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ابن حزم ..الفقيه المتعصب للحق
فقيه �أن��دل�����س��ي ،كتب يف احلب
و�أح��وال الع�شاق برقة وعذوبة،
وج���ادل الفقهاء بحدة وعنف،
فاجتمعت فيه �صفات متناق�ضة،
لني الطبع و�سعة الأفق مع الت�شدد
و�رسعة االنفعال والتع�صب ملا
يعتقد �أنه احلق.
ول���د �أب���و حم��م��د ع��ل��ي ب��ن حزم
الأن��دل�����س��ي يف ق�رص بالأندل�س
عام  384هـ وعا�ش ومات فيها،
كان �أب��وه وزي��ر ًا للخليفة ه�شام
امل ��ؤي��د �آخ��ر اخللفاء الأمويني
يف الأندل�س� ،شهد مت��زق �أجمل
بالد امل�سلمني ،و�أ�صبحت قرطبة
عا�صمة الدولة دويلة �صغرية،
وان�رصف �أهلها عن اقتناء الكتب
ال��ى ح��ي��ازة اجل����واري ،وتدنى
قدر الكتاب وال�شعراء واملفكرين
واالبداع املهرة و�أهل الفنون وعال
قدر من دونهم.
الأدب والفقه
يف ه��ذا اجل��و امل�ضطرب عا�ش
ابن حزم  72عام ًا ا�شتغل خاللها
بال�سيا�سة والأدب والفقه وال�شعر
ودر���س الفل�سفة واملنطق وعلوم
االجتماع والفلك والريا�ضة وعلم
�ور جمتمعه ور�سم
النف�س ،و���ص� َّ
�أعماقه ومفا�سده ومظامله ،وانفعل
ب�شدة يف رف�ضه لهذا املجتمع.
ترك �أكرث من  400م�ؤلف بني كتب
ط��وال ور�سائل ق�صرية ،ومنها
«املحلى ب��الآث��ار ��شرح املجلي
باالخت�صار» ،و«االحكام يف �أ�صول
الأح��ك��ام» ،ور�سالة يف الغناء
امللهي �أمباح هو �أم حمظور» ،ومل
يكتف بالكتابة وخا�ض ال�رصاع

ال�سيا�سي واملغامرات الع�سكرية.
كان ابن حزم يف اخلام�سة ع�رشة
حني �سقط اخلليفة ه�شام امل�ؤيد
ُوع���زل �أب���وه م��ن ال���وزارة ومتت
م�صادرة ق�رصه و�أم��وال��ه وتبقى
للأ�رسة منازل قدمية انتقلت اليها
ودور متفرقة يف �أرج��اء الأندل�س
ومات �أبوه بعد �أربع �سنوات وقد
علمه كي ي�صبح وزير ًا مثله.
در�س ابن حزم العلوم الدينية على
مذهب االمام مالك ،وهو املذهب
الر�سمي ل��ل��دول��ة ال���ذي فر�ضه
الأم��وي��ون ،ومل ي�سمحوا ملذهب
غ�يره ب��ال��وج��ود يف الأندل�س،
وقال ابن حزم« :مذهبان انت�رشا
بقوة ال�سلطان ،مذهب �أبي حنيفة
يف امل����شرق وم��ذه��ب م��ال��ك يف
الغرب».
افتى ابن حزم ب�أن نظام االيجار
يف الأر������ض ال��زراع��ي��ة ح���رام،
ف�أ�رسع كبار املالك الى الفقهاء،
يحرف
ف�أجمعوا على �أن ابن حزم ّ
يف الدين ويناق�ض �شيخه ابن داود
الأ�صبهاين امام �أهل الظاهر.
ورد على متهميه بهجوم عنيف،
قال ان املزارعة هي عمل الر�سول
�صلى الله عليه و�سلم ،ومل ي�ؤجر
�أر�ض خيرب وامنا تركها مزارعة
بالن�صف لزارعها ،اذن فاملتبع
هو ال��ق��ر�آن وال�سنة ال ق��ول �أبي
حنيفة وال قول مالك لأنه مل ي�أمرنا
باتباعها ،ومل ي�سكت خمالفوه
وات��ه��م��وه ب��ق�����ص��ور يف الفهم،
وت�صاعدت االتهامات بينهما،
والتف حوله ال�شباب والفالحون
العجابهم ب�آرائه.

إسالمية

وفقهاء من املغرب.
بد�أ الذين ناظرهم يف مهجره اجلديد
ي�ضيقون به ،فقد كان �أ�سلوبه يف
اجل��دل يوغر ال�صدور ،وو�صفه
بع�ض �أ�صدقائه «�أوت���ي العلم،
ولكنه مل ي��ؤت �سيا�سة العلم»،
وق��اده حما�سه للمنهج الظاهري
ورف�ضه للقيا�س ولالجتهاد بالر�أي
الى الوقوع يف التناق�ض .طلب
منه �صديق �أن يكف عن الكتابة يف
الفقه حتى تهد�أ الثورة �ضده يف
الأندل�س واقرتح عليه �أن يكتب عن
احلب ،فكتب ابن حزم ر�سالة عن
�أح��وال املحبني وعالمات احلب
�سماها «طوق احلمامة يف الألفة
والآالف» ،وب�سببها اتهمه الفقهاء
ب�أنه يحر�ض على الفجور.
موقف االمام

خ�شي الأم����راء ال��ث��ورة �ضدهم
ف�صادروا بع�ض �أمالكه و�أرا�ضيه،
فا�ضطر للرحيل ال���ى جزيرة

�أندل�سية بالقرب من املغرب،
التقى فيها بفقهاء الأندل�س
امل��ه��اج��ري��ن وع��ل��م��اء ومفكرين

ابتعد عن الكتابة عن احلب ،وكتب
عن ال�سيا�سة والتاريخ ،وتناول
موقف االمام علي ومعاوية وكان
له موقف خمالف للأئمة ومل يقبل
�آراءه �أحد من ال�سنة �أو ال�شيعة
وث����اروا جميع ًا عليه ،فدعاه
�صديقه �أمري «مايوركا» لالقامة
عنده وا���ش�ترط عليه �أال ي�شتغل
بال�سيا�سة.
تعر�ض ابن حزم ملكائد املنتفعني
م��ن منا�صبهم ،وا�ستطاعوا �أن
ي�ؤلبوا عليه املعت�ضد بن عباد
�أمري �أ�شبيلية ،ف�أ�صدر قرار ًا بهدم
دوره وم�����ص��ادرة �أم��وال��ه وحرق
كتبه ،وف��ر���ض عليه �أال يغادر
البلدة و�أال يفتي ،وتوعد من يدخل
اليه ،وتويف االمام �سنة  1064م.

ابن حجر العسقالني ..جامع علوم القرآن والسنة والتاريخ
احلافظ ابن حجر الع�سقالين،
�أح��د العلماء املو�سوعيني
الكبار ،له مكانة مرموقة
يف تاريخ الفكر اال�سالمي،
م�ؤلفاته تعد م��ن �أمهات
الكتب واملو�سوعات العلمية
باملكتبة اال�سالمية ،ا�شتهر
ب��ـ «اب���ن ح��ج��ر» واختلفت
امل�صادر يف اعتباره ا�سم ًا
�أو لقباً .هو �شهاب الدين
�أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن
حجر الكناين الع�سقالين،
ولد بالقاهرة عام  773هـ
وعا�ش وتويف بها .ن�ش�أ ابن
حجر يف �أ�رسة ت�شتغل بالعلم
وت�شجع عليه ،ا�شتغل �أبوه
ب��ال��ع��ل��م وال��ف��ق��هُ ،ع���رف
بالعقل واملعرفة والدين
والأمانة ومكارم الأخالق.
عا�ش ابن حجر يف كنف زكي
ال��دي��ن اخل��روب��ي م��ن كبار
التجار يف م�رص ،ومل يدخر
اخلروبي جهد ًا يف رعايته
وتعليمه ،ف�أدخله الكتاب
بعد اك��م��ال خم�س �سنني،
وك��ان لديه ذك��اء و�رسعة
حفظ ،بحيث انه حفظ �سورة مرمي يف يوم.
و�أكمل ابن حجر حفظه للقر�آن يف �سن ت�سع �سنوات على يد
ال�سفطي املقرئ ،وا�صطحبه اخلروبي يف احلج
�صدر الدين َّ
�سنة 784هـ ،ويف العام التايل �أكمل الثانية ع�رشة من عمره
و�صلى بالنا�س الرتاويح امام ًا يف احلرم املكي .وظل يف
الزكي اخلروبي �سنة 787هـ.
كنف و�صيه الى �أن مات
ّ

منوعات

يف ال�سابعة ع�رشة من عمره ،ق��ر�أ القر�آن على ال�شهاب
اخليوطي ،و�سمع «�صحيح ال��ب��خ��اري» ،واهتم ب��الأدب
والتاريخ ،وانتقل الى و�صاية �شم�س الدين بن القطان
امل�رصي فح�رض درو�سه يف الفقه والعربية واحل�ساب ،ويف
�سنة 793هـ در�س فنون الأدب ،وكان ي�سمع ال�شعر ويعرف
من �أين �أخذ ناظمه ،ونظم ال�شعر واملدائح النبوية.

تخ�ص�ص يف علم احلديث
النبوي ،يذكر ال�سيوطي �أن
ابن حجر الزم �شيخه احلافظ
�أب��ا الف�ضل العراقي ع�رش
�سنوات ،وحني بلغ من العمر
� 25سنة جمع علوم القر�آن
والتف�سري والفقه واللغة
والأدب والتاريخ واحلديث
والنحو� .أولى رحالته لطلب
العلم ال��ى قو�ص ب�صعيد
م�رص يف الع�رشين من عمره،
ثم رح��ل ال��ى اال�سكندرية،
والتقى فيها ابن اخلراط،
واب�����ن ���ش��اف��ع الأزدي،
واب���ن احل�سن التون�سي،
وال�شم�س اجل��زري .و�أورد
ما لقيه وما �سمعه يف كتاب
«ال��درر امل�ضيئة من فوائد
ا�سكندرية» .رحل الى بالد
اليمن مل�لاق��اة علمائها،
وم��ن��ه��م ���ش��ي��خ اللغويني
الفريوز �آب��ادي ،وكانت له
رحلة الى احلجاز ،ثم الى
بالد ال�شام يف �سنة 802هـ.
�أم��ا م�ؤلفاته فكثرية منها:
«فتح الباري يف �رشح �صحيح
البخاري» ،خم�سة ع�رش جملداً� ،ألفه يف ع�رشين �سنة،
وت�أتي �أهميته كونه �رشح ًا لأ�صح ما ورد عن الر�سول من
حديث ،فهو يعد ديوان ال�سنة النبوية ،ملا يت�ضمنه من فقه
و�أ�صول ولغة ومناق�شة للمذاهب والآراء يف �شتى املعارف
اال�سالمية.
تويف احلافظ ابن حجر الع�سقالين �سنة 852هـ.

ابن قيم الجوزية ..أستاذ العلماء
ابن قَ ِّيم اجلوزية ،عامل وفقيه
وداعية ،و�صفه �صديقه ابن كثري
ب�أنه ح�سن القراءة واخلُ لُق ،كثري
التودد ،ال يح�سد ،وال ي�ؤذي،
وال يحقد ،وال ي�ستغيب �أحداً.
وال�سمة البارزة فيه التوا�ضع مع
علمه الغزير وحجته القوية،
ويرى نف�سه مق�رصاً ،و�أن علمه
�سيكون حجة عليه ان مل يتداركه
الله برحمته .هو حممد بن �أبي
بكر بن �أيوب بن �سعد بن حريز،
الزرعي الدم�شقي ،يكني �أبو
عبدالله ،لقبه �شم�س الدين،
ولد يف العام  691هـ ،وكان
لن�ش�أته يف بيت علم وتربيته
على حب العلم والعلماء ،اثره
يف توجيه حياته لطلب العلم.
قيما على
وال��ده �أب��و بكر كان ِّ
مدر�سة اجل��وزي��ة يف دم�شق،
وا�شتهر والده
بقيم اجلوزية،
ِّ
وم��ن هنا ج��اءت �شهرة االمام
بابن قيم اجلوزية.
تتلمذ االم���ام على الكثريين
من �أهل العلم فت�أثر بهم ونهل
من �شيوخه العلوم ال�رشعية
من تف�سري ،وح��دي��ث ،وفقه،
و�أ�صول ،وجتويد .وكان �أقرب
�شيوخه لنف�سه هو تقي الدين
�أحمد بن تيمية ،فت�أثر به،
واقتنع به ودع��ا اليه وجادل
وحامى عنه ،و�أي��د �آراءه يف
ال��ط�لاق ،وج��م��ع ال��ك��ث�ير من
�أ�صوله ،وتلقى عن ابن تيمية
بعد �أن ع��اد ال�شيخ من م�رص
�سنة  712هـ ،وفيما بعد كان
اب��ن القيم القائم على تركة

اب��ن تيمية من بعده من حيث
التحرير والت�أليف واملجادلة
واملناظرة.
قال ابن كثري رفيقه يف التلمذة
على ابن تيمية« :ملا عاد ال�شيخ
اب���ن تيمية م��ن م����صر الزم��ه
ب��ن القيم ال��ى �أن م��ات ف�أخذ
عنه علم ًا جما ،ف�صار فريد ًا
يف بابه يف فنون كثرية ،مع
كرثة الطلب لي ً
ال ونهار ًا وكرثة
االب��ت��ه��ال» .تفقه االم����ام يف
الدين وبرع و�أفتى ،كان عارفا
بالتف�سري ،وب�أ�صول الدين،
وباحلديث ومعانيه ،وبالفقه
و�أ���ص��ول��ه ،وال��ع��رب��ي��ة وعلم
ال��ك�لام ،عامل ًا بعلم ال�سلوك
وك�لام �أه��ل الت�صوف ،تولى
االمامة يف اجلوزية ،والتدري�س
يف ال�صدرية ،وكتب بخطه من
امل�ؤلفات ،و�صنّف الكثري من
�أن��واع العلوم� ،شديد املحبة
للعلم وك��ت��اب��ت��ه ومطالعته
وت�صنيفه واقتناء الكتب .تتلمذ
على االم���ام اب��ن القيم علماء
�أف��ذاذ مثل احلافظ زين الدين
عبد الرحمن بن رجب �صاحب
«طبقات احلنابلة» ،و�شم�س
ال��دي��ن حممد ب��ن عبد القادر
النابل�سي �صاحب «خمت�رص
طبقات احلنابلة لأبي يعلى»،
ومنهم ابن كثري �صحاب «البداية
وال��ن��ه��اي��ة» .ا�ضطهد االم���ام
م��ع �شيخه اب��ن تيمية و�أوذي
وحب�س معه ثالث مرات يف قلعة
دم�شق ،وكان يف �سجنه منفرد ًا
فرج
عن �شيخ اال���س�لام ،ومل ُي ّ

عنه اال بعد وف��اة ابن تيمية،
وحب�س مرة ثانية ب�سبب فتاوى
�شيخه ،ومرة ثالثة النكاره �شد
الرحال الى قرب �سيدنا ابراهيم
عليه ال�سالم ،وكان يف احلب�س
م�شتغ ً
ال بتالوة القر�آن وتدبره
والتفكر يف معانيه ،وتويف
االمام �سنة 751هـ ،بدم�شق.
وم���ن ال��ف��ت��اوى ال��ت��ي امتحن
ب�سببها ،م�س�ألة الطالق الثالث
بلفظ واحد ،وم�س�ألة ال�شفاعة
والتو�سل بالأنبياء .ترك ابن
ال��ق��ي��م ث���روة علمية كبرية،
وجت���م���ع ك��ت��اب��ت��ه ب�ي�ن عمق
التفكري ،وو���ض��وح العبارة،
وح�سن الأ���س��ل��وب ،وات�سمت
كتاباته ب�أنه كثري اال�ست�شهاد
ب���أق��وال ال�سلف ال�صالح من
ال�صحابة والتابعني ،كما ترك
مكتبة عظيمة ومن هذه امل�ؤلفات
«م��دارج ال�سالكني بني منازل
اي��اك نعبد واي��اك ن�ستعني»،
و«ن��زه��ة امل�شتاقني ورو�ضة
املحبني» ،و«زاد امل��ع��اد يف
ه��دي خ�ير ال��ع��ب��اد» ،و«�سفر
الهجرتني وباب ال�سعادتني»،
و«زاد امل�����س��اف��ر ال���ى منازل
ال�������س���ع���داء يف ه����دي خ��امت
الأن��ب��ي��اء» ،و«حت��ف��ة امل��ودود
يف �أحكام املولود» ،و«بدائع
الفوائد» ،و«حادي الأرواح الى
بالد الأفراح» ،و«حل الأفهام يف
ذكر ال�صالة وال�سالم على خري
الأنام» ،و«�رشح �أ�سماء الكتاب
العزيز» ،و«اعالم املوقعني عن
رب العاملني».

ابن خلدون  ..مؤسس

علم االجتماع

ابن خلدون� ،شاهد على عظمة الفكر اال�سالمي املتميز بالدقة
واجلدية العلمية ،يعترب م�ؤ�س�س علم االجتماع احلديث ،و�أب ًا
للتاريخ واالقت�صاد ،هو عبد الرحمن بن حممد ،ابن خلدون �أبو
زيد ،ويل الدين احل�رضمي اال�شبيلي ،نزح �أهله من الأندل�س يف
منت�صف القرن ال�سابع الهجري الى تون�س التي ولد بها عام
1332م� .أعاد ابن خلدون �أ�صوله الى ح�رضموت وذكر يف مو�سوعته
كتاب العرب املعروفة با�سم «تاريخ بن خلدون» �أنه من �ساللة
ال�صحابي وائل بن حجر.
الظاهر برقوق رحل بعد تخرجه يف جامعة الزيتونة الى خمتلف
مدن �شمال �أفريقيا الى ب�سكرة وغرناطة وبجاية وتلم�سان ،كما
وو يِ َ
ل
توجه الى م�رص ،حيث �أكرمه �سلطانها الظاهر برقوقَ ،
فيها ق�ضاء املالكية ،وظل بها  25عام ًا وتويف عام  1406عن
76عام ًا ودفن بالقاهرة� .أ�رسة ابن خلدون �أ�رسة علم و�أدب� ،أهل
جاه ونفوذ� ،شغلوا يف الأندل�س وتون�س منا�صب �سيا�سية ودينية
مهمة ،ورحل ابن خلدون الى مدينة ب�سكرة وتزوج هناك ،ثم
توجه عام 1356م الى فا�س و�ضمه �أبو عنان املريني الى جمل�سه
العلمي وتولى الكتابة م�ؤرخا لعهده ،ثم رحل عام 1363م الى
غرناطة ،ثم الى ا�شبيلية ليعود بعد ذلك لبالد املغرب ،و�رشع
يف ت�أليف كتاب «العرب» و�أكمل كتابته بتون�س ثم رفع ن�سخة منه
ل�سلطان تون�س.
مل يكن ابن خلدون  -وطوال  50عام ًا هي حياته العملية  -مراقب ًا
للأحداث والوقائع فح�سب ،بل �ساهم يف �صنعها خالل ترحاله
من الأندل�س لبالد ال�شام ،وجتمعت يف �شخ�صيته عنا�رص جعلت
منه م�ؤرخ ًا حقيقي ًا� .أ�س�س علم االجتماع و�أول من و�ضعه على
�أ�س�سه احلديثة ،وقاده املنهج التاريخي العلمي الذي اتبعه الى
التو�صل الى هذا العلم ،الذي يرتكز على �أن الظواهر االجتماعية
ترتبط ببع�ضها ،كما تو�صل الى نظريات مهمة حول قوانني
العمران ،وبناء الدولة و�أط��وار عمارها و�سقوطها ،و�سبقت
نظرياته بعدة قرون عدد ًا من م�شاهري العلماء كالعامل الفرن�سي
�أوج�ست كونت.
وتو�صل ابن خلدون الى درا�سة مقوالت اقت�صادية عدة تعترب حجر
الزاوية يف علم االقت�صاد احلديث ،مثل درا�سة الأ�ساليب االنتاجية
التي تعاقبت على املجتمعات الب�رشية ،وانتقالها من البداوة
الى احل�ضارة� ،أي من الزراعة الى ال�صناعة والتجارة.
والبن خلدون ا�سهامات يف التاريخ واحل�ساب واملنطق ،ولديه عدد
من امل�ؤلفات ،ويعد كتاب «العرب وديوان املبتد�أ واخلرب يف �أيام
العرب والعجم والرببر ومن عا�رصهم من ذوي ال�سلطان الأكرب»
من �أ�شهر كتبه ،ويقع يف �سبعة جملدات �أولها املقدمة امل�شهورة
بـ «مقدمة ابن خلدون» ،وهي عبارة عن مدخل مو�سع وفيها ي�ؤ�صل
لآرائه يف اجلغرافيا والعمران والفلك و�أحوال الب�رش.

حبيب بن مسلمة  ..قائد عسكري

محنك ومفاوض ماهر

ن�ش�أ منذ �صغر �سنه على احلرب ،ذهب يف خالفة �أبي بكر ال�صديق الى
ال�شام للجهاد ،فكان على «كتيبة» يف الريموك ،فن�ش�أ قائد ًا حمنك ًا
من �أعظم قادة الفتح ،ال�سيما يف اجلزيرة و�أرمينية والقوقاز .دخل
حبيب بن م�سلمة دم�شق مع �أبي عبيدة بن اجلـراح و�شارك يف فتح
قن�رسين وحلب ،ثم وجهه الى �أنطاكية مع عيا�ض بن غنم ففتحاها
على ال�صلح الأول ،وكان �أهلها قد نق�ضوا �رشوط �صلحهم .ا�ستولى
حبيب على قالقيليا ،وجرت بينه وبني الروم البيزنطيني معارك
عديدة على �أر�ض �أرمينيا ،انتهت ب�سيطرة العرب على �أرمينيا
البيزنطية ،ثم تابع زحفه.
�أعوان امل�سلمني كان حبيب بن م�سلمة مع �أبي عبيدة بن اجلراح،
يف حروبه يف �شمال �سورية ،وملا فتح �أبو عبيدة �أنطاكية الفتح
الثاين ،ولى عليها حبيب بن م�سلمة فتوالها ،وقاد اجلند بنف�سه،
فق�صد جبل اللكام ،وكان فيه قوم �أ�شداء ي�سمون اجلراجمة ،فلم
يقاتلوه ،و�صاحلوه على �أن يكونوا �أعوان ًا للم�سلمني ،و�أن ال
ي�ؤخذوا باجلزية.
ويف عهد خالفة عثمان بن عفان حدث مترد من جانب �أهل �أرمينيا،
ف�أر�سل اليهم القائد حبيب بن م�سلمة لفتح البلد ،وذلك عام 31
هـ ،يف جي�ش مكون من �ستة �آالف من �أهل ال�شام واجلزيرة ،فو�صل
الى مدينة «قالقيليا» يف �أق�صى �شمال �أرمينيا ،فتجمع �ضده جي�ش
من الروم واخلزر بلغ تعداده � 80ألف جندي وفار�س ،وقد �أبلى
بالء ح�سن ًا يف القتال ،وا�ستطاع حبيب بحنكته القتالية
امل�سلمون ً
يف ادارة املعركة �أن ينت�رص انت�صار ًا �ساحق ًا.
�أدرك حبيب بخربته بعد هزمية الروم واخلزر يف تلك املعركة� ،أن
الأمر لن ي�ستتب للم�سلمني يف �أرمينيا اال مبحاولة موازنة القوى
وتوطني عدد كبري من امل�سلمني بها يف مقابل �أعداد الروم واخلزر،
ف�أر�سل الى اخلليفة عثمان بن عفان �أن يبعث اليه جماعة من �أهل
ال�شام وجزيرة الفرات للجهاد وقتال الروم ،فبعث اليه معاوية
بن �أبي �سفيان ب�ألفي رجل �أ�سكنهم حبيب بلدة قالقيليا ،وجعلهم
مرابطني بها ،ثم وا�صل فتوحه ببلدان �أرمينيا ففتح مدينة �شم�شاط
و�صالح �أهلها وكتب لهم كتاب ًا ي�ؤمنهم فيه على �أموالهم و�أوالدهم
مقابل دفع اجلزية.
�أ�سوار املدينةوبعد فتح �شم�شاط توجه اجلي�ش اال�سالمي الى بحرية
�أرجي�ش «وان» ،و�أتاه بطريرك بلدة «خالط» ومعه كتاب الأمان الذي
�أعطاه ال�صحابي «عيا�ض» ر�ضي الله عنه للمدينة يف �سنة 20هـ،
فقبله حبيب و�أقره ،ثم وجه الى قرى «�أرجي�ش» ،و«باجني�س» من
قادة جي�شه من غلبهم وجبى له جزية ر�ؤو�س �أهلها ،ووا�صل اجلي�ش
اال�سالمي تقدمه الى «دبيل» ،فتح�صن �أهلها ورم��وه بال�سهام،
فو�ضع على �أ�سوار املدينة منجنيق ًا وظل يرميهم حتى �أيقن �أهلها
�أنه ال قدرة لهم ،فطلبوا ال�صلح .و�صل امل�سلمون مدينة «تفلي�س»
ومنطقة «�أران» ،ف�صاحلهم على اجلزية ،وكتب لهم كتاب ًا مثل كتاب
دبيل ،وبذلك قام حبيب بن م�سلمة بفتح كامل بالد �أرمينيا يف فرتة
وجيزة ،ونتيجة ملعاهدات ال�صلح اعتنق كثري من الأرمن اال�سالم
حيث �شهدت خالفة عثمان بن عفان ر�ضي الله عنه تثبيت اال�سالم
ب�أرمينيا.

