
)*(التشكيك يف الفوائد الطبية الستخدام السواك

:مضمون الشبهة

يف محلة تشكيكية ليست األوىل من نوعها يطعن بعض املشككني يف الفوائد 
ذكرته السنة النبوية، زاعمني أنه من األمور اليت عفا الطبية الستخدام السواك الذي 

عليها الزمن، وال يصح إلنسان يعيش يف عصر التكنولوجيا واملعرفة أن يستخدم لنظافة 
فمه وأسنانه ما استخدمه املسلمون يف عصر صدر اإلسالم؛ وذلك لظهور الفرشاة 

ذا أبن االعتماد على واملعاجني اليت ُصِنعت بتقنية علمية حديثة، ويستدلون على ه
السواك دون الفرشاة واملعجون واحد من األسباب الرئيسية لتفشي ظاهرة تسوُّس 

.األسنان يف بعض اجملتمعات اإلسالمية

:وجه إبطال الشبهة

مرارًا  -من خالل العديد من األحاديث الصحيحة -لقد حثَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص أُمَّته  
السواك؛ تطهريًا للفم، ومرضاة للرَّب، مث جاء العلم حديثًا وتكرارًا على استخدام 

، فوجد أن به تركيبات كيميائية )[1](فأجرى أحباثه وجتاربه املعملية على سواك األراك
ن التسوُّس والتلوث، وحتفظ اللِّثة من االلتهاابت؛ مثل محض فريدة حتفظ األسنان م

والفلورين، ومركَّبات كيميائية أخرى من زيت اخلردل وسكر العنب  -العفص -التانيك
إخل، وقد شهد هبذا علماء الغرب؛ مثل ... هلا قدرة فائقة على القضاء على جراثيم الفم

، فقد أثبتت الدراسات الطبية العامل روادارت والدكتور كينت كيوديل؛ ومن مث
اإلكلينيكية تفوُّق سواك األراك على غريه من الُفَرش واملعاجني الصناعية، وليس أدلُّ 
على هذا من جلوء العديد من الشركات يف دول الغرب إىل إدخال خالصة السواك أو 

.شيًئا من تركيبه الكيميائي يف صناعة معاجني األسنان

ي ظاهر  ة تسوس األسنان يف بعض اجملتمعات اإلسالمية ليس وعليه، فإن تفشِّ
بسبب التمسُّك ابستخدام السواك؛ ألن الواقع يشهد خبالفه، والعلم يؤيده، وإمنا 
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السبب يف ذلك هو عدم االعتناء بنظافة الفم واألسنان، وعدم استخدام السواك 
داثت ابلطريقة الصحيحة، فكيف يدَّعون بعد ذلك عدم صمود السواك أمام مستح

 العصر احلديث يف نظافة الفم واألسنان؟

 :التفصيل

 :احلقائق العلمية  )1

أن للسواك املأخوذ من نبات  -من خالل أحباثه وجتاربه -لقد أثبت العلم حديثًا
األراك فوائد صحية وطبية كثرية للفم، يتضح هذا من خالل الرتكيب الكيميائي هلذا 

 :النبات، وهو كاآليت

عود األراك على مادة الَعْفص بنسبة كبرية، وهي مادة مضادة للعفونة، حيتوي        •
 .مطهِّرة قابضة، تعمل على قطع نزيف اللثة وتقويتها

ذات رائحة ) Sinnigirin" (السنجرين"حيتوي على مادة خردلية ُتسمَّى        •
 .حادة وطعم حرَّاق تساعد على الفتك ابجلراثيم

كلورايد والسليكا، ومها ماداتن حتافظان على بياض حيتوي على ماديت ال       •
األسنان، كما حيتوي على مادة صمغية تغطي املينا، وحتمي األسنان من التسوس، وهو 

 .)[2](ما أكَّده الدكتور طارق اخلوري يف حبٍث له

حيتوي على مادة ثالثي املثيل أمني اليت تعمل على التئام جروح اللثة ومنوها        •
السليم، فهي مادة مطهِّرة ميكنها تعديل اُألس اهليدروجيين للتجويف الفموي على حنو 
يؤثر بصورة غري مباشرة يف النمو امليكرويب، وقد أثبتت األحباث وجود كميات أخرى من 

 .ت األوراممضادا

حيتوي على الفلورايد الذي خيفِّف التسوس أو مينعه، وذلك بتفاعله مع        •
، واليت هلا مقاومة عالية "فلور أابتيت"السطح اخلارجي لألسنان، وحيوِّهلا إىل مادة ُتسمَّى 
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ضد ذوابن األمحاض اليت تفرزها البكتري� أثناء وجود مرض التسوس، كما يعمل 
تقليل درجة محوضة اإلفرازات البكتريية يف داخل الفم، مما يقلِّل من  الفلورايد على

سرعة ذوابن أجزاء األسنان اخلارجية املتأثرة سابًقا ابلتسوس، مما يزيد من مقاومتها 
مستقبًال للتسوس، واألثر اآلخر للفلورايد هو إحباط منو البكتري� املسبِّبة للتسوس يف 

 .الفم

، وهبذه املادة خاصية متكِّنها %4بنسبة " السيليس"ة ُتسمَّى حيتوي على ماد       •
 .من حكِّ طبقة البالك وطرحها

حيتوي على مادة بيكربو�ت الصوديوم اليت أوصى َمـْجَمع معاجلة األسنان        •
 .جبمعية أطباء األسنان األمريكية إبضافتها إىل معاجلة األسنان

، واليت ُعرفت بقدرهتا على صدِّ "سيلفا يور�"حيتوي على مادة ُتسمَّى        •
 .عمليات النَّْخر والتسوس؛ وابلتايل منع تكوين الُبؤر الصَّديدية داخل الفم

 .املهم لصحة اللثة ومنع النزيف) ج(حيتوي على نسبة عالية من فيتامني        •

من حيتوي على قدٍر من حامض األنيسيك الذي يساعد يف طرد البلغم        •
الصدر، وأيًضا كمية من حامض األسكوربيك ومادة السيتوسيرتول، وكال املادتني 

ية للثة  .إبمكا�ما تقوية الشُّعريات الدموية املغذِّ

من مواد ِعْطرِيَّة زيتية طيِّبة الرائحة تعطِّر األفواه % 1حيتوي على نسبة        •
 .أبرجيها

ذات فائدة يف تقوية الشهية للطعام،  " اإلنثراليتون"حيتوي على مادة ُتسمَّى        •
 .)[3](كما تفيد يف تنظيم حركة األمعاء

العديد من األحباث العلمية؛  وتلك الفوائد الطبية لعود األراك قد توصَّلت إليها
، وقد توصَّلت إىل )[4](منها حبث مشرتك للدكتور عبد الرحيم دمحم والدكتور جيمس ترند
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استعمال السواك لنظافة الفم "تلك الفوائد أيًضا دراسة سريرية وكيميائية بعنوان 
حممود رجائي . د: ، قام هبا جمموعة من كبار أطباء األسنان ابلكويت، وهم"وصحته

أمحد رجائي . إبراهيم املهلهل الياسني، د. أمحد عبد العزيز اجلاسم، د. املصطيهي، د
 .)[5](إحسان شكري. اجلندي، د

م أن السواك يقضي على مخسة 1979وقد أثبت الباحثان براون وجاكوب عام 
أنواع على األقل من اجلراثيم الـُمْمِرضة املوجودة ابلفم؛ أمهها البكتري� السبحية 

)Streptococci(واليت ُتسبِّب بعض أنواع احلمى الروماتيزمية ،)[6](. 

ومن مث يتبنيَّ مما سبق أن للسواك فوائد وقائية وعالجية؛ فهو حيتوي على مواد  
كيميائية تساعد على منع تسوس األسنان، ومتنع االلتهاابت اليت قد حتدث داخل الفم، 
وُتسكِّن اآلالم، وتزيل البؤر اجلرثومية عن سطح األسنان، كما أن احلركة امليكانيكية 

ط الدورة الدموية فيها  .الستعمال السواك تقوم بتدليك اللثة؛ فتنشِّ

وقد أظهرت دراسات طبية معاصرة أن املواد الكيميائية اليت حيتوي عليها السواك 
؛ ففي دراسة علمية ُأجرِيت يف )Cancer(مواد مثبِّطة لنشاط اخلال� السرطانية 

م على بعض أنواع السواك، جاءت النتائج لتؤكِّد وجود مواد 1981ابكستان عام 
 .وعناصر يف السواك تقلِّل اإلصابة بسرطان الفم أو متنعها

كما أن املعهد الوطين للصحة يف الوال�ت املتحدة األمريكية قد أجرى بعض 
نبااتت السواك؛ وذلك لدراسة مدى فاعليتها ضد  التجارب على مستخلصات بعض

أمراض السرطان، وكانت النتائج تدل على وجود مركَّبات كيميائية يف هذه النبااتت متنع 
 .)[7](بعض أنواع األمراض السرطانية

استشاري طب  -وابإلضافة إىل ما سبق، فقد قام الدكتور مشاري بن فرج العتييب
بدراسة طبية إكلينيكية عن أتثري خالصة الـِمْسواك على مناعة  -األسنان مبكة املكرمة

يف معلومة جديدة ُتضاف إىل املعرفة البشرية أثبتت : ، يقول فيها)[8](اخلال� البشرية
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التجارب املختربية قدرة خالصة مسواك عود األراك على محاية اخلال� اإلنسانية املناعية 
)Monocytes ( من املوت، فيما لو مت تعريضها إىل مسوم أشرس أنواع البكتري� الفموية
)A.a( التجرية مت تعريض اخلال� البشرية املناعية إىل مسوم هذه البكتري� مرة ؛ ففي هذه

دون إضافة أي مادة أخرى، ومرة أخرى يف وجود خالصة مسواك عود األراك 
الذي يُفَرز من اخلال� ) LDE activity(دقيقة، ولقد مت قراءة  60ملدة %) 80(

 ... اإلنسانية امليتة

عصارة مسواك عود األراك كان هلا أتثٌري  ومن هذه التجربة نالحظ أن وجود
سحريٌّ يف محاية اخلال� البشرية عند تعرُّضها لسموم البكتري� من املوت احملقَّق، والذي 
كان ظاهًرا من خالل التجربة حينما ُوضعت اخلال� مع السموم دون عصارة الـمسواك، 

 .وكان مصريها املوت

 

املناعي، وتعمل على تقوية قدرة هذه اخلال� على التغلب على السموم  وهبذا فإننا نرى أ�ا تعمل كاجلهاز
ي؛ لتبيان السبب احلقيقي وراء هذا  اليت تعرتضها، وهذا يُعترب مفتاًحا جديًدا للعديد من أبواب البحث والتقصِّ

 .)[9](التأثري

  

لقد أكَّد الباحثون أنه عند وضع : وبعد تلك احلقائق الطبية عن السواك نقول
وذلك بعد غليه ونقعه يف مزيٍج يتألَّف من مقادير  -عود أراك وفحص قطاٍع َعَرضيٍّ منه

 :يتبنيَّ أن مثَّة ثالث طبقات متعاقبة -متساوية من املاء والكحول واجللسرين
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 .وهي عبارة عن نسيج ِفلِّيين: طبقة خارجية  .1

وهي عبارة عن نسيج خشيب، ومها يشكِّالن اجلزء اخلارجي : طبقة وسطى  .2
 . الذي حيمي الطبقة الثالثة

 .وهي عبارة عن ألياف سليلوزية رائعة البناء: طبقة داخلية  .3

بعضها، أشبه ما يكون  فاأللياف هنا ترتتَّب وفق نظام دقيق يف ِحَزٍم مرتاصٍَّة جبوار
بفصوص مثرة الليمون، تنطوي كل حزمة على عشرات الليفات الدقيقة؛ لتكوِّن مًعا 

 .أكمل فرشاٍة طبيعيٍة لَدْرء اخلطر الـُمحِدق ابألسنان

 

  

 : التطابق بني حقائق العلم وما أشارت إليه األحاديث الشريفة  )2

إجياد طريقٍة ُمثَلى وجيِّدة لالعتناء منذ َبْدء اخلليقة واإلنسان يبحث دائًما عن 
بنظافة فمه وأسنانه؛ اقتناًعا منه أبنَّ هذا هو املدخل الرئيس والطبيعي للطعام، واجلهاز 
األول املسئول عن استقبال كلِّ ما يدخل إىل الـَمِعدة؛ لذلك جيب أن يكون نظيًفا، وقد 

َش الطيور والزََّغَب يف تنظيف حدَّثنا التاريخ القدمي عن استخدام اإلنسان األوَّل ري
أسنانه، وكذلك ِعظام بعض احليوا�ت، مث ِقطًَعا صغرية من الُقماش اَخلِشن، إىل بعض 
أنواع األخشاب أو األشجار، حىت وصلنا إىل استخدام ُفرشاة األسنان الكهرابئيَّة، 

ارات املياه وأنواع املعاجني املختلفة األشكال واأللوان واملذاق واحملتو�ت، إىل تيَّ 
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إخل، وكلُّها حماوالت منذ الِقَدم وحىت اآلن للحفاظ على ... املندِفعة، واخليوط احلريرية
 .فٍم نظيٍف وأسناٍن بيضاَء �صعةٍ 

السَّْبُق أيًضا يف هذا الـِمْضمار؛ فمنذ أكثر من ألف وأربع  -حنن املسلمني -وكان لنا 
األخشاب اجلافَّة اليت تقوم بتنظيف األسنان، مئة عام واملسلمون يستخدمون نوًعا من 

، وقد جاء عن عائشة رضي هللا )[10]("السواك"وتعطري الفم وتطهريه، وهو ما يُعَرف بـ 
، وعن ابن عمر )[11](»السواك َمْطَهرٌة للفم، َمْرضاٌة للرب«: قالعنها أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 عليكم ابلسواك؛ فإنه َمْطَيبٌة للفم، وَمْرضاةٌ «: رضي هللا عنهما أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال
 .، وهناك أحاديث أخرى كثرية وردت يف فضل السواك)[12](»للرب

إن السواك كان له أمهيته يف عصر صدر اإلسالم، : أاثر الطاعنون شبهتهم قائلني وهنا
أما اآلن فلم يـَُعْد وسيلة جيِّدة لنظافة الفم واألسنان؛ وذلك لظهور املعاجني اليت 

 .ُصنعت بطريقة علمية سليمة

 :ال شك أن هذا االدعاء عاٍر متاًما عن الصحة؛ وذلك ملا �يت

حية؛ وذلك من خالل  لقد أشار احلديثان  السابقان إشارة صرحية إىل فوائد السواك الصِّ
للفم، وال شك أن هذا اخلطاب النبوي الرفيع هو خطاب عامٌّ " مطهرة، مطيبة"كلمَيتْ 

لكل املسلمني إىل قيام الساعة، وليس قاصًرا على الصحابة رضى هللا عنهم وحدهم؛ 
 .فالتشريع اإلسالمي صاحل لكل زمان ومكان

يُطهِّر : ؛ يعين"مطهرة للفم: "ل الشيخ ابن عثيمني معلًِّقا على احلديث األوليقو 
يشمل كل الفم؛ األسنان " للفم: "الفم من األوساخ واألنتان، وغري ذلك مما يضر، وقوله

دخلت على النيب صلى «: واللِّثة واللسان، كما يف حديث أيب موسى رضى هللا عنه قال
 .)[14]) ([13](»ك على لسانههللا عليه وسلم وطرف السوا

ويف السواك عدة منافع؛ يطيِّب : "اإلمام ابن القيم فوائد السواك فيقول ويعدِّد
، ويصحُّ املعدة، )[15](الفم، ويشدُّ اللثة، ويقطع البلغم، وجيلو البصر، ويذهب ابحلََفر
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ط للقراءة  ويصفي الصوت، ويعني على هضم الطعام، ويسهِّل جماري الكالم، وينشِّ
 .)[16](..."والذِّكر والصالة، ويطرد النوم

وقد جاء العلم حديثًا فأثبت فوائد طبِّـيَّة مجَّة للسواك، يقول الدكتور زغلول 
أثبتت الدراسات املختربية على عود األراك أنه حيتوي على العديد من : "النجار

املركبات الكيميائية اليت حتفظ األسنان من التسوس والتلوث، وحتفظ اللثة من 
ومركبات كيميائية أخرى من  -الَعْفص -كمحض التاني: االلتهاابت، وذلك من مثل

زيت اخلردل وسكر العنب هلا رائحٌة حادٌَّة، وطعٌم الذٌع، وهذه املركبات هلا قدرة فائقة 
يف القضاء على جراثيم الفم، ابإلضافة إىل العديد من املواد الِعْطرية والسكرية 

حلاوية على كربو�ت والصمغية واملعدنية والشعريات الطبيعية من األلياف النباتية ا
 .)[17]("الصوديوم، وهي مادة ُتستخَدم يف حتضري معاجني األسنان

مدير معهد  -وقد شهد بتلك احلقائق العلمية علماء الغرب، يقول روادارت
قرأُت عن السواك الذي يستعمله العرب كفرشاة : -امعة روستوك أبملانيااجلراثيم جب

لألسنان يف كتاٍب لرحَّالة زار بالدهم، وقد عرض لألمر بشكل ساخر اختذه دليًال على 
أتخُّر هؤالء القوم الذين يُنظِّفون أفواههم بقطعة من اخلشب يف القرن العشرين، 

 عة حقيقة علمية؟ملاذا ال يكون وراء هذه القط: وفكَّرت

وفورًا بدأت أحباثي فسحقتها وبلَّلتها، ووضعت املسحوق املبلَّل على مزارع 
 .)[18](اجلراثيم فظهرت عليها آاثر كتلك اليت يقوم هبا البنسلني

الدكتور فريد ريك فيسرت أنه مل يستعمل طوال السنوات السبع املاضية سوى عود وذكر 
؛ ومن مث، فعلى الرغم من التطور املذهل يف عامل طب األسنان، وأساليب )[19](األراك
واالخرتاعات املتالحقة لألجهزة، واألدوات اليت ُتستخَدم يف تنظيف األسنان،  العالج

ٍر ومنظٍِّف للفم  إال أن السواك ما زال حيظى أبمهية يف هذا الشأن؛ فهو أفضل مطهِّ
 :واألسنان حىت اآلن؛ وذلك ملا �يت
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ألراك لقد أجرى الدكتور مشاري بن فرج العتييب حبثًا علميًّا عن أتثري سواك عود ا
وفرشاة األسنان فيما خيص صحة اللثة والقدرة على إزالة طبقات اللوحية السنية 

 :املتواجدة يف الشق اللثوي وعلى أسطح األسنان؛ فظهرت النتائج اآلتية

) Dentalplaque(وجد أن اخنفاض معدَّالت تواجد اللوحية السنية       •
أعلى مما ُوِجد  -عود األراك -السواكواليت كانت يف مرحلة استخدام , ومستو�هتا

 . خالل مرحلة فرشاة األسنان

كذلك فقد وجد أن اخنفاض معدالت املقاييس اخلاصة بصحة اللثة       •
)gingival inflammation (واليت كانت يف مرحلة استعمال السواك تفوق , ومستو�هتا

االخنفاض واضًحا ولقد كان ذلك , ما ُوجد خالل مرحلة استعمال فرشاة األسنان
 . وبفارٍق كبٍري لصاحل السواك

ويف هذا البحث قام الدكتور مشاري أيًضا بدراسة مقارنة حول أتثري استخدام 
السواك وفرشاة األسنان على عدد من أنواع البكتري� الفموية املتواجدة ضمن اللوحية 

ق اللثوي متَّت دراسة مدى أتثري وابستخدام تقنية احلامض النووي الوراثي , اللثوية ابلشِّ
, استخدام السواك على مستو�ت البكتري� الفموية وللمرة األوىل على مستوى العامل

ولقد ُلوِحظ أنه بعد �اية مرحلة استخدام السواك كان املشاركون حيملون عدًدا أقل من 
واختصارها  )Actinomycetes comitans Actinobacillus(البكتري� املسمَّاة 

)A.a (وُوجد أن الفارق هنا يعترب فارقًا , ما ُقوِرن ابلعدد قبل بداية هذه املرحلة إذا
 ).P<0.05(إحصائيًّا حقيقيًّا 

وهذه النتيجة تؤكِّد أن استخدام أعواد السواك تقلِّل من تواجد هذا النوع من 
والسبب الرئيسي , ، واليت تعترب من أشرس أنواع امليكروابت)A.a(البكتري� الفموية 

 .لعدد كبري من أمراض اللثة والعظم احمليط هبا
وهذا يعترب حقًّا ما , وهذه املعلومة ُتسجَّل للمرة األوىل على مستوى املعرفة الطبية

نطالب حبفظه يف احملافل العاملية؛ ففي الصحن احملتوي على تلك البكتري� جند أن منو 
من قطعة عود األراك املغروسة  ملم10هذه البكتري� يتوقَّف كليًّا إذا أصبح على بعد 
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وهذا يعين أن منو هذه البكتري� قد أتثَّر , يف منتصف الوسط احلاوي للبكتري� النامية
أو استطاع أن يُعطِّل عملية النمو اليت تقوم هبا , بوجود عود األراك الذي أبطل منوها

 .)[20](هذه البكتري� يف الظروف املالئمة لذلك
 :وعليه، فإن السواك يتفوَّق على الفرشاة واملعاجني احلديثة من عدة أمور هي

السواك فرشاة طبيعية مزوَّدة مبواد مطهِّرة ومنظِّفة آليًّا، تطرح فضالت ما بني       •
قويَّة ال تنكسر حتت الضغط، بل ليِّنة هلا شكلها الذي تدخل فيه بني األسنان، وأليافه 

األسنان ويف الشقوق؛ فتزيح الفضالت دون أن تؤذي اللثة، والفرشاة الصناعية غري 
 . ذلك

 . السواك ُيستعَمل وحده، أما الفرشاة فتحتاج إىل معجون      •

مها جيِّد، أما املعجون فمواده السواك به مادة الَعْفص لعالج االلتهاابت وطع      •
 . صابونية

ميتاز السواك بسهولة التحكُّم يف ُقْطره وطوله وعرضه ولِيونته، وهذا خبالف       •
 .)[21](الفرشاة
تستمرملدة من ستٍّ إىل مثاين ساعاٍت من استعماله، أما فاعلية السواك       •

املعاجني الصناعية فال تستمر فاعليتها سوى ساعتني فقط، مث يبدأ ظهور البكتري� مرة 
 أخرى

ابلفم؛ وهذا بسبب أن السواك حيتوي على العديد من املواد الفعالة؛ من أمهها على 
، وقد ثبت أ�ذه املادة تلتصق ابلغشاء اإلطالق مادة يزوثيوسيا�ت، وهي مادة كربيتية

مينع منو البكتري�  املخاطي ابلفم واللثة لعدة ساعاٍت، وهي تعمل كمضادٍّ حيويٍّ طبيعيٍّ 
الضارة ابلفم واألسنان، وهذا هو السر يف بقاء فاعلية السواك واستمرارها ملدة طويلة 

 .)[22](بعد استعماله
السواك اقتصادي؛ فثمنه يناسب مجيع طبقات اجملتمع، وهذا خبالف الفرشاة       •

 .واملعجون

10 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0003&value=&type=#_edn21
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0003&value=&type=#_edn22
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0003&value=&type=#_edn23


استعمال السواك ال حيتاج إىل استشارة طبية، وهذا خبالف املعجون الذي       •
املعجون املناسب لألسنان، فهناك أنواع من املعاجني حيتاج إىل استشارة طبيب؛ الختيار 

 .متعددة األغراض
إن مما مييِّز السواك أن اإلنسان مبقدوره استخدامه يف أي مكان كان، وال       •

 .)[23](حيتاج إىل غسله ابملاء كالفرشاة؛ ألنه حيتوي على مواد معقِّمة

) ADA(ودعًما ملا سبق، فإن هناك تقارير قادمة من مجعية أطباء األسنان األمريكية 
إن الفرشاة البالستيكية ال تؤثِّر على اجلراثيم بفاعلية؛ بسبب عدم قدرهتا على : تقول

اجلراثيم، وإمنا يقِدر على ذلك  ، واليت حتمي)Mucin(اخرتاق طبقة املخاط الفموية 
بسبب خاصية االمتصاص اليت متلكها، وأيًضا تفيد التقارير  -السواك -القطعة اخلشبية

يوًما من  14الصادرة من هذه اجلمعية أن اجلراثيم تنمو على فرشاة البالستيك بعد 
 .استعماهلا

للجمعية الدولية ألحباث أمام املؤمتر الثاين واخلمسني " كينت كيوديل"يقول الدكتور 
إنه ُلوِحظ أن الذين يستعملون السواك يتمتعون أبسنان : "األسنان يف أتالنتا األمريكية

سليمة، وأن بعض الشركات يف بريطانيا واهلند ُتصنِّع معاجني أسنان تدخل هبا مواد 
 ".مأخوذة من السواك

 الزنوج الذين يستعملون وقد وجدت جامعة مينوسوات األمريكية يف أحباثها أن املسلمني
 .املسواك سليمو األسنان واللثة إذا ما ُقورِنوا مبَن يستعملون الفرشاة

ويكفي للتدليل على أمهية السواك للثة واألسنان، بل وتفوقه على الفرشاة واملعجون أن 
يف دول الغرب قد صنعت  -وقد سبق ذكر شيء من ذلك آنًفا -العديد من الشركات

 )[24](ن خالصة السواك، أو مضافًا إليها مواد مأخوذة منهمعاجني أسنان م
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. 

 

 .وليس هذا فحسب، بل إن السواك يتواجد بني أشهر ماركات فرشاة األسنان يف دول الغرب

 
  

ما سبق، فإن تلك الفوائد العظيمة للسواك ال تتحقق بصورة جيِّدة وأتسيًسا على 
 :إال ابتباع الطريقة الصحيحة يف التسوُّك، وهي ما �يت

       جيب أن يكون تسويك األسنان الُعليا للفك العلوي على حدة، وكذلك أسنان
أسفل  الفك السفلي، وأن تكون حركة التنظيف من أعلى إىل أسفل للفك العلوي، ومن

 . إىل أعلى للفك السفلي مارًّا ابللثة؛ لتنشيط الدورة الدموية فيها
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وقد أثبتت جتارب الباحثني أن حركة تنظيف األسنان جيب أن تكون موازية حملور السنِّ 
، أما إن كانت غري ذلك فإ�ا ُتسبِّب أضرارًا جسيمة وآتكًال  -كأن تكون أفقية  -الطويلِّ

 .ذورهاألنسجة األسنان وتعرية جل

ساعة، مث يُقَطع اجلزء املستخَدم،  24كما جيب استخدام السواك ملدة       •
 .)[25](وُيستخَدم جزء جديد؛ لئال يفقد فاعليته يف مقاومة اجلراثيم

 .جيب االعتناء بنظافة السواك، وعدم تركه حىت جيفأيًضا       •

هذا ما ذكره العلم احلديث، فهل حيق ملثريي الشبهة أن يدَّعوا أن استخدام 
وهم يزعمون أن هذا ! السواك وحده دون الفرشاة واملعجون يؤدي إىل تسوُّس األسنان؟

 !حادث وشائع ابلفعل يف اجملتمعات العربية واإلسالمية

خاصة يف الدول  -طٌة وقلٌب للحقائق؛ ألن شيوع تسوُّس األسنانإن هذه مغال
ترك كثري من الناس االعتناء بنظافة الفم : راجع إىل أمرين؛ األول -العربية واإلسالمية

قد ذُكر يف ": سبل السالم"واألسنان، ال سيما عن طريق السواك، فقد جاء يف كتاب 
، فواعجًبا لُسنَّة أتيت فيها األحاديث الكثرية مث )[26](السواك ز�دة على مائة حديث

عدم : ، أما األمر الثاين)[27](يهملها الناس، بل كثري من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة
    .استخدام السواك ابلطريقة الصحيحة اليت ذكر�ها

إن : وابإلضافة إىل ما سبق من فوائد مجَّة للسواك يف نظافة اللثة واألسنان نقول
فم كله؛ فعن أيب إعجاز السنة النبوية ليس قاصًرا على هذا فقط، وإمنا يتعدَّاه إىل ال

، )[28](»وطرف السواك على لسانه ملسو هيلع هللا ىلصدخلت على النيب «: موسى رضى هللا عنه قال
وهو يسنتُّ وطرف السواك على  ملسو هيلع هللا ىلصدخلت على رسول هللا «: ويف رواية لإلمام النسائي

، ويف مسند اإلمام أمحد عن أيب موسى رضى هللا )[30]) ([29](»َعْأ َعأْ : لسانه، وهو يقول
وهو يستاك، وهو واضع طرف السواك على  ملسو هيلع هللا ىلصدخلت على رسول هللا «: عنه قال

 .)[31](»لسانه يسنتُّ إىل فوق
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 !هذا ما قالته األحاديث، فماذا عن التفسري العلمي هلا؟

واضحة غائرة،  ابلعني اجملرَّدة أن اللسان بكامل سطحه العلوي به شقوق ُيالحظ
يلتصق هبا الكثري من بقا� فُتات الطعام والشراب الدقيقة؛  وال شك أن هذه الشقوق

 . مما ينتج عنه بعد ذلك تعفُّنها وخروج رائحة كريهة

كتري� وقد ثبت علميًّا أن اللسان أخصب مكان يف الفم لنمو شىت أنواع الب
ألن املنطقة  -قاعدة اللسان -التعفُّن، ال سيما املنطقة اخللفية الضارة من جرَّاء هذا

األمامية من اللسان حتتكُّ دائًما ابألسنان وسقف الفم؛ مما يعمل على تنظيفها من هذه 
البكتري� بصفة دائمة، كما أن الـُحَلْيمات الذوقية اليت تغلِّف شقوقها أقل غورًا وأقل 

عًُّدا، بعكس املنطقة اخللفية اليت تفتقد هلذا، وشقوقها أكثر غورًا وجتعًُّدا، وال شك أن جت
هذه البكتري� الضارَّة تندفع إىل داخل جسم اإلنسان مع أي وجبٍة قادمٍة، وقد ُتسبِّب 

 .هذه البكتري� بعض التقرُّحات للسان
ٍص يف أمراض الفم أما الكيفية العلمية لتنظيف اللسان فقد وردت يف موقٍع  متخصِّ

هناك طرق متعددة ميكن من : "، وهي ما �يت)animated.teeth.com(واألسنان، وهو 
خالهلا تنظيف املنطقة اخللفية للسان، لكن لكلٍّ منها اهلدُف نفسه، هو َقْشط البكتري� 
واألوساخ اليت جتمَّعت على سطح اللسان، عندما تنظِّف لسانك ليست املشكلة يف 

ريقة اليت اخرتت استعماهلا، ولكن جيب عليك أن حتاول تنظيف املنطقة اخللفية الط
البعيدة يف لسانك، ال تتفاجأ إذا وجدت شعورًا ابلَغثَيان، إن شعورك ابلغثيان هو ردُّ 

 ".فعٍل طبيعيٍّ سوف يزول مع الوقت

به األحاديث السابقة؛ الذي جاءت  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا يتطابق متام املطابقة مع ِفعل النيب 
ــابلتأكيد على تنظيف الف -يف العصر احلديث -كل العلماء  ملسو هيلع هللا ىلصوهبذا فقد سبق  م ــــــــــــــ

أو اللسان جيًِّدا لدرجة اإلحساس ابلتقيُّؤ؛ ألن هذه الطريقة ضرورية إلزالة أي أثر 
، فأيُّ )[32](والفم للبكتري� الضارة من الفم، واليت تسبِّب أنواع االلتهاابت املختلفة للثة

 !إعجاٍز هذا؟
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وخنُلص مما سبق إىل أن تلك املعلومات مل تكن متوافرة يف زمن الوحي، وال لقروٍن 
الستخدام السواك هو َسْبٌق علميٌّ وسلوكيٌّ بكل  ملسو هيلع هللا ىلصمن بعده، وتوجيه رسول هللا 

أبعاده، وِحرص على طهارة الفم واألسنان ونظافتهما؛ ألن الفم هو مدخل الطعام إىل 
اجلهاز اهلضمي يف جسم اإلنسان، وحينما ُميَضغ الطعام تبقى منه بقا� عالقة بني 

ابلفطر�ت واجلراثيم اليت قد األسنان وابللثة، وهذه إذا مل تنظَّف تتعفَّن، ومتأل الفم 
تكون سبًبا يف كثري من األمراض، ابإلضافة إىل ما تُنِتجه من روائح كريهة ومنفِّرة من 

 .صاحبها
ابستخدام السواك؛ ألنه َمْطَهرة أو َمْطَيبة للفم،  ملسو هيلع هللا ىلصمن هنا كانت وصية املصطفى 

 صلى هللا عليه وسلمر لنا حرص النبيوأيًضا َمْرضاة للرب سبحانه وتعاىل، وهذا يُفسِّ 
على استخدام السواك، حىت وهو على فراش املوت؛ لذا فقد حثَّ أُمَّته كثريًا على 

لوال أن أشقَّ على أُمَّيت «: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصاستخدامه؛ فعن أيب هريرة رضى هللا عنه عن النيب 
 .)[34](»أكثرُت عليكم يف السواك«: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال )[33](»ألمرهتم ابلسواك عند كل وضوء

َمن الذي أعلم هذا النيب اخلامت بفائدة السواك : يربز التساؤل املنطقيوهنا 
فُيوصي ابستخدامه عند كل وضوء وصالة، وذلك من قبل أكثر من ألف وأربع مئة 
سنة؛ أي يف زمن مل يكن فيه إدراٌك ملخاطر تلوُّث الفم واألسنان ببقا� الطعام؟ وملاذا 

يكن أحد يعلم شيًئا عن تركيبه الكيميائي  التوصية ابألراك على وجه التخصيص، ومل
 !حىت عشرات قليلة من السنني اليت مضت يف ختام القرن العشرين؟

لكل  ملسو هيلع هللا ىلصإن َسْبق أحاديث رسول هللا : ولإلجابة عن هذه التساؤالت أقول
تطهري املعارف املكتَسبة أبلف وأربع مئة سنة على األقل ابإلشارة إىل فوائد السواك يف 

ال ميكن لعاقٍل أن يتصوَّر له مصدرًا غري هللا اخلالق، وأن التوصية  -الفم واألسنان
ابختيار األراك على وجه اخلصوص ال ميكن أن يكون هلا مصدٌر غري اخلالق سبحانه 

 .)[35](وتعاىل
وعليه، فهل بعد ذلك كله حيقُّ هلؤالء الطاعنني أن يدَّعوا أن السواك مل يـَُعْد له 

 !أمهية طبِّـيَّة يف العصر احلديث بعد انتشار الفرشاة واملعاجني الصناعية؟
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 :وجه اإلعجاز  )3
املختربية من خالل الرتكيب الكيميائي لسواك األراك أثبتت األحباث والتجارب 

أن السواك حيتوي على مادة الفلورين اليت تقوِّي اللثة، ومحض التانيك الذي مينع نزيف 
اللثة، ومادة الكربيت والفلورايد القاتلة للبكتري�، وكذا مادة السيلكون اليت تزيل الطبقة 

أخرى  الصفراء وطبقة البكتري� من األسنان، وُتكِسبها نعومة، هذا ابإلضافة إىل تركيبات 
كثرية حتافظ على صحة الفم واألسنان، وقد شهد بتلك احلقائق العديد من علماء 

 .الغرب
: ، فقالصلى هللا عليه وسلموقد أشار إىل تلك احلقائق العلمية املذهلة النبي

، وقد أكَّد هذا عمليًّا من خالل حرصه الشديد »السواك َمطَهرة للفم، َمرضاة للرب«
 ! ذا حثِّه أُمَّته كثريًا على استخدامه، فأيُّ إعجاٍز طيبٍّ هذا؟على استخدام السواك، وك

   
 

عجب . www.el7ad.comامللحدين العرب : أحاديث دمَّرت اإلسالم من جذوره، مقال منشور بشبكة) *(
 .www.momenway.comسبيل املؤمنني : معركة من أجل السواك، مقال منشور مبنتدى: عجاب

اجلافة يف كل من غريب آسيا ومشايل أفريقيا، ُشجرية تنمو يف اجلزيرة العربية ويف غريها من املناطق : األراك. [1]
، "الكباث"وهي ُشجرية كثرية الفروع، خمضرَّة األوراق ابصفرار قليل، دقيقة األزهار والثمار، وتُعرف مثارها ابسم 

وهي على هيئة الكرات الصغرية اليت تبدأ محراء اللون مث تسودُّ، وهناك العديد من األشجار األخرى اليت 
عوادها لتحضري السواك، ولكن شجرية األراك هي أشهر هذه األشجار على اإلطالق وأكثرها شيوًعا ُتستخَدم أ

واستخداًما، وأفضل السواك ما اتـُِّخذ من املدادات األرضية لشجرية األراك، علًما أبنه قد يـُتَّخذ من فروعها 
 .اخلضراء، وهي أقل جودة من املساويك املتََّخذة من املدادات األرضية

، عام )Clinical Preventive Dentistry(حبث منشور مبجلة طب األسنان الوقائي اإلكلينيكي . [2]
 .م1983

موسوعة اإلعجاز العلمي : السواك بني السنة والطب، أمحد حسني خليل حسن، حبث منشور مبوقع: انظر. [3]
، محدي عبد هللا ملسو هيلع هللا ىلصموسوعة اإلعجاز العلمي يف سنة النيب األمي . www.55a.net يف القرآن والسنة

السنة النبوية، دمحم كامل عبد الصمد، : اإلعجاز العلمي يف اإلسالم. 625: 622الصعيدي، مرجع سابق، ص
أمحد مصطفى متويل، . املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة النبوية، د. 22: 19مرجع سابق، ص

 .907 :905م، ص2005/ هـ1426، 1دار ابن اجلوزي، القاهرة، ط
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حسان مشسي ابشا، مقال منشور . السواك والصيام، د: دمحم علي البار، نقًال عن. السواك، د: انظر. [4]
 .www.drchamsipasha.comالدكتور حسان مشسي ابشا : مبوقع

موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن : ، نقًال عن36اجمللة اإلسالمية الشهرية لطب األسنان، ج: انظر. [5]
. 746: 741م، ص2007/ هـ1428، الكرمي والسنة املطهرة، يوسف احلاج أمحد، مكتبة ابن حجر، دمشق

 .www.islamset.comإسالم ست : موقع

جامعة اإلميان : السواك بني الشريعة والطب، عادل الصعدي، حبث منشور مبوقع: انظر. [6]
www.jameataleman.org. 

 624، محدي عبد هللا الصعيدي، مرجع سابق، صملسو هيلع هللا ىلصموسوعة اإلعجاز العلمي يف سنة النيب األمي . [7]
 .20السنة النبوية، دمحم كامل عبد الصمد، مرجع سابق، ص: اإلعجاز العلمي يف اإلسالم. بتصرف

ذ فيها منهٌج حبثيٌّ متشدٌد وابلغ الصعوبة؛ وذلك اتباًعا هذا البحث عبارة عن درا. [8] سة طبية إكلينيكية، اختُِّ
 .لقواعد البحوث العلمية احلديثة

مشاري بن فرج العتييب، رسالة دكتوراه، . ة اخلال� البشرية، دعود األراك وأتثريه على صحة الفم ومناع. [9]
، حمرم )26(جملة اإلعجاز العلمي، اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، السعودية، العدد : انظر

موسوعة اإلعجاز : السواك بني السنة والطب، أمحد حسني خليل حسن، حبث منشور مبوقع. 78هـ، ص1428
 .www.55a.netي يف القرآن والسنة العلم

 .www.alukah.netاأللوكة : السواك بني الشريعة والطب، مقال منشور مبوقع. [10]

/ 4(سواك الرطب واليابس للصائم، : الصوم، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [11]
 .معلًَّقا) 187

أخرجه أمحد يف مسنده، مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبد هللا بن عمر بن اخلطاب : إسناده جيِّد. [12]
: وقال). 2517(لصحيحة برقم وصححه األلباين يف السلسلة ا). 5865(، رقم )134/ 8(رضي هللا عنهما ، 

 .إسناده جيِّد

 ).581(، رقم )773/ 2(السواك، : الطهارة، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [13]

، 1م، ج2001/ هـ1421شرح ر�ض الصاحلني، دمحم بن صاحل العثيمني، دار صالح الدين، القاهرة، . [14]
 .1375ص
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مرٌض �شٌئ عن : ُصفرة تعلو األسنان أو تقشُّر يف أصوهلا، وله معىن آخر يف الطب احلديث وهو: احلفر. [15]
 ).ج(نقص فيتامني 

 .210بن قيم اجلوزية، مرجع سابق، صالطب النبوي، ا. [16]

، 1م، ج2004، 6زغلول النجار، �ضة مصر، القاهرة، ط. اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية، د. [17]
 .129ص

موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن : م، نقًال عن1961، )4(اجمللة األملانية الشرقية، العدد : انظر. [18]
 .بتصرف 294، 293دمحم راتب النابلسي، مرجع سابق، ص. آ�ت هللا يف اآلفاق، د: والسنة

موسوعة اإلعجاز العلمي يف : السواك بني السنة والطب، أمحد حسني خليل حسن، حبث منشور مبوقع. [19]
 .www.55a.netالقرآن والسنة 

مشاري بن فرج العتييب، حبث منشور . عود األراك وأتثريه على صحة الفم ومناعة اخلال� البشرية، د. [20]
 .79: 72، ص)26(مبجلة اإلعجاز العلمي، مرجع سابق، العدد 

الصالة : سوزان سعد إمساعيل، نقًال عن. أمهيته واستعماله، أبو حذيفة إبراهيم بن دمحم ود: السواك. [21]
م، العدد 2007/ هـ1428وصحة اإلنسان، حلمي اخلويل، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، 

 .بتصرف 48، 47، ص)139(

كلية الصيدلة جامعة املنصورة : السواك وفوائده الصحية، مقال منشور مبنتدى. [22]
www.pharma.board.com. 

صحة أون الين : أمحد عثمان، مقال منشور مبوقع. أخبار الطب النبوي والعالج ابلقرآن، د: انظر. [23]
www.sehaonline.com. 

 .21السنة النبوية، دمحم كامل عبد الصمد، مرجع سابق، ص: اإلعجاز العلمي يف اإلسالم: انظر. [24]

الدكتور حسان مشسي ابشا : حسان مشسي ابشا، حبث منشور مبوقع. السواك والصيام، د. [25]
www.drchamsipasha.com. 

صحيح، وحسن، وضعيف، ولكن األحاديث : األحاديث ليست كلها صحيحة؛ فهي ترتاوح ما بني هذه. [26]
 .الصحيحة واحلسنة تربو على الثالثني حديثًا
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، 1م، ج1960/ هـ1379، 4مكتبة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، طسبل السالم، الصنعاين، . [27]
 .41ص

 ).581(، رقم )773/ 2(السواك، : الطهارة، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [28]
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وصححه ). 3(، رقم )2/ 1(كيف يستاك، : الطهارة، ابب: أخرجه النسائي يف سننه، كتاب: صحيح. [30]
 ).3(األلباين يف صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 

/ 15(أخرجه أمحد يف مسنده، مسند الكوفيني، حديث أيب موسى األشعري رضى هللا عنه، : صحيح. [31]
 .وصححه أمحد شاكر يف تعليقه على املسند). 19625(، رقم )20

موسوعة : اهلدي النبوي يف تسويك اللسان َسْبٌق علميٌّ، طارق عبده إمساعيل، حبث منشور مبوقع: انظر. 32][
 .www.55a.netاإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة 

/ 4(سواك الرطب واليابس للصائم، : الصوم، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [33]
 .معلًَّقا) 187

، رقم )435/ 2(السواك يوم اجلمعة، : اجلمعة، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [34]
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