كما( واملنافقني

��m��[�����������Z��Y: اىلتع بقوله العزيز كتابه يف تعاىل اهللا وصفهم كما كالبهائم فيتصرفون

]��\^������a��`��_l ١٧٩: ا�عراف 

 

 املخ  يف األمامي الفص مقدمة وهي :( Prefrontal Area ) الناصية منطقة  - ب 
 كما! )  األمور بناصية األخذ(  بشأا القرار واختاذ وفهمها املعلومات جتميع عن املسئولة

 ا ويتميز فقط اإلنسان عند موجودة املنطقة وهذه .)1( رقم الشكل يف ةومبين أعاله ذكرنا
 كافة على تعاىل اهللا فضله القلب يف الإلدراكية املنظومة مع وا املخلوقات بقية عن

(  هبوطا و صعودا املخ اىل القلب من املنطقة هذه يف)  العقلنه( التشاور يتم حيث املخلوقات
 رياضيات معهد يف العلماء ويؤكد.  الصائبة القرارات اختاذ على للتوصل)  وواردا صادرا
 مشرتكة قنوات عرب الدماغ اىل القلب من تتدفق املعلومات أن (IHM) فورنيايلاك يف القلب
  .واإلستيعاب الفهم من لتتمكن الدماغ خاليا بتوجيه تقوم

 يف أمحد اإلمام أخرجه)! قلبك إستفت: (وسلم عليه اهللا صلى قوله يفسر وهذا
  !القرار إلختاذ املخ مع يتشاور مث اوالً  يعقل الذي هو فالقلب ...)4/288(املسند

 العقد شبكة جماميع أن)  مستقبال ذلك عن العلم سيكشف ورمبا - أعلم واهللا(  نتعتقد وإننا
 وظائف تؤدي)  القلب مخ(  القلب سطح على واملنتشرة اعاله املذكورة القلبية العصبية
 من مثيالا مع وتتعامل تتناغم معينه بوظيفة متخصصة جمموعة كل تكون حبيث خمتلفة
 سطح على املخية القشرة مناطق يف املوجودة الوظيفة نفس عن املسؤولة  العصبية اخلاليا
 ). 1( رقم الشكل يف مبني كما ( Cerebral Cortex ) الدماغ
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)  العصبية القلبية الشبكة(  تسمى سابقا معروفة أخرى عصبية منظومة أيضا القلب ويف .2
(Cardiac Plexus) ا تستمد والعميق السطحي بقسميهاالعصيب اجلهاز من اتصاال 

 العقد سلسلة  طريق عن -)ودي اجلار(  مسبثاوي والبارا)  الودي( السمبثاوي – الإلارادي
 العصب من وكذلك الصدرية واملنطقة الرقبة منطقة يف املوجودة)  الودية(  السمبثاوية العصبية
 هذه وتتصل) . ودية اجلار( البارامسبثاوية اإليعازات يرسل الذي الصدر يف) احلائر(  العاشر
 املكتشفة القلبية العصبية العقد مبنظومة (Cardiac Plexus) العصبية القلبية الشبكة
 وتقوم.                                   ا وتتصل السابقة الفقرة يف ذكرناها والىت حديثا
 خالل من وإنتظامها ونبضاته) واالنبساط االنقباض(  القلب عمل بتنظيم ايضا الشبكة هذه

 هي اليت (Conductive System) القلب يف الكهربائي التوصيل منظومة مع اتصاهلا
 ولكنها عنهما وختتلف اعاله املذكورتني املنظومتني عن مستقلة آخرى عصبية منظومة
 . معهما تتواصل

 حيث (Major Endocrine Organ) كربى صماء كغدة كذلك القلب ويعمل .3
 حلد منها اكتشف اهلرمونات من جمموعة) األمين خاصة( لألذينني العضلية اخلاليا من يفرز
 هرمون أمهها ومن القلب داخل يف الدم جمرى اىل مباشرة تفرز هورمونات ستة حوايل االن

(ANH ) أهم من حاليا القلب ويعترب ؟! كلها اجلسم وظائف بضبط يقوم أنه يعتقد الذي 
 األخرى الصماء الغدد ملعظم)  املايسرتو(  املوجهة الغدة أنه حيث اجلسم يف الصماء الغدد

 أن إليه اإلشارة املهم ومن.  كلوية الفوق والغدة الدماغ يف النخامية الغدة خاصة اإلنسان يف
 وهرمون أعاله املذكور (ANH) هرمون مثل املخ من أيضا تفرز اهلرمونات هذه من اربعة

 الدوبامني وهرمون واحملبة احلنان رمون يسمى والذي ( Oxytocin) توسني األوكسي

(Dopamine )  السريوتينني وهرمون والتذكر التعلم عن واملسئول (Serotenin) 
 القلب بني املعلومات وتبادل التناغم على آخر دليل وهذا السعادة رمون يسمى والذي
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 عن فيها االول املوجه هو القلب ويكون أيضا اهلورمونية املنظومة هذه طريق عن والدماغ
 حالة يف كما) احلائر( العاشر والعصب القلبية العصبية املنظومة طريق عن أو مباشرة طريقها
 ).السريوتينني( هرمون

 مبعهد احلديثة العلمية الدراسات أثبتت حيث ، كهرومغناطيسية منظومة أيضا القلب ويف .4
 القلب من املنبعث الكهرومغناطيسي اال قوة أن (IHM) كلفورنيا يف القلب رياضيات

 دائرة شكل على اقدام 10 مسافة اىل وميتد املخ من ثاملنبع اال ضعف 5000 تبلغ
 يف العليا اليد له الذي العضو هو القلب يكون الفزياء قواعد علم على وبناءً !  اجلسم حول

 ويف!  سابقا يعتقد كان كما املخ وليس اجلسم أعضاء باقي على كهرومغناطيسيا السيطرة
 ألجواء االعصاب متوتر شخص تعريض عند لوحظ (IHM) مبعهد اجريت مثرية جتربة

 باهلدوء أوال تبدأ القلب موجات فإن والصلوات والتأمل املوسيقى مساع مثل االسرتخاء
 الكهربائي أجهزة بإستعمال ذلك وأثبت دقائق بضعة بعد املخ موجات تليها واإلنتظام

 ريظه هنا ومن يتبعه واملخ يقود الذي هو القلب ان اي ( ECG & EEG ) واملخ للقلب

�����mß:  تعاىل قوله يف العلمي اإلعجاز � �Þ��Ý���Ü��Û��Úà����ã���� �â��á

�����å��äl ٢٨: الرعد 

 بقسوة وحيسون حتجر قد اجلديد قلبهم بأن يشعرون صناعياً  قلباً  زرعوا  الذين معظم إن   .5
 وعواطفهم مشاعرهم يف ملحوظا تغريا هناك ان اجلراحة بعد ويالحظون صدورهم، يف غريبة
 َقَستْ  ُمث ( :اليهود خطاب يف القرآن إليه أشار ما وهذا!  سابقا ا حيسون كانوا اليت من

 القرآن لنا حّدد فقد. 74: البقرة )َقْسَوةً  َأَشد  أَوْ  َكاحلَِْجاَرةِ  َفِهيَ  َذِلكَ  بـَْعدِ  ِمنْ  قـُُلوُبُكمْ 
 لِْلَقاِسَيةِ  فـََوْيلٌ (  :الكافرين عن قال ولذلك واللني، القسوة وهي القلب صفات من صفة
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 ُمث ( :املؤمنني عن املقابل يف قال مث 22: الزمر) ُمِبنيٍ  َضَاللٍ  ِيف  أُولَِئكَ  اللهِ  ذِْكرِ  ِمنْ  قـُُلوبـُُهمْ 
  23: الزمر )اللهِ  ذِْكرِ  ِإَىل  َوقـُُلوبـُُهمْ  ُجُلوُدُهمْ  تَِلنيُ 

 يف( لنا وتؤكد سُتظهر فإا  واملعارف العلوم تقدمت كلما بأنه  القول ميكننا فإنه :الختام وفي 
 هو وانه العزيز اهللا كتاب وعظمة صدق)  والكونية الطبية املوضوعات من وغريه القلب موضوع
 علوم يف الربهان– كتابه يف الزركشي الدين بدر اإلمام قال وكما!  الالحق هو والعلم السابق
 نصيبه كان, أوفر العلوم من حظه كان من كل فإن,  الوجه هذا ومن:( ) 2/25( القرآن

���me��d��c��b تعاىل لقوله مصداقا وهذ ) أكثر القرآن علوم من � � � � � � � �a��`f� �l 

 وعلى,  وغريها الطبية لالحباث وهادياً  موجهاً  يكون الكرمي القرآن فإن ذلك على وبناءً  ٩٣: النمل

��m��P:       تعاىل قال!  لذلك املبادرين يكونوا أن)  غريهم قبل(   املسلمني علماء �O

��U��T��S��R��Ql ا4سراء :  

  

 القويمة والشرائع الخالصة والعبادات الصحيحة العقيدة الى يهدي أنه كما الكريم فالقرآن

 اإلنسانية تخصصاتها بكافة النافعة العلوم الى كذلك يهدي فإنه الفاضلة واالخالق

  .والكونية

   العالمين رب هللا والحمد

  الحبال جميل محمد الدكتور

   والسنة القرآن في الطبي اإلعجاز في وباحث الباطنية إستشاري

   السعودية العربية المملكة – الدمام 

  ميالدية 17/1/2012  والموافق هجريه1434/االول ربيع/5
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