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أّن جھازك المناعي یتكون من ثالثة خطوط دفاعیھ رئیسیة : االول یُمثلھ الجلد وخالیا حرس الحدود   �
المنبثھ في كل جزئیھ منھ، التي یزید تعدادھا عن ملیار ونصف، ویساعد ھذا الخط الدموع واللعاب والسائل 

المخاطي في االنف وأحماض المعده، وصمغ االذن.....الخ.
الثاني ویتمثُل بأعداٍد ھائلٍة من الخالیا المقاتلھ المختلفة، ذات االنواع الكثیرة، ومن أھمھا الخالیا    

البلعمیة، التي تنتشر في كل سوائل وانسجة الجسم المختلفة، وتتصدى ألي میكروب یخترُق الخط االول، 
وتتخلص منھ بالحجز اإلنفرادي، أو إفراز مواد كیماویة علیھ

   العدد الطبیعي حوالي عشرة أالف كرة دم بیضاء في المیللتر المكعب الواحد من الدم ، ھذا العدد یُصبح 
اضعافاً مضاعفة أثناء المرض ، بامٍر مباشٍر من القیادة العلیا لجھاز المناعة. 

الخط الثالث ھو مجموعٍة كبیرٍة من الخالیا المتخصصة التي تتعرف على الجرثومة، ثم تُطلق ضدھا   �
اجساماً مضادةه خاصة ًبھا ال تُصیب غیرھا، لقتلھا مباشرةً، أوبعضھا اآلخر للقبِض علیھا وتثبیتھا 

وتسھیل مھمِة الخالیا المكلفة بابتالعھا وقتلھا والتخلص منھا.
وھناك مجموعة أخرى من الخالیا المساعدة التي تُطلق إشارات النصر عند إنجالء المعركة ، فتتوقف   �

المصانع عن انتاج المزید من الخالیا المقاتلة وقاذفات االجسام المضادة .
وھناك خالیا أخرى متخصصةٌ بحفِظ الذاكرِة وحفظ املفات للجراثیم، حیث تحتفظ بمواصفات الجراثیم   �

الدقیقھ، حتى إذا كررت ھجومھا مستقبالً یمكن التعامل معھا بسرعة ، وكذلك یوجد الكثیر من الخالیا 
المتخصصة باخالء الجرحى والقتلى وتنظیف ساحات المعركة.

� وھناك العدید من العجائب واللطائف المتعلقھ بجھاز المناعة خلقاً وعدداً ووظیفة، والتي ال یملك معھا من 
ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقیَن " .  یراھا أو یسمعھا إالّ أن یھتف من أعماقھ " فَتَبَاَرَك �َّ

   أجرى العزیُزالكریم أّن من عاَش على شيٍء ماَت علیھ، وبُِعَث علیھ، فعلینا أّن نجاھُد أنفسنا لنفوز بحسن 
الخاتمة، " والذین َجاَھُدوا فینا لَنَْھِدیَنّھم ُسبُلَنَا وإّن هللا لمع المحسنین " .

اعِط طفلَك مساحةً للتراجِع عن كذبتِھ، بدالً من إستخداِم أسلوِب التحقیِق وكشِف ثغراِت كذبتھ، فھذا یجعلھُ   �
یتمسُك بكذبتِھ أكثر خجالً من اإلعتراف،  واحترم سّره، فأسراره بالنسبة لھ لیست أقل أھمیة وخصوصیة من 

أسرارك .
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