سنة تحنيك أفواه المواليد
اإلعجاز الطبي في ُ
د .نصرهللا عبدالرحمن أبوطالب
اإلعجاز النبوي الذي تجلى لسُنة تحنيك فم المولود بتمرة ممضوغة:
فقد خلصت دراسة نيوزلندية ُنشرت بمجلة النسيت عدد 52لشهر سبتمبر ( 5102لعلها أعرق وأوثق
المجالت الطبية) الى أن جُ رعة السكر التي يتلقاها المولود من حك لثته بقطعة بسيطة من جيلي السكر كافية
لحماية دماغه من اصابة دماغية مزمنة نتيجة انخفاض السكر في الساعات األولى بعد الوالدة .وأظهرت
الدراسة هبوط مستوى السكر في  545مولودا ( )%44من  204مولودا) ،كما أظهرت الدور األيجابي
الواقي لمجرد حك اللثة بقطعة من السكر في منع االنخفاضات الشديدة بسكر الدم ،وإذ أشكر لمن كتب هذه
اللفتة اإلعجازية فأود هنا اإلضافة عليها بتميز التمرة الممضوغة عن السكر بأمور عدة أهمها دورها في
زراعة الفم والجهاز الهضمي للمولود بجراثيمه الطبيعية وإثرائها بجرعة من تلك الموجودة بفم والده السليم.
وللداللة على أهمية إحالل الجراثيم المفيدة باألمعاء في وقت مبكر بعد الوالدة في المحافظة على الصحة
العامة أذكر هنا أن اإلعتالالت المرضية التي تصاحب مواليد العملية القيصرية بقية أعمارهم ُتعزى أكثرها
إلى تأخر زراعة هذه الجراثيم بأمعاء أطفال الوالدة القيصرية .فقد أظهرت دراسات عديدة أن أطفال
الوالدة القيصرية يصابون بأمراض الحساسية والربو بمعدل هو خمسة أضعاف معدل اصابة أقرانهم
المولودين طبيعياَ ،ويصابون بمعدل هو الثالثة أضعاف ألمراض الفرط الحركي (أيه دي إيتش دي)،
وبمعدل الضعفين لمرض التوحد(أوتيسم) ،بينما يزيد معدل اصابتهم بالسكري من النوع األول بمقدار %41
ويزيد معدل اصابتهم بالسمنة بمعدل  ،%21ويزيد معدل اإلصابة بتحسس األمعاء لبروتين الخبز أو مرض
سيلياك بمعدل  %01وبالنزالت المعوية بمعدل  20الى  ..%44ومن المعلوم من دراسات عديدة ارتباط
هذه األمراض بالبالغين باعتالالت جدران األمعاء وبيئتها الجرثومية وهو ما يؤيد القول بأن سبب زيادة هذه
األمراض بين مواليد القيصرية هو اإلختالل بالبيئة الجرثومية بالجهاز الهضمي لهؤالء المواليد نتيجة عدم
مرورهم بالمهبلة وتلقيهم إلى التسليح األخير قبل انفصالهم عن والداتهم ..ذلك هو جرعة الجراثيم المهبلية
الهامة ..هذا وقد أظهرت الدراسات كذلك االعتالل بالبيئة الجرثومية المعوية بمواليد القيصرية وكثرة
الجراثيم الضارة مثل جراثيم
Staphylococcus and Acenitobacter
بأمعائهم وبقاء هذا االعتالل لفترات طويلة من العمر ،حتى السابعة من العمر ولربما لبعدها.
ولتفادي كل هذه األضرار الطبية فقد اتجه عدد من األطباء الى مسح تجويف فم الوليد بالوالدة القيصرية
ووجهه وبقية ظاهر جسمه بقطعة شاش تم وضعها لمدة ساعة أثناء إجراء العملية القيصرية بمهبلة والدته
وذلك لضمان تلقيه الجراثيم المهبلية في وقت مبكر قبل أن تحل بجهازه الهضمي جراثيم ضارة .وهاهنا
تبرز قضيتين.
إن بقاء بعض الريق بالتمرة الممضوغة سيؤمن إثراء زراعة الجراثيم المفيدة بالمولود بجراثيم الفم من والده
إضافة إلى تلك التي تلقاها من مهبلة والدته أثناء والدته .ولعلي أذكر للقارئ أن زيادة تنوع البيئة الجرثومية

باألمعاء مرتبط بصحة أفضل لألفراد وأن هذا التنوع يميز كل فرد عن غيره وإن كان متشابها بين أفراد
األسرة الواحدة
لعل بعض العلمانيين يتقزز من حك فم المولود "النظيف المعقم" بتمرة ممضوغة .فنذكره بأن مدارس الطب
الحديث توصي بتعريض الفم إلفرازات المهبلة كما ذكرت أعاله ال لمجرد بقايا من الريق المصاحب للتمرة
الممضوغة التي ستساعد على حماية الدماغ من أضرار هبوط سكر الدم في الساعات األولى بعد الوالدة.
فسبحان من أوحى الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسنة التحنيك قبل أن يهتدي إليها الباحثون واألطباء
بقرون طويلة.
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