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1995 -01-27  

الحمد � رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین, اللھم ال علم لنا إال ما  

وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطالً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن 

  نات القربات .وحول الشھوات إلى ج

  كیف یتكون جھاز المناعة في جسم اإلنسان ؟

أیھا األخوة الكرام, جھاز المناعة الذي أكرمنا هللا بھ، والذي ھو حدیث الساعة الیوم في شتّى بقاع  

  األرض، ألن ھذا المرض اللعین, مرض اإلیدز, ھو یقضي على جھاز المناعة ، فما جھاز المناعة ھذا؟

ام, في دم كّلِ منا كریاٌت بیضاء، عددھا یزید عن خمسٍة وعشرین ملیون كریة في أیام أیھا األخوة الكر 

السلم، یتضاعف ھذا العدد في حال االستنفار، وقد یصل إلى مئات المالیین في حال القتال، في أیام السلم 

ل بمجموعھا جھاز المناعة، أما في أیام االستنفار والجاھزیة  خمسة وعشرین ملیون خلیة بیضاء تشّكِ

القصوى یتضاعف ھذا العدد، خالل فترةٍ ال تتجاوز بضع ساعات، یرتفع ھذا العدد من خمس وعشرین 

  ملیون، إلى بضع مئاٍت من المالیین في فترةٍ ال تتجاوز بضع ساعات .

لھذه الجیوش الضخمة، سالح إشارة یعدُّ لغة التخاطب بین ھذه الخالیا، ھذه الخالیا بینھا اتصال،  

  صال عن طریق إشارة كیماویة، الحدیث عن ھذا الجھاز المناعي یكاد ال یصدَّق .ات

   ؟  ماذا یصنع جھاز المناعة إذا دخل على جسم اإلنسان عدو مخرب وتجاوز الحدود 

أیھا األخوة الكرام, بعد ثواٍن معدودة من اجتیاز جسٍم غریب لخطوط دفاع الجسم األولى, فالجلد خطُّ  

ّلِ جھاٍز في الجسم خطُّ دفاعٍ خاٌص بھ, فإذا استطاع جسٌم غریب أن یتجاوز خطَّ الدفاع دفاعٍ أول، ولك

األول، وخط الدفاع الثاني، ووصل إلى الدم، ویعدُّ جھاز المناعة خطَّ الدفاع الثالث الذي أودعھ هللا في 

  دم اإلنسان، ما الذي یحصل؟

تھا تعقُّب ھذا الجسم قال: ھناك خالیا بیضاء, كریاٌت بیضاء من ھذا الجھ  از المناعي الضخم، مھمَّ

الغریب، ومعرفة شفرتھ الكیماویة، فإذا علمت شفرتھ الكیماویة، عادت ھذه الخالیا لتعطي ھذه 
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نة، ھذه الخالیا تأخذ تركیب ھذا الجسم الغریب, وتصنع  المعلومات إلى خالیا أُخرى ھي الخالیا المحّصِ

ؤه إلى أجزاء كثیرة، عدا شفرتھ  مضادات حیویٍة لھ، لكنَّ الخالیا التي تھاجم ھذا الجسم الغریب تجّزِ

نة كي تصنع مصالً مضاداً لھذا الجسم الغریب .   الكیماویة، تحافظ علیھا، وتنقلھا كما ھي للخالیا المحّصِ

أیھا األخوة الكرام, وبعد أن تصنع ھذه المصول المضادة، تنطلق خالیا من نوعٍ ثالث, األولى  

یة، والثانیة معملیة، تصنع المصل, لكن الخالیا الثالثة خالیا مقاتلة، ھذه الخالیا الثالثة تحمل ھذا استطالع

ً مباشراً، فإذا أنھكتھ وقضت علیھ، تأتي خالیا  المصل المضاد وتنطلق بھ لتلتحم مع الجرثوم إلتحاما

دَّ من أن تنظَّف ھذه الساحة من ملتقمة, بعد الحرب تمتلئ ساحة المعركة بالجثث، والمعدات التالفة، ال ب

بقایا ھذه الحرب الشعواء, لذلك تعدُّ الخالیا الالقمة مھّمتھا أن تأكل ما تركتھ ھذه الحرب الطاحنة من 

بقایا جثٍث، ومواد، وأسلحة، لذلك الخالیا المقاتلة تأتي وراءھا الخالیا الالقمة, خالیا مستطلعة، وخالیا 

نة، وخالیا مقاتلة، وخال ف ساحة المعركة .محّصِ   یا القمة تنّظِ

أیھا األخوة الكرام, وكلُّ ھذه الخالیا تتخاطب فیما بینھا بأعلى درجات التنسیق عن طریق لغٍة ھرمونیٍة  

كیماویّة ھي سالح اإلشارة لھذا الجیش، ھذه الخلیة التي یوجد منھا في جسم اإلنسان في الحالة الطبیعیة 

زید قطرھا عن خمسة عشر میكرون, والمیكرون واحد من ألف من خمسة وعشرین ملیون خلیة، ال ی

  الملیمتر .

أیھا األخوة الكرام, ھذا جھاز المناعة ھو الذي یقضي علیھ مرض اإلیدز، عندئٍذ یموت اإلنسان ألتفھ  

  سبٍب، أو ألقّل مرٍض، أو ألقّلِ ھجوٍم خارجي .

  أھمیة الحبة السوداء :

في بعض عواصم البلدان اإلسالمیة، درست فیھ قضیة الحبَّة السوداء، التي أیھا األخوة, وقد عقد مؤتمٌر  

  قال عنھا النبي علیھ الصالة والسالم:

  ((فَِإنَّ فِیَھا ِشفَاًء))

  [أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة في سننھ]

ھذه الحبة وقد عجب العلماء لھذا الحكم النبوي، كیف أن ھذه الحبة السوداء فیھا الشفاء؟ أیعقل أن تشفي  

  من كّلِ مرض؟ .

عقد مؤتمٌر طبي لدراسة خصائص الحبّة السوداء، فإذا فیھا خصیصةٌ كبرى وھي: تقویة جھاز المناعة  

في الجسم، ما دامت ھذه الحبة السوداء تقّوي جھاز المناعة في الجسم، إذاً: ھي التي تشفي من كل داء 

  كما قال علیھ الصالة والسالم .
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رام, ھذه الحقائق التي جاء بھا النبي علیھ الصالة والسالم لیست من عنده، إن ھي إال أیھا األخوة الك 

 , وحٌي یوحى، وقد فصَّل العلماء في الوحیین؛ الوحي المتلو, وھو القرآن الكریم، والوحي غیر المتلّوِ

  وھي السنة المطھَّرة، فقد قال سیدنا سعد بن أبي وقَّاص رضي هللا عنھ:

یھنَّ رجل، وفیما سوى ذلك فأنا واحٌد من الناس, ما سمعت حدیثاً من رسول هللا صلَّى هللا ((ثالثةٌ أنا ف

  علیھ وسلَّم إال علمت أنَّھ حٌق من هللا تعالى))

 


