
*)( الطعن يف كون الوجه مرآة للنفس

:مضمون الشبهة

ينفي الطاعنون احلقيقة العلمية اليت أخرب عنها املوىل سبحانه وتعاىل يف قوله 
، واليت تدل على أن الوجه مرآة )29: الفتح()سيماهم يف وجوههم(: سبحانه وتعاىل

ويستدلون على زعمهم . النفس، وأنه يظهر عليه ما يدور من خلجات النفس اإلنسانية
هذا أبن كثريًا من الناس يستطيع أن خيفي يف صدره ما ال يبديه على وجهه؛ فرتاه يبتسم 

.لك وهو أشد ما يكون كراهية لك كاملنافقني

:وجه إبطال الشبهة

أثبت العلم حديثًا أن الوجه مرآة النفس؛ حيث توصل إىل أن ابلوجه مخًسا 
ومخسني عضلة نستخدمها دون إرادة أو وعي يف التعبري عن العواطف واالنفعاالت، 
وحتيط بتلك العضالت أعصاب تصلها ابملخ، وعن طريق املخ تتصل تلك العضالت 

تلج يف صدرك، أو تشعر به بسائر أعضاء اجلسم، لذلك ينعكس على وجهك كل ما خي
يف أي جزء من جسمك، وإذا حاول اإلنسان أن خيفي ما يؤثر عليه فال ميكنه أن حيتفظ 
بذلك دائًما، ويتشكل وجهه تدرجييًّا على الرغم منه؛ وفًقا حلاالت شعوره، وهذا يتطابق 

: تحالف(سيماهم يف وجوههم من أثر السجود:متام املطابقة مع قوله سبحانه وتعاىل
) 58(وإذا بشر أحدهم ابألنثى ظل وجهه مسوًدا وهو كظيم : ، وقوله)٢٩
)النحل.(

:التفصيل

:احلقائق العلمية  )1

مع تقدم الدراسات النفسية ومعرفة العالقة بينها وبني قضا� التشريح وعلم 
النفس وعلم وظائف األعضاء ـ وذلك بعد اكتشاف املعدات واألدوات والوسائل املعينة 
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على الكشف والرصد ـ قد توصل اإلنسان إىل معرفة الصلة الكائنة بني ما حيصل من 
استجاابت عضلية وعصبية وغري ذلك؛ كآاثر ونتائج ملا حيصل لإلنسان من أحوال 
مفرحة أو مزعجة، وأن ذلك كله يؤثر على تروية الوجه ابلدم نقصاً� وز�دة، ويؤثر على 

ى شد العضالت مبستو�ت وكيفيات تتناغم مع توتر األربطة واألعصاب، وكذا عل
 .أن الوجه مرآة النفس: طوارئ األحداث ونوعيتها، لدرجة أنه قد قرر علماء النفس

إن وجهك هو رسولك ": جايلورد هاروز"ويف هذا السياق نورد ما يقوله الدكتور 
ملرآة أن إىل العامل، ومنه ميكن أن يتعرف الناس على حالك، بل ميكنك إذا نظرت إىل ا

تعرف حالتك حتديًدا، وأن تسأل وجهك عما حيتاج إليه، فتلك احللقات السوداء اليت 
تبدو حتت العينني تدل داللة واضحة على احتياج اإلنسان إىل التغذية، وتنقية اجلو 

 .الذي يعيش فيه، فهو يفتقر إىل الغذاء واهلواء

نسان من سنني، فهي وأما هذه التجاعيد اليت ُتظهر بوضوح مدى ما أصاب اإل
 .عالمات على كيفية سري حياة صاحب الوجه

والطب احلديث يقرر أن ابلوجه مخًسا ومخسني عضلة نستخدمها دون إرادة أو 
وعي يف التعبري عن العواطف واالنفعاالت، وحتيط بتلك العضالت أعصاب تصلها 

 .ابملخ، وعن طريق املخ تتصل تلك العضالت بسائر أعضاء اجلسم
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وكذلك ينعكس على الوجه كل ما خيتلج يف صدرك أو تشعر به يف أي جزء من 
جسمك؛ فاألمل يظهر واضًحا أول ما يظهر على الوجه، والسعادة مكان وضوحها 
وظهورها هو الوجه، وكل عادة حسنت أو ساءت حتفر يف الوجه أثًرا عميًقا؛ لذلك فإن 

ضح صاحبه وينبئ عن حاله، وال الوجه هو اجلزء الوحيد من جسم اإلنسان الذي يف
 .يوجد عضو آخر ميكن به قراءة ما عليه اإلنسان

بل إن العلماء يقولون إبمكان قراءة طبع الشخص وخلقه من جتاعيد وجهه؛  
فأهل العناد وقوة اإلرادة الذين ال يرتاجعون عن أهدافهم من عادهتم زم الشفاه، فيؤدي 

 . يضمرون عناًداذلك إىل انطباع تلك الصورة، حىت حني ال

أما التجاعيد الباكرة حول العينني فرتجع إىل كثرة الضحك واالبتسام، وأما 
العميقة فيما بني العينني فتدل على العبوس، واخلطباء ومن على شاكلتهم من حمامني 
وممثلني تظهر يف وسط خدودهم خطوط عميقة تصل إىل الذقن، وكذا الكتبة على اآللة 

رهم عملهم إىل طأطأة الرأس تظهر التجاعيد يف أعناقهم، وتتكون واخلياطون ومن يضط
 .الز�دات حتت الذقن

ولقد بني علم الكيمياء احلياتية أن احلزن وما يصاحبه من عوارض عضوية يف 
اجلسم �تج عن مواد كيميائية هرمونية وغري هرمونية تفرزها خال� اجلسم وتصبها يف 

فالعالقة بني النفس والبدن وثيقة جدًّا، وبقدر ما الدم بتحريض من اجلهاز العصيب، 
ترتفع النفس عن أهوائها ونزواهتا، وتعلقها املرضي ابألشياء الدنيوية الزائلة ـ وهي اجلنس 
والولد واملال والسلطان ـ تسعد الروح ويراتح البدن؛ لذلك فإنه غالًبا ما يصاحب احلزن 

الدورة الدموية والقلب والرئتني، واجلهاز املرضي، والقلق النفسي الدائم مضاعفات يف 
 ).]1[(اهلضمي والبويل، وجهاز املناعة، وخمتلف أعضاء اجلسم

إن : احلائز على جائزة نوبل يف الطب واجلراحة" كاريل  ألكسيس"ويقول الدكتور
شكل الوجه يتوقف على احلالة اليت تكون عليها العضالت املنبسطة اليت تتحرك داخل 

 .الدهن حتت اجللد، وتتوقف حالة هذه العضالت على حالة األفكار
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حقًّا؛ إن كل إنسان يستطيع أن يضفي على وجهه التعبري الذي يريد، ولكن 
فظ دائًما هبذا القناع، ويتشكل وجهنا تدرجييًّا على الرغم منا؛ وفًقا حلاالت شعور�، حيت

ومع التقدم يف السن يصبح صورة مطابقة ملشاعر الشخص برمته ورغباته وآماله، ويعرب 
الوجه أيًضا عن أشياء أعمق من نواحي نشاط الشعور؛ فيمكن للمرء أن يقرأ فيه ـ 

كائه ورغباته وعواطفه وأكثر عاداته ختفيًّا ـ جبلة جسمه، فضًال عن رذائل الشخص وذ 
واستعداده لألمراض العضوية والعقلية، فالواقع أن مظهر اهليكل العظمي والعضالت 
والدهن واجللد وشعر اجلسم يتوقف على تغذية األنسجة، وتغذية األنسجة حمكومة 

اهلضمية، وعلى ذلك برتكيب الوسط الداخلي؛ أي أبنواع نشاط األجهزة الغددية و 
فمظهر اجلسم يدلنا على حالة األعضاء، والوجه مبثابة ملخص للجسم كله؛ فهو 
يعكس احلالة الوظيفية للغدد الدرقية، واملعدة واألمعاء، واجلهاز العصيب يف آٍن واحد، 

 .)[2](وهو يدلنا على النزعات املرضية لدى األفراد

إن وجه اإلنسان هو الشاشة البيضاء اليت تظهر : يقول الدكتور أمحد عبده عوض
عليها آاثر ما يعتمل يف داخل اإلنسان من مشاعر، فال جند صعوبة يف أن نرى عليها 

لسعادة واحلزن والغضب اإلحساس ابلرضا واالطمئنان، كما نرى عليها مشاعر ا
واخلوف، وأحياً� تكون هذه املشاعر أقوى من أن تقنع ابلظهور على شاشة الوجه، 
فتدفع اجلسم كله أو بعضه، أو القيام حبركات عصبية تعرب عنها فعًال سواء يف الفرح أو 

 .احلزن

وإذا أرد� أن نتتبع مشاعر اإلنسان يف حماولة ملعرفة مصدرها، وكيف تعرب عن 
فسها، فإننا سنجد أمامنا أوًال اجلوارح، مث األعصاب اليت تنقل إىل املخ ما نراه أو ن

نسمعه مبهًجا كان أو حمزً�؛ فتنطلق منه إشارات أو أوامر ـ هكذا يقول العلم ـ حمصلتها 
يف النهاية تلك املشاعر اليت نراها بوضوح على شاشة الوجه، أو يف صورة حركات 

 .ل هذا حيدث يف اثنية أو بعض اثنيةعصبية معربة عنها، وك

4 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0021&value=&type=#_edn3


وقد جعل اخلالق سبحانه وتعاىل عضالت الوجه صغرية ومنتشرة على حنو جيعلها 
يف حلم الوجه خمتفية حتت  تغطي كل أجزاء الوجه، وأ�ا أتيت من عظام الرأس وتندغم

طبقة رقيقة من الدهن، وختتلف متاًما عن سائر عضالت اجلسم، وهذه العضالت تؤدي 
 .)[3](هذا الدور بكفاءة

 :يث وما أشارت إليه اآل�ت الكرمياتالتطابق بني ما أثبته العلم احلد  )2

من عظمة كتاب هللا سبحانه وتعاىل أنه أشار إىل كثري من احلقائق العلمية اليت 
تتحدث عن خلق اإلنسان وأسرار جسمه البديع، وهذه احلقائق حتقيًقا لقوله سبحانه 

 .)٥٣: فصلت( سنريهم آ�تنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق:وتعاىل

ونتوقف هنا الستجالء اآل�ت اليت ختتص بداللة قسمات الوجه على واقع 
اإلنسان، وأ�ا ترمجة حقيقية ملا تنطوي عليه نفسه من خالل ما يطلق عليه اسم سيما 

سيماهم يف  :اإلنسان، أو قسمات وجهه وحمياه، ومن تلك اآل�ت قوله سبحانه وتعاىل
تعرفهم بسيماهم ال  :وقوله سبحانه وتعاىل ،)29:فتحال(وجوههم من أثر السجود

: ، وقوله)البقرة()273(يسألون الناس إحلافًا وما تنفقوا من خري فإن هللا به عليم 
ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم )٣٠: دمحم(. 

 :من الدالالت اللغوية يف اآل�ت

مة، والسُّومة" يماء، والسِّ يما، والسِّ والسيماء : ، وقال الليث)[4]("العالمة: السِّ
وفيه لغة أخرى ... �ؤها يف األصل واو، وهي العالمة اليت يعرف هبا اخلري والشر

 .)[5](السيماء ابملد

 :من أقوال املفسرين يف اآل�ت

سيماهم يف وجوههم من أثر  :قوله سبحانه وتعاىل: "يقول اإلمام الطربي
عالمتهم يف وجوههم من أثر السجود يف صالهتم، مث : أي؛)29:الفتح(السجود
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ذلك : اختلف أهل التأويل يف السيما الذي عناه هللا يف هذا املوضع، فقال بعضهم
عالمة جيعلها هللا يف وجوه املؤمنني يوم القيامة، يعرفون هبا؛ ملا كان من سجودهم له يف 

 .الدنيا

، مثل أثر السهر، الذي يظهر يف ذلك أثر يكون يف وجوه املصلني: وقال آخرون
الكلف والتهيج والصفرة، وما أشبه ذلك مما يظهره السهر والتعب يف : الوجه مثل

 .الوجه، ووجهوا التأويل يف ذلك إىل أنه سيما يف الدنيا

إن هللا ـ تعاىل ذكره ـ أخرب� أن سيما : وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب أن يقال
تهم يف وجوههم من أثر السجود، ومل خيص ذلك على هؤالء القوم الذين وصف صف

وقت دون وقت، وإذا كان ذلك كذلك ، فذلك على كل األوقات، فكان سيماهم 
الذي كانوا يعرفون به يف الدنيا أثر اإلسالم، وذلك خشوعه وهديه وزهده ومسته، وآاثر 

يف الوجه،  عناء فرائضه وتطوعه، ويف اآلخرة ما أخرب أ�م يعرفون به، وذلك الغرة
 .)[6]("والتحجيل يف األيدي واألرجل من أثر الوضوء، وبياض الوجوه من أثر السجود

؛ ) 29:الفتح(سيماهم يف وجوههم من أثر السجود": ويقول صاحب الظالل
ومن ذبول العبادة احلي . سيماهم يف وجوههم من الوضاءة واإلشراق والصفاء والشفافية

الوضيء اللطيف، وليست هذه السيما هي النكتة املعروفة يف الوجه كما يتبادر إىل 
فاملقصود أبثر السجود هو ، )29:الفتح(من أثر السجود :الذهن عند مساع قوله

ألنه ميثل حالة اخلشوع واخلضوع والعبودية هلل يف  واختار لفظ السجود؛. أثر العبادة
أكمل صورها، فهو أثر هذا اخلشوع، أثره يف مالمح الوجه؛ حيث تتوارى اخليالء 
والكرب�ء والفراهة، وحيل مكا�ا التواضع النبيل، والشفافية الصافية، والوضاءة اهلادئة، 

 .)[7]("بالوالذبول اخلفيف الذي يزيد وجه املؤمن وضاءة وصباحة ون

والغرض أن الشيء الكامن يف النفس يظهر على صفحات : "وقال ابن كثري
الوجه؛ فاملؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع هللا أصلح هللا ظاهره للناس، كما روي عن 

 .)[8]("من أصلح سريرته أصلح هللا عالنيته: عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه أنه قال
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للفقراء الذين أحصروا يف سبيل هللا ال يستطيعون ضراًب يف :وقوله سبحانه وتعاىل"
األرض حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إحلافًا وما 

فيه دليل على أن للسيما أثًرا يف )البقرة( ) 273(تنفقوا من خري فإن هللا به عليم 
 .)[9]("اعتبار من يظهر عليه ذلك

: أي ؛) 273:البقرة( تعرفهم بسيماهم :قوله سبحانه وتعاىل: "وقال السعدي
حيسبهم اجلاهل :ابلعالمة اليت ذكرها هللا يف وصفهم، وهذا ال ينايف قوله سبحانه وتعاىل

فإن اجلاهل حباهلم ليس له فطنة يتفرس هبا ما هم ؛ ) 273:البقرة( أغنياء من التعفف
 .)[10]("عليه، وأما الفطن املتفرس فمجرد ما يراهم يعرفهم بعالمتهم

فواضح من عموم هذه اآل�ت وتفسرياهتا أ�ا تشري إىل حقيقة مفادها أنه من 
خالل استجالء سيما اإلنسان، وقسمات وجهه فإنه حتصل لنا ترمجة ابلوجه ـ يف مقاطعه 
ومالحمه وحالته من اإلشراق أو غريه ـ ملا يعتمل يف أعماق نفسه، وملا يستكن بني جوانح 

عرب عنه أبن الوجه ترمجان النفس، فمثًال قول هللا سبحانه ذلك اإلنسان؛ مما ميكن أن ن
يدل ) النحل()58(وإذا بشر أحدهم ابألنثى ظل وجهه مسوًدا وهو كظيم : وتعاىل

على أن اجلاهلني الذين احنرفت فطرهتم ومل تعد تتقبل مقادير هللا اليت ختالف أهواءهم، 
أحدهم يكاد ينطق بتلك الكراهية  قد صاروا ميقتون والدة األنثى هلم؛ حبيث كان وجه

لشدة ظهور آاثر احلزن وعالمات احلسرة واألسى على وجهه لدى والدة تلك األنثى، 
 .وهكذا سطرت اآلية الكرمية هذه احلقيقة

وابملقابل جند أن اإلنسان الذي حتصل له مسرة، ومير حبال من االبتهاج فإن وجهه 
ة، وذلك من خالل هتلل قسمات وجهه، يكاد يفصح عما هو عليه من السرور والبهج

واإلشراقة اليت تعلوه، ولقد جاء ذكر ذلك يف كتاب هللا سبحانه وتعاىل ضمن عدة 
نصوص، منها قوله سبحانه وتعاىل عن املصلني الذين يتبتلون لرهبم، ويسرتوحون نسائم 

هذا  القرب من موالهم؛ فتحصل هلم طمأنينة القلب وانشراح الصدر، وابلنتيجة يرتجم
سيماهم يف وجوههم من أثر  :احلال على قسمات الوجه، قال سبحانه وتعاىل
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وعلى الطرف املناقض، فإن اإلنسان الكافر ـ مبا يتفاعل يف  ،)29:الفتح(السجود
خبيئة نفسه من الكنود واجلحود والشك والضالل ـ يكاد وجه أحدهم ينطق بذلك كله، 

 .)٧٢: احلج(الذين كفروا املنكرتعرف يف وجوه : قال سبحانه وتعاىل

نعم لقد دلت نصوص القرآن الكرمي على هذه الناحية بشكل يشعر أ�ا حقيقة 
وليست من قبيل اجملاز؛ وذلك بعبارات اإلثبات وعبارات التقرير والتأكيد، وهنا خيطر 

هر ببال اإلنسان ما كان عليه واقع علماء الفراسة يف القدمي؛ حيث كانوا يستدلون ابلظا
إن هذا االستدالل من أولئك العلماء ابلفراسة : على الباطن، ولكننا نسارع هنا لنقول

إمنا كان يعتمد على آاثر ومقار�ت دون دليل ومعيار مادي ميكن الرتمجة عنه أبسلوب 
جترييب منضبط ومطرد، يف حني أن احلقيقة اليت دلت عليها نصوص القرآن الكرمي قد 

 .)[11](يقدم الرباهني عليهااستطاع العلم اآلن أن 

حيث استطاع العلم احلديث أن يتعرف على اإلنسان من مالمح وجهه، وتغري 
املالمح مرتبط بتغري اخلواجل النفسية، ورمبا نستدل على اجملرم من تفاعالت أعصاب 
وجهه، ورمبا يظهره وجهه من مالمح تتبدى يف صورة مرئية يلحظها الرائي له، ويستفاد 

جيا، كما أثبت العلم أن إحساس الفرد ابألسى أو من ذلك يف علوم اإلجرام واألنثروبولو 
 .)[12](ابألسف أو ابلندم أو ابلفرح أو ابحلزن إمنا يكشف عنه من خالل وجهه

ستطيع أن خيفي يف صدره ما ال يبديه أما عن قول املدعني أبن كثريًا من الناس ي
 .على وجهه؛ فرتاه يبتسم لك وهو أشد ما يكون كراهية لك كاملنافقني

حقًّا إن كل إنسان يستطيع أن يضفي على وجهه : فلإلجابة عن ذلك نقول
التعبري الذي يريد، لكن حيتفظ دائًما هبذا القناع، ويتشكل وجهنا تدرجييًّا على الرغم 

الت شعور�، ومع التقدم يف السن يصبح صورة مطابقة ملشاعر الشخص منا؛ وفقا حلا
برمته، ورغباته وآماله، ويعرب الوجه أيًضا عن أشياء أعمق من نواحي نشاط الشعور؛ 
فيمكن للمرء أن يقرأ فيه ـ فضال عن رذائل الشخص، وذكائه ورغباته وعواطفه، وأكثر 

مراض العضوية والعقلية؛ فالواقع أن مظهر عاداته ختفيًّا ـ جبلة جسمه، واستعداده لأل
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اهليكل العظمي والعضالت والدهن واجللد وشعر اجلسم يتوقف على تغذية األنسجة، 
وتغذية األنسجة حمكومة برتكيب الوسط الداخلي؛ أي أبنواع نشاط األجهزة الغددية 

ملخص واهلضمية، وعلى ذلك فمظهر اجلسم يدلنا على حالة األعضاء، والوجه مبثابة 
للجسم كله، فهو يعكس احلالة الوظيفية للغدد الدرقية، واملعدة واألمعاء، واجلهاز 

 .العصيب يف آٍن واحد، وهو يدلنا على النزعات املرضية لدى األفراد

ومن مث فإن بوسع املالحظة الدقيقة أن تستنبط ما بداخل جسم اإلنسان وروحه 
 . من خالل تعابري صفحة وجهه

م أخريًا إىل ما سبق القرآن بتقريره يف آ�ته الشريفة من أن الوجه وهكذا يصل العل
مرآة النفس، وأن عليه تنعكس حاالت اإلنسان ال سيما العاطفية منها، وما يتصل 
بشعوره ووجدانه؛ فمن السهل مالحظة األسى واألسف ظاهرين على الوجه مبا خيالطه 

أنينة واإلميان والسكينة؛ إذ ختط من عالمات القناعة والسواد، بعكس السعادة والطم
 .)[13](على الوجه عالمات النور والرضا

 :وجه اإلعجاز  )3

قرر علماء النفس أن الوجه مرآة النفس، وأنه رسول اإلنسان إىل العامل؛ وذلك 
بناء على ما توصل إليه الطب حديثًا من أن ابلوجه مخًسا ومخسني عضلة، نستخدمها 
دون إرادة أو وعي يف التعبري عن العواطف واالنفعاالت، فتعكس على الوجه كل ما 

 أي جزء من جسمه، وهذه احلقيقة العلمية قد خيتلج يف الصدر أو يشعر به اإلنسان يف
سيماهم يف : أخرب عنها القرآن الكرمي يف أكثر من آية، منها قوله سبحانه وتعاىل

وإذا بشر أحدهم  :وقوله سبحانه وتعاىل،)29:الفتح(وجوههم من أثر السجود
 .)النحل( )58(ابألنثى ظل وجهه مسوًدا وهو كظيم 
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