
*)(» صالح اجلسد بصالح القلب«: إنكار احلقائق العلمية يف حديث
 

 :مضمون الشبهة

أال وإن يف ... «: ينكر بعض الطاعنني احلقائق العلمية الواردة يف قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي 

، زاعمني أن القلب املذكور يف احلديث ليس هو القلب العضوي املتعارف عليه »القلب
 .حاليًّا، وإمنا املقصود به اإلرادة اإلنسانية أو الروح

 :وجه إبطال الشبهة

احلديث هو القلب العضوي، املتعارف عليه، وليس ال شك أن القلب املذكور يف 
يف " مضغة"املراد به اإلرادة اإلنسانية أو الروح كما يزعمون، دلَّ على هذا كلمة 

ي القلب هبا؛ ألنه قطعة : احلديث، واليت تعين لغو�ًّ  قطعة حلم، قدر ما ُميضغ، وقد مسُِّ
لعلم بكل إمكانياته؛ ألن هللا حلم من اجلسد، كما أن حقيقة الروح مازالت خافية على ا

سبحانه وتعاىل احتفظ بعلمها، ومن مث فقد أثبت الطب احلديث أن القلب هو املتحكِّم 
واحملرِّك جلميع خال� اجلسم وأعضائه؛ ألنه الذي ميدُّها ابألكسجني والغذاء واملعلومات 

ر إليه احلديث الكافية، لذا فهي اتبعة له، تنصلح بصالحه، وتفسد بفساده، وهو ما أشا
 !النبوي الشريف، فأيُّ إعجاٍز هذا؟

 :التفصيل

 :احلقائق العلمية  )1

يُعترب القلب مضخَّة عضلية توفِّر الضغوط الالزمة لدفع الدم إىل خمتلف أجزاء 
ومن أجل ذلكيستمر القلب يف   , اجلسم لتغذيتها بكلٍّ من األكسجني واملواد الغذائية

دورية منتظمة تستمر طيلة حياة الفرد منَّا دون توقف؛ كي التضاغط واالنبساط بطريقة 
خاصة اخلال� شديدة احلساسية   ، ال يتوقف تدفُّق الدم إىل خمتلف خال� اجلسم فتموت
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مثل خال� املخ، وهي ال تتحمَّل توقف وصول الدم إليها للحظة واحدة؛ وذلك حلاجتها 
. اجللوكوز واألكسجني الشديدة إىل كلٍّ من

مامات ويتك وَّن قلب اإلنسان من أربع غرف، تفصلها أربعة نظم من نظم الصِّ
وهذه الغرف األربع   ، الضابطة حلركة تدفق الدم من القلب وإليه دائًما يف اجتاه واحد

َنان األمين واأليسر: هي َنان األمين واأليسر؛  ، اُألَذيـْ واألذينان يتميزان بصغر   والُبطَيـْ
ويتلقَّيان الدم من العروق الرئيسية يف اجلسم ليفرغان يف   ، ارقيق نسبيًّ  احلجم وجبدار

نَـْني   أما البطينان فهما أكرب حجًما، وأمسك  ، األمين يف األمين واأليسر يف األيسر  : البطيـْ
.جدارًا، وأقوى عضالت

ع ذلك على  وعندما ينبسط البطَْينان ينخفض الضغط بداخل كلٍّ منهما،فيشجِّ
كما يساعد انقباض األذينني على إفراغهما مما قد يتبقَّى    ، ذينني إليهماتدفق الدم من األ

وعندما ينقبضان   ، فائقتا القوة فيهما من الدم، والبطينان األمين واأليسر مها عضلتان
فإ�ما يدفعان الدم متدفًقا إىل مجيع أجزاء اجلسم عرب شبكة الشرايني واألوردة اليت 

.ف الكيلو مرتاتيُقدَّر جمموع أطواهلا آبال

اجتاه  بني كل أذين وبطينه ال تسمح بتحرُّك الدم إال يف الفاصلة والصمامات 
وابملثل توجد صمامات ضابطة  وال تسمح مبروره يف عكس هذا االجتاه،   ، واحد فقط

، والشر�ن (Aorta) الجتاه تدفقالدم يف كل من الشر�ن األهبر
الصمامات "تُعَرف ابسم  هذه الصمامات ، PulmonaryArtery الرئوي
، واألهبر هو الشر�ن الرئيسي الذي حيمل الدم من (SemilunarValves)"اهلاللية

 بينما الشر�ن الرئوي حيمل الدم من البطني األمين  ، البطني األيسر إىل ابقي أجزاء اجلسم
ولكن إذا   ، نيوالصمامات اهلاللية متنع الدم يف احلالتني من الرجوع إىل البطين ، الرئتني إىل

  ، حدث أدىن خلل يف عمل هذه الصمامات فإن كفاءة القلب كمضخَّة للدم تتأثر بذلك
. ..وقد يصاب القلب يف هذه احلالة بعدد من األمراض اليت منها تضخُّم حجم القلب
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النصف األمين من القلب الدَم من خمتلف أجزاء اجلسم، ويضخُّه عرب  ويتلقَّى
الشرايني الرئوية إىل الرئتني لتبادل ما به من اثين أكسيد الكربون مع أكسجني اهلواء 

، وُتسمَّى هذه الدورة ابسم الدورة الرئوية  الداخل إىل الرئتني عن طريق التنفس
)Pulmonarycirculation.( 

األيسر من القلب ـ وهو األكرب واألقوى ـيتلقى الدم املـُؤكَسد من بينما اجلزء 
الرئتني ويدفع به إىل ابقي اجلسم عرب الشر�ن األهبر، وتعرفهذه الدورة ابسم الدورة 

، ودورة الدم هذه مسئولة عن تبادل الغازات (Systemiccirculation)   اجملموعية
 .)[1](الرئتني اجلسم ماعداواملواد الغذائية والنفا�ت يف كل أجزاء 

 

ح أن القلب مضخة الدورة الدمویة  رسم تخطیطي یوّضِ

ومن مث فإن القلب هو احملرِّك الذي ال يتعدَّى حجمه حجم قبضة اليد، وال 
ثلث كيلو جرام، وهو احملرِّك الذي يغذِّي أكثر من ثالث مئة تريليون خلية يتجاوز وزنه 

 .)[2](يف جسم اإلنسان
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ح دورة القلب الفعال في الجسم  صورة توّضِ

ومن �حية أخرى فقد أثبت العلم احلديث أن للقلب وظيفة أخرى حيوية، وهي 
شفرية "يف مؤلفه " "PaulPearsallختزين املعلومات، وهذا ما توصَّل إليه الدكتور 

إن القلب حيسُّ ويشعر ويتذكَّر، ويرسل :؛ حيث يقول(theheartcode)" القلب
ويساعد على تنظيم مناعة اجلسم،  ذبذابت متكِّنه من التفاهم مع القلوب األخرى،

 .)[3](وحيتوي على معلومات يرسلها إىل كل أحناء اجلسم مع كل نبضة من نبضاته

اجلراحية ابلقلب هو وقد ثبت ابلتجربة أن أحد األعراض الناجتة عن العمليات 
 .من الذاكرة، ولذلك استنتج العلماء أن القلب هو مستودع الذكر�ت فقد شيء

العصبية اليت اكُتشفت مؤخًرا يف القلب تشابه متاًما نظائرها يف املخ،  واخلال�
 :أطباء القلب السؤال اآليت وبذلك أاثر

املعلومات  زينهل للقلب القدرة على التفكري والشعور والعاطفة واالنفعال وخت
 القريبة والبعيدة يف ذاكرة تشبه ذاكرة املخ؟

وجاءت إجابة أطباء القلب بكلٍّ من جامعة بيل األمريكية ومعهد هارمتان بوالية  
أبن القلب  Yale University and Hartman Institute Californiaكاليفورنيا 

ابلقلب يشبه املخ جهاز فائق التعقيد، وأمنن صور هذا التعقيد وجود جهاز عصيب معقد 
متاًما، له ذاكرة قصرية وطويلة األمد، وقد اتَّضح ذلك جبالء عند نقل قلب من إنسان 
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املنقول معه من الذكر�ت واملواهب، والعواطف  إىل إنسان آخر، فيأخذ القلب
والتفصيالت اخلاصة ابلشخص الذي ُأخذ منه القلب،  واملشاعر، واهلوا�ت والسجا�

 .)[4](لشخص الذي متَّ نقل القلب إليها كل الغرابة عن صفاتواليت تبدو غريبة  

 

  
 القلب مركز مھم للمشاعر والتعقل

  

 

  
 صورة توضح الخالیا العصبیة داخل القلب

أجرى معهد ر�ضيات القلب العديد من التجارب أثبت من خالهلا عدة  وقد
حقائق، منها أن القلب يبثُّ جماًال كهرابئيًّا هو األقوى بني أعضاء اجلسم؛ لذلك فمن 

 .)[5](احملتمل أن يسيطر على عمل اجلسم ابلكامل
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 :التطابق بني احلقائق العلمية وما أشار إليه احلديث الشريف  )2

إن القلب املذكور يف حديث النيب صلى هللا : لقد أاثر الطاعنون شبهتهم قائلني
وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت  أال... «: عليه وسلم

ـ ليس هو اجلزء العضوي املتعارف عليه، بل  )[6](»فسد اجلسد كله، أال وهي القلب
 .أو الروحاملقصود به اإلرادة اإلنسانية 

وال شك أن هذا الكالم عاٍر متاًما عن الصحة؛ يتضح ذلك جليًّا من خالل أقوال 
 .ُشرَّاح احلديث والعلماء

ي القلب قلًبا؛ لتقلُّبه يف األمور، وقيل: "يقول ابن اجلوزي  بل ألنه خالص ما: مسُِّ
ت يف البدن، وخالص كل شيء قلُبه، والقلب أمري البدن، ومىت صلح األمري صلح

 .)[7]("الرعية

فمن صلح قلبه صلح : "ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية معلًِّقا على احلديث
 .)[8]("جسده قطًعا خبالف العكس

ُخصَّ القلب بذلك ألنه أمري البدن، وبصالح األمري : "وقال ابن حجر العسقالين
 .)[9]("تصلح الرعية، وبفساده تفسد

القلب ملك ُمطاع ورئيس ُمتَّبع، واألعضاء كلها : "وأتكيًدا ملا سبق يقول القاري
تـََبٌع له؛ فإذا صلح املتبوع صلح التبع، وإذا استقام امللك استقامت الرعية، ويبنيَّ ذلك 

ء تعلًُّقا عجيًبا وأتثريًا غريًبا؛ احلديث، فالتحقيق يف هذا املقام أن بني القلب واألعضا
حبيث إنه يسري خمالفة كلٍّ إىل اآلخر، وإن كان القلب مدار األمر إليه؛ أال ترى أن تربير 

 .)1][0("الظواهر يؤثِّر يف الباطن وكذا العكس

يف هذا احلديث : "وهذا ما توصَّل إليه العلم حديثًا؛ يقول الدكتور زغلول النجار
الشَّريف حملة من حملات اإلعجاز العلمي؛ إذ إن أيَّ مرض يصيب القلب فيفسده؛ يؤثِّر 
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) غري املؤكسد(بضخِّ الدَّم غري النَّقي  على سائر اجلسد فيفسد؛ وذلك ألنَّ القلب يقوم
األمين إىل الرئتني حيث يُنقَّى أبكسدته، ويعود الدَّم املؤكسد النَّقي من الّرِئتني  من الُبطني

كلِّ أجزاء اجلسم، فُيمدُّ تريليو�ت اخلال� املكّوِنة  إىل البطني األيسر الذي يضخُّه إىل
جلسم اإلنسان بغاز األكسجني والغذاء، وإذا اضطربت هذه الوظيفة أو اختلَّت 

 .اجلسد لفساد إىل سائر خال�وفسدت وصل هذا ا

... ويعجب القارئ حلديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذي يصف هذه احلقيقة بدقة فائقة
وهي حقيقة طبيةمل يدركها علم اإلنسان املكتسب حىت قام ابن النَّفيس ابكتشاف 

ظلَّت ، و )الثالث عشر امليالدي(الدَّورة الدَّموية الصغرى يف القرن السابع اهلجري 
فكرته مطمورة منسية ألكثر من ثالثة قرون، حني حاول بعض الغربيِّني نسبتها 
ألنفسهم، فأحيوها وطوَّروها وأضافوا إليها، وأصبح من الثابت علميًّا أن القلب إذا 

الدورة الدَّموية وصلح اجلسد كله، وإذا فسد القلب فسد اجلسد   صلح استقامت
 .)[11]("كله

 هذا عن وظيفة القلب من الناحية املادية امللموسة، فماذا عن الناحية املعنوية؟

القلب هو اجلانب املدَرك من اإلنسان، وهو املخاَطب : "يقول الدكتور النابلسي
حملُّ العلم والتقوى، واإلخالص والذكرى، واحلب والبغض، واملطاَلب واملعاَتب، وهو 

والوساوس واخلطرات، وهو موضع اإلميان والكفر، واإل�بة واإلصرار، والطمأنينة 
 .)[12]("واالضطراب

إىل هذا الطب احلديث عندما أثبت أن بداخل القلب خال� عصبية وقد توصَّل 
يبلغ عددها أكثر من أربعني ألف خلية، وهذه اخلال� مسئولة عن التفكري، وعن توجيه 

 .)[13](الدماغ، وهلا دور كبري يف التحكُّم بكل اجلسد
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 الخالیا العصبیة للقلب

تتضح حملة من حملات اإلعجاز العلمي يف هذا احلديث النبوي الشَّريف إذا "و هبذا 
امللموس، وإذا ُأخذ على جانبه املعنوي الروحاين  ُأخذ على جانبه املادي العضوي

مبدلوله املادي هو قوام حياة اجلسد،  الغييب، فإننا جنده صحيًحا دقيًقا شامًال؛ فالقلب
إذا صلح صلح اجلسد كله، وإذافسد فسد اجلسد كله، والقلب مبدلوله املعنوي قوام 
العواطف، والعقائد، واملفاهيم واألفكار، وركائز األخالق ، وضوابط السلوك، فإذا 

 .)[14]("صلح صلحت كل هذه الزوا�، وبصالحها ينصلح اجلسد كله

ومن خالل ما سبق يتبنيَّ أن القلب املذكور يف احلديث هو القلب العضوي، تلك 
العضلة الكمثرية الشكل املوجودة يف القفص الصدري، وليس املقصود به اإلرادة 

، "املضغة"يدَّعون؛ وقد دلَّ على هذا تعبريه ملسو هيلع هللا ىلص عن القلب بـ اإلنسانية أو الروح كما 
ي القلب هبا؛ ألنه قطعة حلم من : وهي تعين يف اللغة قطعة من اللحم قدر ما ُميضغ، ومسُِّ

ال شك أن العلم احلديث ـ ! ، فهل اإلرادة اإلنسانية أو الروح تـَُعدُّ مضغة؟)[15](اجلسد
على الرغم من تطوره ـ ال يزال يقف عاجًزا أمام معرفة حقيقة الروح ومكان وجودها يف 
جسم اإلنسان؛ بسبب نقص املعلومات لديه، ولكن اخلالق سبحانه وتعاىل حسم هذه 

ويسألونك عن الروِح قل الروح من أمر : د؛ فقال سبحانه وتعاىلالقضية يف كتابه اخلال
 ).اإلسراء( )85(ريب وما أوتيتم من العلم إال قليًال 
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! ذلك غري هللا اخلالق؟ ملسو هيلع هللا ىلصمن علم هذا النيب األمي : وبعد كل ما سبق نتساءل
كان يستطيع يف اجلزيرة العربية أن يلمَّ ابلدورة الدموية يف جسم اإلنسان، ودور   ومن

القلب فيها ويف غريها قبل أربعة عشر قرً� من الزمان، لو مل يكن مصدر ذلك وحي 
إىل اخلوض يف مثل هذه األمور الغيبية يف ملسو هيلع هللا ىلص ومن الذي يضطر رسول هللا ! السماء؟

 !يكن واثًقا من صحة املعلومة الـُموَحى هبا إليه، وواثًقا من مصدرها؟زمانه، لو مل 

 :وجه اإلعجاز  )3

لقد أثبت الطب احلديث أن القلب هو املسئول عن إمداد مجيع خال� اجلسم 
ابألكسجني والغذاء من خالل األوردة والشرايني، كما أن له وظيفة أخرى حيوية، وهي 

 مجيع خال� اجلسم، مع كل نبضة من نبضاته، ومن مث ختزين املعلومات؛ إلرساهلا إىل
فالقلب هو املتحكِّم يف مجيع أحناء اجلسم صالًحا وفساًدا، وقد أشار إىل هذه احلقائق 

أال وإن يف ... «: منذ أكثر من أربعة عشر قرً� من الزمان، فقال ملسو هيلع هللا ىلصالعلمية النيب 
ه، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كل

 .»القلب
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