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الرسول جعل إمرتهم بالتناوب وتحدث عن قتلهم

شخصيات وألقاب

قتال الروم

دع���ا ال��ن��ب��ي ل��ل��خ��روج ومقاتلة
ال����روم ح��ت��ى ي�����ض��ع ح���دا لهذه
ال��ت����صرف��ات ولأج����ل ت�أديبهم،
فاجتمع عنده ثالثة �آالف مقاتل،
ف��ع��ق��د ال���راي���ة ل��ث�لاث��ة منهم،
وجعل �إمرتهم بالتناوب ،فقال:
«�إن �أ�صيب زيد بن حارثة ،فجعفر
بن �أبي طالب ،ف�إن �أ�صيب جعفر،
فعبد الله بن رواحة».
وج��اء يف �آث��ار النبوة عن عروة

بن الزبري قال � ّأمر ر�سول الله على
النا�س يف م�ؤتة زيد بن حارثة،
ثم قال ،ف�إن �أ�صيب زيد فجعفر،
ف���إن �أ�صيب جعفر ،فعبد الله
بن رواح��ة ،ف�إن �أ�صيب فلريت�ض
امل�سلمون رج ًال فليجعلوه عليهم»،
فقال يهودي� :أبا القا�سم �إن كنت
نبي ًا ف�سميت من �سميت قلي ًال �أو
كثري ًا �أ�صيبوا جميع ًا �إن الأنبياء
من بني �إ�رسائيل كانوا �إذا ا�ستعملوا
الرجل على القوم فقالوا �إن �أ�صيب
فالن ففالن فلو �سموا مئة �أ�صيبوا
جميع ًا ،ثم جعل اليهودي يقول
لزيد اعهد فال ترجع �إلى حممد �أبد ًا
�إن كان حممد نبي ًا ،قال زيد ف�أ�شهد
�أنه نبي �صادق بار.
و�أو���ص��ى النبي �صلى الله عليه

و�سلم �صحابته قائ ًال« :اغزوا با�سم
الله ويف �سبيل الله وقاتلوا من
كفر بالله ،اغزوا وال تغدروا وال
تغلوا وال متثلوا وال تقتلوا وليد ًا
وال �أ�صحاب ال�صوامع».
�سار اجلي�ش حتى و�صل �إلى منطقة
معان ،وكان هرقل قد �سمع بقدوم
امل�سلمني ف ��أع��د جي�ش ًا ج���رار ًا
يقدر مبئتي �ألف مقاتل مئة �ألف
من ال��روم ومئة �ألف من ن�صارى
ال���ع���رب ،ول�����ض��خ��ام��ة اجلي�ش
املعادي ،توقف امل�سلمون وعقدوا
جمل�س ًا للت�شاور هل يرجعون عن
ال�صدام� ،أم يطلبون الإمداد ،وعبد
الله بن رواح��ة ر�ضي الله عنه
�ساكت ،ف�س�أله زيد عن ر�أيه فقال
يا ق��وم والله �إن ال��ذي تكرهون

للذي خرجتم له تطلبون ال�شهادة،
ما نقاتل النا�س بعدد وال عدة وال
كرثة ،ما نقاتلهم �إال بهذا الدين
الذي �أكرمنا الله به ،فانطلقوا،
ف�إمنا هي �إح��دى احل�سنيني� ،إما
ظهور و�إما �شهادة ،فقال النا�س
�صدق والله ابن رواح��ة ،وا�ستقر
الر�أي على القتال.
قتال الوحو�ش

ويف ي��وم اخلام�س والع�رشين
م��ن ج��م��ادى الأول����ى �سنة ثمان
من الهجرة ا�صطدم اجلي�شان يف
معركة غري متكافئة نهائي ًا ،ومع
ذلك قاتل امل�سلمون قتال الوحو�ش
الكا�رسة التي تدافع عن عرينها،
فدنا العدو وانحاز امل�سلمون �إلى

كتب الوحي وكان سفيراً للرسول

قرية «م�ؤتة» ،والتحم اجلي�شان
وحمي الوطي�س ،واقتتلوا قتا ًال
�شديد ًا ،وقتل �أول قادة امل�سلمني
زيد بن حارثة ر�ضي الله عنه،
ف�أخذ الراية جعفر بن �أبي طالب
بيمينه فقطعت ،ف��أخ��ذ الراية
ب�شماله فقطعت ،فاحت�ضنها
بع�ضديه حتى قتل ر���ض��ي الله
ع��ن��ه ،ف ��أخ��ذ ال��راي��ة عبد الله
ب��ن رواح���ة ر�ضي الله عنه ،ثم
تقدم بها على فر�سه و�أتاه ابن عمه
بقطعة حلم ،فقال �أ�شدد بها �صلبك،
ف�إنك قد لقيت �أيامك هذه ما لقيت،
�أخذها فنه�ش منها نه�شة ،ثم �سمع
تدافع النا�س للقتال ف�أخذ �سيفه،
فتقدم فقاتل حتى قتل.
وا�ست�شهد ق��ادة اجلي�ش ،وبقي
امل�سلمون بال قيادة حتى ا�صطلحوا
على خالد بن الوليد �سيف الله،
فا�ستطاع �أن يحول دف��ة القتال
ويعيد حت��ري��ك اجلي�ش ويغري
مواقعه ،فظن الروم �أن امل�سلمني
قد جاءتهم �إمدادات جديدة واختلت
�صفوفهم وانتهت املعركة بن�رص
عظيم للم�سلمني ومل يخ�رسوا
�سوى ثالثة ع�رش �شهيد ًا منهم قادة
اجلي�ش الثالثة.
وقد �أبلغ الوحي الر�سول �صلى الله
عليه و�سلم ب�أحداث املعركة ،فعن
�أن�س ر�ضي الله عنه� ،أن النبي
نعى زي���د ًا وجعفر واب��ن رواح��ة
للنا�س قبل �أن ي�أتيهم خربهم
فقال�« :أخذ الراية زيد ف�أ�صيب ،ثم
�أخذها جعفر ف�أ�صيب ،ثم �أخذها
اب��ن رواح��ة ف�أ�صيب ،حتى �أخذ
الراية �سيف من �سيوف الله حتى
فتح الله عليهم» ،قال الطحاوي
ويف احلديث علم ظاهر من �أعالم
النبوة.

بالد في القرآن

رجال نزل فيهم قرآن

أعلن إسالمه عام الفتح

العباس بن عبد المطلب
نزلت فيه آية األسرى
وحارب بجوار الرسول

• قبر العباس

العبا�س بن عبد املطلب بن ها�شم ،عم ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم ،ويكنى �أبا الف�ضل ،ولد يف مكة قبل مولد الر�سول الكرمي
بعامني ،ويروى �أن �أمه نتيلة بنت جناب بن كليب تعد �أول من ك�سا
الكعبة احلرير والديباج ،بعد �أن �ضاع العبا�س وهو �صغري ،فنذرت
�إن وجدته �أن تك�سو البيت ،فوجدته ففعلت .كانت ال�سقاية لبني
ها�شم ،وكان �أبو طالب يتوالها ،فلما ا�شتد الفقر ب�أبي طالب� ،أ�سند
ال�سقاية �إلى �أخيه العبا�س ،وكان من �أكرث قري�ش ما ًال ،فقام بها،
وعليه كانت عمارة امل�سجد.وخرج العبا�س ملحاربة الر�سول �صلى
الله عليه و�سلم يوم بدر مكرها مثل غريه من بني ها�شم ،ف�أ�رس و�شد
وثاقه ،و�سهر النبي تلك الليلة ومل ينم ،فقالوا :ما ي�سهرك يا نبي
الله؟ قال�« :أ�سهر لأنني العبا�س» .فقام رجل من القوم ف�أرخى وثاقه،
ثم �أمر الر�سول �صلى الله عليه و�سلم �أن يفعل ذلك بالأ�رسى كلهم،
وحني تقرر �أخذ الفدية قال الر�سول �صلى الله عليه و�سلم للعبا�س:
«يا عبا�س ،افد نف�سك ،وابن �أخيك عقيل بن �أبي طالب ،ونوفل بن
احلارث ،وحليفك عتبة بن عمرو و�أخا بني احلارث بن فهر ،ف�إنك ذو
مال» ،و�أراد العبا�س �أن يغادر من دون فدية فقال :يا ر�سول الله� ،إين
كنت م�سلم ًا ،ولكن القوم ا�ستكرهوين .و�أ�رص الر�سول على الفدية،
ونزل القر�آن بذلك فقال تعالى« :يا �أيها النبي قل ملن يف �أيديكم
من الأ�رسى �إن يعلم الله يف قلوبكم خريا ي�ؤتكم خريا مما �أخذ منكم
ويغفر لكم والله غفور رحيم»« ،الأنفال ،»7 :فافتدى العبا�س نف�سه
مبئة �أوقية من ذهب .ومل يعلن العبا�س �إ�سالمه �إال عام الفتح ،مما
جعل بع�ض امل�ؤرخني يعدونه ممن ت�أخر �إ�سالمهم ،ولكن بع�ض
الروايات الأخرى تذكر �أنه كان من امل�سلمني الأوائ��ل ،ولكن كتم
�إ�سالمه .ويف بيعة العقبة الثانية عندما قدم مكة يف مو�سم احلج
وفد الأن�صار ،ثالثة و�سبعون رج ًال وامر�أتان ،ليعطوا الله ور�سوله
بيعتهم ،وليتفقوا مع الر�سول �صلى الله عليه و�سلم على الهجرة �إلى
املدينة� ،أنهى الر�سول نب�أ هذا الوفد �إلى عمه العبا�س ،فقد كان يثق
بعمه يف ر�أيه كله ،فلما اجتمعوا كان العبا�س �أول املتحدثني فقال:
«يا مع�رش اخلزرج� ،إن حممد ًا منا حيث قد علمتم ،وقد منعناه من
قومنا ،ممن هو على مثل ر�أينا فيه ،فهو يف عز من قومه ،ومنعة يف
بلده ،و�إنه قد �أَبى �إال االنحياز �إليكم واللحوق بكم ،ف�إن كنتم ترون
�أنكم وافون له مبا دعومتوه �إليه ،ومانعوه ممن خالفه ف�أنتم وما
حتملتم من ذلك ،و�إن كنتم ترون �أنكم م�س ِّلموه وخاذلوه بعد اخلروج
به �إليكم فمن الآن فدعوه ،ف�إنه يف عز ومنعة من قومه وبلده» .وكان
الر�سول �صلى الله عليه و�سلم يذكر باملدينة ليلة العقبة فيقول:
ويعطيهم».
أيدت تلك الليلة بعمي العبا�س ،وكان ي�أخذ على
«� ُ
القوم ُ
ِ
ومل تكن قري�ش تخفي �شكوكها يف نوايا العبا�س ،لذا وجدت يف غزوة
بدر فر�صة الختبار حقيقة العبا�س ،فدخل العبا�س الغزوة مكرها،
ويلتقي اجلمعان يف غزوة بدر ،وينادي الر�سول يف �أ�صحابه قائ ًال:
«�إن رجا ًال من بني ها�شم ومن غري بني ها�شم قد �أخرجوا كرها ،ال
حاجة لهم بقتالنا ،فمن لقي منكم �أحدهم فال يقتله ،من لقي �أبا
البخرتي بن ه�شام فال يقتله ،ومن لقي العبا�س بن عبد املطلب فال
يقتله ،ف�إمنا �أخرج م�ستكرها».
ٍ
يومئذ
وي�أتي يوم حنني لي�ؤكد فدائية العبا�س ،فقد كان �صوته
وثباته من �أملع مظاهر ال�سكينة واال�ستب�سال ،فبينما كان امل�سلمون
جمتمعني يف �أح��د �أودي��ة «تهامة» ينتظرون جميء عدوهم ،كان
امل�رشكون قد �سبقوهم �إلى الوادي وكمنوا لهم يف �شعابه �شاحذين
�أ�سلحتهم ،وعلى حني غفلة انق�ضوا على امل�سلمني يف مفاج�أة مذهلة
جعلتهم يهرعون بعيدا.

تأسست قبل الهجرة النبوية بأكثر من  1500عام

المدينة المنورة أول عاصمة إسالمية
وورد ذكرها في كتاب اهلل أربع مرات
يقول الله تعالـى فـي كتابه الكرمي
فـي �سـورة التوبة« :م��ا ك��ان لأهل
املدينـة ومن حولهـم مـن الأعراب �أن
يتخلفـوا عن ر�سـول الله وال يرغبوا
ب�أنف�سـهم عن نف�سـه ذلك ب�أنهم ال
ي�صيبهم ظم�أ وال ن�صـب وال خمم�صـة
يف �سـبيل الله وال يطئـون موطئ ًا
يغيظ الكفــار وال ينالــون من عـدو
ني ًال �إال كتب لهم به عمـل �صالح �إن
الله ال ي�ضيع �أجر املح�سنني»« ،الآية
.»120
يقول الدكتور عبد الله احل�سيني
ع�ضو هيئة كبار العلماء بالأزهر:
املدينة املذكورة يف تلك الآيات هي
املدينة النبوية �أو املدينة املنورة
والتي ورد ذكرها يف القر�آن الكرمي
�أربع مرات حيث ورد ا�سمها يف �سورة
التوبة يف قوله تعالى «وممن حولكم
من الأعراب منافقون ومن �أهل املدينة
م��ردوا على النفاق ال تعلمهم نحن
نعلمهم �سنعذبهم مرتني ثم يردون �إلى
عذاب عظيم»« ،الآية ،»101و�أي�ض ًا يف
�سورة التوبة يف قوله تعالى «ما كان
لأهل املدينة ومن حولهم من الأعراب
�أن يتخلفوا عن ر�سول الله»« ،الآية
 ،»120كذلك ورد ذكرها يف �سورة
الأحزاب يف قوله تعالى «لئن مل ينته
املنافقون والذين يف قلوبهم مر�ض
واملرجفون يف املدينة لنغرينك بهم
ثم ال يجاورونك فيها �إل��ى قليال»،
«الآي��ة  ،»60ويف �سورة املنافقون
يف قوله تعالى «يقولون لئن رجعنا
�إل��ى املدينة ليخرجن الأع��ز منها
الأذل ول��ل��ه ال���ع���زة ولر�سوله
ول��ل��م ��ؤم��ن�ين ول��ك��ن املنافقــني
ال يعلمون»« ،الآية .»8
وج��اء ذك��ر املدينة املنورة با�سم
«يرثب» مرة واحدة حيث كان يطلق
ا�سم يرثب على املدينة املنورة قبل
�أن ت�سمى املدينة وذل��ك يف �سورة
الأحزاب يف قوله تعالى «و�إذ قالت
طائفة منهم يا �أهل يرثب ال مقام لكم

فارجعوا وي�ست�أذن فريق منهم النبي
يقولون �إن بيوتنا ع��ورة وم��ا هي
بعورة �إن يريدون �إ ّال فرارا»« ،الآية
.»13
الهجرة النبوية

وي�ضيف د.احل�سيني :املدينة املنورة
ت�أ�س�ست قبل الهجرة النبوية ب�أكرث من
 1500عام وت�ضم �أقدم ثالثة م�ساجد
يف ال��ع��امل ،وه��ي م��ن �أه��م��ه��ا عند
امل�سلمني ،وهي :امل�سجد النبوي،
وم�سجد قباء وم�سجد القبلتني،
وت�ستمد املدينة املنورة �أهميتها عند
امل�سلمني من هجرة النبي حممد �صلى
الله عليه و�سلم �إليها و�إقامته فيها
طيلة حياته وكانت قبل هجرة ر�سول
الله �صلى الله عليه و�سلم �إليها
ت�سمى «ي�ثرب» ،و�أطلق عليها ا�سم
«مدينة الر�سول» بعد �أن هاجر �إليها
الر�سول حممد� ،صلى الله عليه و�سلم
ويف «الع�رص اجلاهلي» عرفت هذه
املدينة با�سم يرثب على ا�سم زعيم
قبيلة «يرثب بن قانية بن مهالل».
ويف املدينة قرب الر�سول حممد� ،صلى
الله عليه و�سلم ،وفيها �أي�ض ًا قبور �أول
ثالثة من اخللفاء الرا�شدين .وزيارة
املدينة لي�ست فري�ضة ولكن على
الأغلب بعد زيارة مكة يقوم احلجاج
بزيارة املدينة وال�صالة هناك عند
قرب الر�سول واخللفاء الرا�شدين.
طابة وطيبة

وورد يف احلديث ال�صحيح �أن ر�سول
الله �صلى الله عليه و�سلم غري ا�سمها
من ي�ثرب �إل��ى املدينة ،ونهى عن
ا�ستخدام ا�سمها القدمي ،فقال من
�سمى املدينة يرثب فلي�ستغفر الله
عز وجل هي طابة وهي طيبة.
وي�ضيف د.احل�سيني� :سماها ر�سول
الله �صلى الله عليه و�سلم �أ�سماء
�أخرى يف عدد من الأحاديث النبوية
�أهمها طابة وطيبة ولقد نالت املدينة

• املدينة املنورة

إسالمية

كتبة الوحي

استشهاد زيد وجعفر وابن رواحة في ُمؤتة
ات�سمت العالقات بني امل�سلمني
وال����روم ب��ال��ت��وت��ر ،ف��ق��د د�أب���ت
الروم ومن واالها من العرب على
م�ضايقة امل�سلمني وا�ستفزازهم،
وم��ن��ه��ا امل���ح���اوالت امل��ت��ك��ررة
للتعر�ض لتجارتهم القادمة من
ال�شام ،و�سلب ونهب القوافل التي
متر بالطريق ،بالإ�ضافة �إلى ما
مار�سوه من �ضغوط طالت كل م�سلم
وقع حتت �أيديهم.
واط��م ��أن النبي �صلى الله عليه
و�سلم على الأو���ض��اع الداخلية
واملحيطة بدولة الإ�سالم الوليدة،
بعد الق�ضاء على الت�آمر اليهودي
بخيرب و�أخ���ذ يف دع���وة امللوك
للإ�سالم ،ف�أر�سل �إليهم �سفراء،
ومنهم احل��ارث بن عمري بكتاب
�إلى عظيم ب�رصى من �أر�ض ال�شام،
فاعرت�ض طريقه �رشحبيل بن عمرو
الغ�ساين وكان عام ًال على البلقاء
م��ن قبل قي�رص ال���روم ،ف�أوثقه
و��ضرب عنقه ،وك��ان قتل الر�سل
مبثابة �إع�لان حرب ،فا�شتد ذلك
على النبي �صلى الله عليه و�سلم
�إذ كان هذا هو �أول ر�سول له يقتل
على خ�لاف ما ج��رت ال��ع��ادة من
�إكرام الر�سل وعدم التعر�ض لهم.

منوعات

املنورة حب ًا كبري ًا من النبي �صلى
الله عليه و�سلم ،وكانت لها املكانة
العالية اجللية يف قلبه مما جعل
امل�سلمني يكنون لها كل احلب حمبة
لله ولر�سوله واتباع ًا لل�سنة املطهرة
لأن الله تعالى قد فر�ض علينا حمبة
ما يحبه ر�سوله عليه �أف�ضل ال�صالة
و�أزكى الت�سليم ،وروى الإمام �أحمد
يف م�سنده« :من �سمى املدينة يرثب
فلي�ستغفر الله عز وجل ،هي طابة،
هي ط��اب��ة» ،كما ذك��ر البخاري يف
تاريخه قول ر�سول الله �صلى الله
عليه و�سلم« :من قال يرثب مرة فليقل
املدينة ع�رش مرات» ،ويف هذا القول
الكرمي مدلول على �أن ت�سمية يرثب
�إمنا جاءت على عهد اليهود الذين
�سموها بها وهي تعني الف�ساد.
معامل

وم��ن �أه��م معامل املدينة املنورة
م��ع��ل��م��ان م��ه��م��ان ه��م��ا :امل�ساجد
ال�سبعة ،وه��ي م��ن �أه���م املعامل
التي يزورها القادمون �إليها ،وهي
جمموعة م�ساجد �صغرية عددها
احلقيقي �ستة ولي�س �سبعة ولكنها
ا�شتهرت بهذا اال�سم ،نظر ًا لإ�ضافة
البع�ض مل�سجد القبلتني �ضمن هذه
امل�ساجد ،لأن ال��ذي يزورها يزور
ذلك امل�سجد �أي�ض ًا يف نف�س الرحلة
في�صبح ع��دده��ا �سبعة وت��ق��ع هذه
امل�ساجد ال�صغرية يف اجلهة الغربية
من جبل �سلع عند جزء من اخلندق
الذي حفره امل�سلمون يف عهد النبي
�صلى الله عليه و�سلم للدفاع عن
املدينة املنورة عندما زحفت �إليها
قري�ش والقبائل املتحالفة معها يف
ويروى �أنها
ال�سنة اخلام�سة للهجرة ُ
كانت مواقع مرابطة ومراقبة يف تلك
الغزوة وقد ُ�سمي كل م�سجد با�سم
من رابط فيه عدا م�سجد الفتح الذي
ُبني يف موقع قبة �ضرُ بت للنبي حممد
�صلى الله عليه و�سلم.

العالء بن الحضرمي
أول قائد بحري
في اإلسالم

كان ال�صحابي اجلليل العالء بن احل�رضمي من ال�صادقني يف
خدمة الإ�سالم وامل�سلمني ،ومن كتبة الوحي ،وبعثه الر�سول
�صلى الله عليه و�سلم� -سفريا و�أم�ي�را وجابيا وجماهداوقائدا.
ويقول ال�شيخ من�صور الرفاعي عبيد -وكيل وزارة الأوقاف
امل�رصية الأ�سبق -هو العالء بن عبد الله بن عباد بن ربيعه بن
مالك بن عويف بن مالك بن اخلزرج بن اياد بن �صدي بن زيد بن
مقنع بن ح�رضموت احل�رضمي ،و�سكن �أبوه مكة وحالف حرب
بن �أمية والد �أبي �سفيان بن حرب فهو حليف بني امية.
�سفري وداعية

ولد العالء مبكة وبها ن�ش�أ وترعرع ،وتعلم القراءة والكتابة،
و�أ�سلم قبل فتح مكة ،ويف رواية انه �أ�سلم قدميا ،ورجحت كتب
ال�سرية النبوية �أنه �أ�سلم قبل فتح مكة فبد�أ ن�شاطه يف ال�سالم
واحلرب مع امل�سلمني مت�أخرا عن امل�سلمني الأولني ال�سابقني
الى الإ�سالم .وكان له �رشف ال�صحبة واجلهاد حتت لواء النبي-
عليه ال�صالة وال�سالم -و�شهد فتح مكة ،ويوم حنني وح�صار
الطائف يف ال�سنة الثامنة الهجرية ،وبعثه الر�سول�-صلى الله
عليه و�سلم� -سفريا وداعيا من دعاته �إلى �أهل عمان ليعلمهم
�رشائع الإ�سالم و�صدقات �أموالهم ،كما بعثه �إلى املنذر بن �ساوي
العبدي بالبحرين ،وكتب �إليه الر�سول-عليه ال�صالة وال�سالم-
كتابا يدعوه فيه الى الإ�سالم ،وجنح العالء يف �سفارته ودعوته
�أعظم جناح وا�ستطاع �أن ي�ستنقذ البحرين من ال�سيطرة الفار�سية
بال قتال ب�إ�سالم عامل الفر�س عليها املنذر بن �ساوي ،و�أ�سلم
جميع العرب بالبحرين ،ثم �أ�صبح �أمري وعامل الر�سول�-صلى
الله عليه و�سلم -على ال�صدقات على البحرين.
مو�ضع ثقة

وك��ان العالء مو�ضع ثقة الر�سول-عليه ال�صالة وال�سالم-
و�أثبتت �أعماله �أنها كانت يف مو�ضعها ،فقد �أح�سن يف واليته
غاية الإح�سان كما �أح�سن يف تويل ال�صدقات ،وكان �أحد كتاب
النبي�-صلى الله عليه و�سلم -يف كتابة الوحي القر�آين ور�سائله
النبوية ،وهناك ن�صو�ص يف بع�ض الكتب النبوية كتبها العالء،
وكان من عمال اخلليفة �أبي بكر ال�صديق -حتى توفى �أبوبكر،
ف�أقره عمر بن اخلطاب و�أثبت جناحا وكفاية يف �إدارة واليته.
وبرزت �شخ�صيته القيادية وحبه للجهاد يف �سبيل الله والفتح
عندما تويف الر�سول�-صلى الله عليه و�سلم -وارتد �أهل البحرين
كما ارتد غريهم يف �سائر �شبه اجلزيرة العربية� ،إذ عاد الى ابي
بكر ال�صديق-ر�ضي الله عنه -وملا عقد اخلليفة �أبو بكر �أحد
ع�رش لواء حلرب املرتدين كان �أحدها للعالء و�أمره بالبحرين
حلرب املرتدين يف تلك املناطق وما حولها ،و�سار العالء
على ر�أ�س جي�شه الى البحرين على طريق الدهناء لي�صل الى
البحرين من �أق�رص طريق وهي �صحراء خموفة خالية من املاء
واملرعي فلقي ورجاله �صعوبات وم�شقة حتى �أ�صبحت حياته
وحياتهم يف خطر عظيم ،وا�ستطاع ا�ستعادة فتح البحرين كافة
عنوة وخا�ض عدة معارك للق�ضاء على املرتدين.
�إرادة قوية وب�صرية

وذكرت امل�صادر انه عرف بال�شجاعة والإقدام والورع والإميان
العميق وكان �صاحب �إرادة قوية وب�صرية وبعد نظرومعرفة
بالرجال والرغبة ال�شديدة يف خدمة الإ�سالم ،وحدث �أنه ملا
ظفر �سعد بن �أبي وقا�ص ب�أهل القاد�سية و�أزاح الأكا�رسة جاء
ب�أعظم مما فعله العالء يف حرب الردة ،ف�أراد العالء �أن ي�صنع
بالفر�س �شيئا ويحرز الن�رص عليهم كن�رص �سعد على الفر�س
يف القاد�سية التي كانت عام  14هجريا من دون �أن يفكر يف
مغبة املع�صية و�أهمية الطاعة ،اذ كان عمر بن اخلطاب-ر�ضي
الله عنه -قد نهاه عن الغزو يف البحر ونهي غريه اتباعا
لر�سول الله� -صلى الله عليه و�سلم -وابي بكر -ر�ضي الله
عنه -خوفا من �أخطار ركوب البحر بال كفاية خا�صة وجتربة
طويلة بركوبه ،ولكن العالء ندب النا�س �إلى فار�س ف�أجابوه،
وكان معه خليد بن املنذر بن �ساوي ،واجلارود بن املعلى،
و�سوار بن همام ،ف�أمرهم على اجلند ،وع�برت اجلنود من
البحرين �إلى فار�س ،لكن �أهل فار�س متكنوا من قطع خطوط
رجعة امل�سلمني وبني �سفنهم ،فقام خليد يف النا�س فخطبهم
وهاجموا الفر�س وقاتلوهم قتاال �شديدا مبكان يدعي طا�ؤو�س
فقتل �سوار واجل��ارود ،وقتل من �أهل فار�س �أعداد غفرية ،ثم
خرج امل�سلمون يريدون الب�رصة فلم يتمكنوا من الرجوع الى
البحر ،وا�ضطروا ب�سبب تفوق الفر�س ال�ساحق� ،أن يع�سكروا
ويتح�صنوا ،وملا بلغ عمر بن اخلطاب-ر�ضي الله عنه -عن
�صنيع العالء من بعثة ذلك اجلي�ش يف البحر ا�شتد غ�ضبه عليه
وكتب �إليه بعزله وتوعده ،و�أمره بت�أمري �سعد بن �أبي وقا�ص
عليه الذي كان يناف�سه يف الفتح وخدمة الإ�سالم.
و�أر�سل عمر بن اخلطاب الى عتبة بن غزوان �أمري الب�رصة بانفاذ
جند كثيف من امل�سلمني الى امل�سلمني املحا�رصين بفار�س قبل
�أن يهلكوا ،و�أر�سل عتبة جي�شا كثيفا من الب�رصة الى فار�س
يف اثني ع�رش �ألف مقاتل ،والتقي اجلانبان وفتح الله على
امل�سلمني بعد قتال مرير ،ومتكن العالء من فتح �أ�سيافا من
فار�س ،وبالرغم من �إخفاق حملته ،ف�إنها قدمت جتارب
ع�سكرية جديدة للم�سلمني الفاحتني فعرفوا منطقة فار�س
معرفة عملية وخربوا طاقات الفر�س و�أ�ساليبهم يف القتال مما
مهد لفتح فار�س ب�سهولة وي�رس يف مدة ق�صرية.
ورجحت امل�صادر �أن عمر واله الب�رصة بعد موت عتبة بن
غزوان وعزله عن البحرين بعد �إخفاق حملته على �أر�ض فار�س
وخمالفته لأم��ر عمر يف عدم رك��وب البحر ،فكان عزله عن
البحرين عقابا له .وكان العالء من �سادات ال�صحابة العلماء
العباد ،ويقال �إنه كان م�ستجاب الدعوة وله كرامات وتويف
عام  14هجريا بنيا�س من �أر�ض بني متيم ،وذكر البع�ض �إنه
ت�أخر الى �سنة �إحدى وع�رشين.

