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رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

وقعت تلك املعركة في العراق ما بن قوات املسلمن بقيادة والقوات الساسانية ومعها جموع من 
قبائل العرب النصارى. وتقع عن التمر غربي األنبار وهي منطقة أسسها الفرس حلماية حدودهم. 
فبعد س����قوط احليرة على يد خالد بن الوليد عام 363م توجه إلى احلامية الفارسية الكبيرة التي 
كانت في عن التمر الواقعة على الطريق إلى دومة اجلندل، وكان يقطنها العرب النصارى املوالون 
للفرس. وكانت احلامية مؤلفة من قسمن األول فارسي حتت قيادة القائد الفارسي مهران بن بهرام 
والثاني عربي من قبائل النمر وتغلب وإياد بقيادة عقة بن أبي عقة. وقد متيزت هذه املعركة الغريبة 

بسرعة انتهائها، حيث الذ العرب النصارى بالفرار قبل أن تبدأ املعركة فعليا.
ويب����دو أن عقة هذا كان مغرورا ومتعجرفا وأن الرغبة متلكته حليازة الفخر واملجد باالنتصار 

على املس����لمن هو وحده، فقد طلب من القائد الفارس����ي »مهران« أن يخلي الساحة ليقاتل هو 
املسلمن وحده دون مساعدة من الفرس، وقال له: »إن العرب أعلم بقتال العرب، فدعنا 

وخالدا«، وقد علم ما حقق خالد من انتصارات قبل ذلك.
وعندما س����مع »مهران« هذا الكالم من »عقة« قال له: »صدقت لعمري ألنتم 

أعل����م بقتال العرب، وإنكم مثلنا في قت����ال العجم، دونكموهم، وإن احتجتم 
إلينا أعناكم«. وكان »مهران« قد أراد جتنب قتال املس����لمن لعلمه أنهم ال 

يقهرون بعد انتصاراتهم املتالحقة في العراق في ذلك الوقت. وقد انتقد 
ق����ادة الفرس ذلك األمر من »مهران« واس����تنكروا قوله ل�� »عقة«، فقال  
مهران:  دعوني فإني ما أردت إال اخلير لكم والش����ر لهم، إنه قد جاءكم 
م����ن قتل ملوككم وفل حدكم فاتقيته بهم، فإن غلبوا خالدا فهو لكم، 
وإن غلب����وا قاتلنا خالدا وقد ضعفوا ونحن أقوي����اء، فاعترفوا له 

بفضل الرأي عليهم . 
خ����رج »عقة« املغرور ومن معه م����ن العرب املتنصرة من عن 
التمر للصدام مع املسلمن، وأوغل في الصحراء غرورا منه ملبادرة 
املسلمن بالهجوم، ووصل إلى منطقة »الكرخ« وعبأ قواته، ووصل 
املسلمون إلى أرض املعركة وعبأ »خالد« اجليش بسرعة، واستعد 

للقتال.
ولم يك����ن »خالد« قد رأى »عقة« من قب����ل، ونظر إليه نظرة 
الفاح����ص اخلبير بنفوس احملاربن، فعلم أن هذا الرجل ش����ديد 
الغرور، فقرر القيام بحيلة بارعة شجاعة، جريئة في الوقت نفسه، 
وهى خطف القائد »عقة« نفس����ه في عملية فدائية أشبه ما تكون 
بعمليات الصاعقة، فانتخب مجموعة خاصة من أبطال املسلمن، 

وأطلعهم على الفكرة اجلريئة.
وكانت اخلطة تقضي بأن يبدأ جناحا جيش املسلمن باملناوشات 

البسيطة دون شن هجوم كبير لشغل الطرفن املقابلن من جيش العرب 
النصارى، بينما بقي القلب في سكون حتى يعطي خالد إشارته بشن 

الهجوم. وهذا ما جعل »عقة« يستغرب من تأخر قلب جيش املسلمن 
عن الهجوم، وكان خالد ومرافقوه في مقدمة اجليش.

ولك����ن ما حدث في اللحظات التالية هو أن اجلنود اندهش����وا من هذه 
املجموعة الصغيرة التي تهجم عليهم وهم عش����رات اآلالف، ولم يفيقوا من 

هول الصدمة إال و»خالد« قد أسر »عقة« وحمله بن يديه كالطفل الصغير وعاد 
به إلى صفوف املسلمن، وعندها جتمدت الدماء في عروق العرب املتنصرة، وركبهم 

الفزع الشديد، ففروا من أرض املعركة دون أن يسلوا سيفا واحدا.

 فتح بالد السند
في خالفة الوليد بن عبدامللك بن مروان أرسل ملك جزيرة الياقوت )سرنديب، سيالن( سفينة 

إلى احلجاج بن يوسف الثقفي أمير العراقن، محملة بالتحف والهدايا من الدر والياقوت 
واجلواهر الثمينة والعبيد، مع نسوة ولدن في بالده مسلمات ومات آباؤهن، وكانوا جتارا، فأراد 
التقرب بهن إلى قطب العالم آنذاك ومحوره اخلليفة األموي، حيث أرسل إلى دار اخلالفة بدمشق 
باإلضافة إلى ما سبق حتفا وطرائف ال مثيل لها، كما كان هدف النساء املسلمات زيارة الكعبة 

املشرفة، وهبت رياح عاتية فقذفت بالسفينة إلى سواحل )الديبل( – بلدة على ساحل ماء 
السند تبعد 50 كم جنوب شرق )كراتشي( – حيث كان يقطنها مجموعة من القراصنة فهاجموا 

السفينة، وقتلوا بعض ركابها وبحارتها، وأخذوا الباقن من النساء والرجال واألطفال أسرى، كما 
سلبوا جميع التحف واألموال، فصاحت امرأة من بن األسرى: يا حجاج يا حجاج أغثني أغثني، 
وفر بعض الناس والتجار من الذين كانوا على منت السفينة، وجاء بعضهم إلى احلجاج وذكروا 

له ما حدث، مع استغاثة تلك املرأة به فقال: لبيك لبيك. 

فكتب احلجاج إلى داهر بن صصة ملك الس���ند بإرجاع النس���اء والتحف إلى دار اخلالفة، فرد 
عليه داهر: إن هذه الطائفة مجموعة من اللصوص واخلارجن عن س���لطتنا، وهم أشرار أقوياء، ال 

يستطيع أحد مالحقتهم والتغلب عليهم.
فكتب احلجاج رسالة إلى اخلليفة يطلب فيها اإلذن بغزو السند والهند، ولكن الوليد لم يأذن له 
فكرر احلجاج طلبه حتى وافق اخلليفة، فأرس���ل احلجاج عبداهلل بن نبهان السلمي لفتح 
الديبل فاستشهد، ثم أرسل بديل بن طهفة البجلي بثالثة آالف فاستشهد، فحزن احلجاج 
حتى قال ملؤذنه: يا مؤذن اذكر اسم بديل كلما أقمت األذان، ألتذكره وآخذ بثأره. 
واستأذن احلجاج اخلليفة في إرسال جيش كبير ومنظم لغزو السند فوافق، 
فعن احلجاج محمد بن القاس���م الثقفي الذي كان عمره آنذاك س���بعة عشر 
عاما، وطلب من اخلليفة ستة آالف مقاتل من أشراف الشام وأبنائهم فجاءه 
الع���دد الذي طلبه.  ووصى احلجاج محمد بن القاس���م قائال: اخرج عن 
طريق شيراز، واطو املنازل واحدا تلو اآلخر، حتى يأخذ منك الغضب 
مأخذا شديدا.  وجهز احلجاج اجليش بكل ما احتاج إليه حتى اخليوط 
والقطن احمللوج، وس���ّير محمد بن القاس���م، وأمره أن يقيم مبدينة 
شيراز من أرض فارس كي يلتحق به جند الشام والعراق، فتحرك، 

فلما وصل شيراز عسكر بظاهرها.
وأم���ر احلجاج بجمع ما هو موجود من املنجنيقات والس���هام 
والرماح ووضعها في السفن احلربية، وعن عليها قائدين من خيرة 
القواد، وكتب إلى محمد بن القاس���م أن ينتظر وصول السفن إلى 
الديبل، وبعد استكمال االستعدادات في شيراز ووصول ستة آالف 
فارس وثالث���ة آالف بعير حلمل األثقال والعتاد انطلق محمد بن 
القاسم ومعه اثنا عشر ألف مقاتل إلى الشرق حتى وصل مكران، 
فأقام بها أياما، ثم توجه منها إلى فنزبور، ثم إلى أرمائيل، وهناك 

وصلت السفن. 
ونزل ابن القاس���م بعد ذلك في سواد الديبل، وحفر اخلنادق، 
ورفع الرايات واألعالم، ونصب املنجنيقات، ونصب منجنيقا يعرف 
بالعروس كان يعمل لتشغيله خمسمائة رجل، وكان في وسط الديبل 
معبد كبير لألصنام تتوسطه قبة عالية ترفرف عليها راية خضراء، 
وكان ارتفاع املعبد أربعن ذراعا وسعة القبة أربعن ذراعا وارتفاع الراية 
مثلها وكان للراية أربعة ألسن تتطاير في الهواء، ودعا ابن القاسم أمير 
جند منجنيق العروس وقال له: إذا أمكنك أن تكسر رأس معبد األصنام 

هذا وعمود الراية التي ترفرف فوقه أعطيتك عشرة آالف درهم. 
وفي اليوم احملدد للقتال بدأ أمي���ر املنجنيق الرمي، وطارت راية املعبد 
وبعض قاعدته، ثم رمى احلجر الثاني فأصاب قبة املعبد فانهارت متاما، وفي 
احلجر الثالث أصبح أنقاضا مع األرض سواء، ثم قرعت الطبول في الديبل، وبدأ 
هجوم اجليش هجمة واحدة، وثلم املنجنيق سور الديبل فوصل املجاهدون إلى أعلى 
الس���ور وأبراجه، ثم فتح أهل الديبل أبواب مدينتهم وطلبوا األمان، فدخلها ابن القاس���م 
واس���تباحها ثالثة أيام، وتوجه إلى السجن الذي ضم األسرى املسلمن فحررهم ووضع بدال عنهم 

مجموعة من قراصنة الديبل.
ثم توجه ابن القاسم إلى فتح نيرون – وموقعها اآلن حيدر آباد – عبر مياه السند في ستة أيام، 
وحينما وصلها أرسل حاكمها رسولن محملن بالغذاء واألعالف، وفتح البن القاسم باب املدينة، وأخذ 
يبيع ويش���تري البضائع مع جيش املسلمن، ودخل ابن القاسم املدينة، وهدم معبد األوثان، وبنى 
مكانه مسجدا، ثم سار إلى حصن سيوستان املدينة احملصنة املرتفعة، وأراد أهل املدينة األمان ولكن 
حاكم املدينة رفض بش���دة واستعد للحرب، ونصب ابن القاسم املنجنيقات وبدأ احلصار، وحينما 

تيقن حاكم املدينة من الهزمية وضاق ذرعا باحلصار فر ليال ففتحت املدينة أبوابها.

المرأة العاجزة
توجد لدينا امرأة كبيرة السن ال تستطيع الصيام 

فما احلكم؟
إذا عجز املكلف عن الصيام بس���بب املرض او 
لكبر السن فال حرج في ان يفطر، وفي هذه احلالة 
على هذه املرأة ان تطعم عن كل يوم مسكينا، قال 
تعالى: )وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكن 
� البقرة: 184( ومقدار الطعام هو نصف صاع اي 
ما يعادل كيلو ونصف من أرز أو بر ويوزع على 

الفقراء واملساكن.

اختالف المطالع
كل عصر حتدث بلبلة حول شهر رمضان املبارك 
في بدايته فيختلف املسلمون بني متقدم ومتأخر، ما 

احلل لذلك؟
األمر واس���ع بحمد اهلل، فلكل أهل بلد رؤيتهم 
كم���ا ثبت ذلك عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ملا 
قدم عليه كريب من الش���ام في املدينة س���أله ابن 
عباس مَب صام معاوية ÿ وأهل الش���ام؟ فقال 
له كريب: »قد رآه الناس باجلمعة وصام معاوية 
وصام الناس«، فقال ابن عباس: »نحن رأيناه يوم 
السبت فالنزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه«، 
فرأى ان الشام بعيد وانه ال تلزم أهل املدينة رؤية 
الشام، وبهذا قال جماعة من أهل العلم ورأوا ان لكل 
بلد رؤيته فإذا ثبتت في اململكة العربية السعودية 
مثال وصام برؤيتهم أهل الش���ام ومصر وغيرهم 
فحسن، لعموم األحاديث، وان لم يصوموا وتراءوا 
الهالل وصاموا برؤيتهم فال بأس، وقد صدر قرار 
من مجلس هيئة كبار العلماء في اململكة العربية 
الس���عودية بأن لكل أهل بلد رؤيتهم، حلديث ابن 

عباس املذكور وما جاء في معناه.

االمتحانات
هل يج��وز للطالب ف��ي الثانوي��ة او اجلامعة ان 
يفطروا في رمضان بس��بب اداء االمتحانات؟ وماذا 

يفعل من أفطر بعض األيام؟
ال يجوز للمكلف البالغ العاقل ان يفطر في نهار 
رمضان دون عذر كسفر او مرض ونحوه، فالصيام 
فريضة افترضها اهلل عز وجل على كل املس���لمن 
واملسلمات، وأداء االمتحانات او حضور الدروس 
واحملاضرات سواء في املدرسة او اجلامعة او الكلية 

ال يبيح للمكلف االفطار.
ق���ال تعالى: )يا أيها الذي���ن آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون(. 
وحديث بني اإلسالم على خمس، وذكر منها النبي 
ژ صوم رمضان كما في حديث البخاري، وعّد اإلمام 
الذهبي في كتابه من الكبائر حيث يقول الكبيرة 

العاشرة افطار رمضان بال عذر وال رخصة.
ويقول الذهبي: وعند املؤمنن مقرر ان من ترك 
صوم ش���هر رمضان بال مرض وال غرض آته شر 
من الزاني واملكاس، ومدمن اخلمر، بل يشكون في 
اسالمه، ويظنون به الزندقة واالنحالل، وعلى من 
أفطر في رمضان ان يتوب الى اهلل تعالى وال يرجع 
الى ذلك مرة اخرى، ويكثر من االستغفار واإلنابة 

الى اهلل تعالى ويقضي األيام التي أفطرها.

اإلجهاض
ما حكم صيام املرأة التي أجهضت؟

إذا أجهضت املرأة ولم يتبن شكل اجلنن اي لم 
يتبن فيه خلق انسان كاليد او الرجل، فالدم الذي 

يخرج منها دم فساد فعليها ان تصلي وتصوم.
اما اذا تبن في اجلنن خلق انسان فانها تنتظر 
مدة النفاس حتى تطهر او تكمل اربعن يوما، فال 
تصل���ي وال تصوم اثناء مدة النفاس، وإذا طهرت 
اغتسلت وصلت وصامت وتقضي األيام التي أفطرتها 

أثناء النفاس بعد شهر رمضان.

الحامل والسكر
امرأة حامل ولديها مرض السكر وأخبرها الطبيب 
ب��أن عليه��ا ان تفط��ر لتتناول ال��دواء أثن��اء النهار 

للضرورة فماذا تفعل هل تقضي أم تطعم؟
إذا كان املرض عارض���ا ولفترة معينة وهناك 
مضاعفات للحمل وغير ذلك فعليها ان تقضي األيام 
الت���ي أفطرتها في رمضان وتصومها بعد انقضاء 
شهر رمضان، وال يجوز لها ان تطعم عن األيام التي 
أفطرتها اال ان يكون بها مرض مزمن ال يرجى برؤه 

ففي هذه احلالة تطعم عن كل يوم مسكينا.

فتوحات 
إسالمية

ضرب اهلل للمشركن مثال برجلن، جعل اهلل ألحدهما جنتن، أي: 
بس����تانن من اعناب محفوفتن بالنخيل احملدق في جنباتهما، وفي 
خاللهما الزروع، وكل من االش����جار وال����زروع مثمرة مقبلة في غاية 
اجلودة، وكان الرجالن ش����ريكن، ثم اقتس����ما املال، فصار لكل واحد 
منهما ثالثة آالف دينار، فاشترى املؤمن منهما عبيدا بألف وأعتقهم، 
وباأللف الثانية ثيابا وكس����ا العراة، وباألل����ف الثالثة طعاما وأطعم 

اجلياع، وبنى ايضا مساجد، وفعل خيرا كثيرا.
واما اآلخر: فنكح مباله نس����اء ذوات يسار، واشترى دواب وبقرا 
فاستنتجها فنمت له مناء مفرطا، واجتر بباقيها فربح حتى فاق أهل 
زمانه غنى. وأدركت األول احلاجة فأراد ان يس����تأجر نفسه في جنة 
يخدمها فقال: لو ذهبت الى شريكي وصاحبي فسألته ان يستخدمني 
في بعض جناته رجوت ان يكون ذلك اصلح لي، فجاء فلم يكد يصل 
اليه من غلظ احلجاب، فلما دخل عليه وعرفه سأله حاجته، قال: ألم 

أكن قاسمتك املال شطرين، فما صنعت مبالك؟
فقال: اشتريت به من اهلل ما هو خير وأبقى.

قال: أئنك ملن املصدقن، ما اظن الساعة قائمة، وما اراك اال سفيها، 
وما جزاؤك عندي على سفاهتك اال احلرمان، او ما ترى ما صنعت انا 
مبالي حتى آل الى ما تراه من الثروة وحسن املال؟ وذلك اني كسبت 
وس����فهت انت، اخرج عني، ثم كان من قصة هذا الغني ما ذكره اهلل 

في القرآن من اإلحاطة بثمرها وذهابها اصال.
وقد جاءت القصة في س����ورة الكهف ف����ي اآليات 32 � 44: )ودخل 
جنته وهو ظالم لنفس����ه( اي: بكفره ومترده وجتبره وانكاره املعاد 
وي����وم القيامة، )قال ما اظن ان تبي����د هذه ابدا( وذلك اغترار منه، ملا 
رأى فيها من الزروع والثمار واالشجار واالنهار املطردة في جوانبها 
وارجائه����ا، ظن انها ال تفنى وال تفرغ وال تهلك وال تتلف، وذلك لقلة 
عقله وضعف يقينه ب����اهلل، )ولئن رددت الى ربي ألجدن خيرا منها 
منقلبا( أي: ولئن كان معاد ورجعة الى اهلل ليكونن لي هناك أحسن 

من هذا احلظ عند ربي، ولوال كرامتي عليه ما أعطاني هذا.
يقول تعالى مخبرا عما اجابه به صاحبه املؤمن واعظا له وزاجرا 
عما هو فيه من الكفر باهلل واالغترار: )اكفرت بالذي خلقك من تراب 
ثم من نطفة ثم س����واك رجال( وهذا ان����كار وتعظيم ملا وقع فيه من 
جح����ود ربه الذي خلقه، وابتدأ خلق االنس����ان من طن وهو آدم، ثم 

جعل نسله من ساللة من ماء مهن.
ولهذا قال املؤمن: )لكنا هو اهلل ربي(: اي لكن ال اقول مبقالتك بل 
اعترف هلل بالوحدانية والربوبية )وال أشرك بربي أحدا( أي: بل هو 
اهلل املعبود وحده ال ش����ريك له، ثم قال له ناصحا: )ولوال اذ دخلت 
جنتك قلت ما شاء اهلل ال قوة اال باهلل ان ترن انا اقل منك ماال وولدا(، 
تخصي����ص وحث على ذلك، اي: هال اذ اعجبتك حن دخلتها ونظرت 
اليه����ا حمدت اهلل على ما انعم ب����ه عليك، واعطاك من املال والولد ما 
لم يعطه غيرك، وقلت: ما ش����اء اهلل ال قوة اال باهلل، ولهذا قال بعض 
السلف: من أعجبه شيء من حاله او ماله او ولده فليقل: ما شاء اهلل 

ال قوة اال باهلل.

أم هشام بنت حارثة فازت بالجنة في بيعة الرضوان صاحب الجنتين

رائد الكيمياء الحديثة

لقد نش���أت هذه الصحابية اجلليلة في 
بيت مب���ارك تفيض منه البركات ويتحلى 

أهله باللن والرحمة والصدق.
أمه���ا أم خال���د بنت خالد ب���ن يعيش 
األنصارية من بني مالك أس���لمت وبايعت 

النبي ژ تزوجها حارثة بن النعمان.
كانت هذه األسرة املباركة مسلمة كلها 
وكانت أم هشام وأخواتها من املبايعات وأما 
أبوها فهو احلارثة بن النعمان ÿ كان من 
فضالء الصحابة األخيار األطهار، فهو من 
الس���ابقن الى االسالم وكان يقدم مساكنه 
للحبيب ژ رغبة فيما عند اهلل عز وجل 
فقد كانت حلارثة رضوان اهلل عليه منازل 
قرب النبي ژ في املدينة املنورة وكان كلما 
احدث النبي اهال حت���ول له حارثة منزال 

بعد منزل.
ففي رحاب تلك األسرة املباركة نشأت 
أم هش���ام بنت حارثة نشأة كرمية فكانت 
تتعايش بقلبها مع كتاب اهلل وسنة رسول 

اهلل ژ.

هك���ذا دخل االمي���ان بي���ت حارثة بن 
النعمان

وهاهو االميان يدخ���ل بيت حارثة بن 
النعمان ليسلم هو وأسرته فإنه في موسم 
من مواسم احلج لقي رسول اهلل ژ نفرا من 
اخلزرج اليثربين وعرض عليهم االسالم وتال 
عليهم القرآن وجد االميان الى قلبهم سبيال 
فأعلنوا اسالمهم وواعدوا رسول اهلل ژ 
أن يدعوا الى اهلل والى االسالم في بالدهم 
يثرب، وملا انصرف القوم بعث رسول اهلل 
 ÿ أح���د أصحابه وهو مصعب بن عمير
وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم االسالم 

ويفقههم في أمور الدين.
فقام مصعب مبهمته خير قيام واستطاع 
مبا آتاه اهلل من حكمة واناة ان يس���تميل 
قلوب أهل املدين���ة من أوس وخزرج وقد 
وصلت أنباء الدعوة الى االسالم الى سمع 
حارثة فانطلق ال���ى الداعية املكي وأعلن 
اسالمه واستطار قلبه فرحا حينما أسلمت 
أمه جعدة بنت عبيد ألنه كان بارا بأمه أشد 
البر وأسلمت كذلك أسرته كلها وهكذا أسلمت 
أم هش���ام بنت حارثة مع أبيها واس���رتها 

املباركة.
وملا اشتد ايذاء املشركن ألصحاب النبي 
أذن لهم بالهجرة الى املدينة املنورة فنزلوا 

في رحاب األنصار وملا أذن اهلل لرس���وله 
ژ بالهجرة الى يث���رب )املدينة املنورة( 
قام األنصار على قلب رجل واحد الستقبال 
احلبيب وصاحبه ÿ وقلوبهم قد امتألت 

بالبهجة والسعادة والفرحة.
وكان م���ن بن ه���ؤالء الذي���ن خرجوا 
الس���تقبال احلبيب »حارثة بن النعمان« 
ومعه األسرة الكرمية وعلى رأسهم ابنته 

»أم هشام«.
وازدادت فرحة حارثة عندما رأى النبي 
قد نزل في دار أبي أيوب األنصاري وذلك 
ألن حارثة كان من بني النجار فضمن بذلك 

أن يكون قريبا من النبي ژ. 
وكانت أم هشام رضي اهلل عنها حريصة 
كل احلرص على طلب العلم فكانت حتفظ 
الكثي���ر من القرآن بل كان���ت تهتم بحفظ 
األحاديث عن رس���ول اهلل فحفظت الكثير 

الكثير وروت عن النبي.
 وكانت أم هشام قد بايعت على املوت مع 
من بايع فنالت الرضوان في بيعة الرضوان 
وعلمت أنها ستدخل بإذن اهلل جنة الرحمن 
فقد قال احلبيب: »ال يدخل النار أحد ممن 

بايع حتت الشجرة«.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

معركة عين التمر
فّروا خوفًا من دون أن يسلُّوا سيفًا

انه جابر بن حيان اول من اش���تغل بالكمياء القدمية ونبغ 
فيها حتى ان العرب سموا الكيمياء عامة »صنعة جابر« اشارة 
الى ان جابر بن حيان هو اول من زاولها وكش���ف عن مفردها 

ومركبها.
شهد بذلك كثير من علماء الغرب فقالوا عنه »ان جابر في 
الكيمياء وارسطو في املنطق، وقال باكون: )ان جابر بن حيان 

هو اول من علم الكيمياء للعالم فهد ابو الكيمياء«.
ويق���ول ماكس مايرهوف: ميكن ارجاع تطور الكيمياء في 
اوروبا الى جابر بن حيان بصورة مباش���رة واكبر دليل على 
ذلك ان كثيرا من املصطلحات التي ابتكرها مازالت مستعملة 

في مختلف اللغات االوروبية.
لق���د عمد جابر بن حيان الى التجرية في بحوثه وآمن بها 

اميانا عميقا.
كان يوصي تالميذه بقوله: واول واجب ان تعمل وجتري 

التجارب الن من ال يعمل وال يجري التجارب ال يصل الى ادنى 
مراتب االتقان، فعليك يا بني بالتجربة لتصل الى املعرفة.

مؤلفاته

جاء في »االعالم« للزركلي ان جابرا له تصانيف كثيرة 
تتراوح بن مائتن واثنن وثالثن وخمسمائة كتاب، 

لكن ضاع اكثرها وقد ترجمت بعض كتب جابر 
الى اللغ���ة الالتينية في اوائل القرن الثاني 

عشر، كما ترجم بعضها من الالتينية الى 
االجنليزية عام 1678م، وفي سنة 1928 
اعاد هوليارد صياغتها، وقدم لها مبقدمة 
وافية وظل االوربيون يعتمدون على 

كتبه لعدة قرون.

الداعية ناظم المسباح




