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 ومضة
 

نهنأ األمة اإلسالمية بفوز الداعية المتألق األستاذ والباحث في مجال العالج 

ابن بالقرآن والسنة والمتخصص في الشريعة اإلسالمية ناصر القرآن والسنة 

أحمد أبووائل أيمن وابن أهل السنة والجماعة األمة المحمدية شاب اإلسالم و

ة العلمية الغربية الرائدة الساح تهّزودراسته الفريدة والتي بفوزه عمير ..

، وذلك عن بحثة المبهرةفي مجال التقدم العلمي بشتى أشكاله وتخصصاته 

وضمن سلسلته في الدفاع عن سنة الحبيب صلى اهلل عليه وسلم من الرائع 

)االعجاز النبوي  روائع االعجاز العلمي في السنة النبوية والذي كان بعنوان

والذي قدمه  البولية في الطب الحديث( في حديث األعرابي وقصة المسالك

الباحث الشيخ عربونا لثواب اآلخرة وجهادًا ودفاعا عن الشريعة الغراء يبتغي 

بها مقعد صدق في جنات الفردوس عند مليك مقتدر ومرافقة حبيبه 

محتسبا أجرها له  المصطفى وخليله المجتبى صلوات اهلل عليه وسالمه

 وهلل الحمد وهلل الحمد وهلل الحمد المسلمين،،ولوالديه وذويه وشيوخه وجميع 
 

 
 
 

 الناشر
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 المقدمة
ن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده إ

  .اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
  .[201اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن"]آل عمران:يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا "
ُهمَ " َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ رَِجاَلا َكِثيراا َوِنَساءا  ايَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

  .[2للََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباا" ]النساء:َوات َُّقوا ا
ا* ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ذُ " َه نُوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اللَّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوَلا َسِديدا

ا"]اْلحزاب:   .[02-00َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاا َعِظيما
المات حمبة النيب عفإن اهلدي النبوي منبع ينبض بصفائه ومريده قد اتصف خبصلة جليلة من بني خصال و وبعد: 

قال  ،صلى اهلل عليه وسلم ومقتضياهتا، وكيف ال وهو متبع ومرتسم خلطى حبيبه املصطفى صلى اهلل عليه وسلم 
. قال ابن تيمية: "جعل حمبتهم هلل [12]آل عمران: }ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن ٱللََّه َفٱتَِّبُعوِنى ُيْحِبْبُكُم ٱللَُّه{تعاىل: 

 موجبة ملتابعة رسوله، وجعل متابعة رسوله صلى اهلل عليه وسلم موجبة حملبة اهلل هلم".
هاد وسلم وشريعته باطًنا وظاهرًا هي موجب حمبة اهلل، كما أن اجلوقال: "فاتباع سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه 

يف سبيله ومواالة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها... وكثري ممن يدعي احملبة هو أبعد الناس من غريه عن اتباع 
 السنة، وعن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واجلهاد يف سبيل اهلل".

 ن اتصف هبذه الصفة ـ يعين: االقتداء بالنيب صلى اهلل عليه وسلم ـ فهو كامل احملبةوقال القاضي عياض: "فم
هلل ورسوله، ومن خالفها يف بعض هذه األمور فهو ناقص احملبة وال خيرج عن امسها، ودليله قوله صلى اهلل عليه 

))َل ه وسلم: صلى اهلل عليوسلم للذي حدَّه يف اخلمر فلعنه بعضهم وقال: ما أكثر ما يؤتى به!! فقال النيب 
 ".تلعنه فإنه يحب اهلل ورسوله((

عة ))إنَّ اهلل احتجز التوبة عن كل صاحب بد: ، قال -صلى اهلل عليه وسلم-عن أنس بن مالك عن النيبِّ 
 .  (1) حتى يدع بدعته((

 .  (2)قال سفيان الثوريُّ: "البدعة أحبُّ إىل إبليس من املعصية، املعصية يُتاب منها، والبدعة ال يُتاب منها" 

                                                 

 .0324، وصححه األلباينُّ يف السلسلة الصحيحة: 2/643، والبيهقيُّ يف الشعب: 0634أخرجه الطرباين يف األوسط: (1)
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 .  (1)قال ابن تيمية: "وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق املسلمني" 
إلسالم وتشكيك فخططوا هلدم أسس ا مل يستقر ألعداء األمة اإلسالمية قرار أن يروا تقدم األمة وازدهارها ،

هها، فوجهوا سهامهم إىل السنة حماولني تشوي املسلمني يف دينهم، وكان من الصعب أن ينالوا من القرآن الكرمي ،
 .وسلكوا يف ذلك طرقا متعددة إلنكارها مجلة وتفصيال بعد التشكيك فيها

ر التاريخ ال اهلجري ، غري أن مصاد وإن إنكار السنة من مصدرية التشريع يف اإلسالم يعود تارخيه إىل القرن الثاين
حتدثنا عن أفراد أو مجاعات انتسبت إىل اإلسالم ودعت إىل نبذ السنة بعد ذلك القرن، والذين ذكرهم اإلمام 

اللهم ماعدا بعض األفراد كالشيعة وكالذي ألف السيوطي من  الشافعي قد عفاهم التاريخ وضمهم يف طياته ،
 .االحتجاج بالسنة""مفتاح اجلنة يف  أجله كتابه

وتسربت فكرة إنكار السنة مجلة وتفصيال يف القرن الثالث عشر اهلجري إىل بعض البلدان العربية وغري العربية من 
الدراسات االستشراقية واختذت شكال منظما يف شبه القارة اهلندية منذ أوائل هذا القرن، فظهر يف اهلند وباكستان 

أخذ األحكام )بأهل القرآن( الكتفائهم ب سنة يف األمور التشريعية ،ومسوا أنفسهممجاعة تنادي بعدم االحتجاج بال
 .من القرآن وحده دون السنة

يه كل ذلك خدمة منا لسنة الرسول صلى اهلل عل..وكعادتنا قمنا من جديد بنسف افرتاءاهتم وشبهاهتم ودحضها 
ورمي أفكارهم العفنة ونداءاهتم الكافرة يف سلة قمامة أفكار أسالفهم وأجدادهم  خدعاهموسلم وإبطال 

 املهزومني أمام حق اإلسالم املتمثل يف قال اهلل قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم.السابقني منهم 
ح إليها وإىل الوقوف مع حديث نبوي آخر نقف على وقفة العلم احلديث راكعا أمام حقائق مذهلة أخرب عنها ومل

احلبيب النيب يف حلظة عابرة كان جيلسها باملسجد فجأة ظهر أعرايب مل يتناول بعد أدبيات اجملتمع املؤمن ليقضي 
حاجة بشرية ملحة يف كل خملوق، ومنها لنزداد معرفة حبكم النصوص اليت مل يدركها اجليل اآلول التقي الورع 

 املسلم املستسلم لنص الوحي.
بوية اإلشارة إىل فقهه وفوائده الرت ذه الصفحات أن أقف مع ختريج احلديث ورجال سنده أو وأنا ال أريد يف ه

العظيمة وإمنا الذي يعنيين هي احلقيقة العلمية اليت محلها هذا احلديث منذ آالف السنني ومازال ألفحم به أفواه 
 .املنادين بأن السنة تتعارض مع العلم احلديث وظاهر القرآن والعياذ باهلل.

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد تسليما
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 توطئة
قلنا ونكرر أننا لسنا حباجة إىل اعجاز واكتشاف علمي حىت نصدق نبينا وحبيبنا حممد على ما جاء به بل حنن 

 وامتثاال خلالقنا عز وجل القائل:وليني مسعنا واطعنا النردد دوما قولة الصادقني ا
]سورة تَ ْهَتُدوَن{ْم :}َفآِمُنوْا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه النَِّبيِّ اْلُمِّيِّ الَِّذي يُ ْؤِمُن بِاللَِّه وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَّكُ وقال تعاىل

وتصديقه  اإلنس،و فواجب اإلميان به صّلى اهلل عليه وسّلم هو: تصديق نبوته، وأن اهلل أرسله للجن اْلعراف[. 
ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان، بأنه رسول اهلل، فإذا اجتمع التصديق به  وقاله،ء به يف مجيع ما جا

 .بالقلب والنطق بالشهادة باللسان، مث تطبيق ذلك العمل مبا جاء به؛ متَّ اإلميان به صّلى اهلل عليه وسّلم
ة اليت تتكلم على تلك الفرقة الكافرة املارق..غري أننا وعن قصد يف هذه السلسلة املباركة واليت نقوم فيها بالرد 

باسم ديننا وتريد فشال وعبثا ضرب النصوص بعضها ببعض للتشكيك يف اإلسالم كله وهدم الشريعة كلها وهي 
فرقة تسمى بأهل القرآن وأهل التدبر وأهل االستقامة واحلق ومعروفة تارة باإلحباط ...إىل غري ذلك من املسميات 

 تها أعداء امللة والشريعة ..اليت يتسرتون حت
وإلبطال دعواهم باحلجج والرباهني ونسف مقولتهم اخلبثة أن السنة تتعارض مع عقوهلم املريضة العفنة ومع العلم 

احلديث فها هو العلم احلديث يركع من جديد أمام نصوص السنة بعدما ركع أمام نصوص الكتاب ومازال 
 لسنة بعون اهلل تعاىل ..وسيظل يركع الغرب أمام وحي الكتاب وا

صلى اهلل  مع العلم أن اإلشارات العلمية الواردة يف السنة النبوية تـَُعدُّ من أبرز الدالئل على أن حممًدا رسول اهلل
هو خامت األنبياء واملرسلني؛ ألن سبقه العلمي من قبل ألف وأربعمائة سنة، ويف بيئة بدائية ال متلك  عليه وسلم 

صلى اهلل عليه  عرفة، باإلضافة إىل أمّيته يقطع الطريق أمام القائلني بأن حممًدا رسول اهللمفاتيح العلم وامل
قد تلقَّى هذا العلم من حبريا، أو ورقة بن نوفل، أو من غريهم، كما أنه يُثبت مبا ال يدع جماالً للشكِّ أن   وسلم

 .تعاليمه هو اهلل جلَّ يف عاله لم صلى اهلل عليه وس املصدر الوحيد الذي اصطفى منه حممد رسول اهلل
ه بالكذب مو وطاملا شّكك املغرضون أمثال هذه الفرق برسالة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم... وطاملا اهت

 وطاملا لّفقوا األباطيل لتشويه الصورة املشرقة هلذا النيب الكرمي... ولكن اهلل تعاىل مل يكن واإلرهاب والتضليل...
ليرتك حبيبه وحيداً بل سخر له من أمته خملصون أسلموا لشريعته وآمنوا برسالته فحمل كل مسلم ما وهبه اهلل إياه 

 رسوله ونبيه..من أدوات للدفاع عنه ولدرء هذه الشبهات ورّد هذه االفرتاءات عن 
ويف هذا البحث عسى أن نكون من هؤالء املدافعني عن هذا النيب العظيم وأن نكون سبباً يف تصحيح فكرة غري 

املسلمني عن اإلسالم، وإظهار الوجه املشرق هلذا الدين احلنيف الذي طاملا حاولت تلك الفرقة املريضة املارقة 
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جلزائر ا مسلمة فانتشرت بدأ من اهلند وباكستان ومصر وليبيا واتدنيس حياض تعاليمه ونصوصه بأقنعة تزعم أهن
 متارس أدوارها حتت مجعيات ومؤسسات حكومية. 

مع العلم أننا سنعتمد األسلوب العلمي يف دراسة أحاديث النيب الرحيم وننظر، هل يستحق هذا الرجل أن يكون 
 أعظم رجل يف تاريخ البشرية؟

العلمية وكيف كانت نظرته ألشياء سائدة يف زمنه، وملاذا خالف قومه يف كثري من دعونا اآلن نتأمل شخصية النيب 
العادات واملعتقدات، وكيف متكن من إقناعهم بالعادات اجلديدة، وهل أثبت العلم احلديث صدق هذا النيب 

دافع يتدفق روعة امل الكرمي يف كل ما جاء به من تشريع؟ لنقرأ هذه الومضات الرائعة ولنرتك اجملال للقلم اإلسالمي
 .اإلعجاز العلمي يف السنة النبويةداخل دائرة 

مع العلم كما قرر أهل العلم من علمائنا األجالء يف التعامل مع قضية اإلعجاز العلمي يف السُّنة النبوية ضوابط 
ت من معرفة تثبُّ جيب أن تراعى؛ منها: اختيار األحاديث احملتوية على إشارات إىل الكون ومكوناته وظواهره، وال

درجة احلديث، واستبعاد كل األحاديث املوضوعة، وكذلك مجع األحاديث الواردة يف املوضوع الواحد؛ ألن 
بعضها يفسر بعض، وفهم النص أو النصوص النبوية وفق دالالت األلفاظ يف اللغة العربية، ووفق قواعدها، وفهم 

صلى اهلل عليه   ور القرآن الكرمي؛ ألن أحاديث رسول اهللالنص النبوي يف ضوء سياقه ومالبساته، وفهمه يف ن
ه صلى اهلل علي كما أنه ينبغي أالَّ يـَُؤوَّل حديث لرسول اهلل ..وسلم شارحة لكتاب اهلل، ومبيِّنة لدالالت آياته

 .وسلم إلثبات نظرية علمية حتتمل الشكَّ والصواب، ولكن جيب التعامل فقط مع احلقائق العلمية الثابتة
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 في اإلعجاز العلميالثابتة أحاديث حديث اليوم من 
لقد جاءت السنة النبوية مبجموعة من األحاديث الشريفة اليت حتتوي على كمٍّ من احلقائق العلمية اليت أثبتها العلم 

يف املسجد مع بينما حنن  " : التجرييب احلديث؛ منها على سبيل املثال ما رواه أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ جاء أعرايبٌّ فقام يبول يف املسجد ، فقال أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 .  " ََل تُ ْزرُِموُه ، َدُعوهُ  "  : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسلم : َمْه َمْه ؟
إنَّ َهذه ال َمساجد َلَ َتْصُلُح ِلشيٍء  "  : وسلم دعاه فقال لهفرتكوه حىتَّ بال ، مثَّ إنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ا ِهَي ِلذِْكِر اهلِل َعزََّوَجلَّ ، والصَّالِة ، وقَراَءِة الُقرآنِ  أَْو َكَما قَاَل َرُسوُل اللَِّه  "ِمْن َهَذا البَ ْوِل َوَل الَقَذِر ، إنَّ مَّ
 . َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 . وهذا لفظه رواه مسلم " رجالً من القوم ، فجاء يدلو من ماء فشنَّه عليه فأمر : قال
 

يف هذا احلديث الشريف حقيقة علمية أثبتها العلم احلديث، أال وهي دراسة خماطر االحتباس البويل وأضراره 
 وأسبابه لدى الرجال والنساء.

 .   تُ ْزرُِموُه ، َدُعوُه"ََل  "  ولنتأمل قول احلبيب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
 . يضمِّ التَّاء الفوقيَّة وإسكان الزَّاي ، أي : ال تقطعوه واإلزرام : القطع : فرتكوه حىتَّ بال

ما  نقطع وكلُّ ايقال : َزرَِم البيُع إذا انقطع وَزَرَم الشَّيء يْزرُِمُه َزْرًما وأْزَرمُه وَزرََّمه قطعه وزرَِم دمُعُه وبولُُه ، واْزرَأمَّ 
عن أمِّ سلمة : " أنَّ احلسن أو احلسني بال على بِطن  (1)انقطع فقد َزرَِم ، وجاء حديث عند الطَّرباين يف األوسط 

َلَ تُ ْزرُِموا ابِْنى َأو َلَ َتْستَ ْعِجُلوُه  :" النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم فذهبوا ليأخذوه فقال النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم
 .  " قضى بوله فدعا بماء فصبَّه عليهفتركوه حتَّى 

  تعسري،الالتيسري وعدم  اخلطأ:لقد كانت القاعدة اليت اتبعها النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مواجهة 
  ِه النَّاُس ليَـَقُعوا بِهِ َأنَّ أَْعرَابِيًّا بَاَل يف اْلَمْسِجِد فـَثَاَر إِلَيْ  عنه:فقد جاء يف رواية البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل 

  َسْجال ِمْن َماءٍ  فـََقاَل هَلُْم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َدُعوُه َوأَْهرِيُقوا َعَلى بـَْولِِه َذنُوبًا ِمْن َماٍء َأوْ 
َا بُِعْثُتْم ُميَ  َعثُوا فَِإمنَّ  ُمَعسِّرِيَن.سِّرِيَن وملَْ تـُبـْ

                                                 

(1)(3/240). 
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لقد حتّمس الصحابة رضوان اهلل عليهم إلنكار املنكر حرصا على طهارة مسجدهم وروايات احلديث تدّل على 
 ـ ومنها:ذلك 

  .(الناس( ))فزجره    (الناس(إليه  ))فثار    (الناس(به  فصاح))
  . (1) "مه مه  " رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :فقال أصحاب ” ويف رواية ” فأسرع إليه الناس 

ا أن وأن األمر يدور بني احتمالني إما أن مُينع الرجل وإم..ولكن النيب صلى اهلل عليه وسلم نظر يف عواقب األمور 
  . ُيرتك

 نا.وهذه نقطة حبث وأنه لو ُمنع فإما أن ينقطع البول فعال فيحصل على الرجل ضرر من احتباس بوله
  وإما أن ال ينقطع ويتحرك خوفا منهم فيزداد انتشار النجاسة يف املسجد أو على جسد الرجل وثيابه
خصوصا وأن  فرأى النيب صلى اهلل عليه وسلم بثاقب نظره أن ترك الرجل يبول هو أدىن املفسدتني وأهون الشرين

 ألصحابه : دعوه ال تُزرموه أي القال  الرجل قد شرع يف املفسدة والنجاسة ميكن تداركها بالتطهري ولذلك
وهو املرجح للمخاطر الناجتة عن االنقطاع واالحتباس اليت مل يدركها الصحابة األطهار آنذاك رضوان اهلل  . حتبسوه
 عليهم.

فأمرهم بالكّف ألجل املصلحة الراجحة وهو دفع أعظم املفسدتني باحتمال أيسرمها وحتصيل أعظم املصلحتني 
 .برتك أيسرمها

حتتوي على اليت ة سائلالتجمعات تلك الن البول: هو أقد ثبت بالدراسات املستفيضة يف جمال املسالك البولية و 
مجيع السموم والفضالت اليت ترشح من الكلية اليت تقوم بعملية تصفية الدم باستمرار ودون توقف، حبيث تنتقل 

القطرات البولية من الكلية عرب قناة صغرية تسمى احلالب إىل املثانة وهي املكان الذي يتجمع يف البول قبل 
بح عجز حلظتها عن استقبال مزيد من البول من الكلية، فيصاملثانة بالبول، ت متتلئخروجه من اجلسم. وعندما 

 .واجباً تفريغها بالكامل حىت تعود عملية تصفية اجلسم من جديد
احلاجة إىل التبول ترغم النساء على الذهاب إىل املرحاض بتكرار أكثر بكثري من الرجال. ويعود ذلك إىل فرق 

 ثانة لدى النساء تستوعب كمية بول أقل منها لدى الرجال، ألنتكوين اجلسم التشرحيي بني الرجل واملرأة. فامل
ملليلرتا من البول،  554إىل  654رحم املرأة يأخذ حجما من بطنها. ويف حني تستوعب املثانة لدى الرجال بني 

                                                 

 . 37-7/36جامع األصول (1)
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ملليلرت لدى النساء، وتزداد احلال تفاقما خالل فرتة احلمل حني يضغط  044إىل  244تبلغ هذه الكمية بني 
 .رحم على مثانة املرأةال

وللفائدة ومزيد املعرفة أن فائدة تكرار خروج البول من املسالك البولية هي أن سريان البول يشطف البكترييا 
املوجودة يف اجملاري البولية إىل املرحاض ومينع وصول البكترييا إىل املثانة، وبالتايل حيد من حدوث االلتهابات فيها، 

 نساء بالتبول بعد فرتة وجيزة من اجلماع، ألن البكترييا كثريا ما تدخل يف جمرى البول )أيولذلك ينصح اخلرباء ال
 .إىل اإلحليل( أثناء ممارسة اجلنس، علما بأن مدى فائدة ذلك مل يتم البحث فيها علميا حىت اآلن

رة على العضالت لسيطيشار إىل أن سيطرة اإلنسان على مثانته تتطلب تدريبا شاقا، ويتعلم األطفال مع الوقت ا
اليت تغلق املثانة، كما أن حبس البول لفرتة طويلة يف املثانة يف حد ذاته يعترب من االستثناءات وليس أمرا بديهيا،  
كما يقول اخلرباء. وبشكل عام ينبغي أال خيشى اإلنسان من احنباس البول يف املثانة، ألن ذلك ال يضر اجلسم 

وشيك يتصرف اجلسم بنفسه تلقائيا بإخراج قطرات من البول، وفق ما نقل  ويف حال االقرتاب من حدوث ضرر
 .موقع شبيغل اإللكرتوين

 
ية داخل اليت قد تنجم عن حبس البول لساعات إضافاليت مل جيهلها وحي السنة قد جيهل البعض األضرار اخلطرية 

 املثانة دون إفراغها، نذكر أمهها ما يلي:
ة إّن البول الذي تفرزه الكلية يكون مصفى متاماً من البكترييا ولكن جتميعه داخل املثان البولية: اَللتهابات. 2 

ابة حبرقان جيعل البيئة خصبة لتكاثر البكترييا املسّببة اللتهابات البول واملثانة واإلص إجباري،لفرتة إضافية بشكل 
 عديدة.تسبب بأمراض مع العلم أن التهابات البول إذا تركت بال عالج قد ت أيضاً،البول 

حيث أّن تراكم البول داخل املثانة مبا حيويه من أمالح صلبة قد يرتسب  : . الحصوات " الكلى والمثانة "1 
مع التأجيل ليشكل حصوات صغرية تشبه البلورات الصغرية الصلبة داخل الكلى أو املثانة ، وقد تسبب انسداداً 

 الستعانةايت ال حتتمل ، واليت تصيبه بنوبات شديدة قد ال هتدأ إال بعد يف احلالب ، ناهيك عن اآلالم املربحة ال
 بالطبيب 

احنباس البول داخل املثانة وحوض الكلية لساعات طويلة حيدث ضغطاً كبرياً على الكلية  الكلوي:. الفشل 1 
وهذا حيدث  فيها،ول الب وارجتاع البول إليها مما يوقفها جزيئاً عن العمل لعدم قدرهتا على التصفية بسبب تراكم

كل مستمر قد لكن إذا تكرر هذا التصرف بش فيها،فشالً كلوياً مؤقتاً يزول مبجرد إفراغ املثانة من البول احملتبس 
قاء وهنا تنقلب حياة الشخص إىل ش املزمن،يوقع الشخص مبرض خطري ليس له عالج أال وهو الفشل الكلوي 

 حقيقي.ودمار 
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مكن واجلواب: نعم من امل املوت؟قد يستغرب البعض هل من املمكن أن يتسبب حبس البول إىل  الموت:. 4 
يف حاالت قليلة أن يفارق الشخص احلياة إذا أّجل إخراج السموم من املثانة ، ألنّ زيادة السموم وتراكمها بشكل  

 نسأل اهلل العافية.كبري يف اجلسم فإّن ذلك قد يعرض اإلنسان خلطر الوفاة 
القدرة ال  لكن هذه ،وختاما ـ أيها األفاضل ـ إن اهلل خلقنا قادرين على تأجيل التبول عند عدم مناسبة الظروف

جيوز استخدامها يف غري موضعها، كما أهنا تضعف مع تقدم العمر, وذلك كما تبني أن حبس البول بصفة 
لدورة، السيدات مما يؤدي إىل زيادة آالم امستمرة حبيث تصبح عادة يؤدي إىل احتقان عنق املثانة، واحلوض عند 

 .وهتيج املثانة البولية مما يزيد عدد مرات التبول
أما عند الرجال، فإن حبس البول يؤدي إىل احتقان الربوستاتا مما يضعف اندفاع البول، ويسبب نزول بعض 

و احتباس تضخم الربوستاتا أالنقاط بعد التبول، وكذلك سرعة القذف، وهتيج املثانة, كما قد يؤدي إىل سرعة 
 .البول عند كبار السن

أما عند األطفال، فإن إمهال التبول بسبب االنشغال يف اللعب قد يؤدي إىل زيادة حجم املثانة عن احلجم 
 .الطبيعي، وما يستلزم ذلك من اضطراب وظيفة املثانة، وارجتاع البول إىل الكليتني مما قد يضر بالكلى

 
هذه الدقائق العلمية  كل والسالمعليه الصالة  يه الصالة والسالم كيف عرف حممد رسول اهللفما أعظم حممدا عل

املعقدة، واملتناهية الدقَّة يف جانب املسالك البولية، واليت حتتاج إىل إثباهتا إىل أدق األجهزة العلمية املذهلة 
 .واألدوات الطبية املتطورة

 The) ( يقول يف كتابهMichael H. Hartهذا هو أحد مؤلفي الكتب من الغرب ) ..أحبيت.وأخرياً يا 
100: A Ranking of the Most Influential Persons in History:) 

إن حممداً )صلى اهلل عليه وسلم( هو الرجل الوحيد الذي استطاع النجاح على املستوى الديين واملستوى الدنيوي. 
قرناً، وحممد هو القائد السياسي الوحيد الذي متكن من إنشاء  00ياً على الرغم من مرور إن تأثري حممد ال زال قو 

دولة قوية وناجحة دينياً وعلمياً، وهو الرجل الوحيد الذي جنح على املستوى االجتماعي والسياسي.. ولذلك فإنه 
 مؤهل ليكون "الرجل الوحيد األكثر تأثرياً يف تاريخ البشرية"..

شكك: إذا مل تقتنعوا معي بأن حممداً رسول من عند اهلل تعاىل وينطق بالوحي، أعطونا رجالً لديه ونقول لكل م
مثل هذه التعاليم الرائعة والتحديات اإلهلية اليت ركع حتت بساطها امرباطورية الغرب والشرق بتكنولوجيا مذهلة يف 

 ؟شىت امليادين، وأسس أمة عظيمة تعدادها أكثر من ربع سكان العامل
 واحداً حيبه أتباعه لدرجة التضحية بأنفسهم وأوالدهم وأمواهلم من أجله؟ رجلعلى  رشدوناأ 
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 أعطوين رجالً واحداً حيبه أتباعه أكثر من أنفسهم؟؟  
دلونا على رجل ملك من صفات الرمحة واحلرية ودميقراطيتكم الكاذبة اليت أدانت عضو برملاين من أجل تفلة تشبه 

 على بالط الرئاسة يدان بالسجن والعقوبة ألنه مل حيرتم أرضية مكان احلضور واحلاضرين.. النخامة نسي أنه
بينما القائد األعظم ورئيس األمة ومرشد البشرية ونيب العامل يوقف قواد اجليوش من الصحابة والعلماء واحلفاظ  

رتام يات اآلداب وبروتكوالت االحكبارا وصغارا من أجل أعرايب ال ميلك جنسية املنطقة املخرتعة وخيرق كل اول
  !!حىت يكمل حاجته وبوله !! ((َلَ تُ ْزرُِموُه ، َدُعوهُ  ))  جلهله فيقول صاحب القلب الرحيم:

 ..ماعياالجتلتكون هذه العظمة نقلة تتوارثها األجيال جيال بعد جيل لكمال احلضارة والسمو يف التعامل 
كم الطبية اليت ستكون يف يوم ما شاهدة لصدق ذل أسرارهاولتكون تلك الكلمة حاملة ملعاين التعامل فضال عن 

 النيب يف اجلزيرة العربية اليت عهدت رعي الغنم فكانت اليوم رائدة الدول واألمم يف اجملاالت املختلفة..
باهلل عليكم رجالً واحداً كان حريصاً على رمحة املؤمنني ودفع الضر وبذل كل وقته وجهده من أجل  رشدوناأ

سعادة البشر وضمان السعادة هلم واحلياة الطيبة املطمئنة... واهلل لن جتدوا إال رجالً بالفعل فيه هذه الصفات 
 [.200اء: اَك ِإَلَّ رَْحَمةا لِْلَعاَلِميَن( ]اْلنبي)َوَما َأْرَسْلنَ الرحيمة وهو يستحق أن يصفه اهلل تعاىل بقوله: 

 
ال ال يتَّسع لعرض ، واجملاملصطفى صلى اهلل عليه وسلم احلبيب اهللهذه بعض اإلشارات العلمية يف ُسنَّة رسول 

 .بِّ العزَّةبـَلَّغ عن ر  السالم فيماعليه  املزيد منها، ولكنها تؤكِّد مبا ال يدع جماالً للشكِّ صدق النيب حممد
أفعال  م منوسلاهلل عليه  صلىوكل هذا وغريه من دالئل إعجاز السنة النبوية يشهد بأن ما جاء به رسول اهلل 

قال  كمة،باحلوهي أحكام نافعة حماطة  احلكيم،وأحكام وتوجيهات إمنا هي تشريعات إهلية أوحاها إليه العليم 
 [.0: الحشر] ْلِعَقاِب(اُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه فَانتَ ُهوا َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد َوَما آتَاُكُم الرَُّسو ) :تعاىل

 والحمد هلل رب العالمين 
 وصلى اهلل على نبينا محمد وسلم تسليما 
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