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غنٌي عن الذكر أّن جسَم االنسان ھو مجموعةٌ من األجھزة، بل مجموعة من المعجزات، وحدات بناءه    
االساسیھ ھي الخالیا، مرتبھ بطریقٍة بدیعٍة، تنُم عن بعض عظمة خالقھا.

من أھم أجھزة ھذا الجسم ھو جھاُز المناعِة، الذي فیھ من عجائب وبدیع خلق هللا ما یخلُب االلباب،    
یتكوُن من جیٍش قَويٍ مدرٍب، یعمُل لیَل نھار لحمایة الجسم والسھر على أمنھ .

ذكر العلماء أن تعداد قواتِھ یصُل إلى خمٍس وأربعین ملیارعسكري، ھذه القواُت مُدربة تدریباً دقیقاً،    
ومسلحةٌ بما یُناسب مكان عملھا، وكل ھذه الملیارات تعمُل وتتحرك في مساحة الجسم .

تتواجُد مصانع ومراكز تدریب ھذه القوات المقاتلھ التابعھ لھذا الجھاز في مناطَق مختلفٍھ من جسم    
االنسان أھمھا نخاع العظم الغلیظ والطحال وغدة التوتھ.

تنتشر في جمیع أجزاء جسم االنسان مراكز لتجمع القوات المقاتلھ والمسانده وفرق النجدة السریعة وما    
ینتج عنھا أثناء المعارك من قتلى وجرحى من الطرفین تسمى العقد اللمفاویھ.

یربط بین المصانع في نخاع العظم وأماكن التجمع في العقد اللمفاویھ شبكة طرق تصلح لتمریر قوات    
النجدة السریعة للمناطق البعیدة دونما تاخیر تُسمى الشبكة اللمفاویة.

   حادثةً وقعت أثناء الحج في السابق؛ إذ بینما الُحجاج یطوفون بالكعبة ویغِرفون الماء من بئر زمزم، قام 
أعرابٌي فحسر عن ثوبھ، ثم بال في البئر والناس ینظرون، فما كان من الُحجاج إالّ أن إنھالوا علیھ بالضرب 

حتى كاَد یموت، وخلّصھُ الحرَس منھم، وجاؤوا بھ إلى والي مكة، فقال لھ : قبّحك هللا، ِلَم فعلت ھذا ؟ قال 
األعرابي : حتى یعرفني الناس، ویقولون: ھذا فالن الذي بال في بئر زمزم،  ومع شناعة ھذا الفعل إالّ أّن 
األعرابي قد سّطر أسمھُ في التأریخ رمزاً للسخافة والَخَرق، وھكذا یفعل ھواة الصعود الصاروخي إلى قمم 

الشھرة واإلثارة ولو كان من أحط األبواب وأنتنھا. 

ابُِروَن أَْجَرُھْم بِغَْیِر  ثالثةُ أعماٍل ال تدخُل الموازیَن یوَم القیامِة لعظمھا، الصبُر :قال تعالى":إِنََّما یَُوفَّى الصَّ   
ِ" والصیاُم :قال رسول هللا "قال  ِحَساٍب"، والعفُو عن الناس: قال تعالى": فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى �َّ
هللا كل عمل ابن آدم لھ إالّ الصوم فإنّھ لي وأنا أجزي بھ"، ثم نادي ُمناٍد: أین الذین أجرھم على هللا؟ فـیُقبل 

الصابرون والصائمون والعافین عن الناس،  جعلني هللا وإیاكم ممن ینُادى علیھم بـ ھذا النداء.
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