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٢٠

التقوى

 ��ألستا بعثها  �لتالية  �لرسالة 
ها� طاهر AC بريد �لدكتو| 
 Gغلو� �لنجـا| &|بع مر��
 bّير  Á� ،خال� شهر كامل
عليهـا، |غم &نـه |bّ على 
|سـالة سابقة سـأله فيها 
بريد£،  �� كاB هـذ� C فيما 
 �فقا� نعم. �Á يكن �ألستا
هـا� طاهر يوB& bّ ينشـر 
 bّيو Bهذ£ �لرسـالة، بل كا
&å Bـا�| �لدكتو| �غلو� 
�هد��،  Ïكمـة  �ينصحه 
 Á لكنه �ضطر لنشـرها ملا�
Üد &� جتـا��. "�لتقو\"

بسم �هللا �لرyن �لرحيم

 
حضر� �لدكتو
،
�غلو� �لنجا

 �لسال> عليكم

yة �هللا �بركاته� 

 
 B& Ðا��  �Ðن   jيا& منذ 
على  هاتفيا  بكم  نتصل 
�أل|قاj �ل³ �ضعتموها ¦ 

&ّنكم  ظّني  على  �َغَلـب 
من  بنشـرها  تسّرعتم 
&نكم  �يبد�  حتّقق،   B�b
ֲדذ£   �b�ّكم  مبن  �ثقـتم 
�ملعلومـاG، �هو ليـس 

>ّل ثقـة.
يتنّبه   B& مسلم  كل  على 
ثغر  من  ثغر"  على  &نه   AC
من  يؤتّين  فال   ،jإلسال�
 AC نسب  َمن   BّC� ِقبله.. 
 G�>تفس �لكرمي   BÇلقر�
 jخاطئة فإمنا يعّر¬ �إلسال
بسبب  يضّل  �قد  للنقد، 
هذ� �لنقد عدbٌ من �لنـا¥. 
َمن  على  ��جبا   Bكا لذ� 
bقيق  غ<  قو�  منه  صد| 
�لكرمي   BÇبالقر يتعلق  فيما 
عنه؛ خصوصا  يتر�جع   B&
 çعاملا معر�ًفا ح Bكا BC
موثوقا  &قـو�له   G|صا
ֲדا. كما &B ِمن ��جـب 
 AC ينّبهـو£   B& �آلخرين 

خـطئه.
بعض  يلي  فيما  �سأ�كر 
جانـبتم  �ل³  �ملو�ضيع 
 B& Çمال  فيها،  �لصو�� 

بقلم: �ألستا� ها� طاهر

موقعكم، �لكن ال يرفع ªاعة ��و�تف &حد.
 áلك� ��طـالعكم،  علمكم  سـعة  عنـكم  معر�¯ 
لكم،   Gملقاال� من   �bعد �ألخ<"  �آل�نة  خال�   G&قر
معكـم،  �لتلفـا�ية  �ل��مج  من   �bعد  Gُشاهد�
قلتمـوها..  �ل³   Gملعلومـا� بـعض  من  ففوجـئت 
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�لنظر فيها، �ُتعلنو�  تعيد�� 
عن  �ليكم  �ملأل  على 

قولكم فيها..

:���ملوضو� �أل
Wقصة �كمة �لغر� 

 Gقلتم: "�من بني �ملعلوما
 Gسا�|b &ثبتتها  �ل³ 
سلو� عاÁ �حليو�B �اكم 
حتاِكم  �فيها  �لغرباU؛ 
·ر¶   bفر  َّ�& �جلماعُة 
على نظامها حسب قو�نني 
�لعد�لة �لفطرية �ل³ �ضعها 
�ا،   Aتعا� سبحانه  �هللا 
Lاعة  عند  جرمية  �لكل 
�خلاصة  عقوبتها   Bلغربا�

ֲדا، �هذ£ &مثلة:
 jطعا �غتصا�  جرمية 
�لعقوبة  �لصغا|:   Èألفر��
تقضي بأB تقوL jاعة من 
�لغرباB بنتف |يش �لغر�� 
�ملعتد� حç يصبح عاجًز� 
 Èكاألفر�  B�>لط� عن 
�كتما�  قبل  �لصغ<" 

منوها.
�لعش  �غتصا�  �جرمية 
>كمة  تكتفي  هدمه:   �&

�لغرباB بإلز�j �ملعتد� ببنا� 
لصـاحب  جـديد  عش 

�لعـش �ملعتد} علـيه.
&ما جرمية �العتد�� على &نثى 
غر�� Çخر: فتقضي Lاعة 
�لغرباB بقتل �ملعتد� ضربا 

."Gملو� çمبناق<ها ح
"�تنعقد   :Bتقولو �تابعتم 
حقل   ¦  "bعا �ملحكمة 
من �حلقو� �لز|�عية &� ¦ 
فيه  تتجمع  ��سعة،   ¬|&
�لوقت   ¦ �ملحكمة  هيئة 
�لغر��  �ُيجلب   ،bملحد�
 ،"bملتهم حتت حر�سة مشد�
فينكس  >اكمته  �تبد& 
جناحيه،  �·فض  |&سه، 
�عتر�فا  �لنعيق  عن  �ميسك 

بذنبه. 
 ،jصد| �حلكم باإلعد� ��فإ
 Bلغربا� من  Lاعة   Gقفز
متزيقا  توسعه  �ملذنب  على 
 ،Gميو çح "bمبناق<ها �حلا
 Bمله &حد �لغرباå حينئذ�
ق��  له  ليحفر  مبنقا|£ 
جسد£،  حجم  يتو��j مع 
�لغر��  جسد  فيه  يضع 
�لقتيل ð يهيل عليه �لتر�� 

."Gحتر�ما حلرمة �ملو�
&قو�: &ين b|�ساG سلو� 
�ل³  هذ£   Bحليو��  Áعا
عنو�¿ا؟  ما  عنها؟  حتدثتم 
 Gُنشر علمية  ±لة   �&  ¦
هذ£ �ملعلوماG؟ هل ميكن 
�كر �سم عاÁ من �لعلما� 
�لذين الحظو� هذ£ �ألمو| 

كلها؟ �ما عنو�نه؟
عاقل،  غ<  طائر  �لغر�� 
�هذ£ �ألمو| �ل³ �كرمتوها 
�لبشر  غ<  ֲדا   jيقو ال 
�لعقال�؛ �لو قاj ֲדا �لغر�� 
لكاB مكلًَّفا. �هذ� Á يقله 

&حد.
ُخدعتم  &نكم   {|&  áنC
 ،Gملعلوما� هذ£  بتصديق 
 B�b من  بنشرها  �قمتم 

حترٍّ.

�ملوضو� �لثا�:
Mلقلب مركز �لتفك�

�لقلب هو مصد|   B& قلتم 
قْلَب   B& �قلتم  �لتفك<، 
سائق   AC ُنقل  قد  شاعر 
�لشعر  يقر¬   Á شاحنة 
يتذ�قه،   Á� قط  حياته   ¦

فصا| شاعر�.
فباهللا عليكم، ما �سم هذ� 
�ما  شعر£؟  �&ين  �لشاعر، 
�لشاحنة، �&ين  �سم سائق 
هذ�  ُنقل   B& بعد  شعر£ 
�لقلب Cليه؟ �¦ &� مشفى 
لنتابع  �لعملية  هذ£  كانت 

�ألمر؟
موسيقا|  قلب   BC �قلتم 
 Á Bمشهو| قد ُنقل إلنسا

يعز¯ قط فصا| يعز¯.
قتل   BنساC BC قلب  �قلتم 
Çخر،   AC ُنقل  قد  غيلة 
�لقلب  صاحب  فصا| 
َمن   jملنا�  ¦ ير}  �جلديد 
�لشرطة  ��ستطاعت  قتله 

&B تقبض على �لقاتل.
لنا  �كر�� � عليكم،  فباهللا 
�ملتعلقة   Gملعلوما� كل 
 ¦ كما  هذين  باملثالني 

�ملثا� �لسابق.
حضر"  يا  �ألمو|  هذ£ 
 B�b لدكتو| ال ُتنشر من�
شا�  ملن  جلا�  �Cال  توثيق، 
 {|&� شا�.  ما  يقو�   B&
ليست   Gمعلوما هذ£   B&
لو   �C �لبتة،  صحيحة 
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٢٢

التقوى

 Gال± ֲדا  مللئت  صّحت 
 Gنتشر�� �لعلمي  �لبحث 
هذ£   BC  �C �آلفا~،   ¦
هو  ما  تنشر   Gملجال�
�قد  �لك.  من  قيمة  &قل 
�ألطبا�  من   �bعد سألنا 
�لك،  من  فاستغربو� 
�بعضهم  نكتة،  �ظنوها 
�قا�  بالسخافة،  �صفها 
bكتو| ثالث: هذ� Á ُينشر 
طبية  علمية   G�|�b  ¦
معتـمد"، فال ُيعتـّد به.

�ملوضو� �لثالث: 
طلو� �لشمس من مغرֲדا

كانت  �أل|¬   BC قلتم 
حو�  هائلة  بسرعة  تد�| 
�لسنة  �كانت  >و|ها، 
ظلَّت   ð  ،jيو  ٢٢٠٠
كما   G|صا  çح تتباطأ 
 Bآل� �هي   ،Bآل� هي 
تنقص  حيث  تباطؤ،   ¦
�لثانية  من  جز�  سرعتها 
 ..Bلزما� من   Bقر كل 
 çح تتناقص  �ستظل 
 ð �لتوّقف،  على  ُتجَبر 
تعكس �جتاهها كما قالت 

�لد|�ساG �ملخ�ية!!!!
هم  من  عليكم،  باهللا 
�لذين  �لعلما�  هؤال� 
هي  �&ين  بذلك؟   Bيقولو
هذ£ �لد|�ساG �ملخ�ية!! 
�هال &طلعتمونا على |�بط 

�ا على �النترنت.
�� كانت سرعة �أل|¬ C ð
تتباطأ جز�� من �لثانية كل 
&¿ا  �لك   Íفمع  ،Bقر
 G�|مليا بعد  ستتوقف 
�لسنني، فهل ستقوj �لقيامة 
بعد كل هذ£ �ملليا|�G من 

�لسنني؟
�أل|¬  تنجذ�  &ال   ð
 ��C مباشر"  �لشمس   AC
توقفت؟ بل C¿ا ستنجذ� 
Ðو �لشمس مبجرb ��فا¬ 
توّقفها..  �قبل  سرعتها 
�لدكتو|  يا حضر"   jمعلو
&B هنا� قوتني متسا�يتني 
 Bتتحكما �متعاكستني 
حو�  �أل|¬   B�|بد�
كل   B�|بد�� �لشمس، 
�ا  جنمه:  حو�  كوكب 
قو" �جلا�بية �ملتباbلة بينهما، 
�قو" �لطرb �ملركز� �لناجتة 

عن �حلركة �لد�|�نية، فلو 
 Bفإ B�|سرعة �لد� Gb��
�لكوكب ·ر¶ من مد�|£ 
هذ£  قّلت   ��C� �يبتعد، 
�لكوكب   Bفإ �لسرعة 
�لذ�  �لنجم  Ðو  ينجذ� 

يد�| حوله؟
&ما حديث طلو¨ �لشمس 
من مغرֲדا فيمكن تفس<£ 
تفس<�  &خر}؛  بطر~ 
±ا�يا �حقـيقيا &يـضا.

�ملوضو� �لر�بع: 
�نشقا� �لقمر

بريطانيا  مسلما   BC قلتم: 
شاهد  &نه  لكم  حكى 
مذيعا ¦ قنا" بريطانية مع 
 Bثالثة علما� فضا� &مريكا
يسأ�م عن م�|�C Gنفا~ 
على  �bال|  مليا|   ١٠٠
له  فقا�  فضائية،  |حلة 
&حد �لعلما� C¿م �كتشفو� 
�ملبلغ،  هذ�  من  &هّم  &مر� 
قد   Bكا �لقمر   B& �هو 

�نشّق ��لتحم ثانية!!
فباهللا عليكم، &ين جند هذ� 
ما  كر|مت   ��ملا �حلو�|؟ 

�ملسلم  �ل�يطا�  هذ�  قا� 
عاِلم  َمن  تثّبت؟   B�b من
قا�  �لذ�  هذ�  �لفضا� 
 B& ميكنكم  &ال  �لك؟ 
هذ£  صحة  من  تتأكد�� 
ناسا  �كالة  من  �ملعلومة 
بني  تنشر�ها   B& قبل 
�لنا¥؟ لو &b��ّ| Bّ �لفضا� 
قد   Bكا �لقمر   B&  ��&|
 Bنشّق، فهل تر�هم ُيخفو�
هذ£ �حلقيقة؟ ملا�� ال جندها 
ملا�� صا|  &� مصد|؟   ¦
 B& �ملسلمني  بني  شائعا 
|b��ّ �لفضا� |&�� &B �لقمر 
يعر¯  ال  بينما  �نشّق  قد 
�لك &� CنساB ¦ �لغر�؟ 
 Bلو &فصح مسلم �آل ��ما
 ð لغر� عن هذ� �ألمر� ¦
 ��صا| ُ&ضحوكة �لقوj! ملا

نعرضه ملثل هذ�؟
 

�ملوضو� �خلامس: %نز�� 
�حلديد من �لسما3

كانت  �أل|¬   BC قلتم 
صا|   ð |ماbية،  كومة 
من  عليها  ينـز�  �حلديد 
�يستقر  �لعمالقة   jلنجو�
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�ختر�~  بعد  باطنها   ¦
مليوًنا   BC �قلتم  قشرִדا! 
حديد  طن   Bمليو  ٢  AC
من  �أل|¬   AC يصل 
�قلتم  سنويا!  �لنيا�� 
كل   B& للعلما�  ثبت  Cنه 
&ُنز�  �أل|¬   ¦ �حلديد 

!!jنز�ال من �لنجوC
فباهللا عليكم &B تذكر�� لنا 
عليكم  باهللا  �ذ�؟  مرجعا 
&ªـا�  لنا  تذكر��   B&
�ما  �لعلمـا�!  هؤال� 
�ل³   ËاÏأل� عنـا�ين 
تأّك�د��   çجـر�ها ح&

ِمن هـذ�؟

�ملوضو� �لسا��: 
َجْمع �لشمس ��لقمر

�لشمس  Lَْع   BّC قلتم 
حقيقة  &صبح  ��لقمر 
يتباعد  �لقمر   Bأل علمية، 
من  سم   ٣ مبعد�  عنا 
 ¦ سيدخله  �هذ�  �لسنة، 
�لشمس  جا�بية  نطا~ 
بد�ية  هذ�   B&� فستبتلعه، 

تدم< �لنظاj �لكو�.
�آلية  يتعا|¬ هذ� مع  &ال 
ْمُس  �لشَّ ﴿ال  �لكرمية: 
�ْلَقَمَر  ُتْدِ|َ�   Bْ&َ َلَها  َيْنَبِغي 
َ�ال �للَّْيُل َساِبُق �لنََّهاِ|َ�ُكلٌّ 
ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوUَ﴾ (يس 

(٤١
�لقمر  تباعد  لو   jË
تلتقمه  فهل  �أل|¬  عن 
 B& ميكن  &ال  �لشمس؟ 
&ين  Çخر؟  كوكب  يلتقمه 
 Gملعلوما� �ذ£  �ملصد| 

كلها؟
آلية  �لسابقة  �آلية   BC  ð
��لقمر)  �لشمس  (�Lع 
خسو¯  عن   Ëتتحد
Lَعها  يسبق  فهل  �لقمر، 
قيمة  �ما  �لقمر؟   ُ̄ خسو
�كر �خلسو¯ قبل Lعهما؟ 
حدثا  �خلسو¯  &ليس 
 B& طبيعيًّا؟ هل من �حلكمة

َتذكر �آليُة َحَدًثا عاbيا قبل 
حدË ُيدمِّر �لكوB؟

بعض  فهمتم  &نكم   {|&
�آلياG  �لقرÇنية ��ألحاbيث 
|حتم   ð خطًأ،  �لنبوية 
علمي  Cعجا�  عن   Bتبحثو
�ا، فتلّقفتم ما قيل لكم من 

غ< تثّبت.
تر�جعكم  تعلنو�   B& Çمل 
ال   çح �ألقو��  هذ£  عن 
�حلق  تشويه   ¦ تسا�و� 
ُيمنح  ال   çح� ��حلقيقة، 
فرصة   jإلسال� &عد�� 
ليما|سو� هو�يتهم ¦ تشويه 

هذ� �لدين �لعظـيم.
 

* إذا لم تعلم أين تذهب، فكل الطرق تفي بالغرض.

* عندما حتب عدوك، يحس بتفاهته.

* الصبر عند املصيبة.. إميان، وعند األكل.. قناعة،

وعند حفظ السر.. كتمان، ومن أجل الصداقة.. وفاء


