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«وانظر إىل العظام»

> احترس من الصوت العالى !!..
> عدم صفع الوجه  ..لخطورته على األذن !!.
> وكيف تتحول العظام إلى حجارة أو حديد ..؟!
> نحن نمشي علي األرض متزنني بأذنينا أم
بقدمينا..؟!
> أهل الكهف  ..وملاذا ضرب الله على آذانهم ..؟!
>>>
هكذا أمرنا الله بالنظر إلى العظام  ..التى مازال
العلم يكشف عن الكثير من أسرارها ،ففى دراسة َع ِن
ْ ْ
ال َحف ِر َّيات ُعرف كيف تتحول العظام إلى حجارة أو
حديد  ..؟!
وكيف تتحول العظام إلى حجارة أو حديد ..؟!
ذكرت نتائج األبحاث أنه إذا تم دفن الكائن الحى
فى منطقة غنية بعنصر السيليكا تتحول فى هذه
الحالة العظام أو الهياكل بهذه املادة إلى حجر .أما
الهياكل التى تحولت إلى حديد فقد تم دفنها فى
منطقة غنية بعنصر البيريت ..الذي ُيعرف أيضا باسم
الحديد بيريت ( ، )Iron pyriteوهذا املعدن عبارة عن
ثاني كبريتيد الحديد ()FeS2حيث يتم تحول الهيكل
ليصبح كله من الحديد بكل خواصه من ملعان ولون
بحيث إذا رأيته حسبته فعال من الحديد !!
تمامًا كما قال الله
تعالى في َ ً َ
اإلسراءً ْ َ َ ُ:
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متى هو قل عسى أن يكون ق ِريبا (.)51
تتحدث هذه اآليات عن إنكار املشركني لحقيقة
البعث بعد املوت بعد أن يتحولوا إلى عظاما وترابا ،
فجاء رد املولى عز وجل يخبرهم  :أنكم حتى لو أصبحتم
حجارة أو حديدا فإن الله سبحانه قادر على أن يبعثكم
مرة أخرى..وفي هذه اآليات يذكر القرآن حقيقة علمية
ثبتت حديثا وهى تحول املوتى إلى حجارة أو حديد.
ليس ذلك وحسب بل أصبحت هذه الحقيقة
أساسا علميا لدراسات أكثر تعقيدا فيما يعرف بعلم
املتحجرات ( )Paleontologyوبالتالي فإن القرآن قد
سبق العلم الحديث في اإلشارة إلى حقيقة تحول املوتى
إلى حجارة أو حديد.
>>>
ولعظمة العظام التى أمرنا الله بالنظر إليها والتفكر
فيها تجد أن أصغر عظمة فى جسمك تستطيع أن
تفقدك توازنك وتحرمك النوم..فهى أصغر عظمة
في جسم اإلنسان «عظمة الركاب » التى توجد داخل
األذن وتسمى  stapedius boneأو «stapedius muscle
وتتكون من  4قطع ملتحمة مع بعض .والسائل املوجود
بالقنوات الهاللية في األذن الداخلية هو املسئول عن
توازن الجسم .ولذلك تسبب التهابات األذن الداخلية
الدوخة .فما هذه العظمة الصغيرة  ..بالكاد تراها ..؟!
عظمة األذن الوسطى ..
> نحن نمشي علي األرض متزنني بأذنينا أم
بقدمينا..؟!
وبالنطر إلى العظام تجد أنك أمام عظمة دقيقة
الصغر ..عظيمة األثر  .فبالرغم من دقتها إال أنها
تستطيع أن تفقدك توازنك « ..التوازن» الذي يمشي
به اإلنسان علي األرض ،فنحن ال نتزن على األرض
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بقدمينا وإنما نتزن على األرض بأذنينا ..
ملاذا صوتك املسجل يبدو غريبا عليك عند سماعه
ألول مرة ..؟!
وهى عضلة توجد في األذن الوسطى و يتجاوز طولها
املليميتر الواحد بقليل ،هذه العضلة تحمي األذن من
الضوضاء الداخلية في الجسم ومن بينها صوتك
فتقوم بتخفيضه .ولذلك يكون صوتك املسجل غريبًا
عليك ألن هذه العضلة ال تعمل مع صوتك املسجل
فتسمعه على طبيعته.
فهذه العظمة الصغيرة هى املسئولة عن بقائك
واقفًا على قدميك وهى املسئولة عن نقل الصوت ،وهى
أيضًا مسئولة عن الحفاظ على توازن جسمك ..فإذا
التهبت تفقد سمعك وتفقد توازنك ولن تستطيع القيام
على قدميك أبدًا..
ولذلك ينصح حفاظًا على السمع وتوازنك أن
تقلل من االستماع لألصوات الصاخبة واالبتعاد عن
استخدام املسحات القطنية ألنها ممكن تدفع شمع
األذن للداخل (التى تنظف نفسها تلقائيًا) مما يضر
بها.
فهذه القنوات شبه الهاللية (نصف دائرية)
مختصة بالتوازن (توازنك) في «األذن الداخلية»،
تحتوي علي سائل ،وكل قناة تأخذ اتجاهًا معينًا،
فقناة في وضع أفقي لكي تضبط «اتزان اإلنسان في
وضعه األفقي» ،والثانية في وضع رأسي لضبط توازن
وتحركات اإلنسان وهو واقف علي قدميه ،والثالثة في
وضع خلفي لتمنع اإلنسان من السقوط على ظهره
أو إلى األمام ،وهذه القنوات هى التي تتحكم تمامًا
في توازن اإلنسان ،فنحن نمشي علي األرض متزنني
بأذنينا وليس بقدمينا.
وسبحان الله إذا زادت تغيرت كمية السائل الذي
يمأل إحدي هذه القنوات أو كلها عن معدله الطبيعى
يختل توازن اإلنسان وتدور به الدنيا واألرض وما عليها،
وسيتحرك سقف الغرفة والدوالب والسرير ،وتزداد
نبضات قلبه ويتدفق العرق الغزير منه ..فسبحان الله..
جزء قليل من قطرة من سائل تجعل اإلنسان مضطربا
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بغير اتزان ال يستطيع أن يقف بقدميه علي األرض ،أو
يحفظ توازنه أثناء سيره.
والتهاب األذن الوسطى يؤدى لشعور حاد بألم في
األذن ،وطنني في األذن وصعوبة في النوم لالستجابة
وسماع األصوات الضعيفة .األذن الخارجية تقوم
بتجميع الصوت ،واألذن الوسطى تحوله إلى اهتزازات
وترسلها إلى قوقعة األذن باألذن الداخلية ،التى تحولها
بدورها إلى إشارات وترسلها للمخ.
حكمة مرارة ماء األذن
والحقيقة أن ماء األذن مر بينما ماء العني مالح
ويبقى ماء الفم عذبا ولكل حكمته ،فملوحة ماء العني
ترجع لحمايتها وحفظها ومرارة ماء األذن ترجع
ملقاومة مختلف امليكروبات الدقيقة منها والكبيرة
حتى النمل لوال مرارة هذا املاء لتسرب الى األذن دون
أن ندرى  ..ويبقى ماء الفم عذبا لتذوق األشياء التى
تدخل الفم ومعرفة حالتها الطبيعية من مرارة وملوحة
وحالوة.
احترس من الصوت العالى ..
أين تقع طبلة األذن؟ ً
وهل من املمكن فعال أن تثقب طبلة األذن نتيجة
الصوت العالي..؟!
طبلة األذن عبارة عن غشاء رقيق يفصل بني األذن
الوسطى و األذن الخارجية ،ونتيجة لرقته وضعفه
فممكن يتأثر ويحدث فيه ثقب.
تحذير ..عدم صفع الوجه ..لخطورته على األذن
ما هى أسباب ثقب الطبلة..؟!
الصوت العالي املفاجئ (كالطلق الناري أو
االنفجارات) .ونتيجة صفعة براحة اليد مباشرة على
صوان األذن والنوع ده بيحصل فيه ثقب ناتج عن
صدمة مفاجئة لألذن .أو نتيجة التهاب األذن الحاد أو
املزمن .
>>>
أهل الكهف  ..وملاذا ضرب على الله على آذانهم ..؟!
الحواس
حكمة اختيار الله لألذن من بني جميع َ َ َ
سبحانه وتعالى :فض َر ْبنا
الكهف ،
َ َ
األخرى ألهل ْ َ
فقال َ
َ
َعل ٰى آذا ِن ِه ْم ِفي الك ْه ِف ِس ِنني َعد ًدا « [.الكهف.]11:
السمع ..الحاسة الوحيدة التى ال تنام !!..
فقد ثبت أن كل الحواس تنام ماعدا األذن فإذا
انتشر غاز سام من املمكن استنشاقه لدرجة املوت دون
االستيقاظ ..أما إذا أطرقت على الباب أو أحدثت صوتا
فسرعان ما تستيقظ ألن حاسة السمع ال تنام .وفى اآلية
حكمة نوم الفتية كل هذه السنني الطويله ألن الله تعالى
قدم
ضرب على آذانهم فراحوا فى نوم عميق .ولذلك َ
مثل َ ُ َ ( :و ُّال
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البصر َّفى ْ
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السمع على ْ َّ
الس ْم َع َوال َب َص َر َوالفؤ َاد كل
ُتقف َ َما َ ل ْيَ َس ْل ُك ِب ِه ُ ِعل ً ٌم ِإن
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البقرةَُ ْ َ :
ّ
َ
َ ُ ْ َ َ
ِّ ُ ُ
ون أ َ َّمْ َه َ ِات َك َ ْم َّ ُال تع َل ْم ُون َشيئًا
َ(و َاللُه أ ْخرجكم مَن بط ِ
َو َج َعل لك ُم ال َّس ْم َع َواأل ْب َص َار َواألف ِئدة ل َعلك ْم تشك ُرون )
[ النحل .]78 :
ً
«وهو الذي أنشأ لكم السمع واألبصار واألفئدة قليال
ما تشكرون»

