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االربعاء 8  سبتمبر 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

كان الصحابي اجلليل »خالد بن سعيد بن العاص«، أول قائد عقد له أبو بكر الصديق لواء فتح الشام، 
وأمره بأن يعس����كر بجيشه في تيماء ش����مالي احلجاز، وأوصاه بعدم البدء في القتال إال إذا قوتل، وكان 
اخلليف����ة احلصيف يقصد من وراء ذلك أن يكون جيش خالد عونا ومددا عند الضرورة، وأن يكون عينه 

على حتركات الروم ال أن يكون طليعة لفتح بالد الشام.
وحدث ما كان منه بد، فقد اش����تبك خالد بن سعيد مع الروم التي استنفرت بعض القبائل العربية من 
بهراء وكلب وخلم وجذام وغس����ان لقتال املس����لمني، ولم تكن قوات خالد تكفي لقتال الروم، فهزم هزمية 
قاس����ية في »مرج الصفر« واستش����هد ابنه في املعركة، ورجع مبن بقي معه إلى »ذي مروة« ينتظر قرار 

اخلليفة.
ومل����ا وصلت أنباء الهزمي����ة إلى اخلليفة أبي بكر الصديق أهم����ه األمر، وجمع كبار 

الصحابة لتبادل الرأي واملش����ورة، واس����تقر الرأي على دفع العدوان، ورد الروم 
الذين قد يغرهم هذا النصر املفاجئ فيهددون أمن الدولة التي بدأت تس����تعيد 

أنفاس����ها بعد قضائها على حروب الردة، وتوالي أنباء النصر الذي حتقق 
في جبهة العراق.

جه����ز اخلليفة الصديق أربعة جيوش عس����كرية، واختار لها أكفأ 
قواده، وأكثرهم مرانا باحلرب ومترس����ا بالقتال، وحدد لكل جيش 

مهمته التي سيقوم بها.
وكان الصديق كلما خرج لتوديع جيش من اجليوش األربعة 
يوصي قائده بوصايا جامعة، تبني س����لوك الفاحتني املس����لمني 
وأخالقهم في التعامل مع أهالي البالد القادمني إليها. وأقتطف 
من وصية الصديق ليزيد بن أبي سفيان هذه الكلمات: »وإني 
موصيكم بعشر كلمات فاحفظوهن: ال تقتلوا شيخا فانيا وال 
صبيا صغيرا وال امرأة، وال تهدموا بيتا وال بيعة، وال تقطعوا 
شجرا مثمرا، وال تعقروا بهيمة إال ألكل، وال حترقوا نخال وال 

تغرقوه، وال تعص، وال جتنب…«.
وكان مجموع تلك القوات نحو 24 ألف مقاتل، وقد جنحت 
تلك اجليوش في التوغل في جنوبي الش����ام، واشتبكت في 
مناوشات صغيرة مع الروم، واضطر قيصرهم إلى حشد ما 
ميلك من قوات وعتاد حتى يدفع جيوش املسلمني التي أقبلت، 
وال هم لها سوى فتح تلك البالد ونشر العدل واملساواة فيها، 
وملا رأى املسلمون ما يحشده الروم من قوات ضخمة أرسلوا إلى 

الصديق يخبرونه بحالهم ويطلبون منه املدد، فأمدهم بعكرمة 
بن أبي جهل ومن معه من الرجال، وكان الصديق قد استبقاهم 

في املدينة حتسبا ألي طارئ أو مفاجأة حتدث في أثناء الفتح، 
غير أن جبهة القتال لم يحدث فيها تغيير، ولم يغير املدد ش����يئا 

مما يجري، وجتمد املوقف دون قتال يحسم املوقف في الوقت الذي 
كان فيه خالد بن الوليد في جبهة العراق ينتقل من نصر إلى نصر، 

واألبص����ار متعلقة مبا يحققه من ظفر ال تكاد تصدق أن تتهاوى قوة 
الفرس أمام ضربات خالد حتى سقطت احليرة في يديه.

االستعانة بخالد بن الوليد

وعزم الصديق على بث روح جديدة تعودت الفوز والظفر، ومش����ى النصر في 
ركابها كأنه قدرها احملتوم، ولم يكن غير خالد من ميكنه تغيير األوضاع، وإثارة الهمم، 

ووض����ع اخلطط التي تأتي بالنصر، وكان الصديق أكثر الن����اس ثقة في كفاءة خالد وقدرته 
العس����كرية، فأطلق كلمته الس����ائرة التي رددتها كتب التاريخ: »واهلل ألنس����ني الروم وساوس الشيطان 

بخالد بن الوليد«.
وبع����ث الصديق إلى خالد بأن يقدم إلى الش����ام ومعه نصف قواته الت����ي كانت معه في العراق، حتى 
يلتقي بأبي عبيدة بن اجلراح ومن معه، ويتس����لم القيادة العامة للجيوش كلها، وفي الوقت نفسه كتب 
الصديق إلى أبي عبيدة يخبره مبا أقدم عليه، وجاء في كتابه: »فإني قد وليت خالدا قتال الروم بالش����ام، 
فال تخالفه، واسمع له وأطع أمره، فإني قد وليته عليك، وأنا أعلم أنك خير منه، ولكن ظننت أن له فطنة 

في احلرب ليست لك، أراد اهلل بنا وبك سبل الرشاد والسالم عليك ورحمة اهلل«.
امتثل خالد بن الوليد ألوامر اخلليفة، وخرج من احليرة بالعراق في تسعة آالف جندي، فسار شماال 
ثم عرج حتى اجتاز صحراء السماوة في واحدة من أجرأ املغامرات العسكرية في التاريخ، وأعظمها خطرا، 
حيث قطع أكثر من ألف كيلومتر في ثمانية عش����ر يوما في صحراء مهلكة حتى نزل بجيش����ه أمام الباب 

الشرقي لدمشق، ثم سار حتى أتى أبا عبيدة باجلابية، فالتقيا ومضيا بجيشهما إلى »بصرى«.
جتمعت اجليوش كلها حتت قيادة خالد بن الوليد، وحاصر بصرى حصارا شديدا واضطرت إلى طلب 
الصلح ودفع اجلزية، فأجابها خالد إلى الصلح وفتحها اهلل على املس����لمني، فكانت أول مدينة فتحت من 
الشام صلحا على أن يؤمنوا على دمائهم وأموالهم وأوالدهم، نظير اجلزية التي سيدفعونها.

بعد سقوط بصرى استنفر هرقل قواته، وأدرك أن األمر جد ال هذر فيه، وأن مستقبل 
الشام بات في خطر ما لم يواجه املسلمون بكل ما ميلك من قوة وعتاد، حتى تسلم 
الشام وتعود طيعة حتت إمرته، فحشد العديد من القوات الضخمة، وبعث بها 
إلى بصرى حيث شرحبيل بن حسنة في قواته احملدودة، وفي الوقت نفسه 
جهز جيش����ا ضخما، ووجهه إلى أجنادين من جنوب فلسطني، وانضم 

إليه نصارى العرب والشام.
جتمعت اجليوش اإلسالمية مرة أخرى عند أجنادين.

وتهيأ جيش الروم للقتال، وجع����ل قادته الرجالة في املقدمة، 
يليهم اخليل، واصطف اجلي����ش في كتائب، ومد صفوفهم حتى 

بلغ كل صف نحو ألف مقاتل.

اشتعال المعركة 

أمر خالد بن الوليد جنوده بالتقدم حتى يقتربوا من جيش 
الروم، وأقبل على كل جمع من جيشه يقول لهم: »اتقوا اهلل عباد 
اهلل، قاتلوا في اهلل من كفر باهلل وال تنكصوا على أعقابكم، 
وال تهنوا من عدوكم، ولكن أقدموا كإقدام األسد وأنتم أحرار 
كرام، فقد أبيتم الدنيا واستوجبتم على اهلل ثواب اآلخرة، 
وال يهولكم ما ترون من كثرتهم فإن اهلل منزل عليهم رجزه 

وعقابه، ثم قال: أيها الناس إذا أنا حملت فاحملوا«.
أعجب الروم بكثرتهم وغرتهم قوتهم وعتادهم فبادروا 
بالهجوم على امليمنة، حيث يقف معاذ بن جبل، فثبت املسلمون 
ولم يتزحزح أحد، فأعادوا الكرة على امليسرة فلم تكن أقل ثباتا 
وصبرا من امليمنة في حتمل الهجمة الشرسة وردها، فعادوا 
ميطرون املس����لمني بنبالهم، فتنادى قادة املسلمني طالبني من 
خالد أن يأمرهم بالهجوم، حتى ال يظن الروم باملسلمني ضعفا 
ووهنا ويعاودون الهجوم عليهم مرة أخرى، فأقبل خالد على خيل 
املسلمني، وقال: »احملوا رحمكم اهلل على اسم اهلل« فحملوا حملة 
صادق����ة زلزلزت األرض من حتت أقدام عدوهم، وانطلق الفرس����ان 
واملشاة ميزقون صفوف العدو فاضطربت جموعهم واختلت قواهم.

فلم����ا رأى القبقالر قائد الروم أن األمر خرج م����ن يده، وأن الهزمية 
واقع����ة ال محالة بجنوده قال ملن حوله: لفوا رأس����ي بثوب، فلما تعجبوا 
م����ن طلبه قال: يوم البئيس ال أحب أن أراه ما رأيت في الدنيا يوما أش����د من 
هذا، وما لبث أن حز املس����لمون رأس����ه وهو ملفوف بثوبه، فانهارت قوى الروم، 

واستسلمت للهزمية.
وفي هذه املعركة أبلى املس����لمون بالء حس����نا، وضربوا أروع األمثلة في طلب الشهادة، 
وإظهار روح اجلهاد والصبر عند اللقاء، وبرز في هذا اليوم من املس����لمني »ضرار بن األزور«، وكان يوما 
مش����هودا له، وبلغ جملة ما قتله من فرسان الروم ثالثني فارس����ا، وقتلت »أم حكيم« الصحابية اجلليلة 

أربعة من الروم بعمود خيمتها.
وبلغ قتلى الروم في هذه املعركة أعدادا هائلة جتاوزت اآلالف، واستشهد من املسلمني 450 شهيدا.

وبعد أن انقشع غبار املعركة وحتقق النصر، بعث خالد بن الوليد برسالة إلى اخلليفة أبي بكر الصديق 
يبشره بالنصر وما أفاء اهلل عليهم من الظفر والغنيمة.

الليالي العشر
بعض الناس يحيون ليلة الس��ابع والعش��رين من 
رمض��ان فقط بالص��الة والعبادة، فهل ه��ذا موافق 

للصواب؟
ال، ليس موافقا للصواب، فإن ليلة القدر تنتقل، 
فقد تكون ليلة س����بعة وعش����رين، وقد تكون في 
غيرها، كما ت����دل عليه األحاديث الكثيرة في ذلك، 
فقد ثبت عن النبي ژ انه ذات عام أري ليلة القدر، 
وكان ذلك ليلة إحدى وعشرين، ثم إن القيام ينبغي 
أال يخصه اإلنسان بليلة يرجو أن تكون هي ليلة 
الق����در وال يقني عنده فيها، ل����ذا كان االجتهاد في 
العشر األواخر كلها هو الصحيح، واملوافق لهدي 
النبي ژ فالذي ينبغي على املؤمن احلازم هو ان 
يجتهد في هذه األيام العش����ر في ليالي هذه األيام 

العشر كلها حتى ال يفوته األجر.

شروط االعتكاف
هل لالعتكاف أركان وشروط محددة؟

االعتكاف ركنه لزوم املسجد لطاعة اهلل عز وجل 
تعبدا له وتفرغا لعبادته، أما شروطه: فهي شروط 
بقية العبادات، ومنها: اإلسالم، والعقل، ويصح من 
غير البالغ، ويصح من الذكر واألنثى، ويصح بال 

صوم ويصح في كل مسجد.

السرعة في التراويح
ما حكم الس��رعة في أداء التراويح من قبل بعض 

األئمة؟
هذا من اخلطأ، فاإلسراع في أداء الصالة بحيث ال 
يتمكن الناس من الطمأنينة، ويلحق به من وراءه 
من كبار السن والضعفاء واملرضى ونحوهم املشقة، 
أمر غير مرغوب، لذا من كان إماما فعليه أن يتبع 

األفضل شرعا للمأمونني.

اإلطالة
ه��ل املش��روع ف��ي ص��الة التراوي��ح اإلطالة أم 

التخفيف؟
األصل فيها اإلطال����ة، فالنبي ژ قام بأصحابه 
حتى ذهب ثلث الليل، وفي ليلة ثانية حتى ذهب 
شطر الليل، وفي ليلة ثالثة حتى تخوفوا الفالح � 

أي السحور. أخرجه أحمد وأهل السنن.

اللولب
ما احلك��م بالنس��بة لوضع اللول��ب للصائمة في 

النهار؟
ال ب����أس به، فاللولب ونحوه في الرحم، ومثله 
ما يدخل مجرى البول للذكر أو األنثى، من منظار 
أو مادة ظليلة لألشعة، أو محلول لغسل املثانة ال 

يؤثر على الصيام.

أنبوب الشرايين
ه��ل يؤثر عل��ى الصيام إدخال أنب��وب دقيق في 
الش��رايني للتصوير، أو عالج أوعي��ة القلب، أو غيره 

من األعضاء؟
ال يؤثر، بش����رط عدم وضع م����واد دهنية على 
األنابيب في حال إدخالها عبر الفم، ومثل ذلك إدخال 
منظار من خالل جدار البطن لفحص األحشاء، أو 
إجراء عملية جراحية عليها، ومثلها منظار املعدة 
إذا لم يصاحبه إدخال س����وائل )محاليل( أو مواد 

أخرى.

أخذ عينة
قد تستدعي احلاجة ألخذ عينات من الكبد أو غيره 

من األعضاء، فهل يفسد ذلك الصيام؟
ال يفس����د الصيام، ما لم تكن مصحوبة بإعطاء 

محاليل أو مواد دهنية عبر الفم.

التحاليل
أخذ عينة دم للتحاليل، هل يفسد الصوم؟

إذا كان الدم يس����يرا عرفا فال يجب قضاء ذلك 
اليوم، وإن كان ما أخذ كثيرا عرفا فالقضاء أولى، 

خروجا من اخلالف، وأخذا باالحتياط.

نصاب المال
كيف ميك��ن ان نعرف النصاب ف��ي املال إلخراج 

الزكاة؟
ُينظر ابتداء الى س����عر الذهب في السوق، مبا 
يعادل 85 جرام ذهب، فعلى س����بيل املثال لو كان 
وزن 85 ج����رام الذهب في وقت الزكاة يعادل 500 
دينار، فمن كان عنده هذا املبلغ أو أكثر، وحتققت 
فيه شروط اخراج الزكاة األخرى وجب عليه اخراج 

الزكاة.

فتوحات 
إسالمية

ه����ي ام جميل بنت ح����رب بن أمية زوجة أبي له����ب، واخت ابي 
سفيان، حمالة احلطب، اسمها العوراء، سميت بذلك النها كانت غاية 

في اجلمال، لكن فعلها لم يكن كذلك.
كانت تؤذي رسول اهلل ژ بلسانها وبفعلها، فمن ايذائها لرسول 
اهلل ژ بلس����انها ما رواه احلاكم، عن اسماء بنت ابي بكر رضي اهلل 
عنها قالت: ملا نزلت: )تبت يدا أبي لهب وتب( اقبلت العوراء ام جميل 
بنت ح����رب ولها ولولة، وفي يدها فهر )حج����ر( وهي تقول: مذمما 

ودينه قلينا وامره أبينا  عصينا 
 ÿ والنبي ژ جالس في املسجد، ومعه أبوبكر، فلما رآها أبوبكر

قال: يا رسول اهلل، قد أقبلت، وأنا أخاف ان تراك.
فقال رسول اهلل ژ: »انها لن تراني«.

وقرأ ژ قرآنا، فاعتصم به كما قال، وقرأ: )واذا قرأت القرآن جعلنا 
بينك وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجابا مستورا � االسراء: 45(.

فوقفت على أبي بكر ÿ، ولم تر رس����ول اهلل ژ، فقالت: يا أبا 
بكر، اين صاحبك؟ اني اخبرت ان صاحبك هجاني، واهلل لو وجدته 

لضربته بهذا احلجر واهلل اني لشاعرة.
فلما انصرفت قال ابوبكر ÿ: يا رسول اهلل اما رأتك؟ فقال ژ: 

»ما رأتني لقد أخذ اهلل بصرها عني« )رواه احلاكم(.
وفي صحيح البخاري، عن ابي هريرة ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: 
»اال تعجبون كيف يصرف اهلل عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون 

مذمما ويلعنون مذمما، وانا محمد«.
واما ايذاؤها لرسول اهلل ژ بفعلها فقد كانت اللعينة حتمل الشوك 
وتطرحه على طريق رسول اهلل ژ، ولذلك سماها اهلل عز وجل حمالة 
احلطب. قال تعالى: )تبت يدا ابي لهب( اي: خس����رت وخابت وضل 

عمله وسعيه، )وتب( اي: وقد تب حتقق خسارته وهالكه.
وقوله تعالى: )سيصلى نارا ذات لهب( اي: ذات شرر ولهب واحراق 
ش����ديد. )وامرأته حمالة احلطب( وكانت زوجته من س����ادات نساء 
قريش، وهي »ام جميل« واس����مها: »أروى بنت حرب بن أمية« وهي 
اخت ابي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، 
فلهذا تكون يوم القيامة عون����ا عليه في عذابه في نار جهنم، ولهذا 
قال تعالى: )حمالة احلطب في جيدها حبل من مس����د( يعني: حتمل 
احلطب فتلقي على زوجها لي����زداد على ما هو فيه، هي مهيأة لذلك 
مس����تعدة له )في جيدها حبل من مسد( قال مجاهد: من مسد النار، 
وعن مجاهد وعكرمة )حمالة احلطب( كانت متشي بالنميمة »واختاره 
ابن جرير«، وقال ابن عباس والضحاك: كانت تضع الشوك في طريق 
رسول اهلل ژ وقال سعيد بن املسيب: كانت لها قالدة فاخرة، فقالت: 
النفقنها في عداوة محمد، فأعقبها اهلل منها حبال في جيدها من مسد 
النار، واملس����د الليف، وقيل: هو قالدة من نار طولها سبعون ذراعا، 
قال اجلوهري: املسد: الليف، واملسد ايضا: حبل من ليف او خوص، 

وقال مجاهد: حبل من مسد اي: طوق من حديد.
قال ابن كثي����ر: وقد قال بعض اهل العلم ف����ي قوله تعالى: )في 
جيدها حبل من مسد( اي: في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به الى 

شفيرها، ثم ترمى الى اسفلها، ثم التزال كذلك دائما.

كبشة بنت معن بن عاصم األنصارية أم جميل زوجة أبي لهب

البتاني أعظم علماء عصره

زوج ابي قيس بن األسلت من صاحلي 
األنصار باملدينة املنورة.

لها قصة كانت تشريعا عظيما بدد جهل 
اجلاهلية، وانار الظالم الذي جاءت به عصور 

اجلاهلية.
وفي قصة كبشة وزوجها ابي قيس بن 
االس���لت واحدة من جمال تشريع االسالم 
وعظمة ما جاء به من نور بعد ظالم، ومن 
تكرمي وكرام���ة للمرأة بعد حرمان وذلة ال 

يقره عقل.
فقال له راهب منهم: يا ابا قيس ان كنت 
تريد دين احلنيفية فهو من حيث خرجت 

وهو دين ابراهيم.
كان يذكر صفة النبي ژ، وانه يهاجر 
الى املدينة، وشهد وقعة بعاث قبل الهجرة 
بخمس س���نني فلم قدم النبي ژ جاء اليه 
فقال االم تدعو؟ فذكر له الرسول ژ شرائع 

االسالم فقال: »ما أحسن هذا وأجمله«.
وملا خرج من عند رسول اهلل ژ لقيه 
املنافق عبداهلل بن ابي بن سلول فقال له: 
يا ابا قيس لقد خرجت من حزينا كل مالذ، 

تارة تخالف قريشا وتارة تتبع محمدا.
فقال ابوقيس: ال جرم التبعنه الى آخر 

الناس.
عاشت كبش���ة مع زوجها على السراء 
والضراء، وقفت الى جواره كزوجة مخلصة 
فاضلة رغم انها لم تكن اول زوجة البي قيس، 
فلقد تزوج قبلها مرات ولكن لم ينجب منهن 
اال ولدا ولم يكد ابنه يبلغ سن احللم حتى 
ماتت زوجته هذه ام ابنه وبعد ان ماتت ام 

الصبي تزوج ابوقيس من كبشة.
وحاول اه���ل زوجته االولى ان يأخذوا 
الفت���ى يتربى بينهم ولكن ابا قيس رفض 
ذلك وأصر على ابقائه معهم فوافق القوم 
شريطة ان حتسن كبشة زوجته اجلديدة 

معاملته فتعامله كأحد ابنائها.
فقال ابوقيس: ان زوجتي كبشة تتمنى 
ان يكون لها ولد مثله وستنزله من نفسها 
مبنزلة الولد وحتس���ن معاملته وتربيته، 

وافق القوم وعاد الفتى الى دار ابيه.
لك���ي تكمل رحل���ة العمر في س���كينة 
واطمئنان � واالمران الل���ذان حرما عليها 

مبجرد إلقاء الثوب هما:
1 - حرمانها من امليراث، فال يكون لها 

نصيب في اي مال تركه زوجها.
2 - واالمر الثاني اال تتزوج وتظل حبيسة 
ال يسمح لها اهل بيت زوجها باخلروج او 
الزواج اال بأمرهم فهم احق بزواجها اذا رغب 
احدهم في ذلك وان شاؤوا زوجوها فهم احق 

بها من نفسها � كأنها استعبدت.
صارت كبشة حبيسة البيت ال يسمح 
لها اهل زوجها باخلروج مما جعلها تعيش 
في حزن شديد وتش���عر بأنها واحدة من 
س���بايا غزوهم او عبدة اشتروها تود لو 

اعتقوها.
س���جدت كبشة هلل س���بحانه وتعالى 
وجعلت تصلي وتستعني بالصبر والصالة 
حتى يجعل اهلل له���ا مخرجا وفرجا، وقد 
ايقنت متاما ان اهلل خير حافظ وهو ارحم 
الراحمني ايقنت ان اهلل البد ناصرها على 
جهل قوم زوجها واستعبادهم فهي مسلمة 
موحدة واسالمها س���يجد حال حملنتها ان 

شاء اهلل.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

السعيرهم في 

معركة أجنادين

الصدّيق: »واهلل ألُنسينّ الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد«

ه���و عبداهلل محمد بن جابر بن س���نان الرق���ي احلراني، 
املعروف باس���م س���نان الرقي احلراني، ولد في بتان بحران 
عام 240ه� - 854م وتوفي بالقرب من سامراء في العراق عام 

317ه� - 929م.
والبتاني من علماء املسلمني الذين ساهموا في تطور العلوم 
اإلنسانية، فهو أول من عمل اجلداول الرياضية لنظير املماس، 
وه���و على حد قول قدري حافظ طوقان في كتابه »اخلالدون 
العرب« ان البتاني من عباقرة العالم الذين وضعوا نظريات 
هام���ة وأضافوا بحوثا مبتكرة في الفل���ك واجلبر واملثلثات، 
ونظرة الى مؤلفاته واألزياج التي عملها تبني خصب القريحة 

وترسم صورة عن عقليته اجلبارة. 
كان البتاني من أبرز علماء القرن العاش���ر الذين أس���دوا 
خدمات الى العلوم. اشتهر برصد الكواكب واألجرام السماوية 
وعلى الرغم من عدم وجود آالت دقيقة كالتي نستعملها اآلن، 
فقد متكن من اجراء أرصاد التزال محل دهشة العلماء ومحط 
اعجابهم وسماه بعض الباحثني بطليموس العرب، وقال عنه 

سارطون انه من أعظم علماء عصره وأنبغ علماء العرب في 
الفل���ك والرياضيات وبلغ اعجاب العالم الفرنس���ي »ال الند« 
بأبحاث البتاني ومآثره لدرجة جعلته يقول: »ان البتاني من 
العشرين فلكيا املشهورين في العالم كله«. وللبتاني أرصاد 
جليلة للكسوف واخلسوف، اعتمد عليها دنثورن سنة 1749، 
في حتديد تس���ارع القمر في حركته خالل ق���رن من الزمن، 
ووضع البتان������ي كتبا عديدة في الفلك واجلغرافيا وتعديل 

الكواكب.
ولعل زيجه املعروف باسم »الزيج العابي« من 

أهم مؤلفاته، ويعد من أصح األزياج، وفيه أثبت 
جداول تتعلق بحركات األجرام التي هي من 

اكتش���افاته اخلاصة، ويعتبر البتاني ان 
علم الفلك من العلوم السامية املفيدة، اذ 
ميكن بوساطته ان يقف اإلنسان على 
أشياء هو في حاجة اليها والى معرفتها 

واستغاللها ملا يعود عليه بالنفع.

الداعية راشد العليمي




