بسم هللا الرحمن الرحيم
القلب وكيس التامور وخاصة التجلط
الحمد هلل رب العالمٌن ،والصالة والسالم على سٌدنا محمد الصادق الوعد األمٌن ،اللهم ال علم لنا إال
ما علمتنا إنك أنت العلٌم الحكٌم ،اللهم علمنا ما ٌنفعنا ،وانفعنا بما علمتنا ،وزدنا علما ،وأرنا الحق حقا،
وارزقنا اتباعه ،وأرنا الباطل باطال ،وارزقنا اجتنابه ،واجعلنا ممن ٌستمعون القول فٌتبعون أحسنه،
وأدخلنا برحمتك فً عبادك الصالحٌن ،أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ،ومن
وحول الشهوات إلى جنات القربات.
القلب البشري العضلة األقوى :
أٌها األخوة المؤمنون ،القلب الذي بٌن جوانحنا،
من عجائب خلق هللا سبحانه وتعالى ،قال عنه العلماء:
إنه أقوى عضلة ،وأمتن عضلة فً النوع البشري ،سمّاه
العلماء مضخة ،ماصّة  ،كابسة ،تؤمِّن دوران الدم فً
األعضاء ،منذ أن ٌنبض ،وأنت فً الرحم ،وحتى الموت،
ال ٌكل  ،وال ٌمل ،وال ٌسترٌح ،وال ٌتو َّقف ،منذ أن ٌنبض
أول نبضة ،وأنت فً الرحم ،وحتى نهاٌة الحٌاة.
كيس التامور:

أٌها األخوة المؤمنون ،من آٌات هللا الباهرة ،أن
هللا جعل لهذا القلب كٌساٌ ،سمٌه العلماء :التامور ،هذا
الكٌسٌ ،فرز مادة تلٌِّن حركته ،لئال ٌحتك بالقلب
الكٌس نفسه ،وفضال عن ذلك ،إن القلب مغلّف بغالف
الرقٌق
رقٌق أملسٌ ،سمى الشغاف ،هذا الغشاء
ِ
األملس مع التامور الذي ٌفرز المادة الملٌّنة من أجل أن ٌنعدم االحتكاك فً حركة القلب.
ِ

خاصة التجلط:
ومن اآلٌات العجٌبة ،أن فً الدم خاصة ،لوال هذه الخاصة،
لما بقً أحدنا حٌا ،هً خاصة التجلط ،وهً أن الدم إذا المس
الهواء الخارجًٌ ،تش َّكل منه ألٌاف ،تسد منافذ الشراٌٌن إلى
الخارج ،لوال هذه الخاصة لسال دم اإلنسان كلّه من جرح طفٌف،
ولكن الدم ما أن ٌالمس الهواء الخارجً حتى ٌتجلَّط ،وٌصبح
ألٌافا ،تسد المنفذ الذي فتح إن كان جرحا ،أو شٌئا من هذا القبٌل،
ذلك تقدٌر العزٌز الحكٌم،
قال تعالى:
ِيم
َذلِ َك َت ْقدِي ُر ا ْل َع ِز ِ
يز ا ْل َعل ِ
[سورة األنعام اآلية]69 :

قلب ٌعمل ،وال ٌرتاحٌ ،متص الدم الذي أدى دوره فً األعضاء ،وٌدفعه إلى الرئةٌ ،تص َّفىٌ ،طرح
غاز الفحم ،وٌأخذ األوكسجٌن ،ثم ٌمصّه لألذٌن األٌمن إلى القلب ،ثم ٌدفعه إلى البطٌن األٌسر ،الذي
ٌدفعه بدوره إلى أعضاء الجسم كله ،فً القلب أذٌنان ،وبطٌنانٌ ،مصّان الدم  ،وٌدفعانه بال كلل وال ملل.
كم هي عدد الضخات التي يضخها القلب ؟

قدر بعض العلماء أنه فً ك ِّل نبضةٌ ،ندفع من القلب ،مجموعة
سنتٌمترات مكعّبة ،تزٌد على العشرة ،فً الدقٌقة الواحدة ،ثمانٌن
دفعةٌ ،عنً فً الدقٌقة الواحدة ،اثنٌن جالون ونصف من الدم ٌضخه
القلب ،قدر بعضهم :ما ٌضخه القلب فً عمر سبعٌن عاما ،بأربعة
مالٌٌن جالونٌ ،عنً شًء ال ٌص َّدق ،هذه العضلة.

لذلك من آٌات هللا سبحانه وتعالى فً خلقه ،هذا القلب ،الذي قال عنه النبً علٌه الصالة
والسالم:
سد ْ
ب
س ُد ُكلُّ ُه أَال َوه َِي ا ْل َق ْل ُ
س َد ا ْل َج َ
َت َف َ
س ُد ُكلُّ ُهَ ،وإِ َذا َف َ
صلَ َح ا ْل َج َ
صلَ َح ْت َ
ض َغ ًة إِ َذا َ
س ِد ُم ْ
أَال َوإِنَّ فِي ا ْل َج َ
[أخرجه البخاري في الصحيح]
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