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منتدى عتق الثقايف

ثواب السواك

السىاك مطهرة لمفم مرضاة لمرب
وجمالة لمبصر

تسىكىا
فإى السىاك مطهرة لمفم  ،مرضاة لمرب ما جاءنٌ جربين إال وأوصانٌ بالسىاك
حتى خشًت أى يفرض عمٌ وعمى أميت ولىال أنٌ أخاف أى أشل عمى أميت لفرضته
عمًهم  ،وإنٌ ألستاك حتى خشًت أى أُحفٌ مكادم فمٌ
يقول ابن القيم اجلوزية يف كتابه الطب النبوي :

ويف السواك عدة وٍافع  :يطيب الفي  ،ويشد المثة  ،ويقطع البمغي  ،وجيمو البصز ،
ويذهب باحلَفَز  ،ويُصحّ املعدة  ،ويصفي الصوت  ،ويعني عمى هضي الطعاً  ،ويسون
جماري الكالً  ،ويٍشط لمقزاءة والذكز والصالة  ،ويطزد الٍوً  ،ويزضي الزب ،
ويعجب املالئكة ويكثز احلسٍات ووتى استعىن باعتداه  ،جمى األسٍان  ،وقوى
العىود  ،وأطمق المسان  ،وطيب الٍكوة  ،وٌقي الدواغ  ،وشوى الطعاً

لكد أكد العمماء واألطباء وخرباء العالج باألعشاب أى لمسىاك فىائد طبًة مجُ حتِ أُ وٍظىُ
الصخُ العاملًُ )  (WHOقد أوصت يف عاً  1986بضسوزَ استعىاه الشىاك!!
يكىه الدكتىز العتًيب استشازٍ طب األسٍاُ ( واجشتري ودكتىزاَ وَ جاوعُ كازولًٍشكا الطبًُ
بالشىيد:
عٍد دزاسُ أعىاد األزاك كًىًائًـً,ا وجد أُ الرتكًب الكًىًائٌ هلره األعىاد كالتالٌ:
1وىاد قمىيُ وجن الشمفادويىزيا ) ( Salvadourea
 2الكمىزايد )  3 ( Chlorideالشًشتىستريوه) ( B-Sisto Sterol
 4تساٍ وًجًن أوني) ( Trimethylamine
 5محض الًاٌشىُ) ( m-ansinic acid
 6الشًمًكا ) ( Silica

 7الكربيت ) ( Sulfer

 8فًتاوني ج) ( Vitamin C
 9وادَ الصابىٌني والعفص أو التاٌني )( Tannin
11الفالفىًٌد ) ( Flaonide

وقد أوضح الباحجىُ أُ خالصُ أعىاد األزاك حتتىٍ

ثبج عهمٍاً مه خالل انخجارب انمعمهٍت
وانمخبرٌت أن انسىاك ٌحخىي عهى
قذرة كبٍرة فً
مىاد قابضت راث
انقضاء عهى انبكخٍرٌا وانجراثٍم ،وهً
مطهرة ،وحعمم عهى قبض األغشٍت
انمخاطٍت كمادة (انسنجرٌه) راث
انطعم انحرٌف وال حخم مه انمرارة
الحخىائها عهى زٌج انخردل ،وححخىي
أٌضاً أعىاد األراك عهى مادة انسٍهكا
انخً حساعذ عهى منع انحفر وانخسىس
كما سبق.

عمِ وىاد وضادَ لمبكرتيا ووىاد وضادَ لاللتّاب ووىاد
خمفضُ لمشكسثي قاً عمىاء آخسوُ باكتشاف وجىد وادَ جمىكىتسوباولني (

) Glucotopaeolinوٌِ وادَ عضىيُ وسكبُ حتتىٍ عمِ الكربيت والًٍاًٌد وحمكُ بٍزيًٍُ
األزاك وِره املىاد قاتمُ لمىًكسوبات
ويعتكد بأُ وجىدِا ِى سبب المرعُ الٍفاذَ يف جروز ,
الضازَ بالفي
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متى يستحب السواك
السىاك مطهرة لمفم مرضاة لمرب
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"  :لىال أى أشل عمى أميت
ألمرتهم بالسىاك عهد كن صالة

مع كن وضىء

.

كاى إذا دخن بًته بدأ بالسىاك
كاى الهيب
صمى اهلل عمًه وسمم إذا قام مو المًن يشىص فاه بالسىاك
.

.

يا بين آدم خروا
زيهتكم عهد كن مسجد

.
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