بسم هللا الرحمن الرحيم
القلب واإلعجاز
اإلنسان يتبدل كليا ً كل خمس سنوات إال الدماغ و القلب:
أيها األخوة الكرام،
تعلمنا أن اإلنسان يتبدل كلياا كال خمان سانوا  ،قبال خمان سانوا كلادح ال اال ليار كلادح ،وعظاماح
لير عظامح ،وأنسكتح لير أنسكتح ،أي ش ء ف كسم اإلنسان يتبدل كليا ،أقصار خلياع عمارا بلاباع األمعااء،
عمرها ثمان وأربعون ساعع ،وبلابا األمعاء تتبدل كال ياومين ،وأطاول خلياع عمرهاا خمان سانوا " الخلياع
العظميع "،
لكن اإلنسان بعاد خمان سانوا

يتبادل كلياا ،إال الادما والللا  ،فالادما واحا  ،المعلوماا  ،والخبارا ،

والمهارا  ،والذكريا  ،واالختصاص ،والدراسع ،كله بالدما  ،فلو تبدل الدما وسأل

إنسانا مااذا تعمال؟ يلاول

لح :كن طبيبا ،ذهب كل المعلوما مع تبدل الدما  ،فمن نعم هللا العظمى أن الدما ال يتبدل،
لكن معلوماع أخارم ماع هاذم المعلوماع نعرفهاا مان عشارين عاماا لكان لاين لهاا ترساير ،أن الللا أيحاا ال
يتبدل ،خالياا الللا وخالياا الادما ال تتبادل ،ال كماع مان الادما واحا ع كادا ،أماا مان الللا  ،اآلن كشار هاذم
ال كمع ،هللا عب وكل يلول:
َو َما أُوتِي ُتم مِنَ العِل ِم إِ َال َقلِيلً
( سورة اإلسراء )

شيء مِن ِعل ِم ِه إِ َال ِب َما َ
َو َال ُيحِي ُطونَ ِب َ
شا َء
( سورة البقرة اآلية) 522 :

ويلول:
لَ ُهم قُلُوب َيعقِلُونَ بِ َها ()64
( سورة الحج)

خالق السماوات واألرض الذي خلق اإلنسان هو الذي أنزل هذا القرآن الكريم:
أيها األخوة ،على مدم سانوا طويلاع درن العلمااء الللا مان النا ياع الريبيولوكياع ،وعادوم مكارد محاخع
للادم ال أكثاار وال أقاال  ،ولكاان ومااع بداياع اللاارن ال ااادي والعشاارين ومااع تطااور عمليااا براعااع الللا الطبيعا ،
واللل

االصطناع  ،وتبايد هذم العمليا

بشكل كبير ،بدأ بعض البا ثين يال ظاون ظااهرة لريباع وم يارة ،لام

يكادوا لهاا ترسايرا تاى اآلن ،إنهاا ظااهرة تغيار ال الاع النرسايع للماريض بعاد عملياع برب الللا  ،هاذم التغيارا

النرسيع عميلع لدركع أن المريض بعد استبدال قلبه بلل طبيعا أو قلا صاناع  ،يتبادل ماا ي باه ويكرهاه ،بال
وتؤثر على إيمانه،
ووكد بأن كل ما يكشره العلماء ول اللل قد ت دث عنه اللرآن الكريم ،كل الكشاوفا ال ديثاع فا اللارن
ال ادي والعشرين ت دث عنها اللرآن الكريم بوحوح ما بعدم وحوح ،وببساطع ما بعدها بساطع ،وهذا يثب إن
ص التعبير السبق اللرآن ف علم اللل  ،ويشهد على عظمع ودقع اللرآن الكريم ،وهذا يؤكد أن خالق الساماوا
واألرض الذي خلق اإلنسان هو الذي أنبل هذا اللرآن الكريم.
استقلل عمل القلب عن الدماغ:
أيها األخوة الكرام ،يُخلق اللل

قبل الدما ف الكنين ،ويبدأ بالنبض منذ تشكله و تى مو اإلنسان .وماع

أن العلماء يعتلدون أن الدما هو الذي ينظم نبحا اللل  ،إال أنهم ال ظوا شيئا لريبا وذلح أثناء عمليا برب
اللل  ،عندما يحعون اللل الكديد ف صدر المريض يبدأ اللل بالنبحان على الرور دون أن ينتظار توصايال
الدما  ،معنى ذلح هو يعمل من تللاء ذاته ،هذم ال ليلع األولى اكتشر أثناء برب اللل .
وهذا يشير إلى استلالل عمل اللل عن الدما  ،بل إن بعض البا ثين اليوم يعتلد أن اللل هو الاذي يوكاه
الدما ف عمله ،بل إن كل خليع من خالياا الللا لهاا ذاكارة ،فالللا

هاو الم ارح الاذي يغاذي أكثار مان ثالثمئاع

مليون مليون خليع ف الكسم ،ويبلغ وبنه ( )022-052لرام ،وهو ب كم قبحع اليد ،وفا الللا الماريض كادا
قد يصل وبنه إلى ألف لرام بسب التحخم ،وارتراب الحغط.
وظيفة القلب:
أيها األخوة الكرام ،يبدأ اللل ف الطرل بالنبض منذ أن يكون كنينا بعد إ دم و عشرين يوما مان ال مال،
ويعمل على حخ الدم ف مختلف أن اء كسدح ،وعندما يصب اإلنسان بالغا يحخ قلبه ف الياوم مان سابعين إلاى
ثمانين ألف لتر ،ف اليوم الوا د.
أ يانا عندح مستودب للوقود السائل ،كمه ألف لتر ،يكريح طوال العام ألين كذلح؟ يحخ اللل فا الياوم
ثمانيع أمتار مكعبع ،كل يوم هذم الكميع يحاخها الللا أثنااء انلباحاه وانبسااطه ،فهاو ينلابض أكثار مان مئاع ألاف
مرة ،وعندما يصب اإلنسان ف السبعين من عمرم يكون قلبه قد حاخ ملياون برميال مان الادم ،أي ماا يما أكبار
ناط ع س ا ف العالم.
ياابود الللا عان طريااق الاادم كميااع خاليااا الكساام باألكسااكين ،فالخاليااا تأخااذ األكسااكين لت رقااه فا صاانع
طاقتها ونسكها ،وتطرح لاب الكربون والنراياا الساامع التا يأخاذها الادم إلاى الارئتين ،كا ينلاى الادم مان لااب
الر م ،وي ل م له لاب األوكسكين ،أي إن الشرايين واألوعيع لو وصل مع بعحاها لبلاغ طولهاا مئاع ألاف كيلاو
متر.
بكسمح يوكد أوعيع وشرايين لو وصل ببعحها لبلغ طولها مئع ألف كيلو متر.

القلب مركز الحب ومركز البغض و مركز الطمأنينة والقلق والخوف:
يلول هللا عب وكل ف م كم الذكر:

إِ َن َما ال ُمؤ ِم ُنونَ ا َلذِينَ إِ َذا ُذك َِر َ
هللاُ َو ِج َلت قُلُو ُب ُهم ()5
( سورة األنفال)

فم بع هللا عب وكل مركبها ف اللل هذا ،الصنوبري ،المحخع فلط عند العلماء سابلا:
َو ِج َلت قُلُو ُب ُهم َوإِ َذا ُتلِ َيت َع َلي ِهم آيا ُت ُه َزا َدت ُهم إِي َما َنا َو َع َلى َر ِّب ِهم َي َت َو َكلُونَ ()5
( سورة األنفال)

مركب ال

ومركب البغض.

أيها األخوة الكرام،

قال تعالى:
وب()52
هللا أَ َال بِذِك ِر َ ِ
الَذِينَ آ َم ُنوا َو َتط َمئِنُّ قُلُو ُب ُهم بِذِك ِر َ ِ
هللا َتط َمئِنُّ القُل ُ ُ
( سورة الرعد)

والبغض ،مركب الطمأنينع والللق والخوف:
مركب الطمأنينع ،مركب ال
وب()52
هللا أَ َال ِبذِك ِر َ ِ
الَذِينَ آ َم ُنوا َو َتط َمئِنُّ قُلُو ُب ُهم ِبذِك ِر َ ِ
هللا َتط َمئِنُّ القُل ُ ُ
( سورة الرعد)

آيع ثالثع:
لِ َيج َعل َ َما ُيلقِي ال َ
وب ِهم َم َرض ()25
شي َطانُ فِت َن ًة لِلَذِينَ فِي قُل ُ ِ
( سورة الحج)

القلب القاسي أبعد قلب عن هللا عز وجل:
واللل يمرض:
َوال َقاسِ َي ِة قُلُو ُب ُهم ()25
( سورة الحج)

وأبعد قل عن هللا اللل اللاس :
ُور()64
وب الَتِي فِي ال ُّ
صا ُر َولَكِن َتع َمى القُل ُ ُ
َفإِ َن َها َال َتع َمى األَب َ
صد ِ
( سورة الحج)

هذم المحخع ه المعنيع بكل هذا اآليا :
ُور()64
وب الَتِي فِي ال ُّ
صا ُر َولَكِن َتع َمى القُل ُ ُ
َفإِ َن َها َال َتع َمى األَب َ
صد ِ
( سورة الحج)

هذا اللل :

لِ َيج َعل َ َما ُيلقِي ال َ
وب ِهم َم َرض َوال َقاسِ َي ِة قُلُو ُب ُهم َوإِنَ ال َظالِمِينَ لَفِي شِ َقاق
شي َطانُ فِت َن ًة لِلَذِينَ فِي قُل ُ ِ
َبعِيد(َ )25ولِ َيعلَ َم الَذِينَ أُو ُتوا العِل َم أَ َن ُه ال َح ُّق مِن َر ِّب َك َف ُيؤ ِم ُنوا ِب ِه َف ُتخ ِب َت لَ ُه قُلُو ُب ُهم ()26
( سورة الحج)

مركب األمن ،مركب الللق ،مركب الخوف ،مركب الطمأنينع ،مركب ال

 ،مركب ال

 ،مركب اإليمان،

إِ َذا ُتلِ َيت َعلَي ِهم آيا ُت ُه َزادَت ُهم إِي َما َنا ً
القلب يقسو ويلين ويصحو ويمرض:
أيها األخوة:
ش َر َح َ
أَ َف َمن َ
ض َلل
صد َرهُ ل ِِْلس َل ِم َف ُه َو َعلَى ُنور مِن َر ِّب ِه َف َويل لِل َقاسِ َي ِة قُلُو ُب ُهم مِن ذِك ِر َ ِ
هللا أُولَئِ َك فِي َ
هللا ُ َ
ُمبِين()55
( سورة الزمر)

َ
شع ُِّر مِن ُه ُجلُو ُد الَذِينَ َيخ َ
اب ًها َم َثان َِي َتق َ
ث ِك َتا ًبا ُم َت َ
سنَ ال َحدِي ِ
شونَ َر َب ُهم ُث َم َتلِينُ ُجلُو ُدهُم
هللا ُ َن َزل َ أَح َ
ش ِ
َوقُلُو ُب ُهم ()55
( سورة الزمر)

اللل أيها األخوة يكبر ويكبر ويكبر وال نرم كبرم فيتحاءل أمامه كل عظيم ،ويصغر ويصغر وال نرم
صغرم فيتعاظم عليه كل لير.
أيها األخوة ،ف هذم اآليا الكثيرة دالال بليغع على أن اللل يلسو ويلين ويص و ويمارض ،هاو مركاب
الطمأنينع ومركب الللق ،مركب األمن ومركب الخوف ،مركب ال

ومركب البغض ،ومركب اإليمان ،كيف عرفنا

أن هذا اللل مركب المشاعر؟ مركب ال اال النرسيع؟

ورود كلمة القلب في القرآن الكريم:
أيها األخوة ،قال تعالى:
أَلَم َيأ ِن لِلَذِينَ آ َم ُنوا أَن َتخ َ
ش َع قُلُو ُب ُهم لِذِك ِر َ ِ
هللا َو َما َن َزل َ مِن ال َح ِّق َو َال َي ُكو ُنوا َكالَذِينَ أُو ُتوا ال ِك َت َ
اب مِن َقبل ُ
ست قُلُو ُب ُهم َو َكثِير مِن ُهم َفاسِ قُونَ ()64
َف َطال َ َعلَي ِهم األَ َم ُد َف َق َ
( سورة الحديد )

كلمع قل ف اللرآن الكريم ورد تلريبا مئع وأربعين مرة ،وكل مرة لها معنى دقيق كدا.

أدلة على أن القلب مركز اإليمان و مركز الكفر والطغيان:
اآلن كيف عرفنا أن هذا اللل الذي كان عند علماء الط كل هذم السنوا السابلع أنه محاخع لاين ليار؟
كيف عرفنا أن هذا اللل

أصب مركب اإليمان ،ومركب الكرر والطغيان ،ومركب ال

 ،ومركب البغض ،ومركب

اللسوة ،ومركب اللين؟
من آيا

اللرآن الكريم أوال ،ومن اللصص الت وصل إلى ثالثمئع قصع ،أنا ف فرنسا التليا ماع أكبار

كراح قل مختص ببراعع الللو  ،معه ستع أوسمع من ال كومع الررنسيع ببراعع الللا  ،هاذم اللصاص كااء
من ثالثمئع الع أساسها براعع اللل .
امرأة تم براعع قل لها من شا كان عمرم ثمانيع عشر عاما ما ف
تتصرف بطريلع ذكوريع ،وت

اادث ساير ،بعاد البراعاع أخاذ

بعض األكال التا لام تكان تطياق أكلهاا ،مثال الرلرال األخحار وقطاع الرارا ،

وعندما قابل أهل الشخص المتبرب باللل تبين أن تصرفاتها أشبه ما تكون بتصرفا المتبرب،
بعض العلماء اعتبروا هاذا دلايال علاى وكاود ماا يادعى باذاكرة الخلياع ،اآلن دخلناا موحاوب كدياد ،الخلياع
خليع ،لكن تبين أن الذاكرة ليس ف الدما ف س بل كل خليع لها ذاكرة ،هذا فت كديد ف علم الط .
شا عمرم ثمانيع عشر عاما كان يكت الشعر ،ويعبف الموسيلى ،ويغنا  ،وقاد تاوف فا

اادث سايارة،

وتم نلل قلبه إلى فتاة ف العمار نرساه ،وفا ملابلاع لهاا ماع والادي المتبارب عبفا أمامهماا موسايلى كاان يعبفهاا
ابنهما الرا ل ،وشرع ف إكمال كلما ألنيع كان يرددها ،رلم أنها لم تسمع بهذم األلنيع أبدا.
ال الااع األخاارم ركاال أباايض عماارم ساابعا وأربعااين ساانع ،تللااى برب قل ا شااا عماارم ساابعع عشاار عامااا
أمريك أسود ،المتلل لللل فوكئ بعد عمليع البرب أنه أصب يعشق الموسايلى الكالسايكيع ،واكتشاف ال لاا أن
المتبرب كان مغرما بهذا النوب من الموسيلى.
اللصااص تبيااد عاان ثالثمئااع اختاار بعحااها لكاام ،شااا خاارو لتااوم ماان عمليااع برب وبااا يسااتخدم كلمااع
لريبع ،هو ال يعرف معناها ،واكتشف ال لا ف ملابلع مع بوكع المتبرب المتوفى أن هذم الكلمع كان كلمع سرا
بينه و بينها ،وتعن أن كل ش ء أصب على ما يرام.
أما ألر

ادثع أن فتاة عمرها ثمان سنوا  ،وكان اللل مأخوذا من فتاة ملتولاع عمرهاا عشار سانوا ،

وبعد البرب أصيب الرتاة بكوابين مربعع ،تصور قاتال يلتل فتاة ،هذم الكوابين كان

مرهلاع لهاا ،أخاذها أهلهاا

إلى الطبيا النرسا  ،و كانا الصاور التا ت لام بهاا واحا ع وم اددة ،لدركاع أن الطبيا واألم اخبارا الشارطع
بصورة اللاتل الذي ظهر ف أ الم ابنتهم ،وبهذم الصور تم اللبض على اللاتل.
هذم ألر قصع ف عمليع برب اللل .

وسائل التواصل بين القلب وبين الدماغ:
أيها األخاوة الكارام ،العلمااء عادوا أن هنااح وساائل ياؤثر فيهاا الللا علاى الادما  ،الاذي يساير الادما هاو
اللل  ،أ د هذم الوسائل عصب من خالل الكهرباء العصبيع ،أ د هذم الوسائل كيمياائ عان طرياق الهرموناا ،
أ ااااد هااااذم الوسااااائل فيبيائيااااا عاااان طريااااق موكااااا الحااااغط ،أ ااااد هااااذم الوسااااائل بالطاقااااع بواسااااطع المكااااال
الكهرومغناطيس .
هذم وسائل التواصل بين اللل وبين الدما .
أيهااا األخااوة الكاارام ،المكااال الكهربااائ لللل ا أقااوم سااتين ماارة ماان المكااال الكهربااائ للاادما  ،والخاليااا
العصبيع الت ف اللل أقوم خمسع آالف مرة من قوة الخاليا العصبيع ف الدما  ،فاللل مركب العلل:
لَ ُهم قُلُوب َيعقِلُونَ ِب َها ()64
( سورة الحج)

أيها األخوة الكرام ،نستنتج من كل ما سبق هذا اللرآن الكريم كالم هللا:
نزيل مِن َحكِيم َحمِيد()65
َال َيأتِي ِه ال َباطِ ل ُ مِن َبي ِن َي َدي ِه َو َال مِن َخلفِ ِه َت ِ
( سورة فصلت)

كل خلية في الجسم تملك ذاكرة:
أيها األخوة الكرام ،بعد أن اكتشف أن كل خليع ف الكسم عنادها ذاكارة ،ذاكارة فا كال خلياع ،اآلن اقارأ اآلياع
الكريمع:
َيو َم َتش َه ُد َع َلي ِهم أَلسِ َن ُت ُهم َوأَيدِي ِهم َوأَر ُجل ُ ُهم ِب َما َكا ُنوا َيع َملُونَ ()56
( سورة النور)

انتبه كل خليع بكسمح معها ذاكرة ،الب ث أيها األخوة أكثر من مئت صر ع ،اختر بعض الرلارا  ،وهنااح
فلرا لدقتها ،وصعوبتها ،وتعليدها ،ال يمكن سردها اآلن  ،األمور دقيلع كدا.

اتصال القلب مع الدماغ من خلل شبكة معقدة من األعصاب:
أيها األخوة ،الش ء الثاب اآلن علميا من دون أي شح أن اللل يتصل ماع الادما مان خاالل شابكع معلادة
من األعصا  ،وهناح رسائل مشتركع بين اللل والدما على شكل إشارا كهربائياع ،ويؤكاد بعاض العلمااء أن
اللل والدما يعمالن بتناسق وبتناالم عكيا  ،ولاو ادث أي خلال فا هاذا التناالم لظهار االحاطرابا علاى
الرور،

وقال بعض العلماء :إن لللل نظاما خاصا به ف معالكع المعلوما اللادمع إليه من مختلف أن ااء الكسام،
و ينما تأت الكريا ال مراء والبيحاء من كل أن اء الكسم إلى اللل معها معلوماا يخبنهاا الللا  ،وينظمهاا،
ويرسلها إلى الدما ،
ولذلح قال علماء كرا ع اللل  :إن نكاح برب اللل يعتمد على النظام العصاب للللا المابروب ،وقدرتاه
على التأقلم مع دما المريض.
هناح الع أخرم أن طبيبا قام بابرب قلا لطرال مان طرال آخار ،أماه طبيباع وقاد تاوف ابنهاا واألم قارر
التبرب بلل ابنها لطرل آخر ،ثم قام األم نرسها بمراقبع الع البرب كيدا ،وقر أمام الكاراح الاذي يابرب قلا
ابنها للل ابن آخر ،تلول هذم األم :إنن أ ان دائماا باأن ولادي ماا بال علاى قياد ال يااة ،فعنادما أقتار مان هاذا
الطرل الذي ي مل قل ولادها أ ان بادقا قلباه ،وعنادما عاانلن أ سسا بأناه طرلا تماماا ،إن قلا هاذا الطرال
ي وي معظم طرل .
أي كل مشاعر الطرل تكام أمه رأتها ف الطرل الثان الذي ي مل قل ابنها المي .
اآلن تم برب قل لرتاة كان تعان من اعتالل ف عحلع اللل  ،ولكنها أصب

كل يوم ت ن وكأن شايئا

يصطدم بصدرها ،فتشكو لطبيبها هذم ال الع ،فيلول لها هذا بسب تأثير األدويع ،ولكن تباين فيماا بعاد أن صاا بع
اللل األصل صدمتها سيارة ف صدرها ،وأن آخر كلما نطل بها أنها ت ن بألم الصدمع ف صدرها.
مركااب المشاااعر ،مركااب األ اسااين ،مركااب اللاايم ،مركااب األذواق ،مركااب ال ا  ،مركااب الاابغض ،مركااب
اللسوة ،مركب اللين ،مئا ومئا من ال ااال التا

ادث لهاا تغيارا عميلاع ،فلاد لرقا

طرلاع عمرهاا ثاالث

سنوا ف المسب المنبل  ،وتبارب أهلهاا بللبهاا لياتم براعتاه لطرال عمارم تساع سانوا  ،الغريا أن هاذا الطرال
أصب خائرا كدا من الماء ويلول لوالديه :ال ترمون ف الماء.
المشاعر ،األ اسين ،المبادئ ،الليم ،ال

 ،البغض ،اإليمان ،الكرر ،أول كلمع قلتها ف هذم الخطبع،

هناح أنان برب لهم قل فلدوا عليدتهم:
لَ ُهم قُلُوب َيعقِلُونَ بِ َها ()64
( سورة الحج)

من ُيزرع له قلب صناعي سيفقد القدرة على الفهم أو التمييز أو المقارنة:
اآلن عندنا الع أخرم ؛ صنعوا قلبا صناعيا لين له عالقع بلل بشري آل  ،هؤالء الذين برعا لهام قلاو
 ،وهناح كريدة ف أمريكا اسمها " واشنطن بوسا "،

صناعيع ،فلدوا اإل سان ،والعواطف ،واللدرة على ال
فيهااا ت ليااق صا ر ااول ركاال اساامه بيتاار أُكريا لااه عمليااع برب قلا اصااطناع  ،يلااول هااذا المااريض :إن
مشاعري تغير بالكامل ،فلم أعد أعرف كيف أشعر وكيف أ

 ،تى أ رادي ال أ ن بهم إطالقا ،وال أعارف

كيف أتعامل معهم ،وعندما يلتربون من ال أ ن أنهم كبء من كما كن من قبل.

أصب هذا الركل لير مبال بأي ش ء ،ال يهتم بالمال ،ال يهتم بال ياة ،ال يعرف لماذا يعيش ،بل إناه يركار
أ يانا باالنت ار والتخلص من هذا اللل الصناع المشؤوم ،لم يعد هذا اإلنسان قادرا على فهم العالم من وله:
لَ ُهم قُلُوب َيعقِلُونَ ِب َها ()64
( سورة الحج)

للد ف َلد اللدرة على الرهم ،أو التمييب ،أو الملارنع ،و فلد اللدرة على التنبؤ ،أو التركيار فا المساتلبل ،أو ماا
نسميه بال دن ،تى إنه فلد اإليمان باهلل ،ولم يعد يبال باآلخرة كما كان من قبل ،صار قلبه صاناعيا ،تاى هاذم
الل ظع لم يستطع األطباء ترسير هذم الظااهرة ،فا هاذا الت اول النرسا الكبيار ،وماا عالقاع الللا بانرن اإلنساان
ومشاعرم وتركيرم؟ يلول بعض العلماء ـ وهو رئين قسم األخالق الطبيع ف كامعع بنسلرانيا ـ:
إن العلماء لم يعطوا اهتماما بهذم الظاهرة ،بال إنناا لام نادرن عالقاع العاطراع والانرن بأعحااء الكسام ،بال
نتعامل مع الكسم وكأنه محخع فلط
خطأ العلم من مئع عام سابلع تعامل مع اللل على أنه محخع فلط ،اللل الصاناع هاو عباارة عان كهااب
يتم لرسه ف صدر المريض ،يعمل على بطاريع ي ملها المريض بشكل دائم ،ويستبدلها كلما نراذ طاقتهاا ،هاذا
الكهاب أشبه بمحخع تحخ الدم وتعمال باساتمرار ،وإذا وحاع رأساح علاى صادر هاذا الماريض فاال تسامع أي
دقا بل تسمع صو م رح كهربائ .

في القلب مركز تجمع ذاكري كبير هذا المركز يرسل للدماغ المعلومات حتى يعالجها الدماغ:
أيهااا األخااوة ،ملخااص هااذا الموحااوب إن الترسااير الملبااول لهااذم الظاااهرة أنااه يوكااد فا داخاال خاليااا قلا
اإلنسان برامج خاصع للذاكرة ،يتم فيها تخبين كميع األ داث الت يمر بها اإلنسان ،كميع األ داث الت يمر بها
اإلنسان مخبنع ف قلبه أوال ،وتلوم هذم البارامج بررساال هاذم الاذاكرة للادما ليلاوم بمعالكتهاا ،فا الللا مركاب
تكمع ذاكري كبير ،هذا المركب يرسل للدما هذم المعلوما

تى يعالكها الدما .

ويؤكد بعض العلماء واسمه أرمور:
أن هناح دمالا شديد التعليد موكود داخال الللا  ،داخال كال خلياع مان خالياا الللا  ،فرا الللا أكثار مان
أربعااين ألااف خليااع عصاابيع ،تعماال بدقااع فائلااع علااى تنظاايم معاادل حااربا الللا  ،وإفااراب الهرمونااا  ،وتخاابين
المعلوما  ،ثم يتم إرسال المعلوما إلى الدما  ،هذم المعلوما تلع دورا مهما ف الرهم واإلدراح.
هذم المعلوما تتدفق من اللل إلى ساق الدما  ،ثم تدخل إلى الدما عبر ممارا خاصاع ،وتلاوم بتوكياه
خاليا الدما لتتمكن من الرهم واالستيعا .

القلب وسيلة للربط بين كل خلية من خليا الجسم من خلل عمله كمضخة للدم:
لذلح فرن بعض العلماء اليوم يلومون برنشاء مراكب تهتم بدراسع العالقع بين اللل

والدما  ،وعالقاع الللا

بالعمليا النرسيع واإلدراكيع ،بعدما أدركوا الدور الكبير والخطير لللل ف التركير واإلبداب.
يلول الدكتور بول برسال:
إن اللل ي ان ،ويشاعر ،ويتاذكر ،ويرسال ذباذبا

تمكناه مان الترااهم ماع الللاو األخارم ،ويسااعد علاى

تنظيم مناعع الكسم ،وي توي على معلوما يرسلها إلى كل أن اء الكسم مع كل نبحع من نبحاته.
ويتساءل بعض البا ثين :هل من الممكن أن تسكن الذاكرة عميلا ف قلوبنا؟
إن اللل أيها األخوة ،بريلاعه المنتظم يت كم بريلاب الكسد كامال ،فهو وسيلع للربط بين كل خليع مان خالياا
الكسم من خالل عمله كمحخع للدم ،يث تعبر كل خليع دم هذا اللل  ،وت مل المعلوما مناه ،وتاذه بهاا إلاى
بليع خاليا الكسم ،إذا اللل ال يغذي الكسد بالدم النل إنما يغذيه أيحا بالمعلوما .

هللا تعالى جعل القلب وسيلة نعقل به:
يت دث العلماء اليوم كديا عن دما موكود ف اللل  ،يتألف من أربعين خليع عصبيع ،أي ما نسميه العلل
موكود ف مركب الللا  ،وهاو الاذي يلاوم بتوكياه الادما ألداء مهاماه ،ولاذلح فارن هللا تعاالى كعال الللا وسايلع
نعلل به ،يلول تعالى:
صا ُر َولَكِن
أَ َفلَم َيسِ ي ُروا فِي األَر ِ
ض َف َت ُكونَ لَ ُهم قُلُوب َيعقِلُونَ بِ َها أَو آ َذان َيس َم ُعونَ بِ َها َفإِ َن َها َال َتع َمى األَب َ
ُور()64
وب الَتِي فِي ال ُّ
َتع َمى القُل ُ ُ
صد ِ
( سورة الحج )

هذم اآليع دد لنا مكان اللل  ،لك ال يظن أ د أن اللل موكود ف الرأن وهو الدما .

الدور الكبير الذي يلعبه القلب في عملية الفهم واإلدراك:
يت دث العلماء اليوم عن الدور الكبير الذي يلعبه اللل ف عمليع الرهم واإلدراح وفلاه األشاياء مان ولناا،
وهذا ما دثنا عنه اللرآن فلال:
لَ ُهم قُلُوب َال َيف َق ُهونَ ِب َها ()671
( سورة األعراف )

أي أن اللرآن دد لنا مركب اإلدراح لدم اإلنسان وهو اللل  ،معظم الذين يبرعون قلبا صناعيا يشاعرون
بأن قلبهم الكديد قد ت كَّ ر ،وي سون بلسوة لريبع ف صادورهم ،وفلادوا اإليماان ،والمشااعر ،وال ا  ،وهاذا ماا
أشار إليه اللرآن ف خطا اليهود:

ار ِة أَو أَ َ
ش ُّد َقس َو ًة ()76
ست قُلُو ُب ُكم مِن َبع ِد َذلِ َك َف ِه َي َكالح َِج َ
ُث َم َق َ
( سورة البقرة )

القسوة واللين صفة من صفات القلب حددها لنا القرآن الكريم:
اللرآن الكريم دد لنا صرع من صرا اللل أال وه اللسوة واللين ،فلال عن الكافرين:
ض َلل ُم ِبين()55
َف َويل لِل َقاسِ َي ِة قُلُو ُب ُهم مِن ذِك ِر َ ِ
هللا أُولَئِ َك فِي َ
( سورة الزمر )

وف الملابل قال عن المؤمنين:
هللا ()55
ُث َم َتلِينُ ُجلُو ُدهُم َوقُلُو ُب ُهم إِلَى ذِك ِر َ ِ
( سورة الزمر )

ثم يؤكد العلماء أن كل خليع من خالياا الللا

تشاكل مساتودعا للمعلوماا واأل ادث ،لاذلح بادؤوا يت ادثون

عن ذاكرة اللل  ،ولذلح فارن هللا تعاالى أكاد لناا أن كال شا ء موكاود فا الللا  ،وأن هللا يختبار ماا فا قلوبناا ،و
يلول تعالى:
وب ُكم َو َ
َولِ َيب َتل َِي َ
هللا ُ َعلِيم ِب َذا ِ
ُور()626
ت ال ُّ
ُور ُكم َولِ ُي َم ِّح َ
هللا ُ َما فِي ُ
ص َما فِي قُل ُ ِ
صد ِ
صد ِ
( سورة آل عمران )

أهمية القلب في:
 .6عملية السمع:
يؤكد بعض البا ثين على أهميع اللل ف عمليع السمع أهميع كبيارة ،بال إن الخلال الكبيار فا نظاام عمال
اللل يؤدي إلى فلد السمع ،ب ث علم  ،وهذا ما رأيته بنرس قال هذا البا ث :عندما كان ف أ د المشاف شاهد
ركال لم يكن يصل  ،وكان يرطر ف رمحان ،ولم يكن يسمع ناداء ال اق ،وقاد أصاابه ا تشااء بسايط فا عحالع
اللل  ،ثم تطور هذا الخلل تى فلد سمعه تماما ،وآخر كلمع نطلهاا إننا ال أسامع شايئا ،ولاذلح رباط اللارآن باين
اللل وبين السمع فلال:
َو َنط َب ُع َعلَى قُلُوبِ ِهم َف ُهم َال َيس َم ُعونَ ()611
( سورة األعراف )

 .5التعلم:
يت دث البا ثون عن دور اللل ف الاتعلم ،وهاذا يعتبار مان أ ادث األب ااث التا نشار ماؤخرا ،ولاذلح
فرن لللل دورا مهما ف العلم والتعلم ،ألن اللل يؤثر على خاليا الادما ويوكههاا ،ولاذلح فارن اللارآن قاد رباط
بين اللل والعلم ،فلال:
َو َط َب َع َ
وب ِهم َف ُهم َال َيعلَ ُمونَ ()15
هللا ُ َعلَى قُل ُ ِ
( سورة التوبة )

ال يرلهون ،ال يسمعون.

المعلومات التي يختزنها القلب معلومات حقيقية صادقة:
تؤكد التكار الكديدة أن مركب الكذ هو ف ملدمع الدما فا الناصايع ،فا أعلاى وملدماع الادما  ،وأن
هذم المنطلع تنشط بشكل كبيار أثنااء الكاذ  ،أماا المعلوماا التا يختبنهاا الللا فها معلوماا

ليلياع صاادقع،

وهكذا فرن اإلنسان عندما يكذ بلسانه ،فرنه يلول عكن ما يختبنه قلبه من معلوما  ،لذلح قال تعالى:
وب ِهم ()66
َيقُولُونَ ِبأَلسِ َنتِ ِهم َما لَي َ
س فِي قُل ُ ِ
( سورة الفتح )

اللل تتكمع فيه ال لائق ،أما الدما ف منطلع بالملدمع اسمها الناصيع مكان الكذ  ،فاللساان أ ياناا ينطاق
عن الدما كذبا وإذا نطق عن اللل كان صوابا:
وب ِهم ()66
َيقُولُونَ ِبأَلسِ َنتِ ِهم َما لَي َ
س فِي قُل ُ ِ
( سورة الفتح )

وهللا سمى الناصيع:
َناصِ َية َكا ِذ َبة َخاطِ َئة ()64
(سورة العلق)

أهمية القلب في اإليمان والعقيدة:
مال ظع أخرم ،رأينا ذلح الركل صا

اللل الصناع كيف فلد إيمانه باهلل بعد عملياع الابرب مباشارة،

وهذا يعطينا مؤشرا على أن اإليمان يكاون بالللا ولاين بالادما  ،وهكاذا يؤكاد قاول بعاض الباا ثين علاى أهمياع
اللل ف اإليمان والعليدة ،قال تعالى:
ار ُعونَ فِي ال ُكف ِر مِن الَذِينَ َقالُوا آ َم َنا بِأَف َوا ِه ِهم َولَم ُتؤمِن قُلُو ُب ُهم
سول ُ َال َيح ُزن َك الَذِينَ ُي َ
الر ُ
َياأَ ُّي َها َ
س ِ
(سورة المائدة)

اآلن ن تاو إلى مراكعع آليا اللل ف اللرآن الكريم ،لنرم أن كل هاذم اآلياا تتوافاق توافلاا ماذهال ماع
أ دث ب وث علميع عن مهما اللل العصبيع والشعوريع.

دور القلب وأهميته في صلح النفس فهو مكان الخوف و الرعب:
أب اث اللل الصناع أن لللل دورا أساسيا ف الخوف والرع  ،وعندما سألوا صا

الللا الصاناع

عن مشاعرم قال بأنه فلد اللدرة على الخوف ،لم يعد يخاف ،أو يتأثر ،أو يهتم بش ء من أمور المستلبل.
وهذا ما سبق به اللرآن عندما أكد على أن الللو تخاف:
إِ َن َما ال ُمؤ ِم ُنونَ ا َلذِينَ إِ َذا ُذك َِر َ
هللاُ َو ِج َلت قُلُو ُب ُهم َوإِ َذا ُتلِ َيت َع َلي ِهم آيا ُت ُه َزا َدت ُهم إِي َما َنا ً َو َع َلى َر ِّب ِهم
َي َت َو َكلُونَ ()5
( سورة األنفال)

وكذلح كعل هللا مكان الخوف والرع هو اللل  ،فلال:
الرع َب ()5
وب ِهم ُّ
َو َق َذ َ
ف فِي قُل ُ ِ
(سورة الحشر)

أمااا الساانع النبويااع ،ساابق النبا األعظاام عليااه الصااالة والسااالم علماااء الغاار إلااى ال ااديث عاان دور الللا
وأهميته ف صالح النرن ،بل إنه كعل لللل

دورا مركبيا ،فرذا صل هذا اللل فرن كميع أكهابة الكساد تصال

ـ بالمعنى العلم ـ وإذا فسد فسوف ترسد كميع أنظمع الكسام ،وهاذا ماا نارام الياوم فا عملياا الللا الصاناع ،
يث نرم بأن كميع أنظمع الكسم تحطر  ،ولذلح قال صلى هللا عليه وسلم قبل ألف وأربعمئع عام:
أال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب
[متفق عليه عن النعمان بن بشير]

أيها األخوة الكرام ،من أدعيع النب عليه الصالة والسالم:
َيا ُم َقلِّ َب القُلُو ِ
ب َث ِّبت َقلبِي َعلَى دِينِ َك
[ الترمذي َعن أَ َنس]
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