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- رغم أن األنف قطعةٌ تُكّمل جمال الوجھ، إالّ أّن كثرةَ وظائفِھ ربّما ال یتوقعھا صاحبھ.
- فیھ متاریِس وفِرق صیانة وتجاویِف وخالیا لترطیب وتنقیة وتبرید وتسخین الھواء.

- وفوق كل ذلك یوجد في كل جانب من أعلى تجویف األنف ۲٫٤ سنتمترمربع لخالیا الشم.
- یصطف فیھا مائة ملیون خلیة حسیة ُمستقبلة، یخرج منھا حوالي بلیون سوط دقیق جداً.

- تستطیُع لحساسیتھا إلتقاَط جزيٍء من الرائحة من بین ۱۰ ملیون جزيء من الھواء.
المختلفة.  الروائح  التمییز بدقة بین عشرات اآلالف من  - یستطیع اإلنسان بواسطتھا 
- حاسة الشم تزیُد من القدرِة على تذوق الطعام، وتتجدد المستقبالت كل شھرین مرة.

- أثبتت الدراسات على مرضى كورونا أن نسبةً منھم یفقدون حاستي الشم والتذوق.                                  

لزجـاً. تُفرز مخاطاً  التي  الخالیا  الھواء مبطنةٌ بملیارات  التي یمُر منھا  التنفسیة  المجاري   -
- كل خلیة مزودة بعشرات األسواط ، كل سوط یضرُب لألعلى عدة مرات في الثانیة.

- قّدر العُلماء أننا نستنشق مع كل شھیٍق ستین ألف میكروب وأضعافھا من ذرات الغبار.
الداخـــل تعمل استثاره.  الغبار والجراثیم التي یمكن أن تتسلل مـــن الحـواجز إلى  - ذرات 

العین. والحلق وجفون  الصوتیــة  والحبــال  الحاجز  البطن والصدروالحجاب  تنقبض عضالت   -
یعني إعصار شدید  أكثَر من ۱۷۰كــــم/الســـاعة(العطسھ)، ھذا  بسرعٍة  الھواء مضغوطاً  فیخرج   -
- ھذا یعني التخلص من آالف بل مالیین الجراثیم والذرات العالقة التي تسللت إلى مناطق حساسة 
- لھذا أمرنا رسولنا الكریم أن نقول "الحمد �" بعد العطسة،ألنھ خلصنا مما یؤذینا دون أن نعلم

- عن أبي ھریرة " أن النبي كان إذا عطَس غطى وجھھُ بیدِه أو بثوبِھ، وغّض بھا  صوتھ ". 
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- مات عشرات اآلالف من الناس في جائحة كورونا المستجد بسبب قلة األوكسجین وأجھزتھ.
ونحن نستنشق األوكسجین المجاني من خالل أجھزتنا التنفسیة من معین هللا الذي ال یبضب.  -

نعمةٌ عظیمةٌ ال نكاُد نحُس بھا لرتابتھا، رغم أننا ال نستطیُع العیَش بدونھا لحظةً واحدةً .  -
لنعمھ وفضلھ علیك. لكتابھ والذاكرین  التالین  الحامدین لربك،  الشاكرین  فاجتھد أن تكون من   -

وتذكر قولھ تعالى :"َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِن َشَكْرتُْم َألَِزیَدنَُّكْم ۖ َولَئِن َكفَْرتُْم إِنَّ َعذَابِي لََشِدیٌد ".  -


