
إّن الخيَّام
شاعٌر عظيٌم جداً. وهو 
مشهوٌر برباعياِته يف كلِّ 

أنحاِء العامل.

طبعاً،
إّن الخّيام مضافاً إىل

أّنه معروٌف كشاعر، فهو 
معروٌف أيضاً كعامل ريايّض 
وعامل فلك. ولألسف فإّن 
الّناس ال يعرفون كثرياً 

إّن أحد أعامل الخّيام أعامله العلمّية.
املهّمة هو اخرتاع التقويم 
الذي نستخدُمه يف حياِتنا 
اليوميَّة. فالخيام هو من 

قام بحسابات األيام.

فالنَّاس ليك يقوموا 
بأعاملهم يف أوقاتها 

املناسبة، يحتاجون دامئاً 
إىل تقويٍم دقيٍق.

دعني أَر،
ما الذي ميكن أن 
يحصل لو مل يكن 

لدينا تقويم؟

اسمحوا يل
أن أتلو عليكم 

حكاية ما 
جرى.

من املمكن أن
ال ُنعّطل يف الّصيف، 
ونضطرَّ للذهاب إىل 
املدرسة حتى يف هذا 

الفصل.

مخترع التقويم
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ولحّل تلك املشكلة، 
اضطروا يف تلك السنة 
إىل حذف عرشة أيام 

من التقويم. لكن تقويم 
الخيام الذي كان دقيقاً 
جداً، مل يعاِن من تلك 

املشكلة.

آها... اآلن
قد تّم تصحيح 

التقويم!

مل يكن التقويم الّشائع
يف أوروبا يف القرون املاضية البعيدة دقيقاً.

وقبل  400 سنة، التفتوا اىل أن الخطأ املوجود يف 
تقوميهم يزداد مع مرور الزمن، وأّن هناك تفاوًتا 
بني اليوم األول للربيع يف التقويم واليوم األول 

وقد قام الخّيام بأعامٍلللربيع يف الواقع نحو 10 أيام. 
علمية كثرية غري التقويم. مثاًل 
قام يف أحد كتبه بعرض حلوٍل  

هندسية لحل معادالت
الّدرجة الثالثة.

ما هي معادلة 
الّدرجة 
الثالثة؟ 

ال أعرف! 
أعتقد أّنها 
صعبة جداً.

كم هذا مثري! يعني 
مثل الّصالة!

يا رفاق،
تعالوا وانظروا هنا! هذه مقدمة 

أحد كتب الخّيام، وقد كتب فيها:"إّن 
تحصيل العلم بالدليل والربهان، من 
الواجبات عىل كافة الذين يسعون 

وراء الّنجاة والّسعادة األبدية".
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يا أوالد، هيا اصعدوا 
اىل الباص. سنزور 
أيضاً أحد األعالم 

الكبار

تعالوا ولنلِق 
نظرة عىل 

ماضينا.

يف القرون
األوىل بعد ظهور 
اإلسالم، ازدهر 

العلم يف كافة بالد 
اإلسالم بشكٍل 
مثري للعجب.

إذ ُأزيلت الحدود
بني الشعوب، وُضّخ دٌم

جديٌد يف عروق الناس. يف ذلك 
العرص، عاش املسلمون معاً 
وتقّدموا وتطورا مع بعضهم 

البعض وسعوا اىل فتح
قالع العلم.
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هذا منزل "جورج 
سارُتون". يعرفه الكثريون 

عىل أّنه "أبو تاريخ 
العلم".

وجدت يف هذا
الكتاب اسم ألحد العلامء 
الكبار كل خمسة عرش 

سنة يف الفرتة املاضية

إّن دراسايت يف
املجلد األول من كتايب تدل 

بوضوح عىل أّنه قبل ثالثة قرون 
من يومنا هذا، كان املسلمون 
ميلكون التفوق الفكري بشكٍل 
كامل. ومنذ ذلك الحني، انتقل 

هذا التفوق اىل اوروبا.

يا رفاق! يظهر 
أننا وصلنا

احرتام العلامء 
وتقديرهم هو أقل 
واجب علينا عىل ما 

قدموه لإلنسانية
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