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الدرايـــة في أحكام الراية

المقدمـة
إنَّ َّاحلمدَّ َّهلل َّنحمدهَّ ،ونستعينه َّونستغفرهَّ ،ونعوذَّ َّباهلل َّن َّ
رشورَّأنفسناَّوسيئاتَّأعاملناَّ،ن َّهيدهَّاهللَّفالَّنضلَّ َّلهَّ،ون َّ
يضللَّفالَّهاديَّلهَّ،وأشهدَّ َّأنَّالَّإلهَّإالَّاهللَّوحدهَّالرشيكَّ
لهَّ ،وأشهدَّ َّأنَّ َّحممداَّ َّعبدَّه َّورسولَّهَّ ،صىلَّاهلل َّعليه َّوعىلَّآلهَّ
وصحبه َّوسلم َّتسليام َّكثرياََّّ ،ون َّتبعهم َّبإحسان َّإىل َّيومَّ
الدي َّ،أنَّاَّبعدََّّ:
فإن َّن َّالنوازلَّالتيَّأثارتَّجداال َّورصاعا َّحادا َّيفَّالشامَّ،
نايتعلقَّبالراياتَّواألعالمَّ،وقدَّوَّجَّهَّ َّإليناَّسؤاالَّ َّيفَّاملكتبَّ
العلمي َّيف َّهيئة َّالشام َّاإلسالنيةَّ ،فأجبنا َّبام َّيقتضيه َّالعلمَّ
الرشعي َّواألنانة َّالتي َّأناطها َّاهللَّبم َّيتصدى َّللشأن َّالعامَّ،
فكانَّالسؤالَّواجلوابَّكالتايلََّّ:
السؤال :هناكَّجدلََّّدائرََّّبنيَّفئاتَّن َّالثوارَّ،وهوَّأنََّّبعضَّ

ِّ4

المقدمة

اإلخوةَّالَّيرىَّجوازَّرفعَّعلمَّاالستقاللَّوالَّيشءَّغريَّالرايةَّ
السوداء َّاملكتوب َّعليها َّ"ال َّإله َّإال َّاهلل َّحممد َّرسول َّاهلل"َّ،
ووصل َّإىل َّحدَّ َّاالفرتاقَّ .وأناس َّيريدون َّوضع َّعلمََّّ
االستقاللَّ ،واقرتح َّبعضهم َّأن َّيكتب َّعىل َّعلم َّاالستقاللَّ
كلمتيَّالتوحيدَّ.فامَّرأيكم؟َّ.
اجلواب :احلمدَّهللَّ،والصالةَّوالسالمَّعىلَّرسولَّاهللَّ،وبعد:

أولا :نصطلح َّالراية َّالوارد َّيف َّالرشع َّوكالم َّأهل َّالعلمَّ
نعناه :الغايةَّواهلدفَّن َّالقتالَّ،ودليلَّذلكَّقولهَّﷺ«َّ :من
قاتل حتت راية عمي ٍة يغضب لعصبة أو يدعو إىل ع ٍ
صبة ،أو
ُ
ُ ِّ َّ
ينرص عصبة َف ُقتِ َل َف ِق ْت َل ٌة ج ِ
اهل ّية» رواهَّنسلمَّ.فداللةَّاحلديثَّ
َ
واضحةَّأنََّّاملقصودَّبالرايةَّالغايةَّن َّالقتالَّ،وعليهَّفإنََّّاهلدفَّ
َّوصحتهاَّ،فم َّكانَّ
ن َّالقتالَّهوَّالذيَّحيددَّرشعيةَّهذهَّالراية
ّ
قتالهَّحلاميةَّالنفسَّ،والعرضَّ،والدي َّ،واملالَّ،ن َّالرضوراتَّ
التي َّجاءت َّالرشيعة َّاإلسالنية َّباحلفاظ َّعليها َّفرايته َّوغايتهَّ
رشعيةَّ،قالَّتعاىلَّ:
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ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ

ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱠ[النساءََّّ،]75َّ:

وقولهَّﷺ« :من ُقتل دون ماله فهو شهيد ،ومن ُقتل دون دمه
فهو شهيد ،ومن قتل دون دينه فهو شهيد ،ومن ُقتل دون أهله
فهو شهيد»رواهَّالرتنذيَّ .
ثان اياَّ :هناك َّفرق َّبني َّالرايات َّالتي َّكانت َّترفع َّيف َّاحلروبَّ
قديامََّّ،واألعالمَّالتيَّتتخذهاَّالدولَّاليوم؛َّفالراياتَّواألعالمَّ
يف َّاحلرب َّسنة َّنبوية َّنستح ّبةَّ ،فقد َّكان َّالرسول َّﷺ َّيتخذَّ
الرايات َّيف َّغزواته َّوحروبهَّ ،وكانت َّلكلَّ َّقبيلة َّوقوم َّرايةَّ،
فكان َّللمهاجري َّراية َّولألنصار َّرايةَّ ،وكان َّﷺ َّحيب َّلكلَّ
ٍ
لغرضَّجليلَّهوَّاجتامعَّ
أحدَّأنَّيقاتلَّحتتَّرايةَّقونهَّومجاعتهَّ،
املقاتلني َّواحتاد َّقلوهبم َّعندنا َّيكونون َّن َّقبيلة َّواحدةَّ
فيكونونَّكاجلسمَّالواحدَّ،فيحرصونَّأنَّتبقىَّرايتهمَّنرفوعةَّ
فالَّيأيتَّالعدوَّن َِّقبلهم َّ.

ِّ6

المقدمة

أنا َّاألعالم َّالتي َّتتخذها َّالدول َّاليوم َّترنز َّهلا َّوتعِّب َّعنهاَّ
فهذهَّحمدثةَّملَّتك َّنعروفةَّيفَّالعهودَّالسابقةَّ،واألصلَّفيهاَّ
اإلباحةَّ،ناَّملَّتتضم َّإشارةَّأوَّداللةَّعىلَّخمالفةَّرشعية َّ.
ثال اثاَّ :مل َّي ِرد َّع َّرسول َّاهلل َّﷺ َّلون َّواحد َّأو َّشكل َّواحدَّ
لراياتَّاحلربَّ،فقدَّثبتَّأنَّالنبيَّﷺ َّكانتَّلهَّرايةَّسوداءَّ،
وأحياناَّبيضاءَّ،وقيلَّأيضاَّصفراءَّ،وقدَّعللَّاحلافظَّاب َّحجرَّ
يفَّ"فتحَّالباري"َّذلكَّبحسبَّاختالفَّاألوقاتَّواحلاالتَّ.
ومل َّيثبت َّأنه َّﷺ َّكان َّيكتب َّشيئا َّيف َّتلك َّالرايات َّكام َّقدَّ
يتومههَّبعضَّاملتأخري َّ،وناَّوردَّع َّاب َّعباسَّأنَّرايةَّالنبيَّ
ﷺ َّكان َّنكتوبا َّفيها(َّ :ال َّإله َّإال َّاهلل َّحممد َّرسول َّاهلل)َّ ،فإنهَّ
حديثَّباطلَّكامَّقالَّالعلامءَّ .
َّتنوعَّأشكالَّالراياتَّلكلَّ
رابع ااَّ :الَّيوجدَّنانعَّرشعيَّن
ّ
كتيبة َّأو َّحمافظةَّ ،وإن َّكان َّاألوىل َّاالجتامع َّحتت َّراية َّواحدةَّ
ملصلحةَّاالجتامعَّوائتالفَّالقلوبَّودرءاَّأليَّاختالفَّ.
خامس ااَّ :الَّجيوزَّأليَّكتيبةَّأوَّمجاعةَّنقاتلةَّأنَّتفرضَّالرايةَّ
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التيَّاختذهتاَّعىلَّغريهاَّن َّاجلامعاتَّ،أوَّتفرضهاَّلتكونَّعلامََّّ
للدولة؛َّألنَّهذاَّافتئات َّعىلَّاألنةَّونصادرةَّخليارهاَّن َّغريَّ
شورىَّ،وتفريقَّللصفَّوإثارةَّللنزاعاتَّ.
سادس ااَّ:أناَّناَّيتعلقَّبعلمَّاالستقاللَّالذيَّاختارهَّعانةَّالشعبَّ
السوريَّورضواَّبهَّ،فهذاَّراجعَّإىلَّكونهَّعلمَّالدولةَّيفَّنرحلةَّناَّ
قبلَّاغتصابَّنظامَّالبعثَّللسلطةَّ،وفيهَّرسالةَّإىلَّإسقاطَّهذاَّ
النظامَّواالنخالعَّعنهَّبجميعَّنراحلهَّورنوزهَّ،وعدمَّرشعيتهَّ،
وعدمَّالقبولَّبهَّواالعرتافَّبهَّبأيَّشكلَّن َّاألشكال َّ.
وعليه :فإنََّّالعلمَّالذيَّيرفعهَّالثوارَّ(علمَّاالستقالل)َّليسَّ
فيهَّناَّخيالفَّالرشعَّ،واهلدفَّننهَّنعروفَّونرشوعَّ،وهوَّعلمَّ
نؤقت َّهلذه َّاملرحلة َّن َّتاريخ َّسوريا؛ َّلذا َّفإننا َّال َّنرىَّ
االختالفَّحولهَّ،أوَّخمالفتهَّ .
َّوحدَّص ّفناَّوثبتَّأقدانناَّ،وانرصناَّعىلَّعدوناَّ،واحق َّ
اللهم ّ
دناءناَّ ،وص َّأعراضنا َّوأنوالناَّ ،وسدد َّعىل َّاحلق َّنسريتناَّ
وخطاناَّ،اللهمَّتقبلَّشهداءناَّوعافَّجرحاناَّ،وتقبلَّجهادناَّ،
واجعلناَّخملصنيَّلكَّيفَّكلَّأعاملناَّ.

ِّ8

المقدمة

وصىلَّاهللَّعىلَّنبيناَّحممدَّوآلهَّوصحبهَّوسلم(.انتهتَّالفتوى)َّ.
وملا َّصدرت َّالفتوى َّتقبلها َّأهلَّ َّالشام َّقبوال َّحسنا َّعىلَّ
اختالف َّطبقاهتمَّ ،وأنكرها َّالغالةَّ َّن َّبعض َّاألحزابَّ
والتنظيامتَّالقتاليةَّ،ومم َّملَّيفقهواَّاألنرَّعىلَّوجههَّالصحيحَّ،
قهَّ
َّبردودَّوعلَّقواَّعليهاَّبامَّالَّعالقةَّلهَّبعل ٍَّمَّرشعيَّوالَّف ٍَّ
ٍَّ
فر ُّدوا
بشبهاتَّ
ٍ َّ
واقعيَّ،بلَّاقتحمواَّن َّّياتَّاملفتنيَّفطعنواَّفيهاَّ،ونطقواَّ
َّبتأنَّ ،ومل َّيتبرصوا َّبحقيقةَّ
تدل َّعىل َّأهنم َّمل َّيقرؤوا َّالفتوى ٍَّ
ُّ َّ
الدعوةَّإىلَّاهللَّأصوهلاَّونآالهتاَّ.
رايةَّ
وتتابعَّالغلوَّيفَّذلكَّفكانتَّالنرشاتَّالتيَّحتذرََّّن َّكلََّّ ٍَّ
إالَّرايةَّ"العَّقاب"!! َّبلَّقانتَّنظاهراتَّبعنوان"َّ :ارفعَّ َّرايةََّّ
نبيك"َّ ،و"راية َّمحلها َّلنا َّالصحابة""َّ ،والجيوز َّلغري َّرايةَّ
محاسيةَّ
ٍَّ
تافات َّ
العقاب َّأن َّترفع"َّ ،وارتفعت َّاألصواتَّ َّهب ٍ َّ

َّراياتَّالعقابَّ،واخلالفةَّعىلَّاألبواب"َّ،
ِ َّ
عاطفيةَّ،نثلَّ"َّ:عَّ َُّّلو
ٍَّ
َّسلسلة َّن َّاجلهل َّاملركَّبَّ ،والعاطفة َّاجليَّاشة َّاملبنية َّعىلَّ
ٍَّ
يف
األوهامَّوالبعيدةَّع َّفهمَّالواقعَّوحقيقةَّالرشعَّ،وقدَّأجبناَّ
َّبشكلَّخمترصَّ.
ٍَّ
ع َّهذهَّالشبهاتَّيفَّحينها
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وملَّاَّكانَّيفَّكالنهمَّكثريََّّن َّاملخالفاتَّالرشعيةَّن َّاحتجاجَّ
إمجاعيةَّعىلَّهذهَّ
ٍَّ
قطعيةَّ
ٍَّ
بنصوصَّغريَّصحيحةَّ،ثمَّبناءَّأحكا ٍَّمَّ
ٍَّ
النصوصَّ ،ن َّخالفها َّعندهم َّانحرف َّع َّننهج َّاإلسالمَّ
عقيدةََّّورشيعةََّّ،قويتَّالعزيمةََّّعىلَّالكتابةَّفيامَّيتعلقََّّبالرَّاياتَّ
واألعالمَّ،يفَّأوصافهاَّوأحكانهاَّوأوهانهاَّ،فكانَّبحثاََّّحديثياََّّ
فقهياَّ َّتارخيياَّ َّير َُّّد َّعىل َّكلَّ َّالشبهات َّالتي َّأثارها َّاملخالفونَّ،
وسميتََّّهذاَّالبحث[َّ:الدرايـــةِِّّفيِّأحكـــــامِِّّالرِّايــــــة]َّ،
وقسمتَّهَّإىلَّأربعةَّنطالبََّّ:
املطلب األول :األحاديثََّّواآلثارََّّالواردةََّّيفَّالرَّاياتَّواأللويةَّ.
ُ
املطلب الثاين :أحكامََّّالرَّاياتَّواأللويةَّ.
ُ
املطلب الثالث :تاريخَّالرَّاياتَّواأللويةَّواألعالمََّّ.
ُ
املطلب الرابع :كشفََّّالشبهاتَّ.
ُ
وأسألَّاهللَّعزَّوجلَّأنَّينفعَّ َّهبذاَّالكتابَّكاتبهَّوقارئه{َّ ،إِنَّ
أ ِريدَّإِال ِ
َّاإلصالحَّناَّاستطعتَّوناَّتوفِ ِيقيَّإِالَّبِاهللَِّعلي ِهَّتوكلتَّ
وإِلي ِهَّأنِيبَّ}واحلمدََّّهللَّربََّّالعاملنيَّ.

ِّ10

المقدمة

َّنساءَّيومَّالثالثاءَّ
َِّ
وتبييضَّدامَّأشهراََّّيف
ٍَّ
وتسويدَّ
ٍَّ
كتبهَّبعدَّمج ٍَّعَّ
يف َّالثالث َّن َّشهر َّاهلل َّاملحرَّم َّسنة ََّّ 1438هجرية َّاملوافقَّ
ل2016/10/4مَّيفَّمملكةَّالبحري َّحرسهاَّاهللََّّ.
َّ
الفقريَّإىلَّعفوَّاهلل
فايزَّب َّحسنيَّالصالحَّ
َّ
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المطلب األول
األحاديث واآلثار الواردة في الرايات واأللوية
يفَّصفةَّراياتَّوألويةَّالنبيَّﷺَّ
َِّ
وردتَّأحاديثََّّوآثارََّّكثريةََّّ
وصحابتهَّالكرامَّريضَّاهللَّعنهمَّ،وقدَّحاولتَّ َّأنَّاستوعبََّّ
كل َّاألحاديث َّواآلثار َّأو َّأغلبهاَّ ،وتكلمتَّ َّعليها َّتصحيحاََّّ
نطلقَّ،نستنرياََّّبكالمَّاألئمةَّيفَّذلكَّيفَّ
َّتقليدَّ ٍ َّ
وتضعيفاَّن َّغري ٍَّ
القديمَّواحلديثَّ،فإليكَّهذهَّاألحاديثَّواآلثارََّّ:

احلديث األول:
َت راي ُة رس ِ
ع َّاب ِ َّعب ٍ
هلل
ول ا ِ
اسََّّ-ريضَّاهللَّعنهامََّّ-قالَّ« :كَان ْ َ َ َ ُ
َّﷺََّ -س ْو َد َاءَ ،ولِ َواؤُ ُه َأ ْب َي َض».وحديثََّّاب َّعبَّاسَّريضَّاهللَّعنهامَّهذاَّ،جاءَّن َّطريقنيَّع َّ
تابعينيِ :نقس ٍمَّوأيب ِ
َِّمل ٍزَّ
لواء
فاألول :ن َّرواية َِّنقس ٍَّمَّ ،ع ِ َّاب ِ َّعب ٍَّ
اسَّ ،قالَّ« :كان ُ
رسول اهلل ﷺ َ
أبيضَّ،وراي ُته سوداء».
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أخرجه َّأبو َّالشيخ َّاألصبهاين َّيف«أخالق َّالنبي» َّ(َّ)412/2
صَّ ،حدثناَّ
رقم ََّّ ،422قالَّ :حدثنا َّحممد َّب َّعمر َّب ِ َّحف ٍَّ
إِسحاق َّب َّإِبر ِ
اهيمََّّ،حدثناَّسعدََّّ،ع ِ َّاحلس ِ َّب ِ َّعامرةََّّ،ع ِ َّ
احلك َِّمَّ،ع َِّنقس ٍَّمَّ،ع ِ َّاب ِ َّعب ٍ
اسَّفذكرهَّ.

وهذا َّإسنادَّ َّننكر َّباطل َّن َّأجل َّاحلس َِّ َّب ِ َّعامرةََّّ ،وهوَّ
البَّجَّيلَّنوالهمَّأبوَّحممدَّالكويفَّ،قايضَّبغدادَّ.
قالَّأمحدَّب َّحنبل :احلس َّ َّب َّ َّعَّامرةَّنرتوكَّاحلديثَّ،وكانَّ
ننكرَّاحلديثَّ،وأحاديثهَّنوضوعةَّ،الَّيكتبَّحديثهَّ.
وقالَّحييىَّب َّنعني :ليسَّحديثهَّبيشءَّ.
وقالَّأبوَّحاتمَّونسلمََّّوالنسائيَّوالدراقطني :نرتوكَّاحلديثََّّ.
انظر« :التهذيب»(َّ ،)304/2و«التاريخ

َّالكبري»(َّ،)303/2

و"املجروحني"َّ(َّ.)229/1
والثاين :ن َّروايةَّأيب ِ
َِّمل ٍزَّالحقَّب َّمحَّيدَّ،ع ِ َّاب
«كانت راي ُة رس ِ
ول اهللَِّ ،ﷺَ ،س ْو َد َاءَ ،ولِ َواؤُ ُه َأ ْب َي ُض».
َ َ َ ُ

ِ َّعب ٍ
اسَّقال:

أخرجهَّالرتنذي َّرقم َّ(َّ،)1681واب

َّناجه َّرقمَّ(َّ،)2818
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واحلاكم َّ(َّ 115/2رقم ََّّ ،)2506والبيهقي َّ(َّ )362/6رقمَّ
(َّ )13192ن َّطرق َّع َّحييى َّب

َّإسحاق َّالساحلاينَّ ،قال:

حدثناَّيزيدَّب َّحيَّانَّ،قا :سمعتَّأباَِّملزَّ،الحقََّّب ََّّمحيدَّحيدَّثََّّ
ع َّاب َّعبَّاسَّ،فذكرهَّ.
وهذا َّإسناد َّضعيف َّن َّأجل َّيزيد َّب َّحيان َّوهو َّالنبطيَّ
البلخيََّّ ،نوىلَّبكرَّب َّوائلَّ،نزيلَّاملدائ َّ،ذكرهَّاب َّحبانَّيفَّ
ثقاتهَّ،وقال( :خيطئَّوخيالف)َّ.
وقالَّاب َّنعني :ليسَّبهَّبأسَّ.
وقالَّالبخاري :يزيدَّب َّحيَّانَّ،ع َّأيبَِّملزَّ،واب َّبريدةَّ،عندهَّ
غلطَّكثريَّ.
فلذلكَّتوسطََّّفيهَّاب ََّّحجرَّفقال :صدوقََّّخيطئَّ.
انظر« :الثقات»(َّ،)619/7و«التقريب»(َّ،)364/2و«التهذيب»َّ
(َّ.)281/11
فاحلديثََّّضعيفََّّ.
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قالَّأبوَّعيسىَّالرتنذيَّ" :هذاَّحديثَّغريبَّن

َّهذاَّالوجهَّ،

ن َّحديثَّاب َّعباس"َّ.
واستدرك َّالذهبي َّعىل َّاحلاكم َّسكوته َّيف َّاملستدركَّ ،فقال:

"يزيدَّضعيف"َّ.
واحلديث َّضعَّفَّه َّاب َّ َّالقطَّان َّيف«بيان َّالوهم َّواإلهيام» َّ(َّ/5
َّ)247حلال ِ
َّيزيدَّب َّحيانَّ.
ولك َّملَّيتفردَّبهَّيزيدَّ،تابعهَّحيانَّب َّعبي ِدَّاهللَِّ،أخرجهَّأبوَّيعىلَّ
(َّ)257/4رقمَّ(َّ،)418ون َّطريقهَّأبوَّالشيخَّيف«أخالقَّالنبي»َّ
(َّ،)404/2ون َّطريقهَّالبغويَّيف«رشحَّالسنة» َّ(َّ)403َّ/10
رقم ََّّ ،2664وأخرجه َّالطِّباين َّكذلك َّيف«املعجم َّالكبري»َّ
(َّ )22/2رقم َّ(َّ ،)1161كلهم َّن َّطريق َّإِبر ِ
اهيم َّب َّاحلج ِ
اجَّ
َِّمل ٍَّزَّ،ع ِ َّ
يَّ،ثناَّأبو َِّ
يَّ،ثناَّحيانَّب َّعبي ِدَّاهللَِّأبوَّزه ٍريَّالعد ِو ُّ َّ
الس ِان ُّ َّ
اسَ « :أ َّن راي َة رس ِ
َت َس ْو َد َاء ولِ َواؤُ ُه َأ ْب َي ُض».
اب ِ َّعب ٍَّ
ول اهللِ ﷺ كَان ْ
َ َ َ ُ

قالَّاهليثميَّيف َّ«ِممعَّالزوائد»(َّ " :)579/َّ 5رواهَّأبوَّيعىلَّ
والطِّباينَّ،وفيهَّحيَّانَّب َّعبيدَّاهللَّ،قالَّالذهبي :بيضَّلهَّاب َّأيبَّ
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حاتمَّفهوَِّمهولَّ،وبقيةَّرجالَّأيبَّيعىلَّثقات"َّ.
والذيَّبيض َّلهَّاب َّأيبَّحاتمَّهو :حيانَّب

َّعبيدَّاهللَّاملوزيَّ،

وأناَّهذاَّفقدَّأوردَّفيهَّقولَّأبيه" :هوَّصدوق"َّ.
انظرَّ"اجلرحَّوالتعديل"ََّّ.246/3
وحيانَّ َّهذا َّصدوقَّ َّيف َّنفسهَّ ،ولك

َّله َّتفردات َّال َّحتتملَّ،

فلذلك َّاختلف َّعليه َّيف َّهذا َّاحلديثَّ ،فرواه َّعنه َّإِبر ِ
اهيم َّب َّ
احلج ِ
اجَّالس ِان ُّيَّكامَّتقدمَّ.
ورواهَّعنهَّعباسَّب َّطالِ ٍ
ننكرةَّ،أخرجهَّأبوَّالشيخَّيفَّ
ٍَّ
َّبزيادةَّ
ٍَّ
ب
«أخالق َّالنبي» َّ(َّ ،)417/2واب

َّعدي َّيف«الكانل» َّ(َّ،)12/3

والطِّباينَّيفَّ«األوسط»َّ(َّ)77/1رقمََّّ219ن َّطريقَّحممدَّب َّ
أ ِيب َّالِّسيََّّ،حدثناَّعباس َّب َّطال ِ ٍ
ب َّع َّحيان َّب ِ َّعبدَّاهللَِّ،ع َّ
اس َّقالَّ" :كانت َّراية َّرس ِ
أ ِيب ِ
َِّمل ٍَّزَّ،ع ِ َّاب ِ َّعب ٍ
ول َّاهللََِّّ -ﷺ ََّّ-
سوداءَّولِواؤه َّأبيضََّّ،نكتوب َّعلي َِّه :ال َّإِله َّإِال َّاهللَّحممدَّرسولَّ
اهللِ"َّ.فزادَّالكتابةَّ.
وعباسَّب َّطال ِ ٍ
بَّهذا :نزيلَّنرصَّبرصيَّ،قالَّاب

َّأيبَّحاتم:
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سألتَّأيبَّعنهَّفقال :روىَّحديثاََّّع َّيزيدَّب َّزريعَّفأنكرهَّحييىَّ
َّووهىَّأنرهَّقليالََّّ.
ب ََّّنعني ّ
وقالَّأبوَّزرعة :ليسَّبذاكَّ.
وحممدَّب َّأيب ّ ِ
َّالِّسي :هوَّحممدَّب َّاملتوكلَّب َّعبدََّّالرمح َّب َّ
حسانَّاهلاشميَّنوالهمَّأبوَّعبدَّاهللَّب

َّأيبَّالِّسيَّالعسقالينَّ،

قالَّاب َّنعني :ثقةَّ.
وقالَّأبوَّحاتم :لنيَّاحلديثَّ.
وقالَّاب ََّّعدي :كثريََّّالغلطَّ.
وقالَّاب َّحبانَّيفَّالثقات :كانَّن َّاحلفَّاظَّ.
وقالَّالذهبي :حافظََّّوثقةََّّ.
واخترصَّاب ََّّحجرَّناَّتقدَّمََّّفقال :صدوقََّّعارفََّّلهَّأوهامََّّكثريةََّّ.
انظر« :الثقات» َّالب َّح َّّبان َّ(َّ ،)88/9و«الكاشف» َّللذهبيَّ
(َّ ،)82/3و«التهذيب»(َّ ،)424/9و«التقريب» َّكالمها َّالب َّ
حجر(َّصََّّ.)504
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اينَّ ،أخرجهَّ
لك َّمل َّيتفرَّد َّبه َّعبَّاسَّ ،تابعه َّأبو َّصالِحٍ َّاحلر ِ َُّّ
الطِّباينَّيفَّ«املعجمَّاألوسط»َّ(َّ)77َّ/1رقمََّّ،219قال :حدثناَّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اينَّ
أمحد َّب َّرشدي َّقالَّ :ناَّعبد َّالغفار َّب َّداود َّأبوَّصَّال ٍح َّاحلرَّ ُّ
قالَّ :حدثناَّحيانَّب َّعبي ِدَّاهللَِّبهَّ،فذكرهَّبالزيادةَّ.
ِ
ِ
اينَّهذاَّ،قالَّأبوَّحاتمَّفيه :الَّبأسَّبهَّ،صدوقَّ.
وأبوَّصال ٍحَّاحلر ُّ
وذكرهَّاب ََّّحبانَّيفَّكتابهَّ«الثقات»َّ.
قال َّاحلافظ َّيف«هتذيب َّالتهذيب» َّ(" :)366/6وذكر َّاب َّ
يونسَّأنهَّرجعَّإىلَّنرصَّسنةَّإحدىَّوسبعنيَّ،قال :وكانَّفقيهاََّّ
عىل َّنذهب َّأيب َّحنيفةَّ ،وكان َّثقةَّ َّثبتاََّّ ،حس َّاحلديثَّ ،وكانَّ
جيالسَّاملأنونَّملاَّقدمَّنرصَّ،ولهَّنعهَّأخبار"َََّّّ.
فاحلملَّيفَّاحلديثَّعنديَّليسَّعىلَّالراوينيَّع َّحيانَّ؛ألنَّ
كالَّننهامَّيؤيدَّاآلخرَّيفَّروايتهَّ،وإنامَّاحلملَّفيهَّعىلَّحيانَّ،فقدَّ
تفردَّواضطربَّيفَّهذاَّاحلديثَّ.
والناظرَّيفَّترمجتهَّجيزمَّهبذاَّ،فلذلكَّقالَّالطِّباينَّبعدَّذكرهَّ
للحديثَّبإسناده" :ال َّيروىَّهذاَّاحل ِديث َّع ِ َّاب ِ َّعب ٍ
اس َّإِالَّ
ِهبذا ِ
ادَّ،تفردَّبِ ِهَّحيانَّب َّعبي ِدَّاهللِ".
َّاإلسن َِّ
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وقالَّاهليثميَّيف«املجمع»َّ " :قلتَّ :رواه َّالرت ِن ِذ ُّي َّواب َّناجهَّ
ِ
ِ
ِ
طَّ،وفِ ِيه َّحيان َّوَّتقدمَّ
اين َِّيف َّاألوس َِّ
خال َّالكتابة َّعليه.رواه َّالطِّب ُّ
الكالمَّعلي َِّهَّ،تراهَّقبلََّّ،وب ِقية َِّرجال ِ ِه َِّرجالَّالص ِحيحَِّ"َّ.
وقالَّاحلافظََّّاب ََّّحجرَّيفَّ«الفتح»َّ(ََّّ" :)127/6وأليبَّالشيخَّ
ن َّحديث َّاب َّعباس" :كان مكتوب اا عىل رايته ل إله إل اهلل
َّواه"ََّّ.
حممد رسول اهلل"َّ،وسنده ٍَّ
ِ
َّيكتف َّحيَّانَّ َّهبذه َّالزيادة َّاملتنية َّاملنكرةَّ ،بل َّزاد َّزيادةَّ
ومل
إسناديةَّفجعلهَّن َّروايةَّاب َّبريدةَّأيضاَّ!!َّ.
فقدَّأخرجَّاب َّعديَّيف«الكانل»َّ(َّ،)345َّ/3وأبوَّالشيخَّيف"َّ
أخالقَّالنبي" َّ(َّ)404/2كالمهاَّن َّطريقَّأيبَّيعىلَّاملوصيلَّ
(َّ )257/4قال :حدثنا َّإِبر ِ
اهيم َّب َّاحلجاجََِّّ ،حدثنا َّحيان َّب َّ
يَّ،حدثناَّأب ِ
وَِّمل ٍَّزَّ،ع َِّ َّاب ََِّّ
عبي ِد َّاهللَِّب ِ َّحيان َّأبوَّزه ٍري َّالعد ِو ُّ َّ
يه" :أنَّرايةَّرَّس ِ
عب ٍ
ولَّ
اسَّقالَّ :وحدثناَّعبدَّاهللَِّب َّبريدةََّّ،ع َّأبِ َِّ
اهللَِّﷺَّكانتَّسوداءَّولِواؤهَّأبيضَّ"َّ.
يهَّ،ع َّأ ِيب ِ
َِّمل ٍَّزَّ،واب ِ َّبريدةَّ
قال َّاب َّع ِدي" :وهذاَّليس َّير ِو َِّ
ِ
اإلسنادي ِ َّمجِيعاَّإالَّحيانَّهذا"َّ.
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وقدَّسَِّّبََّّالعلامءََّّأحاديثَّحيانَّهذاَّ،وحكمواَّعليهاَّبالشذوذَّ
والتفردَّيفَّكثريَّن َّالزياداتَّيفَّاملتونَّواألسانيدَّ ،فذكرواَّلهَّ
نثال َّحديثَّ " :نابني َّكلَّ َّأذانني َّصالة َّإال َّاملغرب"َّ ،والناسَّ
يروونهَّن َّغريَّهذاَّاالستثناءَّ.
قال َّاحلافظ َّالبيهقي َّيف َّ«السن َّالكِّبى» َّ(َّ )666/2رقمَّ
ْي ك ُِّل َأ َذان ْ ِ
ْي
َْي َص ََل ٌةَ ،ب ْ َ
(َّ)4171بعدَّذكرهَّحلديثَّالنبيَّﷺَ « :ب ْ َ
ِ
ْي ك ُِّل َأ َذان ْ ِ
ك ُِّل َأ َذان ْ ِ
اء»َّ ،قال َّالبيهقي:
َْي َص ََل ٌةَ ،ب ْ َ
َْي َص ََل ٌة َمل ْن َش َ
يح َِّن َّح ِد ِ
أخرجاه َِّيف َّالص ِح ِ
يث َّس ِع ٍيد َّاجلري ِري َّورواه َّحيان َّب َّ
عبي ِد َّاهللَِّ،ع َّعب ِد َّاهللَِّب ِ َّبريدةََّّ،وأخطأ َِّيف َّإِسن ِ
ىَّبِ ِزياد ٍة َّملَّ
اد َِّهَّ،وأت َّ
يتابعَّعليهاَّ،و ِيف َِّرواي ِةَّحس ٍ
نيَّاملعل ِمَّناَّيب ِطلهاَّويشهدَّبِخط ِئ ِهَّ َّفِيها"َّ.
ونثلَّذلكَّناَّقالهَّالدارقطنيَّيفَّ«سننه»َّ(َّ" :)499َّ/1خالفهَّ
حسني َّاملعلم ََّّ ،وس ِعيد َّاجلري ِر ُّي َّوكهمس َّب َّاحلس ِ َّوك ُّلهمَّ

ثِقاتََّّ،وحيانَّب َّعبي ِدَّاهللَِّليسَّبِق ِو ٍّيََّّ،واهللَّأعلمَّ"َّ.

وقال َّاحلافظَّ َّاب َّحجرَّيف َّ«الفتح»(" :)108/2وأنا َّروايةَّ
حيانََّّ -وهوَّبفتحَّاملهملةَّوالتحتانيةََّّ -فشاذة؛َّألنهَّوإنَّكانَّ
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صدوقا َّعند َّالبزار َّوغريهَّ ،لكنه َّخالف َّاحلفاظ َّن َّأصحابَّ
عبدَّاهللَّب َّبريدةَّيفَّإسنادَّاحلديثَّونتنه"َّ.
وبعدَّأنَّسَِّّبََّّاب َّع ِديَّبعضَّنروياتهَّقالَّيفَّ«الكانل»َّ(َّ/3
" :)347وهذاَّأيضاَّع َّعط ٍ
اءَّير ِو ِ
يهَّحيانَّعنهَّو ِحليانَّغريَّناَّ
ذكرت َِّن َّاحل ِد ِ
ريَّ،وعانة َّناَّيرويهَّإفراداتَّ
يث َّوليس َّبِالكثِ َِّ
ينفردَّهبا"َّ.
فلذلكَّكانَّالراجحَّيفَّحيانَّهذاَّهوَّالضعفَّوعدمَّاالحتجاجَّ
به َّوخاصة َّإذا َّتفردَّ ،قال َّالذهبي َّيف َّ«املغني َّيف َّالضعفاء»َّ
(" :)198/1حيانَّب َّعبيدَّاهللَّأبوَّزهري َّالب ِ
رص ّي َّع َّأيبَِّملزَّ
ليسَّبِحجة"َّ.
وقالَّيف َّ«تاريخَّاإلسالم»(" :)347/4ولهَّنناكريَّوغرائبَّ
ونا َّرأيت َّأحداَّ َّوهَّاه"!! َّولك

َّذكره َّالعقييل َّيف َّ«الضعفاء»َّ

(َّ،)319/1وذكرَّلهَّحديثا َّثمَّقالَّ " :وال َّيتابع َّعلي ِه َّوحدثنِيَّ
آدمَّب َّنوسىَّقالَّ :س ِمعتَّالبخ ِ
اريَّقالَّ :حيانَّب َّعبي ِدَّاهللَِّأبَّوَّ
زه ٍريَّذكرَّالصلت َِّننه ِ
َّاالختِالطَّ"َّ.
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وقال َّاب َّحجر َّيف َّ«لسانَّامليزان» َّ(" :)370/2وذكره َّاب َّ

ِحبانَّيفَّ"الثقات"َّ،وقالَّالبيهقي :تكلمواَّفيهَّ،وقالَّاب

َّحزم:

ِمهولَّ.فلمَّيصب"َّ.
َت
فاخلالصةَّيفَّحديث َّاب ِ َّعب ٍَّ
اس َّدونَّزيادةَّالكتابةَ َّ " :كان ْ
راي ُة رس ِ
ول اهللِ  -ﷺ َ -س ْو َد َاء َ ،ولِ َواؤُ ُه َأ ْب َي َض" .أنهَّحديثَّ
َ َ َ ُ
ضعيفَّ،ضعفهَّالرتنذيَّواب َّالقطانَّوغريمهاَّ.
َت راي ُة رس ِ
ول اهللَِّ  -ﷺ -
وأناَّاحلديث َّبزيادةَّالكتابة" :كَان ْ َ َ َ ُ
ِ
حم َّمدٌ َر ُس ُ
ول
ُوب َع َل ْي ِهَ :ل إِ َل َه إِ َّل اهللَُّ ُ َ
َس ْو َد َاء َول َواؤُ ُه َأ ْب َي َضَ َّ،م ْكت ٌ
اهللَِّ" .فهوَّحديثَّباطلَّننكرَّاليصح.ونثله:

احلديث الثاين:

َت راي ُة رس ِ
ول اهللَِّ  -ﷺ َ -س ْو َد َاء َولِ َواؤُ ُه
ع َّأيبَّهريرة " :كَان ْ َ َ َ ُ
حم َّمدٌ َر ُس ُ
ول اهللَِّ".
ُوب َع َل ْي ِهَ :ل إِ َل َه إِ َّل اهللَُّ ُ َ
َأ ْب َي َضَ َّ،م ْكت ٌ
فقدَّأخرجهَّاب َّعدي َّيف َّ«الكانل»(َّ،)13َّ/3وأبوَّالشيخَّيفَّ
«أخالقَّالنبي»َّ(َّ)406/2بعدَّروايةَّحديثَّاب

َّعباسَّاملتقدمَّ،
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يَّ،ناَّحممد َّب َّأ ِيب ِ
َّالِّسيََّّ
فقاال :حدثناَّأمحد َّب َّزنجو ِيه َّاملخر ِن ُّ َّ
بَّ،ناَّحممد َّب َّأ ِيبَّمحي ٍَّدَّ،ع ِ َّالزه ِريََّّ،ع َّ
ينَّ،ناَّاب َّوه ٍ َّ
العسقال ِ َُّّ
س ِع ِ
بَّ،ع َّأ ِيبَّهريرةََّّ،ع ِ َّالنبِيَّﷺِ َّ،نثلهَّ.
يدَّب ِ َّاملسي ِ َّ
ٌ
منكرَّ ،وآفته َّحممد َّب َّأ ِيب َّمحي ٍَّدَّ ،قال َّأمحد َّب َّ
حديث
وهذا
ٌ
حنبل :أحاديثهَّنناكريَّ.
وقالَّالبخاريَّوالرتنذيَّوالساجي :ننكرََّّاحلديثَّ.
وقالَّاب َّنعني :ليسَّحديثهَّبشئَّ.
وقالَّاجلوزجاين :واهيَّاحلديثَّ.
وقالَّأبوَّزرعةَّوأبوَّداود :ضعيفَّ.
انظرَّ"التهذيب"ََّّ،132/9و"التقريب"َّصََّّ.475
والزهريَّإنامَّنكثرَّن َّاحلديثَّولهَّأصحابََّّنكثرونَّ،وهمَّ
ُّ َّ
طبقاتَّ،فأي َّهؤالءَّع َّنثلَّهذاَّاحلديث؟! َّحتىَّيأيتَّأنثالََّّ
اب َّأيبَّمحَّيدَّفيتفرَّدََّّعنهَّهبذهَّالروايةَّ،فهذاَّمماَّيزيدَّالروايةَّوهناَّ
عىلَّوه ٍ َّكامَّهوَّنقررََّّعندَّأهلَّالعلمَّ.
قال َّالعراقي َّيف َّ«طرح َّالتثريب» َّ(" :)220/7وروى َّاب َّ
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ل» َّ ِنثل َّهذا َّالتف ِر ِيق َِّن َّح ِد ِ
يث َّأ ِيب َّهريرةَّ
َّيف َّ«الك ِان َِّ
ع ِد ٍّي ِ َّ
َّاهللَِّ،و ِيف َّإسَّن ِ
اد ِهَّ
بِ ِزياد َِّة :نكتوب َّفِ ِيه َّال َّإله َّإال َّاهلل َّحممد َّرسول َّ
حممدَّب َّأ ِيبَّمحي ٍدَّض ِعيفَّ"َّ.

احلديث الثالث:
َت راي ُة رس ِ
ول اهللَِّ ﷺ َس ْو َد َاء
ع َّعبدَّاهللَِّب ِ َّعمرَّقالََّّ" :كَان ْ َ َ َ ُ
حممد َر ُس ُ
ول اهللَِّ ﷺ".
َم ْكتُو ابا فِ َيها ل إِ َل َه إلَّ اهللَُّ ُ َ
أخرجهَّاب َّعديَّيفَّ«الكانل»َّ(َّ)175/4قال :حدثناَّعبدَّالك ِري ِمَّ
يَّوأمحدَّب َّاملمتنعَّ،قاال :حدثناَّأبَّوَّحييىَّ
ب ِ َّإِبر ِاهيمَّب ِ َّحيانَّاملر ِاد ُّ َّ
الوقارََّّ،حدثنيَّالعباسَّب َّطالبَّاألزيدَّع َّحيانَّب ِ َّعبيدَّاهللَِّب ِ َّ
زه ٍريَّالعد ِويََّّ،ع َّأ ِيبَّخمل ٍدَّع َّعبدَّاهللَِّب ِ َّعمرَّ،فذكرهَّ.
وهذاَّمماَّاختلفَّفيهَّعىلَّالعبَّاسَّفرواهَّعنهَّأبوَّحييىَّالوقارََّّ
هبذاَّاإلسنادَّ،قال َّاب َّعدي :وهذاَّاحل ِديث َّع َّحيان َّب ِ َّعبدَّ

اهللَِّير ِو ِ
يهَّعنهَّالعباسَّب َّطال ِ ٍ
بَّإالَّأنهَّن َّرواهَّفقالَّ :ع َّأ ِيبَّ
ِملزَّ،ع ِ َّاب َّعباسَّ.
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وهذاَّحديثََّّنوضوعَّآفتهَّالوقَّارَّهذاَّ،وهوَّزكرياَّب َّحييىَّأبوَّ
حييىَّالوقَّارَّنرصيَّ،قالَّاب َّع ِدي :يضعَّ َّاحلديثَّ،كذبهَّصالحَّ
جزرةَّ،قالَّصالح :حدثناَّزكرياَّالوقَّارَّوكانَّن َّالكذابنيَّالكبارَّ.
وذكرهَّالعقييلَّيفَّ«الضعفاء»َّ،وقالَّالدارقطني :نرتوكََّّ.
انظر« :لسانَّامليزانَّتَّأيبَّغدة»َّ(َّ.)520/3

احلديث الرابع:

ع ِ َّاللي ِ
يبَّ،ع َّأ ِيب َّاخل ِري َّنرث ِد َّب
ث َّع َّي ِزيد َّب ِ َّأ ِيب َّحبِ ٍ َّ
ع َّأ ِيبَّهريرةَّقالَّ :كانتَّرايةَّالنبِيَّﷺَّ ِقطعةَّق ِطيفةَّسوداءَّكانتََّّ
لِع ِائشةََّّ،وكانَّلِواؤهَّأبيضََّّ،وكانَّحي ِملهاَّسعدَّب َّعبادةَّثمَّيركِزهاَّ
زيدََّّ،
ِ َّي َِّ

لَّ،و ِهيَّالرايةَّالتِيَّدخل َِّهباَّخالِدَّبَّ َّ
ِيفَّاألنص ِار َِّيفَّبنِيَّعبدَّاألشه َِّ
الولِ ِيدَّثنِية َِّدنشقََّّ،وكانَّاسمَّالراي ِةَّالعقابَّفسمَّيتَّثنِيةَّالعق ِ
ابَّ.
أخرجه َّاب َّعدي َّيف َّ«الكانل» َّ(َّ ،)457/3ون َّطريقه َّاب َّ
انَّ،
عساكرَّيفَّ«تاريخَّدنشق»َّ(َّ،)225/4قال :حدثناَّعمرَّب َِّسن ٍَّ
حدثناَّأبوَّنعيمَّاحللبيَّ،حدثناَّخالِدَّب َّعمروَّع ِ َّاللي ِ
ثَّبهََّّ.
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وهذا َّإسناد َّباطل َّنوضوعََّّ ،وآفته َّخالِد َّب َّعمروَّ ،وهوَّ
القريش َّاألنوي َّالسعيديَّ ،أبو َّسعيد َّالكويفَّ ،قال َّأمحدَّ َّب ََّّ
َّبثقةَّ،يرويَّأحاديثَّبواطيلَّ.
حنبل :ننكرََّّاحلديثَّليس ٍَّ
َّنعني :ليسَّحديثه َّبيشءَّ ،كان َّكذابا َّيكذبَّ،

وقالَّحييى َّب
حدثَّع َّشعبةَّأحاديثَّنوضوعةََّّ.
قالَّاب َّع ِديَّيفَّ«الكانل»َّ(" :)458/3وهذهَّاألحاديثَّالتيَّ
رواهاَّخالدَّع َّالليثَّع َّي ِزيدَّب ِ َّأ ِيبَّحبِ ٍ
يبَّكلهاَّباطلةَّ،وعنديَّ
أنََّّخالدَّب َّعمروَّوضعهاَّعىلَّالليثَّ،ونسخةَّالليثَّع َّيزيدَّب َّ
أيبَّحبيبَّعندناَّن َّحديثَّحييىَّب َّبكريَّوقتيبةَّواب َّرنحَّواب َّ
زغبةَّويزيدَّب َّنوهبَّوليسَّفيهَّن َّهذاَّيشء"َّ.
َّخلالدَّهذاَّأحاديثَّكثريةَّواستنكرهاَّ،ثمَّقالَّ
ٍَّ
وذكرَّاب ََّّعدي
يفَّخامتةَّترمجته" :وخالدَّب َّعمروَّهذاَّلهَّغريَّناَّذكرتَّن َّ
نيَّ
احلديثَّعم َّحيدثَّعنهمَّوك َُّّلهاَّأوَّعانتهاَّنوضوعةَّ،وهوَّبَّ ّ َّ
األنرَّيفَّالضعفاء"َّ .
َِّ
َّالعجيبَّذكرَّ َّاب َِّ َّحبَّان َّله َّيف"الثقات"؟!َّقالَّاحلافظَّ
َِّ
ون
يف"هتذيبَّالتهذيب"َّ" :109َّ/َّ3وهيَّإحدىَّغفالته"َّ.
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احلديث اخلامس:
ع َّأيبَّالزبريَّع َّجابرَ " :أ َّن النَّبِ َّي  -ﷺ َ -د َخ َل َم َّك َة َي ْو َم
ا ْل َفتْحِ َولِ َواؤُ ُه َأ ْب َي ُض "َّ.
أخرجه َّأبو َّداود َّ(َّ ،)2592والرتنذي َّ(َّ ،)1679والنسائيَّ
(َّ ،)158َّ /5واب َّناجه َّ(َّ ،)2817واحلاكم َّ(َّ )104َّ /2ن َّ
طرقَّع َّحييىَّب َّآدمَّالكويفَّع َّرشيكَّع َّعامرَّالدُّ هنيَّع َّ
أيبَّالزبريَّبهَّ.
وهذاَّحديثَّشاذَّغريَّحمفوظَّ.
وحييىَّب َّآدمَّب َّسليامنَّالقريشَّاألنويَّ،هوَّثقةََّّحافظََّّلكنهَّ
هناَّقدَّخالفَّالكثرةَّ.
قال َّاحلافظ َّيف َّ«هتذيب َّالتهذيب» َّ(َّ " :)176/11قال َّاب َّ
شاهنيَّيف َّ«الثقات» :قالَّحييىَّب َّأيبَّشيبة :ثقةَّصدوقَّثبتَّ
حجةَّناَّملَّخيالفَّن َّهوَّفوقهَّنثلَّوكيع"َّ.
قالَّالرتنذي" :هذاَّحديثَّغريب َّالَّنعرفهَّإالَّن َّحديتَّ
حييىَّب َّآدمَّع َّرشيكَّ،وسألتَّحممداَّ(أيَّالبخاري)ع َّهذاَّ
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احلديث َّفلم َّيعرفه َّإال َّن َّحديث َّحييى َّب َّآدم َّع

َّرشيكَّ،

وقال :حدثناَّغريَّواحدَّع َّرشيكَّع َّعامرَّع َّأيبَّالزبريَّع َّ
جابر ّ
َّأن َّالنبي ََّّ -ﷺ ََّّ -دخَّلَّ َّنكَّةَّوعليه َّعامنةَّ َّسوداءَّ.قالَّ
حممدَّ :واحلديثَّهوَّهذا"َّ.
واحلديثَّكامَّقالَّالبخاريَّرمحهَّاهللَّ.
فقدَّأخرجهَّنسلمَّ(َّ،)990/2وأمحدَّ(َّ،)387/3والنسائيَّ
(َّ،)187-186/8والبيهقيَّيفَّ«الدالئل»َّ(َّ،)67َّ/5ك َُّّلهمَّن َّ
ّ
َّجابرَّأنَّ
رَّالدهنيَّع َّأيبَّالزبريَّع
طرقَّع َّرشيكَّع َّعامَّ َُّّ
َّعامنةََّّسوداءَّ.
النبيَّﷺَّدخلََّّنكَّةََّّوعليه َِّ
َّالدهنيَّع َّ
وملَّينفردَّرشيكََّّبهَّ،بلَّتابعهَّغريََّّواحدَّع َّعامَّر َُّّ
أيبَّالزبريَّع َّجابرَّهبذاَّاللفظَّ ،ننهم :حييىَّب

َّحييىَّالتميميَّ،

أخرجهَّنسلمَّ(َّ.)1358
وقتيبةَّب َّسعيدَّالثقفيَّ،أخرجهَّنسلمَّ(َّ.)1358
وإسامعيلَّب َّأبانَّالوراقَّاألزديَّ،أخرجهَّالدارنيَّ(َّ.)1945
وسفيانَّالثوريَّ،أخرجهَّالطِّباينَّيفَّ«الصغري»َّ(َّ.)213/1
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وقيسَّب َّالربيعَّ،أخرجهَّاب َّعديَّ(َّ،)2070/6وأبوَّالشيخَّ
يفَّ«أخالقَّالنبي»َّ(صَّ.)116
الدهنيَّبهَّ،بلَّتابعهَّغريَّواحدَّع َّأيبَّالزبريَّ
وملَّينفردَّعامَّرَّ َّ َُّّ
ع َّجابرَّ.
ننهم :محادَّب

َّسلمةَّ،أخرجهَّأمحدَّ(َّ،)363/3وأبوداودَّ(َّ،)4076

والرتنذيَّ(َّ،)1735والنسائيَّيفَّ«الكِّبى»َّ(َّ)9757وغريهمَّ.
رَّالدهنيَّ ،أخرجهَّنسلم(َّ)1358والنسائيَّ
ونعاويةَّب َّعامَّ َُّّ
(َّ159/5وَّ.)186/8
ومحَّادَّاب َّأختَّمحيدَّالطويلَّ،أخرجهَّاب َّحبانَّ(َّ.)5425

احلديث السادس:

ع َّنافِ ٍَّعَّ،ع ِ َّاب ِ َّعمرََّّ،أن َّرسول َّاهللَِّﷺ َّكان َّإِذاَّعقد َّلِواءَّ
عقدهَّأبيضََّّ،وكانَّلِواءَّرسولَّاهللَِّﷺَّأبيضَََّّّ.
أخرجهَّأبوَّالشيخَّيف«أخالقَّالنبي»َّ(َّ)410/2رقمَّ(َّ)421
يهَّ،ع ِ َّ
يبَّ،عَّ َّأبِ َِّ
قال :حدثنِيَّعبدَّاهللَِّب َّحييىَّب ِ َّحاتِ ٍَّمَّ،حدثنِيَّأ ِ َّ
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لَّ،ع َّعبي ِدَّاهللَِّب ِ َّعمرََّّ،ع َّنافِعٍَّبهَّ.
املعىلَّب ِ َِّه ِال ٍَّ
واحلديثَّنوضوعَّنكذوبََّّ.
ل َّب َّسويدَّاحلرضنيَّ،ويقالَّ
واحلَّمَّلَّ َّفيهَّعىلَّاملعىل َّب ِ َِّه ِال ٍَّ
اجلعفيَّأبوَّعبدَّاهللَّالطحانَّالكويفَّ.
قالَّحييىَّب َّنعني :املعىلََّّب َّهاللَّكذَّابَّ.
وقال َّأمحدَّب َّحنبل :نعىلَّ َّب َّهاللَّنرتوكَّاحلديثَّ،حديثهَّ
كذبََّّ.
نوضوعََّّ َِّ
وقالَّالبخاري :تركوهَّ.
وقالَّالنسائي :نرتوكَّاحلديثَّ.
وسئلَّأبوَّزرعةَّع َّاملعىلََّّب

َّهالل :ناَّكانَّينقمَّعليه؟َّقال:

الكذبَّ.
انظر« :اجلرحَّوالتعديل»َّالب َّأيبَّحاتمَّ(َّ،)332/8و«التهذيب»َّ
(َّ،)240/10و«الضعفــاء َّواملرتوكـني» َّللنســائي َّ(صَّ،)226

و«التاريخَّالكبري»(َّ،)396/7و«لسانَّامليزان»(َّ.)394/7
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احلديث السابع:

ع َّيونسَّب ِ َّعبي ٍَّدَّ،نوىلَّحمم ِدَّب ِ َّالق ِ
اس ِمَّقالَّ :أرسلنِيَّحمَّمدَّ
ب َّالق ِ
بَّأسألهََّّ،ع َّراي ِةَّرس ِ
اس ِمَّإِىلَّالِّب ِاءَّب ِ َّع ِ
از ٍ
ولَّاهللَِّﷺَّناَّ

َت َس ْو َد َاء ُم َر َّب َع اة ِم ْن ن َِم َر ٍة".
كانت؟َّقالَّ" :كَان ْ

أخرجهَّأبوداودَّ(َّ،)2591والرتنذيَّ(َّ،)1680والنسائيَّيفَّ
«الكِّبى»َّ(َّ،)8552وأمحدَّ297/4رقمَّ(َّ،)18830وأبوَّيعىلَّ
(َّ ،)1702والطِّباين َّيف َّ«األوسط» َّ(َّ )4730وأبو َّالشيخ َّيفَّ
«أخالق َّالنبي» َّ(صََّّ )144ك َُّّلهم َّن َّطريق َّحييى َّب َّزك ِرياَّ،
يَّ،ع َّيونسَّب ِ َّعبي ٍَّدَّ،نَّوىلَّحمم ِدَّ
قالَّ :حدثنِيَّأبوَّيعقوبَّالثق ِف ُّ َّ
ب ِ َّالق ِ
اس ِمَّفذكرهََّّ.
وهذاَّحديثَّحس ََّّ،قالَّأبوَّعيسىَّالرتنذيَّ" :وهذاَّحديثََّّ
حس َّ َّغريبََّّ ،ال َّنعرفه َّإال َّن َّحديث َّاب َّأيب َّزائدةَّ ،وأبوَّ
يعقوب َّالثقفي َّاسمه :إسحاق َّب َّإبراهيمَّ ،وروى َّعنه َّأيضاَّ
عبيد َّاهلل َّب َّنوسىَّ ،وسألتَّ َّحممداَّ َّ(أي َّالبخاري) َّع َّهذاَّ
احلديثَّفقال :هوَّحديثََّّحس َّ"َّ.
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وقال َّيف َّ«العلل َّالكبري» َّص(َّ " :)277سألت َّحممدا َّ(أيَّ
البخاري) َّع َّهذا َّاحل ِد ِ
يث َّفقالَّ :هو َّح ِديث َّحس ََّّ ،وأبوَّ

ِ
ِ
ويفََّّ،روىَّعَّنهَّاب َّ
يعقوبَّالثقف ُّيَّاسمهَّإِسحاقَّب َّإِبراهيمَّالك ِ ُّ
أ ِيبَّز ِائدةََّّ،واحلس َّب َّثابِ ٍ
تََّّ،وعبيدَّاهللَِّب َّنوسى"َّ.
بجهالةَّبعضَّرواتهَّ.
َِّ
وقدَّأعلَّاحلديثََّّ
قالَّاب َّالقطَّانَّ" :وفِيهَّرجال ِنَِّمهوال َِّن :يونسَّب َّعبيدَّ،وأبوَّ
يعقوب :إِسحاقَّب َّإِبر ِ
اهيمَّالثقفيان"َّ.
واب َّالقطَّانَّ-رمحهَّاهللَّ-نَّوغلََّّيفَّالتضعيفَّباجلهالةَّ.
أنَّاَّيونسَّب َّعبيدَّفقدَّترجمَّلهَّغريَّ َّواحدَّوملَّيذكرواَّعنهَّ
راويا َّإال َّأبا َّيعقوب َّالثقفي َّفهو َِّمهولَّ ،وقال َّاحلافظ َّيفَّ
«التقريب» :نقبولَّ،أيَّحيثَّيتابعَّوإالَّفلنيَّاحلديثَّ.
ولكنهَّن َّالتابعنيَّفمثلهَّحيَّسَّ َّ َّحديثَّهَّ،وخاصةَّ َّأنَّ َّاحلديثَّ
شق َّحتملهَّ ،ثم َّإنََّّ
ليس َّيف َّاألحكام َّونا َّهو َّبالطويل َّالذي َّي ُّ
البخاريََّّوالرتنذيَّقدَّحسَّناَّحديثهَّ.
وتابعهامَّالذهبيَّيفَّ«نيزانَّاالعتدال»َّ(َّ)482َّ/4عندناَّقال:
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"يونسَّ َّب َّ َّعبيدَّ،كويفَّ،حدثَّع َّالِّباءَّب َّعازبَّ،الَّيدريَّ
ن َّهوَّ،وقدَّذكرهَّاب َّحبانَّيف«الثقات»َّ،وحديثهَّيفَّذكرَّرايةَّ
النبيَّﷺَّ" :أهناَّسوداءَّنربعةَّن َّنمرة"َّ،حديثَّحس "َّ.
ِ
ِ
ويفَّ
وأناَّأبوَّيعقوب َّالثقف ُّي َّواسمه َّإِسحاق َّب َّإِبراهيم َّالك ِ ُّ
رواة َّعنهَّ،وذلكَّكيَّيَّعَّلَِّمَّناَّأنهَّ
َّ ،فقدَّذكرَّالرتنذيَّآنفاَّثالثةَّ َّ ٍَّ
ليس َّبمجهولَّ ،وقد َّذكرَّ َّاب َّ َّأيب َّحاتم َّرواة َّآخري َّعنهَّ
أوصلهمَّإىلَّالثامنيةَّ.
وقالَّاب َّعديَّيفَّ«الكانل»َّ(" :)553/1إسحاقََّّب
أبوَّيعقوبَّالثقفيَّ،الكويفَّ،روىَّع

َّإبراهيمَّ،

َّالثقاتَّنا َّالَّيتابعَّعليهَّ،

وأحاديثهَّغريَّحمفوظة"َّ.
وقالَّاحلافظَّيفَّ«هتذيبَّالتهذيب»َّ(َّ" :)222َّ/1قلت :وقالَّ
العقييل" :يف َّحديثه َّنظرَّ ،وروى َّع َّنالك َّحديثا َّال َّأصلَّ
له".وذكرهَّالساجيَّيف َّ«الضعفاء» َّوذكرهَّاب َّحبانَّيفَّالطبقةَّ
الرابعةَّن َّالثقات"َّ.
انظرَّ«هتذيبَّالتهذيب»َّ(َّ.)222/1
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ونثلهَّينفعهَّتوثيقَّاب َّحبانَّبعدَّارتفاعَّجهالتهَّ،وشهودَّغريهَّ
ملتنهَّوحتسنيَّاألئمةَّله.

احلديث الثامن:
َت راي ُة رس ِ
ول اهللَِّ ﷺ َس ْو َد َاء"َّ.
َّالزب َِّ
ع َّأ ِيب ُّ
ريَّ،ع َّجابِ ٍرَّقالَّ" :كَان ْ َ َ َ ُ
أخرجهَّالطِّباينَّيفَّ«األوسط» َّ(َّ )63/8رقمَّ(َّ )7969قال:

حدثناَّنوسىَّب َّهارونََّّ،ثناَّحممد َّب ِ
َّعمران َّب ِ َّأ ِيب َّليىلََّّ ،ثناَّ
ِ
َّالزب ِريَّبهَّ.
رشيكََّّ،ع َّعام ٍرَّالدُّ هنِيََّّ،ع َّأ ِيب ُّ
وهذاَّإسناد َّضعيف؛َّلضعفَّرشيكَّوعنعنةَّأيب َّالزبريَّ،لك َّ
املت َّحس َّيشهدَّلهَّأحاديثَّكثريةَّ.
قالَّالطِّباين" :مل َّير ِو َّهذاَّاحل ِديث َّع َّعام ٍر َّإِال ِ
َّرشيكََّّ،تفَّردَّ
بِ َِّه :حممدَّب ِ
َّعمرانََّّ
ِ
اينَّ
وقالَّاهليثميَّيف َّ«ِممعَّالزوائد» َّ(" :)321/5رواه َّالطِّب ُّ
ِيفَّالثالث َِّةَّ،و ِيفَّإِسن ِ
ادَّالكبِ ِري ِ
َّرشيكَّالنخ ِع ُّيَّوثقهَّالنس ِائ ُّيَّوغَّريهَّ
وفِ ِيهَّضعفََّّ،وب ِقية َِّرجال ِ ِهَّثِقاتَّ".
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احلديث التاسع:

ول اهللَِّ ﷺ سوداء ِمن ِمر ٍ
َت راي ُة رس ِ
ط
َ ْ َ َ ْ ْ
ع َّعمرةََّّ،قالتَّ :كَان ْ َ َ َ ُ
لِ َعائِ َش َة ُم َر َّح ٍلَّ.
أخرجهَّاب َّأيبَّشيبةَّيفَّ«املصنف»َّ(َّ،)532/6وأبوَّالشيخَّيفَّ
«أخالق َّالنبي» َّ(َّ )418/2كالمها َّن َّطريق َّعبد َّاهللِ َّب َّ
إِد ِريسََّّ،ع َّحمم ِدَّب ِ َّإِسحاقََّّ،ع َّعب ِدَّاهللَِّب ِ َّأ ِيبَّبك ٍرَّبهَّ.
وهذاَّإسنادَّنرسلَّحس َّلغريهَّ،حممدَّب َّإسحاقَّصدوقَّيدلسَّ.
وقد َّاختلف َّفيه َّعىل َّحممد َّب َّإسحاق؛فرواه َّعبد َّاهللِ َّب َّ
إِد ِريس َّكامَّتقدمَّ،وخالفهَّأبوَّيوسفَّفرواهَّيفَّكتابهَّ«اخلراج»َّ
(صَّ)210فقال :حدثنِيَّحممدَّب ََّّإِسحاقَّع َّعب ِدَّاهللَِّب ِ َّأ ِيبَّ
بك ٍر َّع َّعمرة َّع َّعائِشة َّر ِيض َّاهلل َّعنها َّقالتَّ :كانت َّرايةَّ
ولَّاهللَِّﷺَّسوداء َِّن َِّنر ٍ
رس ِ
طَّكانَّلِع ِائشةَّنرح ٍلَّ.
فجعلهَّنسنداَّن َّحديثَّعائشةَّ،واملرسلَّأصح؛ألنَّعبدَّاهللَِّ
ب َّإِد ِريسَّأثبتَّوأوثقَّن َّأيبَّيوسفَّ.
قالَّأبوَّحاتمَّيفَّعبدَّاهلل :هوَّحجةََّّحيتجَّبهَّ،وهوَّإنامَّن َّأئمةَّ
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املسلمنيَّ،ثقةَّ.
وقالَّالنسائي :ثقةََّّثبتَََّّّ.
وأناَّأبوَّيوسفَّ-وهوَّيعقوبََّّب ََّّإبراهيمَّالقايضَّ،وصاحبََّّ
أيبَّحنيفةَّ -فهوَّنعَّإنانتهَّيفَّالعلمَّإالَّأنَّ َّأهلَّالعلمَّتكلَّمواَّ
فيهَّن َّجهةَّحفظهَّ.
َّقالَّالفالَّس :صدوقََّّكثريَّالغلطَّ.
وقالَّالبخاري :تركوهَّ.
وقالَّأبوَّحاتم :يَّكتبَّحديثَّهَّ.
وقالَّحييىَّب َّنعني :ليسَّيفَّأصحابَّالرأيَّأكثرَّحديثاَّوالَّ
أثبتَّن َّأيبَّيوسفَّ.
وقالَّاب َّعديَّ" :ليسَّيفَّأصحابَّالرأيَّأكثرَّحديثاَّننهَّ،إالَّ
أنه َّيروي َّع َّالضعفاء َّالكثري َّنثل َّاحلس َّب

َّعامرةَّ ،وغريهَّ،

وكثرياََّّناَّخيالفَّأصحابهَّويتبعَّاألثرَّ،وإذاَّروىَّعنهَّثقةَّوروىَّ
هوَّع َّثقةَّفالَّبأسَّبه".
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وانظر« :نيزانَّاالعتدال»َّللذهبيَّ(َّ.)447َّ/4
ريَّ،أخرجهَّالبيهقيَّيف َّ«دالئلَّالنبوة»َّ
ولك َّتابعهَّيونس َّب َّبك ٍَّ
(َّ،)68/5قال :أخِّبناَّأبوَّعب ِدَّاهللَِّاحلافِظََّّ،قالَّ :حدثناَّأبوَّالعَّب ِ
اسَّ

ارَّ ،قالَّ :حدثَّناَّ
حممد َّب َّيعقوبََّّ ،قالَّ :حدثنا َّأمحد َّب َّ َّعب ِد َّاجلب َِّ
ريَّ،ع ِ َّاب ِ َّإِسحاقََّّ،قالَّ :قالَّعبدَّاهللَِّب َّأ ِيبَّبك ٍَّرَّ،ع َّ
يونسَّب َّبك ٍَّ
ِ
َان لِ َواء رس ِ
ول اهللِ ﷺ َي ْو َم ا ْل َفتْحِ َأ ْب َي َض َو َرا َي ُت ُه
عائشةََّّ،قالتَّ" :ك َ ُ َ ُ
ِ
ِ ٍ
ِ
اب".
الرا َي ُة ت َُس َّمى ا ْل ُع َق ُ
َس ْو َد َاء  ،ق ْط َع َة م ْرط ُم َر َّج ٍلَ َّ،وكَانَت َّ
وهذاَّإسنادََّّضعيفََّّ،يونسََّّب ََّّبَّكريَّب َّواصلَّالشيباينَّ،وثقهَّ
اب َّنعنيَّ.
وقالَّأبوَّحاتم :حملهَّالصدقَّ.
وقالَّأبوَّداود :ليسَّهوَّعنديَّحجةَّ؛يأخذَّكالمَّاب َّإسحاقَّ
فيوصلهَّباألحاديثَّ،سمعَّن َّحممدَّب َّإسحاقَّبالريَّ.
وقالَّالنسائي :ليسَّبالقويَّ.
وذكرهَّاب َّحبانَّيفَّكتابَّ«الثقات»َّ.
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واخترصَّاحلافظَّاب َّحجرَّناتقدمَّبقوله" :صدوقَّخيطىء"َّ.
وأناَّالراويَّعنهَّأمحدَّب َّعبدَّاجلبارَّب َّحممدَّب َّعمريَّب َّ
عطارد َّب َّحاجب َّب َّزرارة َّالتميمي َّالعطارديَّ ،أبو َّعمرَّ
الكويفَّ،قالَّعبدَّالرمح َّب َّأيبَّحاتم :كتبتَّعنهَّ،وأنسكتَّع َّ
الروايةَّعنهَّلكثرةَّكالمَّالناسَّفيهَََّّّ.
قالَّاب َّعديَّيفَّ«الكانل»َّ(" :)314/1والَّيَّعرفَّلهَّحديثََّّ
ننكرَّرواهَّ،وإِنامَّضعفوهَّألنهَّملَّيلقَّن َّحيدثَّعنهم"َّ.
وقالَّاب َّحبانَّيفَّ«الثقات»(" :)45/8ربامَّخالفَّ،ملَّأر َِّيفَّح ِديثهَّ
شيئاَّجيبَّأنَّيعدلَّبِ ِهَّع َّسبِيلَّالعدولَّإِىلَّسن َّاملجروحني"َّ.
وأخرجَّاب َّأيبَّشيبةَّ(َّ)533/6رقمَّ(َّ)33611قال :حدثناَّ
رَّ،
عبد َّاهللَِّب َّإِد ِريسََّّ،ع ِ َّاب ِ َّإِسحاقََّّ،ع َّعب ِد َّاهللَِّب ِ َّأ ِيب َّبك ٍَّ

َان لِ َواء رس ِ
ول اهللَِّ ﷺ َأ ْب َي َضَّ.
ع َّعمرةَّقالتَّ :ك َ ُ َ ُ

وأخرجهَّأبوَّالشيخَّيفَّ«أخالقَّالنبي»َّ(َّ)418/2قال :حدثناَّ
سَّ ،نا َّعبد َّاهللِ َّب َّ
َّاهللَِّ ،نا َّع ِ ُّيل َّالطنافِ ِ ُّ َّ
جبري َّب َّهارون َّب ِ َّعب ِد َّ
إِد ِريسََّّ،ع َّحمم ِدَّب ِ َّإِسحاقََّّ،ع َّعب َِّدَّاهللَِّب ِ َّأ ِيبَّبك ٍَّرَّ،ع َّعَّمرةَّ
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بِن ِ
َان لِ َو ُاء َر ُس ُ
ول اهللَِّ ﷺ
ت َّعب ِد َّالرمح ََِّّ ،قالتَّ" :ك َ
َت راي ُته سواداء ِمن ِمر ٍ
ط لِ َعائِ َش َة ُم َر َّح ٌل".
َوكَان ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ

َأ ْب َي َ
ضَّ،

وأخرجهَّأبوَّالشيخَّيفَّ«أخالقَّالنبي»َّ(َّ)408َّ/2قال :حدثناَّ
إِسحاقََّّب َّأمحدَّالف ِ
سَّ،ناَّس ِعيدَّب َّعنبسةََّّ،ناَّاب َّإِد ِريسََّّ،ع َّ
ار ِ ُّ َّ
حمم ِد َّب ِ َّإِسحاقََّّ،ع َّعب ِد َّاهللَِّب ِ َّأ ِيب َّبك ٍَّرَّ،ع َّعمرةََّّ،أظنُّه َّع ََّّ
ِ
ِ
ِ
عائشةََّّ،ريض َّاهلل َّعنهاَّقالتَّ :كان َّلواء َّرسول َّاهللَِّﷺ َّأَّبيضََّّ،
وكانتَّرايتهَّسوداء َِّن َِّنر ٍ
طَّلِع ِائشةَّنرح ٍلَّ.

فجعلهَّنسندا!!َّواحلَّمَّلََّّفيهَّعىلَّسعيدَّب َّعنبسةَّفقدَّخالفََّّ
اب ََّّأيبَّشيبةَّوأباَّعيلَّالطنافسَّومهاَّأوىلَّننهَّ،قالَّاب َّحبانَّيفَّ
«الثقات» َّ(" :)268/8سعيدَّب َّعنبسةَّيروىَّع َّب َّإِد ِريسَّ
والكوفينيَّروىَّعنهَّحممدَّب َّإِبر ِ
اهيمَّالبوشنجيَّربامَّخالف"َّ.
َّ

احلديث العارش:

ع َّس ِع ِ
َت راي ُة رس ِ
يدَّب ِ َّاملسي ِ
ول اهللَِّ ﷺ َي ْو َم ُأ ُح ٍد
بَّقالَّ :كَان ْ َ َ َ ُ
ِمر اطا مرحَل َأسود ِمن مر ِ
َان لِ َعائِ َش َة َو َرا َي ُة األَن َْص ِ
ار ُي َق ُال
اح ٍل ك َ
ْ ُ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ

اب.
ََلا ا ْل ُع َق ُ
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أخرجهَّخليفةََّّب َّخيَّاطَّيفَّ«تارخيه»َّص(َّ)67قال :حدثناَّع ِ ُّيلَّ
فَّ،ع َّسالَّ ِم َّب ِ َّأ ِيب َّنطِي ٍَّعَّ،ع َّ
ب َّحمم ِد َّب ِ َّعب ِد َّاهللَِّب ِ َّأ ِيب َّسي ٍ َّ

قتادةَّع َّس ِع ِ
يدَّب ِ َّاملسي ِ
بَّفذكره.

وهذاَّإسنادَّضعيفَّونرسلََّّ،وسالَّمََّّب

َّ َّأيب َّنَّطيع :هوَّسعدَّ،

أبوَّسعيدَّاخلزاعيَّنوالهم َّالبرصيَّ ،ن

َّكبار َّأتباع َّالتابعنيَّ،

قالَّأمحد :ثقةََّّصاحبَّسنةَّ.
وقالَّأبوَّأمحدَّب َّ َّعدي" :ليسَّبمستقيمَّاحلديثَّع َّقتادةَّ
خاصةَّ،ولهَّأحاديثََّّحسانََّّغرائبَّوإفرادات".
فَّ،أبوَّاحلس َّاملدائنيَّ
وعيلَّب َّحممدَّب َّعبدَّاهللَِّب ِ َّأ ِيب َّسي ٍ َّ
نوىل َّعبد َّالرمح ِ َّب َّسمرة َّليس َّبالقوي َّيف َّاحلديثَّ ،وَّهوَّ
صاحبَّاألخبارَّ.
انظر« :الكانل»َّالب َّعديَّ(.)364/6

احلديث احلادي عرش:
ار ِ
ع ََِّّاحل ِ
ثَّب

ِ

ِ

ِ َّحسانَّقالَّ :نررتَّبِعج ٍ
وزَّبِالربذةَّننقطع ِ
َّهباَّ،
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ِن َّبنِيَّمتِي ٍَّمَّ،قالَّ :فقالتَّ :أي َّت ِريدون؟َّقالَّ :فقلتَّ :ن َِّريدَّرسولَّ
اهللَِّﷺَّ،قالتَّ :فامحِل ِ
وينَّنعكمَّفإِن َِّيلَّإِلي ِهَّحاجةَّ.قالَّ :فدَّخلتَّ
اسَّ،وإِذاَّرايةَّسوداءَّخت ِفقََّّ،فقلتَّ :ناَّ
اصَّبِالن َِّ
املس ِجدَّفإِذاَّهوَّغ ٌّ
شأن َّالن ِ
اس َّاليوم؟ َّقالوا :هذا َّرسول َّاهللِ َّﷺ َّي ِريد َّأن َّيبعثَّ

عمروَّب َّالع ِ
اصَّوجهاَّ"...احلديثَّنطوال.
أخرجهَّأمحدَّطَّالرسالةَّ(َّ،)304/25والرتنذيَّرقمَّ(َّ،)3274

ِ

رَّ،
َّطريقَّسالمَّأبوَّاملنذ َِّ

والنسائيَّيفَّ«الكِّبى»َّرقمَّ(َّ)8553ن
لَّ،ع ََِّّاحل ِار ِ
ع َّع ِ
ثَّب ِ َّحسانَّفذكرهَّ.
اص ِمَّب ِ َّهبدلةََّّ،ع َّأ ِيبَّو ِائ ٍَّ
وهذاَّإسنادَّحس َّن َّأجل ّ
َّسالمَّأيبَّاملنذرَّ-وهوَّاب َّسليامنَّ
النحويَّالقارىءَّ،-وعاص ِمَّب ِ َّأيبَّالنجودَّ،وبقيةَّرجالهَّثقاتَّ
رجالَّالشيخنيَّ.
وأخرجهَّخمترصا َّبذكرَّدخول َّنسجدَّالنبيَّﷺ َّاب َّسعدَّيفَّ
«الطبقات» َّ(َّ،)35/6والنسائيَّيفَّ«الكِّبى» َّ(َّ،)8607ونطوالَّ
الطِّباينَّيفَّ«الكبري»َّ(َّ)3325ن َّطريقَّعفانَّ،به.
وأخرجهَّنطوالَّوخمترصاَّالرتنذيَّ(َّ،)3273واب َّأيبَّعاصمَّ
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يفَّ"اآلحادَّواملثاين"َّ(َّ،)1667والطِّباينَّيفَّ«الكبري»َّ(َّ)3325
وَّ(َّ)3326ع َّسالَّمَّأيبَّاملنذرَّ،بهَّ.وملَّيردَّيفَّروايةَّالرتنذيَّ
تسميةَّالصحايبَّ،بلَّجاءَّفيه :ع َّرجلَّن َّربيعة.
واختلف َّيف َّاحلديث َّعىل َّعاصم َّفرواه َّعنه َّأبوبكر َّننقطعاََّّ،
أخرجهَّأمحدَّ(َّ،)481/3الطِّباينَّيفَّ«الكبري»َّ(َّ3328وََّّ،)3329

واب َّناجهَّ(َّ)2816واب َّأيبَّعاصمَّيفَّ«اآلحاد»َّ(َّ.)1666
ورواهَّعنهَّسالمَّب َّسليامنَّنتصالَّ،وهوَّأرجحَّ،ألنهَّأحفظَّ
لروايتهَّ،فاحلديثَّبروايةَّالوصلَّحس َّ.
قالَّيف«هتذيبَّالتهذيب» َّ(" :)284/4قالَّالبخاريَّويقالَّ
ع َّمحَّادَّب َّسلمةَّسالمَّأبوَّاملنذرَّأحفظَّحلديثَّعاصمَّن َّ
محادَّب َّزيد".
وقال َّاب َّعبد َّالِّب َّيف َّ«االستيعاب َّيف َّنعرفة َّاألصحاب»َّ
(" :)286/1واختلفَّيفَّحديثه :ننهمَّن َّجيعلهَّع َّعاصمَّاب َّ
هبدلةَّ،ع َّاحلارثَّب

َّحسانَّ،الَّيذكرَّفيهَّأباَّوائلَّ،والصحيحَّفيه:

ع َّعاصمَّ،ع َّأيبَّوائلَّ،ع َّاحلارثَّب َّحسان"َّ.
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وذكر َّاملزي َّيف َّ«هتذيب َّالكامل» َّ( )223/5عاصم َّب َّأيبَّ
النجودَّن َّالرواةََّّع َّاحلارثَّب

َّحسانَّريضَّاهللَّعنهَّ،قال:

"وملَّيدركهَّ،والصحيح :ع َّعاصمَّع َّأيبَّوائلَّعنه"ََّّ.
واألكثرَّعىلَّتوثيقهَّورصحَّ
ّ َّ
وأبوَّبكرَّب َّعياشَّخمتلفَّفيهَّ،
غريَّواحدَّبأ ّنهَّكثريَّالغلطَّ.
وسالَّمَّب َّسليامنَّ،قالَّالبخاري :ويقالَّع َّمحادَّب

َّسلمة:

سالَّمَّأبوَّاملنذرَّأحفظَّحلديثَّعاصمَّن َّمحادَّب َّزيدَّ.
وقالَّاب َّأيبَّخيثمةَّع َّاب َّنعني :الَّبأسَّبهَّ،وقالَّاب
سألتَّب َّنعنيَّعنهَّثقةَّهو؟!َّقال :ال!َّ.
وقالَّاب َّأيبَّحاتم :صدوقََّّصالحََّّاحلديثَّ.
وقالَّاآلجريَّع َّأيبَّداود :ليسَّبهَّبأسَّ.
وقالَّالساجي :صدوقََّّهيمَّليسَّبمتق ٍََّّيفَّاحلديثَّ.
انظر« :هتذيبَّالتهذيب»َّ(.)284/4
وعاصمَّقالَّالذهبيَّيفَّ«امليزان» :حس َّاحلديثَّ.
وأبوَّوائلَّثقةَّنشهور.

َّاجلنيد:
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وهذهَّالرايةََّّالسوداءَّبقيتَّنعَّعمروَّب

َّالعاصَّحتىَّوفاتهَّ،

اش :ق ِدمَّ
وورثهاَّن َّبعدهَّبعضَّأحفادهَّ،فقدَّقالَّأبوَّبك ِرَّب َّعي ٍَّ
علينا َّشعيب َّب َّشعي ِ
ب َّب ِ َّحمم ِد َّب ِ َّعب ِد َّاهللِ َّب ِ َّعم ِرو َّب ِ َّ

اصَّ،فكانَّال ِذيَّبينِيَّوبينهََّّ،فقالَّياَّأباَّبك ٍَّرَّ" :أالَّأخَّ ِرجَّلكَّ
الع َِّ
نصحفَّعب ِدَّاهللَِّب ِ َّعم ِروَّب ِ َّالع ِ
اص؟َّفأخرجَّحروفاَّختَّالِفَّ

ب َّخ ِش ٍََّّ،فِ ِيه َِّزر ِ
حروفناَّ،فقالَّ :وأخرج َّراية َّسوداء َِّن َّثو ٍ
انَّ
وعروةََّّ،فقالَّ :ه ِذ ِهَّرايةَّرس ِ
ولَّاهللَِّﷺَّالتِيَّكانتَّنعَّعم ٍرو"ََّّ.
أخرجهَّاب َّأيبَّداودَّيفَّ«املصاحف»َّ(صَّ)207 :قال :حدثناَّ
يَّ،
عبد َّاهللَِّ،حدثناَّحممد َّب َّحاتِ ِم َّب ِ َّب ِزي ٍَّعَّ،حدثناَّزك ِرياَّب َّع َِّد ٍّ َّ
حدثناَّأبوَّبك ِرَّب َّعي ٍ
اشَّفذكرهَّ.
وهذاَّإسنادَّصحيح.

احلديث الثاين عرش:
ع َّاب َّجريجَّ،قال :أخِّبينَّرجل َّن َّأهلَّاملدينةَّ " :أنَّ َّرايةََّّ
النبيََّّ-ﷺََّّ-كانتَّتكونَّبيضاءَّ،ولواءهَّأسود"َّ.

ِّ44

المطلبِّاألولِّ:األحاديث واآلثار الواردة في الرايات واأللوية

أخرجهَّعبدَّالرزاقَّرقمَّ(َّ)9643ع َّاب َّجريجَّ،فذكرهََّّ.
واحلديثَّضعيفَّللجهالةَّواإلرسالَّواملخالفةَّ.
فأناَّاجلهالةَّففيَّشيخَّاب َّجريجَّالذيَّيرويَّعنهَّ.
وأناَّاإلرسالَّفهوَّواضحَّفإنََّّاب ََّّجريجَّعارصَّصغارَّالتابعنيَّ.
وأنا َّاملخالفةَّ؛ َّفلألحاديث َّاملتقدنة َّالرصحية َّبأنَّ َّراية َّالنبيَّ
ﷺَّسوداءَّولواءهَّأبيضَّ.
واب ََّّ جريجَّهوَّعبدَّامللكَّب َّعبدَّالعزيزَّب َّجريجَّالقريشَّ
األنوي َّنوالهم َّ ،ن َّالذي َّعارصوا َّصغار َّالتابعنيَّ ،وهوَّ
أحدَّاألعالمَّ.
قالَّاب َّحجرَّ" :ثقةَّفقيهَّفاضلَّوكانَّيدلسَّويرسلَّ،وتويفَّ
سنةََّّ150هـَّأوَّبعدها"ََّّ.
قالَّعبدَّالرزاق :قدمَّأبوَّجعفرَّ-يعني :اخلليفةَّ -نكةَّ،فقال:

اعرضوا َّعيل َّحديث َّاب َّجريجَّ ،فعرضواَّ ،فقال :نا َّأحسنها!َّ
لوالَّهذاَّاحلشوَّ-يعنيَّقوله :بلغنيَّ،وحدثتَّ.-
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وقالَّجعفرَّب َّعبدَّالواحد :ع َّحييىَّب َّسعيدَّ،قال :كانَّاب َّ
جريجَّصدوقاَّ،فإذاَّقال :حدثنيَّ،فهوَّسامعَّ،وإذاَّقال :أنبأناَّ،أوَّ
أخِّبينَّ،فهوَّقراءةَّ،وإذاَّقال :قالَّ،فهوَّشبهَّالريح«َّ.سريَّأعالمَّ
النبالءَّطَّالرسالة»َّ(ََّّ.)330/6
َّ

احلديث الثالث عرش:

ع َّقتادةََّّ،ع َّأن ٍ
سَّر ِيضَّاهللَّعنهََّّ،أنهَّ :رأىَّاب َّأمَّنكتو ٍمَّر ِيضَّ
اهللَّعنهَّيومَّالق ِ
اد ِسي ِةَّعلي ِهَّالدرعَّوبِي ِد ِهَّرايةَّسوداءَّ.
أخرجهَّأبوَّيعىل َّرقمَّ(َّ،)3123واب َّأيبَّعاصمَّيف َّ«اآلحادَّ
واملثاين» َّ(َّ،)121/2واب َّسعد َّيف َّ«الطبقات» َّ(َّ)212/4ن َّ
طرقَّع َّنعمرَّع َّقتادةَّبهَّ.
وهذاَّحديثََّّصحيحََّّ.
وروىَّالنسائيَّيف َّ«الكِّبى» َّ(َّ )19/8ن

َّطريقَّسعيدَّقالَّ:

سَّ،أنَّاب َّأمَّنكتو ٍَّمَّ،كانتَّنعهَّرايةَّسوداءَّ
حدثناَّقتادةََّّ،ع ََّّأن ٍَّ
ضَّنش ِ
لِرس ِ
ولَّاهللَِّﷺَّ ِيفَّبع ِ
اه ِدَّالنبِيَّﷺَّ.
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ي :وهوَّح ِديثَّحس َّ.
قالَّاملن ِذ ِر ُّ َّ
ان :ص ِحيحَّ.
وقالَّاب َّالقط َِّ
َّ

احلديث الرابع عرش:

ع َّن ِزيدة َّالعب ِدي َّأن َّالنبِي ََّّ -ﷺ ََّّ -عقد َّراي ِ
ات َّاألنص ِ
ارَّ

فجعله َّصفراَّ.
أخرجه َّالطِّباين َّيف َّ«املعجم َّالكبري» َّ(َّ )347/20رقمَّ
(َّ،)9641814قال :حدثناَّعبدان َّب َّأمحدََّّ،ثناَّحممد َّب َّاللي ِ
ثَّ
يَّ،ثناَّحييىَّب َّر ِ
اهلد ِ
ريَّ،ثناَّهودَّ
اش ٍَّدَّ،ثناَّأبوَّبك ٍرَّطالِبَّب َّحج ٍَّ
اد ُّ َّ
الع ِ
رص ُّيَّقالَّ :س ِمعتَّجديَّن ِزيدةَّالعب ِديََّّ،فذكرهَّ.
وهذاَّإسنادَّضعيفََّّ.
ونزيدةَّ َّالعبديَّصحايبَّ،وجعلهَّأبوَّنعيمَّانرأةَّ،وأخرجَّن َّ
طريقَّقيسَّب َّحفصَّ،ع َّطالبَّب َّحجريَّ،ع َّهودَّب َّعبدَّ
اهللَّب َّسعدَّ،ع َّجدّ تهَّنزيدةَّالعرصيةّ َّ-
أنَّرسولَّاهللَّﷺَّعقدَّ
رايات َّاألنصارَّ ،وجعلها َّصفراءَّ ،قال َّأبو َّنوسى :كذا َّأوردهَّ،
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ونزيدةَّرجلََّّالَّانرأةَّ.
َّالصوابَّ.
َّالرجالَّعىل ّ
وقدَّذكرهَّأبوَّنعيمَّيف ّ
َّ َّاألثري َّنحو َّكالم َّأيب َّنوسىَّ ،ثم َّقال :هو َّرجلََّّ،

وذكر َّاب
وذكَّرَّهَّيفَّالنساءَّوهمََّّ.
َِّ

َّالبخاري :نزيدةََّّالعرصيَّلهَّصحبةََّّ،روىَّعنهَّهودَّ،
ّ َّ
وقدَّقال

يَّعدّ َّيفَّالبرصينيَّ،وكذاَّذكرهَّغريَّواحدَّ.
انظرَّ«اإلصابةَّيفَّمتييزَّالصحابة»َّ(.)330َّ/8
وهودَّ َّفيهَّجهالةَّ،وذكرهَّاب َّحبانَّيف َّ«الثقات»َّ،فلذلكَّقالَّ
اب َّحجر :نقبولَّ،أيَّعندَّاملتابعةَّ.
قالَّالذهبيَّيفَّ«نيزانَّاالعتدال»ََّّ(" :)310/4هودَّب َّعبدَّ
اهللَّالعرصيَّ،ع َّجدهَّألنهَّنزيدةَّب َّجابرَّ،الَّيكادَّيعرفَّ،تفرَّدَّ
عنهَّطالبََّّب َّحَّجَّري"َّ.
وأناَّحممدَّب َّالليثَّالذيَّملَّيعرفهَّاهليثميَّيفَّقولهَّيف«املجمع»َّ
ث َّاهلد ِ
(" :)321/5رواه َّالطِّب ِاين َّوفِ ِيه َّحممد َّب َّاللي ِ
اد ُّي َّوَّملَّ
ُّ
أع ِرفهََّّ،وب ِقية َِّرجال ِ ِهَّثِقاتَّ"َّ.
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فهوَّحممدَّب َّالليثَّاهلداديَّأبوَّالصَّبَّاحَّن َّأهلَّالبرصةَّذكرهَّ
اب َّحبانَّيفَّ«الثقات»َّوقال :خيطئَّوخيالفَّ.
انظرَّ«الثقات»ََّّ(ََّّ،)135/9و«اللسان»َّ(َّ.)357/5
واحلديثََّّلهَّنتابعةَّن َّقيسَّب َّحفصَّ،قال :حدثناَّطالبَّب َّ
حجريَّالعبديَّ،قال :حدثناَّهودَّب َّعبدَّاهللَّ،قال :حدثنيَّجديَّ
نزيدةَّوكانَّن َّالوفدَّقالَّ " :رأيناَّعليهَّيعنيَّالنبيََّّ -ﷺ َََّّّ-
عامنةَّسوداءَّ،وعقدَّالنبيََّّ -ﷺ َََّّّ -راياتَّاألنصارَّ،وجعله َّ
صفراَّ،ودخلَّيومَّفتحَّنكةَّوعىلَّسيفهَّذهبَّوفضة"َّ.
أخرجهَّأبوَّعيلَّب َّالسك َّكامَّيفَّ«بيانَّالوهمَّواإلهيامَّيف َّكتابَّ
األحكام»َّ(َّ)292/5قال :حدثنيَّحممدَّب

َّهارونَّاحلرضنيَّ،قال:

حدثناَّحممدَّب َّسهلَّب َّعسكرَّ،قال :حدثناَّقيسَّب َّحفصَّبهَّ.
وهذاَّإسنادََّّصحيحََّّإىلَّهودَّ،حممدَّب

َّهارونَّوثقهَّالدارقطنيَّ،

وحممدَّب َّسهلَّثقةَّ،وقيسَّثقةَّلهَّأفرادََّّ.
ولك َّيبقىَّندارَّاحلديثَّعىلَّهودَّوهوَِّمهولَّ،وتفرَّدَّعنهَّ
طالبََّّب ََّّحجريَّفاحلديثَّضعيفََّّللتفردَّواجلهالةَّ،واهللَّأعلمَّ.
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احلديث اخلامس عرش:
َّرجلَّن َّقونهَّ،ع َّآخرَّننهمَّقالَّ" :رأيت راي َة
ٍَّ
ع َّسامكَّع
رسول اهلل -ﷺ  -صفراء"َّ.
أخرجهَّأبوَّداودَّ(َّ)2593ون

َّطريقهَّالبيهقيَّ(َّ،)363َّ/6

وأبو َّالشيخ َّيف َّ«أخالق َّالنبي» َّ(َّ )420/2رقم َّ(َّ )428ن َّ
طريقَّشعبةَّع َّسامكَّبهَّ.
وهذاَّإسنادََّّضعيفََّّجلهالةَّشيخَّسامكَّوللكالمَّيفَّسامكَّنفسهَّ.
قالَّالنسائيَّيفَّ«السن َّالكِّبى»َّ(" :)368/3و ِسامكَّب َّحر ٍ
بَّ
ليس َِّمم َّيعتمدَّعلي ِهَّإِذاَّانفردَّبِاحل ِد ِ
يث َِّألنهَّكانَّيقبلَّالتل ِقنيَّ"َّ.
قالَّاأللباينَّيفَّ«ضعيفَّأيبَّداودََّّ-األم»َّ(َّ" :)321/2وهذاَّ
إسنادََّّضعيف؛َّجلهالةَّشيخ َِّسامكَّ-وهو :اب َّحربَّ،-وبهَّأعلهَّ
املنذريَّيفَّ«خمترصه»َّ(َّ .َّ")406َّ/3

احلديث السادس عرش:

ِ ِ
َح َر َاء".
ع َّك ِر ِيزَّب ِ َّسانةََّ " :أ َّن النَّبِ َّي ﷺ َع َقدَ َرا َي اة ل َبني ُس َل ْي ٍم َ ْ
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أخرجه َّالطِّباينَّيف َّ«املعجمَّالكبري» َّ(َّ ،)189/19واب َّأيبَّ
عاصم َّيف َّ«اآلحاد َّواملثاين» َّ(َّ ،)266/5رقم َّ(َّ ،)2791ون َّ
طريقهَّأبوَّنعيمَّيفَّ«نعرفةَّالصحابة» َّ(َّ)2411/5ن َّطريقَّ
حييىَّب َّر ِ
يهَّ،ع َّ
َّأبِ َِّ
يبَّ،ع َّ
ثناَّالرحال َّب َّاملن ِذ َِّرَّ،حدثنِيَّأ ِ َّ
َّّ
دَّ،
اش ٍَّ
ك ِر ِيزَّب ِ َّسانةَّفذكرهَّ.
إسنادهَّضعيفَّنسلسلَّباملجاهيلَّ.
والرحالَّ-بمهملتنيَّ-
قالَّاحلافظَّيفَّ«اإلصابة»َّ(َّّ " :)440/5
َّجده"َّ.
الَّيَّعرَّفََّّحالَّهَّوالَّحالََّّأبيهَّوال َُّّ
ِ
اينَّ
وقالَّاهليثميَّيف َّ«ِممعَّالزوائد» َّ(" :)321/5رواه َّالطِّب ُّ
وفِ ِيهَّن َّملَّأع ِرفهمَّ"ََّّ.

احلديث السابع عرش:

َت َرا َي ُة النَّبِ ِّي ﷺ
ع َّس ِعيدَّاملق ِِّبيََّّ،ع َّأ ِيبَّهريرةَّقالَّ " :كَان ْ

اب"َّ.
َس ْو َد ُاء ت َُس َّمى ا ْل ُع َق َ
أخرجهَّاب َّعديَّيفَّ«الكانل»َّ(َّ،)475/5قال :حدثناَّزك ِرياَّب َّ
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ادَّ،حدثناَّأبوَّأنيةَّحممدَّب َّإبراهيمَّالطرسوسَّ،حدثناَّ
جعف ِرَّب ِ َّمح ٍَّ
عبدَّالرمح َّب َّقيسَّ،حدثناَّعبادَّب َّكثِ ٍريَّع َّس ِعيدَّاملق ِِّبيَّبهَّ.
وهذاَّحديثََّّباطلَّننكرَّنسلسلَّباملرتوكنيَّ.
عبَّادَّب َّكثريَّالثقفيَّالبرصي.قالَّأمحد :روىَّأحاديثَّكذبَّ.
وقالَّالبخاري :تركوهَّ.
وقالَّاب َّحجر :نرتوكَّ.
والراوي َّعنه :عبد َّالرمح َّب َّقيس َّالضبيَّ ،أبو َّنعاويةَّ
الزعفراينَّالبرصيَّ.
قالَّأبوَّزرعة :كذابَّ.
وقالَّالنسائي :نرتوكَّاحلديثَّ.
وقالَّاب َّعدي :عانةَّناَّيرويهَّالَّيتابعهَّالثقاتَّعليهَّ.
وحممدَّب َّإبراهيمَّب َّنسلمَّب َّساملَّاخلزاعيَّ،أبوَّأنيةَّالثغريَّ
الطرسوسَّ.
قالَّأبوَّداود :ثقةَّ.
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وقالَّاحلاكم :صدوقََّّكثريََّّالوهمَّ.
واحلديثَّ َّضعَّفه َّالعراقي َّيف َّ«ختريج َّأحاديث َّاإلحياء»

َّصَّ:

(.)862
واحلديثََّّحقَّهَّأنَّيكونَّشديدََّّالضعفَّ،إنَّملَّيك َّنوضوعاَّ!!َّ.

احلديث الثامن عرش:
ابَّ.
ع ِ َّاحلس ََِّّ،قالَّ :كَان ْ
َت َرا َي ُة النَّبِ ِّي ﷺ َس ْو َد َاء ت َُس َّمى ا ْل ُع َق َ
أخرجهَّاب

َّأيبَّشيبةَّيفَّ«املصنف»َّ(َّ)533/6رقمَّ(َّ،)33604

وأبوَّالشيخَّيفَّ«أخالقَّالنبي»َّ(َّ)419/2ن َّطريقَّوكِيعََّّ،قالَّ
لَّ،ع ِ َّاحلس ََِّّ،فذكرهَّ.
ثناَّسفيانََّّ،ع َّأ ِيبَّالفض َِّ
وهذاَّإسنادَّصحيحَّنرسلَّ.
ار َّال ُّطف ِ
أبو َّالفض ِل َّهو َّكثِري َّب َّيس ٍ
او ُّي َّالب ِ
يَّ ،قال َّاب َّ
رص ُّ َّ
القطان :حالهَّغريَّنعروفة!!َّ.
قال َّالذهبي َّيف َّ«لسان َّامليزان» َّ(" :)416/6قلت :بل َّهوَّ
نعروفَّ.قدَّذكرهَّالبخاريَّيفَّتارخيهَّباحلديثَّالذيَّأخرجهَّلهَّ
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البزارَّوقال :أثنىَّعليهَّسعيدَّب َّعانرَّخرياَّ،وروىَّعنهَّأيضاَّمحادَّ
ب َّزيدَّوجعفرَّب َّسليامنَّوكنيتهَّأبوَّالفضلَّوهوَّن َّالتابعنيَّسمعَّ
يوسفَّب َّعبدَّاهللَّب َّسالمَّوذكرهَّاب ِ
َّحبانَّيفَّالثقات"انتهىَّ.
وقالَّأيضاَّيفَّ«تاريخَّاإلسالم»َّ(َّ" :)954/3ملَّيضعفَّ"َّ.
وتابع َّوكيعا َّاب َّاملباركَّ ،أخرجه َّاب َّسعد َّيف َّ«الطبقاتَّ
الكِّبى َّط َّالعلمية» َّ(َّ )352/1قال :أخِّبنا َّعتاب َّب َّ ِزي ٍ
ادَّ.

أخِّبنا َّعبد َّاهللَِّب َّاملبار ِكَّ .أخِّبنا َّسفيان َّعم َّس ِمع َّاحلس َّ
يقولَّ :كانت َّراية َّرس ِ
ول َّاهللََِّّ -ﷺ ََّّ -سوداء َّتسمىَّالعقابَّ.
و ِعامنتهَّسوداءَّ.

وأخرجهَّالبخاريَّيف َّ«التاريخَّالكبري» َّ( :)213/7قال :قالَّ
يبَّ
عمروَّب َّعيلَّ،ناَّنؤنلَّب َّإسامعيلَّ،قالَّناَّسفيانَّع َّكثِ ٍريَّأ ِ َّ
الفض ِلَّع ِ َّاحلس ِ َّقالَّكانتَّرايةَّالنبِيَّﷺَّسوداءَّ.
وأخرجَّالدواليبَّيفَّ«الكنىَّواألسامء»َّ(َّ)901/2قال :سمعتَّ
العباسَّب َّحممدَّ،يقولَّروىَّسفيانَّالثوريَّ،ع
قال :كانتَّرايةَّرسولَّاهللَّﷺَّيقالَّهلاَّالعقاب"َّ.

َّأيبَّالفضلَّ،
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احلديث التاسع عرش:
قال َّعبدَّ َّاحلقَّ َّب َّعبد َّالرمح َّاألندلس َّاألشبييلَّ ،املعروفَّ
باب

َّاخلراطَّ(املتوىف:

َّ 581هـ)َّيفَّكتابهَّ«األحكامَّالوسطى»

(" :)17/3وذكر َّأبو َّجعفر َّالطِّبي َّيف َّ«هتذيب َّاآلثار» َّع َّ
حييى َّب َّسعيد :أنَّ َّراية َّرسول َّاهلل َّﷺ َّكانت َّسوداء َّتَّسمَّىَّ
العقابَّ،وهذاَّحديثَّنرسل"َّ.
َّ

احلديث العرشون:
أخرجَّاب َّأيبَّشيبةَّيفَّ«املصنف»َّ(َّ)533/6رقمَّ(َّ)33606
قال :حدثناَّوكِيعََّّ،قالَّثناَّأسانةَّب َّزي ٍَّدَّ،قالَّثناَّأشياخناَّ،أنَّرايةَّ

خال ِ ِدَّب ِ َّالول ِ ِ
يدَّكانتََّّيوم َِّدنشقَّسوداءَّ.
وهذاَّإسنادَّننكرَّ.

أسانة َّب َّزيد َّب َّأسلم َّالقريش َّالعدوي َّنوالهمَّ ،أبو َّزيدَّ
املدينَّ،ن َّكبارَّأتباعَّالتابعنيَّ،ضعيفَّن َّقبلَّحفظهَّ،قالَّأمحدَّ
ب َّحنبل :ننكرَّاحلديثَّضعيفَّ.
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وقالَّأبوَّحاتم :يكتبَّحديثهَّوالَّحيتجَّبهََّّ.
وقالَّالنسائي :ليسَّبالقويَّ.
وقال َّاب َّ َّحبان :كان َّواهياَّ َّهيمَّ َّيف َّاألخبار َّفريفعَّ َّاملوقوفََّّ
ويصلََّّاملقطوعََّّ.
وشيوخَّأسانةَّهمَّن َّالتابعنيَّ،فقدَّروى َّع َّساملَّب َّعبدَّاهللَّ
ب َّعمرَّ،وعطاءَّب َّأيبَّنسلمَّاخلراساينَّ،والقاسمَّب َّحممدَّب َّأيبَّ
بكرَّالصديقَّ،ونافعَّنوىلَّاب َّعمرَّ،فكثرهتمَّتقيضَّعىلَّجهالتهمَّ.
قال َّاب َّكثري َّيف َّ«البداية َّوالنهاية» َّ(" :)63/19وهذه َّالراياتَّ
ليستَّهيَّالتيَّأقبلَّهباَّأبوَّنسلمَّاخلراساينَّفاستلبَّهباَّدولةَّبنيَّ
أنيةَّيفَّسنةَّاثنتنيَّوثالثنيَّونائةَّ،بلَّراياتََّّسودََّّأخرَّتأيتَّصحبةَّ
املهديَّ،وهوَّحممدَّب َّعبدَّاهللَّالعلويَّالفاطميَّاحلسنيَّريضَّاهللَّ
عنهَّ،يصلحهَّاهللَّيفَّليلةَّواحدةَّ(أي :يتوبَّعليهَّويوفقهَّويلهمهَّ
َّبناس َّن
ٍَّ
رشده َّبعد َّأن َّمل َّيك َّكذلك)َّ ،ويؤيده

َّأهل َّاملرشقَّ،

ينرصونهَّويقيمونَّسلطانهَّ،وتكونَّراياهتمَّسوداَّأيضاَّ،وهوَّزيَّ
عليهَّالوقار؛َّألنَّرايةَّالرسولَّﷺَّكانتَّسوداءَّ،يقالَّهلا :العَّقابَّ،
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وقدَّركزهاَّخالدَّب َّالوليدَّعىلَّالثنيةَّالتيَّرشقيَّدنشقَّحنيَّأقبلَّ
ن

َّالعراقَّ،فعرفتَّهباَّالثنيةَّ،فهيَّإىلَّاآلنَّيقالَّهلا :ثنيةَّالعقابَّ،

وقدَّكانتَّعقاباَّعىلَّالكفارَّن َّنصارىَّالرومَّومل َّكانَّنعهمَّ
وبعدهمَّإىلَّيومَّالدي َّ،وهللَّاحلمد"انتهىَّ.
وقال َّاب َّعساكر َّيف َّ«تاريخ َّدنشق» َّ( :)79/2أخِّبنا َّأبوَّ
احلسنيَّعبدَّالرمح َّب َّعبدَّاهللَّب َّاحلس َّب َّأيبَّاحلديدَّ ،أناَّ
جدي َّأبو َّعبد َّاهللَّ ،أنا َّعيل َّب َّاحلس َّالربعيَّ ،أنا َّأبو َّالفرجَّ
العباسَّب َّحممدَّب َّحبانَّ،أناَّأبوَّالعباسَّب َّالزفتيَّ،أناَّحممدَّ
ب َّحممدَّب َّنصعبَّالصوريَّ،ناَّحممدَّب َّاملباركَّالصوريَّ،ناَّ
الوليدَّب َّنسلمَّ،سمعتَّإسحاقَّب َّأيبَّفروةَّحيدث :أنَّخالداَّ
ون َّنعهَّهبطواَّن َّثنيةَّالغوطةَّتقدنهمَّرايةَّرسولَّاهللَّﷺَّ
السوداءَّالتيَّيقالَّهلاَّالعقابَّفبهاَّسميتَّيونئذَّثنيةَّالعقابَّ.
واحلديث َّهبذا َّاإلسناد َّضعيف َّجداََّّ ،وآفته َّإسحاق َّاب َّأيبَّ
فروةَّ،نرتوكَّاحلديثَّ.
قالَّاب َّعدي :الَّيتابعهَّأحدَّعىلَّأسانيدهَّوالَّعىلَّنتونهَّ،وهوَّ
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بنيَّاألنرَّيفَّالضعفاءَّ.
وقالَّأبوَّبكرَّالِّبقاين :نرتوكَّ.
وقالَّالبزار :ليسَّبالقويَّ.
وذكرَّلهَّالعقييلَّأحاديثَّننكرةَّوقال :الَّيتابعَّعليهاَّ.
َّحتلَّعنديَّالروايةَّع َّإسحاقَّ
وقالَّاإلنامَّأمحدَّب َّحنبل :ال ُّ َّ
ب َّأيبَّفروةَّ،ناَّهوَّبأهلَّأنَّحيملَّعنهَّوالَّيرويَّعنهَّ،كانَّينهىَّ
ع َّحديثهَّ.

احلديث احلادي والعرشون:

ع َّحري ِ
ث َّب ِ َّخميشَّ :أن َّراية َّع ِ ٍّيل َّكانت َّيوم َّاجلم ِل َّسوداء ََّّ،
َّالزب ِريَّوطلحةَّاجلملَّ.
وكانتَّراية ُّ
أخرجهَّاب

َّأيبَّشيبةَّيفَّ«املصنف»َّ(َّ)533/6رقمَّ(َّ،)33605

يَّ،ع َّسليامن َّالتي ِميََّّ،ع َّحري ِ
ث َّب ََِّّ
قال :حدثناَّاب َّأ ِيب َّع ِد ٍّ َّ
شَّ،فذكرهَّ.
خم ٍّ َّ
وهذاَّإسنادَّصحيحَّ،رواتهَّك َُّّلهمَّثقاتَّ.
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ووردَّأنَّعلياََّّريضَّاهللَّعنهَّكانتَّلهَّرايةََّّمحراءََّّنكتوبََّّفيها:

حممدََّّرسولَّاهللَّ.
ِ

قال َّالعقييل َّيف َّ«الضعفاء َّالكبري» َّ( :)13/4حدثني َّجديَّ،

حدثناَّاحلكم َّب َّنروانََّّ،حدثناَّكيسان َّأبوَّعمرََّّ،ع َّي ِزيد َّب ِ َّ
لَّ،وكان َِّن َّأصح ِ
ت َرا َي َة
بِال ٍَّ
ابَّع ِ ٍّيلََّّ،ر ِيضَّاهللَّعنهََّّ،قالََّ َّ" :ر َأ ْي ُ
ِ
حم َّمدٌ َر ُس ُ
ول اهللَِّ ﷺ"َّ.
ُوب فِ َيها ُ َ
َح َر َاء َم ْكت ٌ
َع ٍِّل َ ْ
واحلديثََّّننكرََّّ.
قالَّاب َّحبانَّيفَّ«املجروحني»َّ(ِ َّ" :)105/3يزيدَّب َّبِاللَّب َّ
ارثَّالف ِ
احل ِ
زار ّيَّن َّأهلَّالكوفةَّيرويَّع َّع ِيلَّب َّأ ِيبَّطالِبَّ
وروىَّعنهَّكيسانَّأبوَّعمروَّننكرَّاحل ِديثَّيرويَّع َّع ّيلَّناَّالَّ
يشبهَّح ِديثهَّالَّجيوز ِ
َّاالحتِجاجَّبِ ِهَّإِذاَّانفرد"َّ.
وقالَّاب َّعديَّيفَّ«الكانل»َّ(َّ" :)169/9وكيسانَّأبوَّعمرَّ
الذي َّيروى َّع َّيزيد َّب َّبالل َّغري َّنعروفَّ ،وهو َّكام َّقالَّ
الب ِ
خار ّيَّفيهَّنظرَّوهكذاَّيفَّيزيدَّب َّباللَّفيهَّنظر"َّ.
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احلديث الثاين والعرشون:

ع َّعمروَّب َّاحل ِ
يبَّ،حدثهَّأنََّ " :أ َّو َل
ثَّ،أنَّي ِزيدَّب ِ َّأ ِيبَّحبِ ٍ َّ
ار ِ َّ
انَّ ،وإِنََّم كَان ِ
َ
ِ
َت
َم ْن َع َقدَ ال ِّل َو َاء ْاأل ْب َي َض ُم َعاو َي ُة ْب ُن َأ ِِب ُس ْف َي َ َ َ
ات ُسو ادا".
الرا َي ُ
َّ
أخرجهَّسعيدَّب َّننصورَّيفَّ«سننه»َّ(َّ)207/2رقمَّ(َّ)2529
بَّ،قالَّ :أخِّب ِين َّعمروَّب َّاحل ِ
ثَّ،
ار ِ َّ
قال :حدثناَّعبد َّاهللَِّب َّوه ٍ َّ
يبَّ،فذكرهَّ.
أنَّي ِزيدَّب ِ َّأ ِيبَّحبِ ٍ َّ
وهذاَّإسناد َّصحيحََّّ،نسلسل َّبالفقهاءَّواحلفاظَّ،عبد اهلل بن
وهب َّب َّنسلم َّالقريش َّنوالهم َّالفهريَّ ،أبو َّحممد َّاملرصيَّ
الفقيهَّ،ن َّصغارَّأتباعَّالتابعنيَّ،روىَّلهَّاجلامعةَّ،قالَّاب

َّحجر:

ثقةََّّحافظََّّعابدََّّ.
وعمرو بن احلارث َّب َّيعقوبَّاألنصارىَّنوالهمَّ،أبوَّأنيةَّ
املرصىَّ،ن َّكبارَّأتباعَّالتابعنيَّ،قالَّاب ََّّحجر :ثقةََّّفقيهََّّحافظََّّ.
بن أبى حبيب :فهو َّسويد َّاألزدي َّأبو َّرجاءَّ
وأنَّا َّيزيدُ ُ
املرصيَّ،ن َّصغارَّالتابعنيَّ.
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قالَّالذهبي :عاملَّأهلَّنرصَّ،ثقةَّن َّالعلامءَّاحلكامءَّاألتقياء.
وقالَّاب َّحجر :ثقةََّّفقيهََّّوكانَّيَّرسلَّ.
وقال َّالذهبي َّيف َّ«سري َّأعالم َّالنبالء» َّ(" :)31/6ولِدَّ :بعدَّ
اويةََّّ،وهو َِّن ِ
سن ِةََّخ ِسنيَِّ َّ،يفَّدول ِةَّنع ِ
َّصغ ِ
ارَّالتابِ ِعنيَّ"َّ.ونعاويةَّ
ريضَّاهللَّعنهَّتويفَّسنةََّّ60للهجرةَّ.
وبالتايلَّيكونَّيزيدَّقدَّأدركَّنعاويةَّريضَّاهللَّعنهَّوعرصهَّممَّيزاََّّ،

ويفَّاألثرَّترصيحَّبعدمَّوجودَّاأللويةَّالبيضاءَّيفَّعرصَّالنبيَّﷺَّ.
وهذاَّمماَّيؤكدَّضعفَّأحاديثَّاأللويةَّالبيضَّ.
وهذاَّاملعنىَّقدَّأكدَّهَّيزيدَّيفَّحديثَّآخرَّعندناَّقال :كانتَّ
راياتَّرس ِ
ولَّاهللَِّ-ﷺ -سودا.
أخرجهَّاب َّسعدَّيفَّ«الطبقات»َّ(َّ)352/1قال :أخِّبناَّعتابَّ
ادَّ،أخِّبناَّعبدَّاهللَِّب َّاملبار ِكَّقالَّ :أخِّبناَّاب ِ
َّهليعةََّّع َّبك ِرَّ
ب َِّزي ٍَّ
يبَّقالَّ :كانتَّراياتَّرسَّ ِ
ب ِ َّسوادةََّّ،حدثنيَّي ِزيدَّب َّأ ِيبَّحبِ ٍ
ولَّ
اهللَِّ-ﷺ -سودا.
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واحلديثَّ َّفيهَّاب َّهليعةَّضعَّفهَّالعلامءَّ،لكنهَّحمتملَّالتحسنيَّ
وخاصةَّأنهَّن َّروايةَّاب َّاملباركَّعنهَّ،قالَّنعيمَّب َّمحاد :سمعتَّ
اب َّنهديَّيقول :ناَّأعتدَّبيشءَّسمعتهَّن َّحديثَّاب َّهليعةَّإالَّ
سامعَّاب َّاملباركَّونحوهَََّّّ.
وَّقالَّحنبلَّب َّإسحاق :سمعتَّأباَّعبدَّاهللَّ،يقول :ناَّحديثَّ
اب َّهليعةَّبحجةَّ،وإينَّألكتبَّكثرياَّمماَّأكتبَّأعتِّبَّبهَّوهوَّيقويَّ
بعضهَّببعضَََّّّ.

احلديث الثالث والعرشون:

ع َّخال ِ ِد َّب ِ َّكِال ٍ
ب َّقالَّ :إِنه َّس ِمع َّأنسَّب َّنالكَّريضَّاهللَّ
عنه َّيقولَّ :إِن َّرسول َّاهللَِّ-ﷺَّ -قالَّ« :إِ َّن اهللََّ َع َّز وجل أكرم
أمتي باأللوية»َّ.
أخرجه َّأبو َّيعىل َّ«إحتاف َّاخلرية» َّرقم َّ(َّ ،)5956والعقييلَّ
(َّ،)14-13/2وأبوَّالشيخَّيفَّ«طبقاتَّاألصبهانيني»َّ(َّ،)273/2

واب َّاجلوزيَّيفَّ«املوضوعات» َّ(َّ،)226/2ن َّطريقَّعنبسةَّب َّ
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عبدَّالرمح َّع َّخالِ ِدَّب ِ ِ
َّكال ٍ
بَّع َّأنسَّبهَّنرفوعاَّ.
وهذاَّحديثَّننكرََّّ.
قال َّالبوصريي َّيف َّ«إحتاف َّاخلرية» َّ(" :)305/6هذا َّإسنادََّّ
ب"!!َّ.
ضعيفََّّلضعفَّخال ِ ِدَّب ِ َّكِال ٍ َّ
بلَّهوَّضعيفَّ َّجداََّّ،عنبسةَّ َّب َّعبدَّالرمح َّهوَّاألنويَّ،قالَّ
اب َّنعنيَّوالنسائي :نرتوكَّ.
وقالَّأبوَّزرعة :ننكرَّاحلديثَّ،ذاهبَّاحلديثَّ.
وقالَّأبوَّحاتم :نرتوكَّاحلديثَّ،كانَّيضعَّاحلديثَّ.
وقالَّالبخاري :ذاهبََّّاحلديثَّ.
وخالدََّّب َّكالبَّ،قالَّالعقييلِ :مهولََّّوحديثهَّغريَّحمفوظَّ.
وقالَّالذهبيَّيفَّ«امليزان» :لهَّحديثََّّننكرَّ" ّ
إنَّاهللَّأكرمَّأنتيَّ
باأللوية"ََّّ.
وأورده َّاب َّاجلوزي َّيف َّ«املوضوعات»َّ ،ن

َّرواية َّالعقييلَّ،

ونقلَّعنهَّهوَّواب َّحجرَّأنهَّقالَّ" :حديثه؛َّالَّأصلَّلهَّ"َّ.
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وأقرهَّالسيوطيَّيفَّ«الآليل»َّ،ثمَّاب َّعراقَّيف َّ«تنزيهَّالرشيعة»َّ
(َّ.)177/2
وانظر« :سلسلةَّاألحاديثَّالضعيفةَّواملوضوعة» َّ(َّ)6َّ/12
للعالنةَّاأللباينَّ.
َّ

احلديث الرابع والعرشون:
ع

َّاملخارقَّ،قال :لقيتَّ َّعامرا َّيومَّاجلملَّ،وهوَّيبولَّيفَّقرنَّ،
َِّ

فقلت :أقاتلَّنعكَّفأكونَّنعك؟َّقال :قاتلََّّحتتَّرايةَّقونك؛فإنََّّ
َّيستحبَّللرجلَّ،أنَّيقاتلََّّحتتَّرايةَّقونهَّ.
ُّ َّ
رسولََّّاهللَّﷺَّ،كان
أخرجهَّأمحدَّ(َّ)263/4برقمَّ(َّ،)18506وأبوَّيعىلَّ(َّ،)1641

والبزار َّيف َّ«نسنده» َّ(َّ ،)1429واحلاكم ََّّ ،106-105/2ن َّ
طريقَّعبدَّاهللَّب َّسعيدَّ،ع َّعقبةَّب َّاملغريةَّ،ع َّإسحاقَّب َّأيبَّ
إسحاقَّالشيباينَّ،ع َّأبيهَّ،ع َّاملخارقَّب َّسليمَّ،بهَّ.
قالَّاحلاكم :صحيحَّاإلسنادَّ،ووافقهَّالذهبيَّ.
َّالنبيَّﷺَّإالَّعامرَّ،

وقالَّالبزار :هذاَّاحلديثَّالَّنعلمَّرواهَّع
والَّنعلمَّلهَّإسناداَّع َّعامرَّإالَّهذاَّاإلسنادَّ.
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واحلديثَّقالَّاهليثميَّيفَّ«ِممعَّالزوائد» َّ(" :)326/5رواهَّ
أمحدَّ -وإسناده َّننقطعَّ ،-وأبو َّيعىلَّ ،والبزارَّ ،والطِّباينَّ ،وفيهَّ
إسحاقَّاب َّأيبَّإسحاقَّالشيباينَّ،روىَّعنهَّمجاعةَّ،وملَّيضعفهَّ
أحدَّ،وبقيةَّأحدَّأسانيدَّالطِّباينَّثقات"َّ.
واحلديثَّصححهَّاأللباينَّيفَّ«الصحيحة»َّرقم(ََّّ.)3116

احلديث اخلامس والعرشون:

ع َّعثامن َّاجلَّزَّري َّع َِّنقسم َّقالَّ -ال َّأعلمه َّإال َّع َّاب َّ
عباسّ :-
إنَّرايةََّّالنبيَّﷺَّنعَّعيلَّب َّأيبَّطالبَّ،ورايةَّاألنصارَّ
وكانَّإذاَّاستحر َّالقتلَّكانَّرسولَّاهلل َّﷺَّ
نعَّسعدَّب َّعبادةَّ،
ّ
مماَّيكونَّحتتَّرايةَّاألنصارَّ.
أخرجهَّأمحدَّ(ََّّ)368َّ/1ع َّعبدَّالرزاقَّثناَّنعمرَّع َّعثامنَّ
اجلزريَّبهَّ.
وهذاَّإسنادََّّضعيفََّّ.
قالَّاهليثميَّيفَّ«املجمع»َّ(" :)312/5ورجالهَّرجالَّالصحيحَّ
غريَّعثامنَّب َّزفرَّالشانيَّوهوَّثقة"َّ.
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قالَّالشيخَّشعيبَّيفَّخترجيهَّعىلَّنسندَّأمحدَّطَّالرسالةَّ(َّ/5
" :)443إسناده َّضعيفَّ ،عثامن َّاجلزري :هو َّالذي َّيقال َّله:

عثامنَّاملشاهدَّ،روىَّعنهَّنعمرَّوالنعامنَّب َّراشدَّ،سئلَّاألنامَّ
أمحدَّعنهَّ،فقال :روىَّأحاديثَّنناكريَّ،زعمواَّأنهَّذهبَّكتابهَّ،

وقالَّأبوَّحاتم :الَّأعلمَّروىَّعنه َّغريَّنعمرَّوالنعامنَّ،ووهمَّ
اهليثمي َّيف َّ«املجمع» َّ(َّ )321/5فظنه َّعثامن َّب

َّزفر َّالشانيَّ،

وأخطأَّفوثقَّاألخريَّ،فهوَِّمهولَّ،وعثامنَّاجلزريَّهذاَّملَّيرتجمَّ
لهَّاحلسينى َّواب َّحجرَّ،نعَّأنهَّن َّرشطهامَّ ،وشطح َّقلم َّاب َّ
حجرَّيفَّ«الفتح»ََّّ127/6فقالَّبعدَّأنَّنسبَّاحلديثَّإىلَّأمحد:

إسنادهَّقوي!َّ.
واحلديثَّعندَّأمحدَّيفَّ«فضائلَّالصحابة» َّ(َّ)1427بإسنادهَّ
ونتنهَّ ،وهو َّيف َّ«نصنف َّعبد َّالرزاق» َّ(َّ ،)9640وعلقه َّعنهَّ
البخاريَّيفَّ"التاريخَّالكبري"َّ.258/6
وأخرجَّالطِّباينَّ(َّ)12083ن َّطريقَّأيبَّبكرَّب َّأيبَّشيبةَّ،ع َّ
حفصَّب َّغياثَّ،ع َّاحلجَّاجَّ،ع َّنقسمَّ،ع َّاب

َّعباسَّ،قال:
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كانَّعدة َّأهلَّبدرَّثالثَّنئةَّوثالثَّعرشَّ،وكانَّاملهاجرونَّنيفاَّ
وستنيَّرجالَّ،وكانَّاألنصارَّنئتنيَّوستةَّوثالثنيَّرجالََّّ ،وكانَّ
صاحب َّراية َّاملهاجري َّعيل َّب َّأيب َّطالبَّ ،وصاحب َّرايةَّ
األنصارَّسعدَّب َّعبادةَّريضَّاهللَّعنهمَّ.
َّواحلجَّاجَّ-وهوَّاب َّأرطاةَّ-ندلسَّوقدَّعنع َّ.
وأخرجَّالطِّباينَّ(َّ)12101ن َّطريقَّأيبَّشيبةَّ،ع

َّاحلكمَّ،

ع َّنقسمَّ،ع َّاب َّعباس :أنَّعيلَّب َّأيبَّطالبَّكانَّصاحبَّ
َّبدرَّ،وصاحبَّرايةَّاملهاجري َّعيلَّ،ويفَّ
رايةَّرسولَّاهللَّﷺَّيوم ٍَّ
املواط َّكلهاَّ،وقيسَّب َّسعدَّب َّعبادةَّصاحبَّرايةَّعيلَّ.وأبوَّ
شيبةَّ-واسمهَّإبراهيمَّب َّعثامنَّالعبسَّ-نرتوك"انتهىَّ.
وقالَّاب َّأيبَّحاتمَّيفَّ«اجلرحَّوالتعديل»َّ(َّ" :)174/َّ6عثامنَّ
اجلزريَّويقال َّله :عثامن َّاملشاهدَّ،روىَّع َّنقسمَّ،روى َّعنهَّ
نعمرَّوالنعامنَّب َّراشدَّسئلَّعنهَّأمحدَّفقال :روىَّأحاديثَّ
نناكريَّ،زعمواَّأنّهَّذهبَّكتابهَّ،وسألتَّأيبَّعنهَّفقال :الَّأعلمَّ
روىَّعنهَّغريَّنعمرَّوالنعامن"َّ.
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ورواه َّغري َّعثامن َّاجلزري َّع َّنقسمَّ ،فقال َّأبو َّالشيخ َّيفَّ
«أخالق َّالنبي» َّ(صَّ :)154أناَّهبلولَّاألنباريَّع َّأبيهَّع َّ
جدهَّع َّأيبَّشيبةَّع َّاحلكمَّع َّنقسمَّع َّاب َّعباسّ :
أنَّعل ّياَّ
كانَّصاحبَّرايةَّرسولَّاهللَّ-صيلَّاهللَّعليهَّوسلمَّ-عنهَّيومَّ
بدرَّ ،ويف َّاملواط َّكلها َّكان َّصاحب َّراية َّاملهاجري

َّعل ّياَّ،

وصاحبَّرايةَّاألنصارَّسعدَّب َّعبادةَّ.
ون َّطريقهَّأخرجهَّالبغويَّيفَّ«الشامئل»َّ(َّ.)898
وأخرجه َّالطِّباين َّيف َّ«الكبري» َّ(َّ )12101و َّ«األوسط»َّ
(َّ)5198ن َّطريقَّعيلَّب

َّاجلعدَّاجلوهريَّثناَّأبوَّشيبةَّبهَّ،

وقال" :ملَّيروَّهذاَّاحلديثَّع َّاحلكمَّإالَّأبوَّشيبة"َّ.
وقالَّاهليثميَّيفَّ«َّاملجمع»َّ(" :)312/5وفيهَّأبوَّشيبةَّإبراهيمَّ
وهوَّضعيف"َّ.
واحلديث َّاختلف َّفيه َّعىل َّعبد َّالرزاقَّ ،فرواه َّإسحاق َّب َّ
إبراهيمَّالدبريَّع َّعبدَّالرزاقَّ(َّ)9640ع َّنعمرَّع َّعثامنَّ
اجلزريَّع َّنقسمَّنرسالَّ،وملَّيذكرَّاب َّعباسَّ.
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قلت :تابعهَّاحلجاجَّب َّأرطاةَّع َّاحلكمَّع َّنقسم َّع َّاب َّ
عباس َّقال :فذكر َّحديثا َّوفيه :وكان َّصاحب َّراية َّاملهاجري َّ
عيلَّب َّأيبَّطالبَّ،وصاحبَّرايةَّاألنصارَّسعدَّب َّعبادةَّ.
أخرجهَّالطِّباينَّيفَّ«الكبري»َّ(َّ)12083
واحلجَّاجَّضعيفَّ.
واخلالصةَّيفَّاحلديثَّأنهَّضعيفَّ،لتعارضَّالوصلَّواإلرسالَّ
يف َّطبقتنيَّ ،وطريق َّاحلكم َّضعيفةَّ ،وطريق َّعثامن َّنعلولة َّبهَّ
وبالتعارضَّ،وأنَّاَّالطريقَّالثالثةَّعندَّالطِّباينَّن َّطرقَّاحلجَّاجَّ
ع َّنقسمَّع َّاب َّعباسَّهيَّضعيفةَّ،واحلجَّاجَّندلسَّ.
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الخالصـة :
بعد َّمجع َّاألحاديث َّواآلثار َّفإين َّأعيد َّذكرها َّنع َّخالصةَّ
احلكمَّعليهاَّ :
احلديث األول :ع َّاب ِ َّعب ٍ
اس ََّّ -ريضَّاهللَّعنهامََّّ -قالََّّ" :
َت راي ُة رس ِ
ول اهللِ  -ﷺ َ -س ْو َد َاء َ ،ولِ َواؤُ ُه َأ ْب َي َض".
كَان ْ َ َ َ ُ
لهَّطريقان :أحدمها :ننكرََّّ،واآلخرََّّضعيفََّّ.
َّالرتنذيَّواب ََّّالقطَّانَّوغريمهاَّ.
ُّ َّ
وضعَّفه
َت راي ُة رس ِ
ول اهللَِّ  -ﷺ -
وأنا َّاحلديث َّبزيادة َّالكتابة" :كَان ْ َ َ َ ُ
ِ
حم َّمدٌ َر ُس ُ
ول اهللَِّ".
ُوب َع َل ْي ِهَ :ل إِ َل َه إِ َّل اهللَُّ ُ َ
َس ْو َد َاء َول َواؤُ ُه َأ ْب َي َضَ َّ،م ْكت ٌ
فهوَّحديثَّباطلَّننكرََّّ،وقالَّاحلافظَّاب َّحجر :سندَّه ٍ
َّواهَّ.

َت راي ُة رس ِ
ول اهللَِّ  -ﷺ -
احلديث الثاين :ع َّأيبَّهريرة " :كَان ْ َ َ َ ُ
ِ
حم َّمدٌ َر ُس ُ
ول اهللَِّ".
ُوب َع َل ْي ِهَ :ل إِ َل َه إِ َّل اهللَُّ ُ َ
َس ْو َد َاء َول َواؤُ ُه َأ ْب َي َضَ َّ،م ْكت ٌ
وهذاَّحديثَّننكرَّ.
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َت راي ُة رس ِ
ول
احلديث الثالث :ع َّعبدَّاهللَِّب ِ َّعمرَّقالََّّ" :كَان ْ َ َ َ ُ
حممد َر ُس ُ
ول اهللَِّ ﷺ".
اهللَِّ ﷺ َس ْو َد َاء َم ْكتُو ابا فِ َيها ل إِ َل َه إلَّ اهللَُّ ُ َ
وهذا َّحديث َّنوضوع َّآفته َّالوقارَّ ،وهو َّزكريا َّب َّحييى َّأبوَّ
حييىَّالوقارَّنرصيَّ،قالَّاب َّع ِدي :يضعَّاحلديث.
احلديث الرابع :ع َّأ ِيبَّهريرةَّقالَّ :كانتَّرايةَّالنبِيََّّﷺَّ َِّقطعةَّ
قطِيفة َّسوداء َّكانت َّلِعائِشةََّّ،وكان َّلِواؤه َّأبيضََّّ،وكان َّحي ِملَّهاَّ

سعدَّب َّعبادةَّثمَّيركِزها َِّيفَّاألنص ِ
لَّ،و ِهيَّ
ار َِّيفَّبنِيَّعبدَّاألشه َِّ
الرايةَّالتِيَّدخل َِّهباَّخالِدَّب َّالول ِ ِ
يدَّثنِيةََّّ ِدنشقََّّ،وكانَّاسَّمَّالراي ِةَّ
العقابَّفسميتَّثنِيةَّالعق ِ
اب.

وهذاَّإسناد َّباطل َّنوضوعََّّ،وآفتهَّخالِد َّب َّعمروَّ،وهوَّالقريشَّ
األنويَّالسعيديَّ،أبوَّسعيدَّالكويفَّ،قالَّحييىَّب َّنعني :ليسَّحديثهَّ
بيشءَّ،كانَّكذاباَّيكذبَّ،حدثَّع َّشعبةَّأحاديثَّنوضوعةَّ.
احلديث اخلامس :ع َّأيبَّالزبريَّع َّجابرَ " :أ َّن النَّبِ َّي  -ﷺ
 َد َخ َل َم َّك َة َي ْو َم ا ْل َفتْحِ َولِ َواؤُ ُه َأ ْب َي ُض ".وهذاَّحديثَّشاذَّغريَّحمفوظَّ.
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قالَّالرتنذي" :هذاَّحديثَّغريب َّالَّنعرفهَّإالَّن َّحديتَّ
حييىَّب َّآدمَّع َّرشيكَّ،وسألتَّحممداَّ(أيَّالبخاري)ع َّهذاَّ
احلديث َّفلم َّيعرفه َّإال َّن َّحديث َّحييى َّب َّآدم َّع

َّرشيكَّ،

وقال :حدثناَّغريَّواحدَّع َّرشيكَّع َّعامرَّع َّأيبَّالزبريَّع َّ
جابر ّ
دخ َل مكَّة وعليه عَمم ٌة سوداءَّ .قالَّ
َّأن َّالنبي ََّّ -ﷺ ََّ َّ -
حممدَّ :واحلديثَّهوَّهذا"َّ.
احلديث السادس :ع َّنافِ ٍَّعَّ،ع ِ َّاب ِ َّعمرََّّ،أن َّرسول َّاهللَِّﷺَّ
كانَّإِذاَّعقدَّلِواءَّعقدهَّأبيضََّّ،وكانَّلِواءَّرسولَّاهللَِّﷺَّأبيضَََّّّ.
لَّ
واحلديثَّنوضوعَّنكذوب؛َّواحلملَّفيهَّعىلَّاملعىلَّب ِ َِّه ِال ٍَّ
ب

َّسويدَّاحلرضنيَّ،ويقالَّاجلعفيَّأبوَّعبدَّاهللَّالطحانَّالكويفَّ،

قالَّحييىَّب َّنعني :املعىلَّب َّهاللَّكذَّابَّ.
ِ

احلديث السابع :ع َّيونسَّب ِ َّعبي ٍَّدَّ،نوىلَّحمم ِدَّب
أرسلنِي َّحممد َّب َّالق ِ
اس ِم َّإِىل َّالِّب ِاء َّب ِ َّع ِاز ٍ
ب َّأسألهََّّ ،ع َّراي َِّةَّ
رس ِ
َت َس ْو َد َاء ُم َر َّب َع اة ِم ْن ن َِم َر ٍة".
ولَّاهللَِّﷺَّناَّكانت؟َّقالَّ" :كَان ْ
ِ َّالقاس ِ
مَّقَّالَّ:

وهذاَّحديثَّحس ََّّ،قالَّأبوَّعيسىَّالرتنذيَّ" :وهذاَّحديثَّ
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حس َّغريبََّّ ،ال َّنعرفه َّإال َّن َّحديث َّاب َّأيب َّزائدةَّ ،وأبوَّ
يعقوب َّالثقفي َّاسمه :إسحاق َّب َّإبراهيمَّ ،وروى َّعنه َّأيضاَّ
عبيد َّاهلل َّب َّنوسىَّ ،وسألت َّحممدا َّ(أي َّالبخاري) َّع َّهذاَّ
احلديثَّفقال :هوَّحديثَّحس "َّ.
َت َرا َي ُة
َّالزب َِّ
ريَّ ،ع َّجابِ ٍر َّقالَّ" :كَان ْ
احلديث الثامن :ع َّأ ِيب ُّ
رس ِ
ول اهللَِّ ﷺ َس ْو َد َاء"َّ.
َ ُ
وهذاَّإسناد َّضعيف؛َّلضعفَّرشيكَّوعنعنةَّأيبَّالزبريَّ،لك َّ
املت َّحس َّيشهدَّلهَّأحاديثَّكثريةَّ.
َت راي ُة رس ِ
ول اهللَِّ ﷺ
احلديث التاسع :ع َّعمرةََّّ،قالتَّ :كَان ْ َ َ َ ُ
سوداء ِمن ِمر ٍ
ط لِ َعائِ َش َة ُم َر َّح ٍلَّ.
َ ْ َ َ ْ ْ
وهذاَّإسنادَّنرسلَّحس َّلغريهَّ.
احلديث العارش :ع َّس ِع ِ
َت راي ُة رس ِ
يدَّب ِ َّاملسي ِ
ول
بَّقالَّ :كَان ْ َ َ َ ُ
اهللَِّ ﷺ يوم ُأح ٍد ِمر اطا مرحَل َأسود ِمن مر ِ
َان لِ َعائِ َش َة
اح ٍل ك َ
َ ْ َ ُ ْ ُ َ َّ
ْ َ َ ْ ََ
َو َرا َي ُة األَن َْص ِ
اب.
ار ُي َق ُال ََلا ا ْل ُع َق ُ
وهذاَّإسنادَّضعيفَّونرسلَّ.
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ار ِ
احلديث احلادي عرش :ع ِ َّاحل ِ
ث َّب ِ َّحسان َّقالَّ :نررتَّ
بِعج ٍ
وز َّبِالربذ ِة َّننقطِع َِّهباِ َّ ،ن َّبنِي َّمتِي ٍَّمَّ ،قالَّ :فقالتَّ :أي َّ
وينَّ
ت ِريدون؟ َّقالَّ :فقلتَّ :ن ِريد َّرسول َّاهللِ َّﷺَّ ،قالتَّ :فامحِل ِ َّ
ِ
اصَّ
نعكم َّفإِن َِّيل َّإِليه َّحاجةَّ.قالَّ :فدخلت َّاملس ِجد َّفإِذاَّهو َّغ ٌّ
اسَّ ،وإِذا َّراية َّسوداء َّخت ِفقََّّ ،فقلتَّ :نا َّشأن َّالن ِ
اس َّاليوم؟َّ
بِالن َِّ
قالوا :هذا َّرسول َّاهللِ َّﷺ َّي ِريد َّأن َّيبعث َّعمرو َّب َّالع ِ
اصَّ
وجهاَّ"...احلديثَّنطوال.
أخرجهَّأمحدَّطَّالرسالةَّ(َّ،)304/25والرتنذيَّرقم(َّ،)3274

والنسائيَّيفَّ«الكِّبى»َّرقمََّّ8553ن َّطريقَّسالمَّأبوَّاملن ِذ َِّرَّ،ع َّ
لَّ،ع ََِّّاحل ِار ِ
ع ِ
ثَّب ِ َّحسانَّفذكرهَّ.
اص ِمَّب ِ َّهبدلةََّّ،ع َّأ ِيبَّو ِائ ٍَّ
وهذاَّإسنادَّحس َّن َّأجل ّ
َّسالمَّأيبَّاملنذرَّ-وهوَّاب َّسليامنَّ
النحويَّالقارىءَّ،-وعاص ِمَّب ِ َّأيبَّالنجودَّ،وبقيةَّرجالهَّثقاتَّ
رجالَّالشيخني.
احلديث الثاين عرش :ع َّاب َّجريجَّ،قال :أخِّبينَّرجلَّن َّأهلَّ
املدينةَّ" :أنَّرايةَّالنبيََّّ-ﷺََّّ-كانتَّتكونَّبيضاءَّ،ولواءهَّأسود"َّ.
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أخرجهَّعبدَّالرزاقَّ(َّ)9643ع َّاب َّجريجَّ،فذكرهََّّ.
واحلديثَّضعيفَّللجهالةَّواإلرسالَّواملخالفةَّ.
ِ

َّأن ٍ
س َّريض َّاهلل َّعنهََّّ،أَّنهَّ:

احلديث الثالث عرش :ع َّقتادةََّّ،ع
رأىَّاب َّأمَّنكتو ٍمَّر ِيضَّاهللَّعنهَّيومَّالق ِ
اد ِسي ِةَّعلي ِهَّالدرعَّوبِي َِّد ِهَّ
رايةَّسوداءَّ.
أثرَّصحيحَّ.
احلديث الرابع عرش :ع َّن ِزيدةَّالعب ِديَّأنَّالنبِيََّّ-ﷺََّّ-عقدَّ
راي ِ
اتَّاألنص ِ
ارَّفجعله َّصفراَّ.
إسنادهَّضعيفََّّ.
ٍ
َّرجلَّن َّقونهَّ،ع َّآخرَّ
احلديث اخلامس عرش :ع َّسامكَّع
ننهمَّقالَّ" :رأيت راي َة رسول اهلل -ﷺ  -صفراء".
إسنادهَّضعيفَّ؛َّجلهالةَّشيخَّسامكَّ،وللكالمَّيفَّسامكَّنفسه.
احلديث السادس عرش :ع َّك ِر ِيز َّب ِ َّسانةََّ " :أ َّن النَّبِ َّي ﷺ
ِ ِ
َح َر َاء".
َع َقدَ َرا َي اة ل َبني ُس َل ْي ٍم َ ْ
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إسنادَّهَّضعيفَّنسلسلَّباملجاهيل.
احلديث السابع عرش :ع َّس ِعيدَّاملق ِ
ِّبيََّّ،ع َّأ ِيب َّهريرة َّقالَّ:
اب"َّ.
" كَان ْ
َت َرا َي ُة النَّبِ ِّي ﷺ َس ْو َد ُاء ت َُس َّمى ا ْل ُع َق َ
حديثَّباطلَّننكرَّنسلسلَّباملرتوكنيَّ.
َت َرا َي ُة النَّبِ ِّي ﷺ
احلديث الثامن عرش :ع ِ َّاحلس ََِّّ،قالَّ :كَان ْ
ابَّ.
َس ْو َد َاء ت َُس َّمى ا ْل ُع َق َ
حديثَّنرسلَّصحيحَّ.
احلديث التاسع عرش :ع َّحري ِ
ثَّب ِ َّخميشَّ :أنَّرايةَّع ِ ٍّيلَّكانتَّ
َّالزب ِريَّوطلحةَّاجلملَّ.
يومَّاجلم ِلَّسوداءََّّ،وكانتَّراية ُّ
إسنادهَّصحيحَّ.
احلديث العرشون :ع َّعمرو َّب َّ َّاحل ِ
ثَّ ،أن َّي ِزيد َّب ِ َّأ ِيبَّ
ار ِ َّ
يبَّ،حدثه َّأنََّ َّ " :أ َّو َل َم ْن َع َقدَ ال ِّل َو َاء ْاألَ ْب َي َض ُم َع ِ
او َي ُة ْب ُن َأ ِِب
حبِ ٍ َّ
ِ
ات ُسو ادا".
الرا َي ُ
ُس ْف َي َ
انَ َّ،وإِن َََّم كَانَت َّ
إسنادهَّصحيحَّ.
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َّاحلديث احلادي والعرشون :ع َّخال ِ ِد َّب ِ َّكِال ٍ
ال :إِنهَّ
ب َّق َّ
س ِمعَّأنسَّب َّنالكَّريضَّاهللَّعنهَّيقولَّ :إِنَّرسولَّاهللَِّ-ﷺَّ-
قالََّّ" :إِ َّن اهللََّ َع َّز وجل أكرم أمتي باأللوية"َّ.
حديثَّننكر.
ِ
َّاملخارقَّ،قال :لقيت َّعامرا َّيومَّ
احلديث الثاين والعرشون :ع
اجلملَّ ،وهو َّيبول َّيف َّقرنَّ ،فقلت :أقاتل َّنعك َّفأكون َّنعك؟َّ
قال :قاتلَّحتتَّرايةَّقونك؛فإنَّرسولَّاهللَّﷺَّ،كانَّيستحبَّ
للرجلَّ،أنَّيقاتلَّحتتَّرايةَّقونهَّ.
صححهَّاحلاكمَّووافقهَّالذهبيَّ،وصححهَّاأللباينَّ.
احلديث الثالث والعرشون :ع َّعثامن َّاجلزري َّع َِّنقسمَّ
قالَّ -الَّأعلمهَّإالَّع َّاب َّعباسّ :-
إن َّراية َّالنبيَّﷺ َّنعَّعيلَّ
ب َّأيب َّطالبَّ ،وراية َّاألنصار َّنع َّسعد َّب َّعبادةَّ ،وكان َّإذاَّ
استحرَّالقتلَّكانَّرسولَّاهللَّﷺَّمماَّيكونَّحتتَّرايةَّاألنصارَّ.
ّ
إسنادَّهَّضعيفَّ.
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المطلب الثاني
أحكام الرَّايات واأللوية
تقدنت َّاألحاديثَّ َّواآلثارَّ َّالتي َّتتعلق َّبالرَّايات َّواأللويةَّ،

ويمك َّأنَّنستنبطَّننهاَّاألحكامَّالتاليةَّ :

أولا :اختاذ الرايات سن ٌة نبوي ٌة:
اختاذَّ َّالرايات َّواأللوية َّيف َّاحلروب َّوالغزوات َّسَّنة َّنبويةََّّ،

وعادة َّصحابية َّأثريةََّّ،فقدَّكانَّلرسولَّاهللَّﷺ َّرايتهَّاخلاصةَّبهَّ
يعطيهاَّمل َّشاءَّن َّصحابتهَّ،وكانَّيعقدََّّالراياتَّبنفسهَّ.
وقد َّذكرَّ َّاملصنفون َّن َّأهل َّاحلديث َّيف َّكتبهم َّهذه َّالسنةَّ
وبوَّبَّواَّهلاَّ.
ِ

ِ ِ

قالَّالبخاري َّيفَّصحيحه" :باب َّناَّقيل ِ
َّيف َّلواء َّالنبِي َّﷺ"َّ،

وقالَّأبوَّداودَّيفَّسننهَّ" :باب َِّيفَّالراي ِ
اتَّواألل ِوي َِّة"َّ،ويفَّجانعَّ
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الرتنذي" :باب َّنا َّجاء َِّيف َّاألل ِوي َِّة"َّ ،ثم َّ" َّباب َّنا َّجاء َِّيفَّ
ات"َّ ،وقال َّاب َّناجةَّ " :باب َّالراي ِ
ات َّواألل ِوي َِّة"َّ ،وقالَّ
الراي ِ َّ
ات"َّوغريهمَّن َّ
البيهقيَّ" :بابَّناَّجاء َِّيفَّعق ِدَّاألل ِوي ِةَّوالراي ِ َّ
املصنفنيَّيؤكدونَّعىلَّهذهَّالسنةَّالنبويةَّ.
وقد َّنص َّاملحدثون َّوالفقهاء َّعىل َّاستحباب َّاختاذ َّالراياتَّ
بَّأنَّ
واأللويةَّ،قالَّاب َّاملنذرَّيفَّ«اإلقناع»َّ(" :)455/2ويستح ُّ
يع ِقد ِ
َّاإلنام َّاألل ِوية َّلِيجت ِمع َّك ُّل َّقو ٍم َّعىل َّراي ٍة َّأو َّلِو ٍاء َّلِيسهلَّ

علي ِهَّطلبهم ِ
َّعندَّحاجتِ ِهَّإِلي ِهمَّ"َّ.

وقال َّالعراقي َّيف َّ«طرح َّالتثريب» َّ(َّ )123/8تعليقا َّعىلَّ
حديثَّبريدةَّيفَّاأللويةَّيومَّخيِّبَّ " :فِ ِيه َّاستِحباب َّاألل َِّوي ِة َِّيفَّ

ش"َّ.
وبَّ،وأنهَّينب ِغيَّأنَّيكونَّنعَّأ ِن ِريَّاجلي َِّ
احلر ِ َّ

وقال َّاحلافظ َّيف َّ«فتح َّالباري» َّ(ِ " :)127/6
ويف َّه ِذ ِهَّ
اد ِ
األح ِ
يثَّاستِحبابَّاختاذَّاأللوية َِّيفَّاحلروب"َّ.
َّالقيمَّيفَّ«زادَّاملعاد»َّ(َّ)580/3يفَّفقهَّقصةَّوفدَّصداء:

وقالَّاب
"فيهاَّاستحباب َّعقدَّاأللويةَّوالراياتَّللجيشَّ،واستحباب َّك ِ
ـونَّ
اللواءَّأبيضَّ،وجواز ِ
َّكونَّالرايةَّسوداء َِّن َّغريَّكراهة"َّ.
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ويف َّ«املهذب» َّللشريازي َّ(" :)272/3ويَّستحبَّ َّأن َّيعقدََّّ
رايةَّطائفةَّ"َّ.
الرَّاياتَّوجيعلَّحتتَّكلََّّ ٍَّ
وهذه َّالسَّنةَّ َّالنبوية َّكانت َّتنطلق َّن َّنسجده َّﷺَّ ،كام َّقالَّ
شيخَّاإلسالمَّيفَّ«ِمموعَّالفتاوى»َّ(" :)39/35فإِنَّالنبِيَّﷺَّ
أسس َّنس ِجده َّاملبارك َّعىل َّالتقوى :ف ِف ِيه َّالصالة َّوال ِقراءةَّ
والذكر؛َّوتعلِيم َّال ِعل ِم َّواخلطبَّ.وفِ ِيه َّالسياسة َّوعقد َّاألل ِوي ِةَّ
والراي ِ
اء"َّ.
اتَّوتأ ِنريَّاألنر ِاءَّوتع ِريفَّالعرف َِّ

ات ترفع يف احلرب:
ثاني اا :الراي ُ
وهذه َّاأللوية َّوالرايات َّمل َّتك َّتَّرفع َّيف َّزن َّالنبي َّﷺَّ
واخللفاءَّالراشدي َّعىلَّدورَّاحلكمَّوالقضاءَّونراكزَّالدولةَّ،إنامَّ
كانتَّتَّرفعَّوتَّعقدَّيفَّاحلروبَّوالغزواتَّوحسبَّ.
َّفإهناَّ
َّالرايات ّ
قال َّاب َّخلدون َّيف َّ«تارخيه» َّ(" :)320/1فأ ّنا ّ
شعارَّاحلروبَّن َّعهدَّاخلليقةَّ،وملَّتزلَّاألنمَّتعقدهاَّيفَّنواط َّ
ّبيَّﷺَّون َّبعدهَّن َّاخللفاء".
احلروبَّوالغزواتَّلعهدَّالن ّ
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الراية واللواء هل مها مرتادفان أم متغايران؟!:
ثالث اا :يف َّ
أناَّأهلَّاللغةَّون َّتابعهمَّفريوهنامَّنرتادفنيَّ،قالَّيفَّ«طرحَّ
التثريب»َّ(" :)24/8اللواءَّبِك ِ
ِّسَّالال ِمَّوبِاملدَّهوَّبِمعنىَّالراي ِةَّ
املذكور ِة َِّيف َِّرواي ٍة َّأخرىَّ ،واملراد َِّهبِام َّالعلم َّال ِذي َّحيمل َِّيفَّ
ِ ِ

ِ

وبَّ،وهو َِّن
احلر ِ َّ
وهذاَّال ِذيَّذكرته َِّن َّأنَّاللواءَّوالرايةَّنرت ِ
ادف ِ
انَّرصحَّبِ ِهَّأهلَّ
يبَّ،و ِننهمَّص ِ
احبََّّ«املش ِ
ق»َّوَّ«النهاي َِّة»".
ار ِ َّ
ال ُّلغ ِةَّوالغ ِر ِ َّ
ِ

شَّ،
َّالعالنة َّألنه َّيعرف َّبِه َّنوضع َّتقدُّ ِم َّاجلي َِّ

وقدَّاستَّ َِّدلَّعىلَّعدمَّالتفريقَّبامَّجاءَّن َّحديثَّعبد َّاهللَِّب َّ
بريدةََّّ،حدثنِيَّأ ِيب َّبريدة َّقالَّ" :حارصنا َّخيِّب َّفأخذ َّاللواء َّأَّبوَّ

بك ٍر َّفانرصفََّّ ،ومل َّيفتح َّلهََّّ ،ثم َّأخذها َِّن َّالغ ِد َّعمر َّفخرجَّ
فرجعََّّ ،ومل َّيفتح َّلهََّّ ،وأصاب َّالناس َّيون ِئ ٍذ َِّشدة َّوجهد َّفقالَّ
رسولَّاهللَِّﷺِّ « :إين َدافِ ٌع ال ِّل َو َاء َغدا ا َإىل َر ُج ٍل ُُيِ ُّب ُه اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه
ِ
ب اهللََّ َو َر ُسو َل ُه لَ َي ْر ِج ُع َحتَّى ُي ْفت ََح َل ُه»َّ،وبِتناَّطيبةَّأَّنفسناَّأنَّ
َو ُُي ُّ
الفتح َّغداَّفلام َّأصبح َّرسول َّاهللَِّﷺ َّصىل َّالغداة َّثم َّقام َّق َِّائامَّ

اءَّ،والناسَّعىلَّنصاف ِهمَّفدعاَّعلِ ًّياَّ،وهوَّأرندَّفتفَّلَّ
فدعاَّبِاللَّو َِّ
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ِيفَّعيني َِّهَّ،ودفعَّإلي ِهَّاللواءََّّ،وفتِحَّلهَّقالَّبريدةَّوأناَّفِيم َّتطَّاولَّ
هلا".أخرجهَّأمحدَّ(َّ )353/5رقمَّ(َّ،)22993و«النسائي» َّيفَّ
«الكِّبى»َّ(َّ8346وَّ)8547وإسنادهَّصحيح.
أصلَّه ِذ ِهَّال ِقص ِة َِّن َّح ِد ِ
واتفقَّالشيخ ِ
يثَّسه ِلَّ
انَّعىلَّإخراجََِّّ َِّ
ب ِ َّسع ٍَّدَّ ،وسلمة َّب ِ َّاألكو َِّعَّ ،وأخرجها َّنسلِم َِّن َّح ِد ِ
يث َّأ ِيبَّ

هريرةََّّ،و ِن َّح ِد ِ
اصَّ،وقدَّذكرواَّالراية َّبدالَّ
يث َّسع ِد َّب ِ َّأ ِيب َّوق ٍَّ
ن َّاللواءَّ.

قالَّاحلافظَّيف«فتحَّالباري» َّ(" :)127/6وقدَّأخرجهَّأمحدَّ
ن َّحديث َّبريدة َّبلفظ« :إين دافع اللواء إىل رجل ُي ُّبه اهلل
ورسولهَّ»...احلديثَّ،وهذاَّنشعرََّّبأنََّّالرَّايةَّواللواءَّسواء"َّ.
يدل َّعىلَّ
وقال َّقومَّ َّبالتفريقَّ ،وصنيع َّالرتنذي َّيف"جانعه" َّ ُّ َّ
التفريقَّ،فقدَّبوب َّنرةَّ َّفقال :بابَّناَّجاءَّيفَّاأللويةَّ،فأوردَّفيهَّ
حديثَّجابر" :أنَّرسولَّاهللَّﷺَّدخلَّنكةَّولواءهَّأبيض"َّ،ثمَّ
بوَّبَّوقال" :بابَّناَّجاءَّيفَّالرايات"َّ،فأوردَّفيهَّحديثَّالِّباء:
"إنََّّرايةَّرسولَّاهللَّﷺَّكانتَّسوداءَّنربعةَّن َّنمرة"َّ،وحديثَّ
اب َّعباس" :كانتَّرايتهَّسوداءَّولواؤهَّأبيض"ََّّ.
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قال َّالعراقي َّيف«طرح َّالتثريب» َّ(" :)220/7لكِ َّبوبَّ
الرت ِن ِذ ُّي َِّيف َّج ِان ِع ِه َّعىل َّاألل ِوي َِّةَّ ،وهذا ِ
َّرصيح َِّيف َّالفر ِق َّبنيَّ

اللو ِاءَّوالراي ِةَّ."...

وهلَّهذهَّالتفرقةَّعرفيةَّأمَّهيَّحقيقيةَّ،قالَّالعراقيَّيفَّ«طرحَّ
التثريب» َّ(" :)220/7ولعل َّالتف ِرقة َّبينهام َّعرفِية َّفكان َّلِلنبِيَّ
ﷺ َّشيئ ِ
ان َّيسمىَّأحدمهاَّلِواء َّواآلخر َّرايةََّّ،فالتخ ِصيص َِّن َّ
حيثَّالتس ِميةَّوإِنَّاستوىَّندلوهلام َِّيفَّال ُّلغ َِّة"َّ.

والصحيحَّ َّأنَّ َّهناك َّفرقاَّ َّحقيقياََّّ ،وهذا َّالتفريقَّ َّعند َّالعلامءَّ
يكونَّباعتباراتَّ :
َّ -1باعتبارَّاحلجم :قالوا :الرَّايةَّ :العَّلَّمَّ َّالصغريََّّ،واللواءَّ :العَّلَّمََّّ
الكبريََّّ.
ِ

قال َّيف َّ«نرقاة َّاملفاتيح» َّ(" :)2509/6و ِيف َّرشحِ
الراية َّالعلم َّالص ِغري َّواللواء َّالعلم َّالكبِريَّ .قلتَّ :ويؤيَّدهَّ
ح ِديثَّ" :بِي ِديَّلِواء َّاحلم َِّدَّ،وآدم َّون َّدونه َّحتت َّلِوائِيَّيومَّ
َّنسل ٍ
مَّ:

ال ِقيان ِةَّ".
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وقال َّاب
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َّاألثري َّيف َّ«جانع َّاألصول» َّ(" :)531/4األلوية:

مجعَّلواءَّ،وهيَّالرايةَّالكبريةَّدونَّاألعالمَّوالبنود"َّ.
وبعضهم َّعكس َّفجعل َّالراية َّهي َّاألكِّبَّ ،ففي َّ«املغ ِر ِ
َّيفَّ
ب ِ َّ
ترتِ ِ
ب» َّص(" :)204الرايةَّ :علم َّاجلي ِ
ش َّوتكنى َّأمَّ
يب َّاملع ِر ِ َّ
احلر ِ
اء"َّ ،وقال َّأيضا َّص(" :)432و ِننهَّ
ب َّو ِهي َّفوق َّاللو َِّ
ش َّوهو َّدون َّالراي ِة َِّألنه َّشقة َّثوَّ ٍ
(اللواء) َّعلم َّاجلي ِ
ب َّتلوىَّ
ِ
َّالرنحَِّ"َّ.
وتشدُّ َّإىلَّعود ُّ
ويف َّ«نستعذبَّاإلخبارَّبأطيبَّاألخبار» َّللفاسَّص َّ(:)379

اللِواءَّناَّكانَّنستطيالََّّ،والرايةَّ :ناَّكانَّنرَّّبعاَّ".
"قالَّأبوَّذرَّاخلشنيَّ :
ولك َّيبدو َّن َّخالل َّالرواياتَّأن َّاللواءَّأكِّبَّحجام َّوهوَّ
يكون َّللجيش َّكلهَّ ،أنا َّالرايات َّفهي َّللقبائل َّاملختلفة َّداخلَّ
اجليشَّحيملهاَّقائدَّتلكَّالقبيلةَّأوَّاملجموعةَّ.
قالَّالِّسخسَّيفَّ«رشحَّالسريَّالكبري»َّص(َّ" :)71ثمَّاللواءَّ
ِ
ِ
انَّ،والراية َّاسم َّملِاَّيكون َّلِكل َّق ِائ ٍد ََّتت ِمعَّ
لسلط َِّ
اسم َّملاَّيكون َّل ُّ
مجاعةَّحتتَّرايتِ َِّه".
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َّ-2باعتبارَّاحلانلَّواملمسكَّللرايةَّواللواءَّ.
قال َّاب َّاألثريَّيفَّ«النهاية» َّ(َّ " :)279/4اللواءَّ :الرَّايةَّ َّوالَّ
يمسكهاَّإالَّصاحبََّّاجليش".
وقالَّاب َّحجرَّيفَّ«فتحَّالباري»َّ(" :)126/6اللواء( :بكِّسَّ
الالمَّواملد) َّهيَّالرايةَّويَّسمَّى َّأيضا َّالعَّلَّمَّ،وكان َّاألصلَّأنَّ
يمسكهاَّرئيسََّّاجليشَّ،ثمَّصارتَّحتملَّعىلَّرأسه"ََّّ.
َّيدلَّعىلَّأنََّّاللواءَّيكونَّللرئيسَّوالسلطانَّحديثَّالنبيَّ
ومما ُّ َّ
ﷺَّيفَّالصحيحني" :لِكلَّغ ِ
اد ٍرَّلِواءَّ"
أي :عالنةَّيَّشهرَّهباَّيفَّالناس؛َّألنََّّنوضعَّاللواءَّشهرةَّنكانَّ
الرئيسَّوعالنةَّنوضعهَّ.
انظرَّ«نطالعَّاألنوارَّعىلَّصحاحَّاآلثار»َّ(.)464/3
َّ-3باعتبارَّطريقةَّالعقدَّعىلَّالرنحَّ.
قال َّاب َّ َّفارس َّيف َّ«نقاييس َّاللغة» َّ(" :)218/5واللواءَّ
نعروفََّّ،وسمي َِّألنهَّيلوىَّعىلَّر ِحم َِّه"َّ.
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وقالَّأبوَّبكرَّاب

َّالعريبَّيف َّ«عارضةَّاألحوذي» َّ(:)177/7

"اللواءََّّغريَّالرَّايةَّ،فاللواءَّناَّيعقدَّيفَّطرفَّالرنحَّ،ويلوىَّعليهَّ،

والرايةَّناَّيعقدَّفيهَّ،ويرتكَّحتىَّتصفقهَّالرياح"ََّّ.
ومما ُّ
َّيدل َّعىل َّالفرق َّبني َّاللواء َّوالراية َّناذكره َّالعلامء َّع َّ
ابتداءَّاختاذَّالراياتَّواأللوية.
قالَّحممدَّب َّاحلس َّيفَّ«السريَّالكبري»َّص(" :)71واختلفتَّ
الروايات َِّيفَّأنَّالنبِيََّّ-ﷺََّّ-نتىَّاختذَّالراي ِ
َّالزه ِر ُّيَّ
اتَّ.فذكر ُّ
قالَّ :ناَّكانتَّرايةَّق ُّطَّحتىَّكانتَّيومَّخيِّبََّّ،إنامَّكانتَّاألل ِويَّةَّ.
ِ

وذكر َّغريهَّ :أن َّرايةَّرسول َّاهللََِّّ -ﷺ ََّّ -يوم َّبد ٍر َّكانت َّسوداءََّّ،

ف ِفيَّهذاَّبيانََّّأنَّالرايةَّكانتَّقبلَّخيِّبَّ"َّ.

وقال َّاحلافظ َّيف َّ«فتح َّالباري» َّ(" :)477/7وقد َّذكر َّاب َّ
إِسحاقََّّ ،وكذا َّأبو َّاألسو ِد َّع َّعروةَّ :أن َّأول َّنا َّو ِجد ِ
تَّ
الراياتَّيومَّخيِّبَّوناَّكانواَّيع ِرفونَّقبلَّذلِكَّإِالَّاألل ِويةَّ"َّ.

ويفَّ«سبلَّاهلدىَّوالرشادَّيفَّسريةَّخريَّالعباد»َّ(" :)120/5قالَّ
وفرقَّرسولَّاهللَّ-ﷺَّ-
اب ََّّإسحاقَّ،وحممدَّب َّعمرَّ،واب َّسعدّ :
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َّالرايات ّ
َّإالَّيومَّخيِّبَّ،وإنامَّكانتَّاأللوية"َّ.
الراياتَّ،وملَّتك ّ

رابع اا :اسم راية النبي صىل اهلل عليه وسلم:
أنَّا َّاسم َّراية َّالنبي َّﷺ َّفقد َّذكر َّأصحابَّ َّالسري َّأن َّاسمهاَّ
كان"ال ُعقاب" َّوهوَّاسمَّطائرَّنعروفَّ،وهوَّس ّيد َّالطيورَّ،وملَّ
يصح َّيف َّهذا َّالباب َّشيئَّ ،وتقدنت َّاألحاديث َّواآلثار َّن َّ
حديثَّعائشةَّ،وأيبَّهريرةَّ،ونرسلَّسعيدَّواحلس َّوحييىَّب َّ
سعيدَّ،وبمجموعها ُّ
َّتدلَّعىلَّأنَّهلذاَّاالسمَّأصالَّ.
وقدَّنصََّّالفقهاءَّواملؤرخونَّوأصحابََّّالسريَّعىلَّهذاَّاالسمَّ.
قال َّاب َّالقيم َّيف َّ«زاد َّاملعاد» َّ(" :)127/1كانت َّله َّرايةَّ
سوداءَّيقالَّهلا :العقابَّ".
وقالَّاب َّحجرَّيفَّ«فتحَّالباري»َّ(" :)127/6و ِقيلَّكانتَّلهَّ
رايةَّتسمىَّال ِعقابَّسوداءَّنربعةَّ"َّ.
وقال َّاب َّكثري َّيف َّ«البداية َّوالنهاية» َّ(" :)63/19ألنَّ َّرايةََّّ
الرسولَّﷺَّكانتَّسوداءَّ،يقالَّهلا :العَّقابَّ،وقدَّركزَّهاَّخالدََّّب َّ
الوليدَّعىلَّالثن َّّيةَّالتيَّرشقيَّدنشقَّحنيَّأقبلَّن َّالعراقَّ،فعرفتَّ
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هباَّالثنيةَّ،فهيَّإىلَّاآلنَّيقالَّهلاَ َّ" :ثن ِ َّي ُة ا ْل ُع َق ِ
اب"َّ،وقدَّكانتَّعقاباَّ
عىلَّالكفارَّن َّنصارىَّالشامَّوالرومَّوالعربَّوالفرس"َّ.
وهل"العقابَّ"َّاسمَّخاصَّبرايةَّالنبيَّﷺَّأمَّأنهَّاسمَّلغريهاَّ
كذلك؟!َّ.
ذكر َّاملؤرخون َّأنَّ َّرايةَّ َّقريش َّكانت َّتسمَّى َّ"العقاب"َّ ،قالَّ
صاحب َّ«العقدَّالفريد» َّ(" :)267/3ون َّبنيَّأنية :أبوَّسفيانَّ
ب َّحربَّ،كانتَّعندهَّالعَّقابَّرايةَّقريشَّ،وإذاَّكانتَّعندَّرجلَّ
أخرجهاَّإذاَّمحيتَّاحلربَّ،فإذاَّاجتمعتَّقريشَّعىلَّأحدَّأعطوهَّ
العقابَّ،وإنَّملَّجيتمعواَّعىلَّأحدَّرأسواَّصاحبهاَّفقدّ نوه".
وقالَّالطاهرَّب

َّعاشورَّيف َّ«التحريرَّوالتنوير» َّ(:)144/10

َّألهنا َّختفق َّفوقَّ
"وأ ّنا َّالرايةَّ ،
وتسمى :العقاب َّبضم َّالعني ّ
ّ
اجليش َّكالعقابَّ ،فهي َّراية َّجيش َّقريشَّ ،وكانت َّلبني َّأنيةَّ،

وجاءَّاإلسالمَّوهيَّبيدَّأيبَّسفيانَّب َّحرب"َّ.
وقالَّرشيدَّرضاَّيف َّ«ِملةَّاملنار» َّ(" :)395/20ويؤخذَّن َّ
كالم َّعلامء َّالتاريخ َّوالعاديات َّأنَّ َّطائرَّ َّالعَّقاب َّشعارَّ َّقديمَّ
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للعربَّوقدَّعِّبَّبعضهمَّعنهَّبالصقرَّ،وإنامَّالصقرَّيفَّاللغة :اسمَّ
لكلَّناَّيصيدَّن َّجوارحَّالطريَّ،فالظاهرَّأنََّّقريشاَّسمتَّرايةَّ
احلربَّالكِّبىَّبالعقابَّن َّذلكَّ،وأناَّكونَّرايتهَّﷺ َّتَّسمَّىَّ
العَّقابَّفلمَّيثبتَّيفَّحديثَّصحيحَّ،وحيتملَّأنَّيكونَّسببَّ
هذاَّالقولَّأنَّبعضهمَّأطلقَّهذاَّاللفظَّعىلَّرايتهَّالكِّبىَّبمعناهَّ
اللغوي َّالعامَّ ،الذي َّهو َّالعلم َّالضخمَّ ،ففهم َّآخرون َّن َّ
اإلطالقَّأنَّالعَّقابَّاسمَّعلمَّهلا".

خامس اا :ألوان الرايات واأللوية:
أصح َّنا َّروي َّيف َّاأللوان َّالسواد َّيف َّالراياتَّ ،وتقدنتَّ
ُّ َّ
وأصحهاَّحديثَّالِّباءَّب َّعازبَّ
َُّّ
األحاديثَّواآلثارَّيفَّذلكَّ،
َت َس ْو َد َاء ُم َر َّب َع اة ِم ْن
ملا َّسَّئل َّع َّراية َّالنبي َّﷺ َّقالَّ " :كَان ْ
ن َِم َر ٍة"َّ ،وكانت َّرايةَّ َّبعض َّالصحابة َّسوداء َّكراية َّعمرو َّب َّ
العاصَّ،واب َّأمَّنكتومَّ،وخالدَّب َّالوليدَّ،وعيلَّب َّأيبَّطالبَّ
ريضَّاهللَّعنهمَّ.
وأنَّاَّالرَّايةَّالصفراءَّواحلمراءَّفلمَّيثبتَّيفَّذلكَّحديثَّ.
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وأنَّاَّاللواءَّ َّاألبيضَّفلمَّيصحَّيفَّذلكَّحديثَّ،وأثرَّ َّيزيدَّب َّ
حبيبَّالذيَّقالَّفيهَّ" :أولَّن َّعَّقدَّاللواءَّاألبيضَّنع ِ
اويةَّ بَّ َّ

أ ِيب َّسفيانََّّ ،وإِنام َّكان ِ
يدل َّعىل َّأنَّ َّالراياتَّ
ت َّالرايات َّسودا"َّ ُّ َّ ،
كانتَّسوداَّ َّوملَّيستخدمَّأوَّيشتهرَّاللواءَّاألبيضَّإالَّيفَّزنانَّ
نعاويةَّريضَّاهللَّعنهَّ.
حال َّفقدَّاستحبَّالعلامءَّ َّاللونَّاألبيضَّيفَّاأللويةَّ
وعىلَّكلَّ َّ ٍَّ
واألسودَّيفَّالراياتَّ،ولك َّليسَّن َّبابَّاالستحبابَّالرشعيَّبلَّ
ن َّبابَّاالستحبابَّالعميلَّالذيَّحيققَّاملصلحةَّ،فاأللوانَّالَّترادَّ
لذاهتاَّوإنامَّهيَّوسيلةَّن َّالوسائلَّاملباحةَّالتيَّحتققَّاملقصودََّّ.
قالَّحممدَّب َّاحلس َّيف َّ«السريَّالكبري» َّص(" :)72وينبغيَّ
أن َّتكون َّألوية َّاملسلمني َّبيضاَّ َّوالرايات َّسوداََّّ ،عىل َّهذاَّ
جاءتَّاألخبار"َّ.
ِ
َّالراياتَّ
قال َّالِّسخس َّيف َّ"رشحه"" :وإنّام َّاست ِحب َّيف
ِ
صحاب َّالقتالُّ َّ ،
وكل َّقو ٍم َّيقاتلون َّعندَّ
السواد َِّألنه َّعلم َّأل

ِ
ِ
َّالرجوع َّإىلَّ
رايتهمََّّ ،وإذا َّتفرقوا َّيف َّحال َّالقتال َّيتمكنون َّن ُّ
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رايتهمََّّ،والسوادَّيفَّضوءَّالنهارَّأبنيَّوأشهر َِّن َّغ ِري ِهَّخصوصاَّ
ارَّ،فلهذاَّاست ِحب َّذلكَّ،فأن ِ
اَّن َّحيث َّالرشع َّفالَّبأسَّ
يفَّالغب َِّ
بِأنََّتعلَّالراياتَّبِيضاَّأوَّصفراَّأَّوَّمحراَّ،وإِنامَّخيتارَّاألبيضَّيفَّ
ِ
حب ال ِّث ِ
ياب ِعنْدَ اهللَّ تعاىل ا ْلبِ ُ
يض،
اللواء َّلقوله َّﷺَّ « :
إن َأ َّ
موتاك ُْم»َّ.واللواء َّالَّيكون َّإالََّّ
َف ْل َي ْل َب ْس َها َأ ْحياؤُ ك ُْم َو َك ِّفنُوا فيها ْ
شَّ ،ورجوعهم ِ
َّإليه َّعند َّحاجتهم َّإىل َّرفعَِّ
واحدا َّيف َّكل َّجي ٍَّ
انَّ.فيختار َّاألبيض َّلذلك َّليكون َّمميز ِ
نورهم َّإىلَّالسلط ِ
أ ِ
اَّن َّ
ُّ
اياتَّالس ِ
الر ِ
اد"ََّّ.
ودَّالتيَّهيَّللقو َِّ
ُّ
َّيبني َّنا َّعليه َّبعض َّاجلامعات َّواألحزاب َّن َّالغلوَّ
وهذا ّ َّ
واالنحرافَّ،عندناَّجعلتَّاأللوانَّوناَّفيهاَّتعبَّداَّ َّيتقربونَّبهَّ
إىلَّاهللَّ،يفاصلونَّفيهَّيوالونَّويعادونَّعليه!!َّ.
وقالَّاب َّالقيمَّيفَّ«زادَّاملعاد»(َّ)667/3يفَّفوائدَّقصةَّوفدَّ
َّللجيشَّ،

صَّدَّاء" َّففيها :استحباب َّعقد َّاأللوية َّوالرايات
َّكونَّاللواءَّأبيضَّ،وجواز ِ
واستحباب ِ
َّكونَّالرايةَّسوداء َِّن َّ
غريَّكراهة".
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ب َِّيفَّ
وقال َّاملرداوي َّيف َّ«اإلنصاف» َّ(" :)144/4املستح ُّ
األل ِوي َِّة :أن َّتكون َّبيضاء ِ
؛َّألن َّاملالئِكة َّإذاَّنزلت َّبِالن ِ
رص َّنزلتَّ
َّيف"الفرو َِّع"َّ .وقَّال َِّيفَّ
نسونة َِّهباَّ .نقله َّحنبلَّ .واقترص َّعلي ِه ِ َّ
بَّ ،ونسب ِ
ِ
وك
اهلداي َِّةَّ ،واملذه ِ َّ
ني :يع ِقدَّهلمَّاألل ِويةَّوالراي ِ
واحل ِ
اتَّبِأيَّلو ٍنَّشاءَّ"َّ.
اوي َِّ

نيَّ،
بَّ ،واملحر َِّرَّ ،والرعايت َِّ
َّالذه ِ َّ

سادس اا :الكتابة يف الرايات:
وأناَّالكتابةََّّيفَّالراياتَّواأللويةَّ،فقدَّوردتَّبعضَّاألحاديثَّ
واآلثارَّأنهَّقدَّكتبَّفيهاَّكلمةَّالتوحيدَّولك َّملَّيصحَّننهاَّيشءَّ.
وقدَّتقدمَّالكالمَّعىلَّحديثَّاب َّعباسَّيفَّالكتابةَّوهوحديثَّ
باطل َّننكرََّّ ،كام َّقال َّاحلافظ َّاب

َّحجر َّيف َّ«الفتح» َّ(:)127/6

"وأليبَّالشيخَّن َّحديثَّاب َّعباس" :كانَّنكتوباَّ َّعىلَّرايتهَّالَّ
َّواه"َّ.
إلهَّاالَّاهللَّحممدَّرسولَّاهللَّ،"...وسندَّه ٍَّ
َت
ونثلهَّحديثَّأيبَّهريرةَّ،وأنَّاَّحديثََّّعبدَّاهللَِّب ِ َّعمرَ " :كان ْ
راي ُة رس ِ
حممد َر ُس ُ
ول
ول اهللَِّ ﷺَّ َس ْو َد َاء َم ْكتُو ابا فِ َيها ل إِ َل َه إلَّ اهللَُّ ُ َ
َ َ َ ُ
اهللَِّ ﷺ"َّ،فهوَّحديثََّّنوضوعََّّ.
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وأنَّاَّناَّيدعيهَّحزبََّّالتحريرَّأنََّّالرايةََّّالسوداءَّنكتوبََّّعليهاَّ
كلمة َّالتوحيد َّباألبيضَّ ،واللواء َّاألبيض َّنكتوبَّ َّفيه َّباللونَّ
األسودَّ!!! ُّ
َّفكلَّذلكَّدعوىَّالَّحقيقةَّهلاَّ.
وهمَّنقلدونَّن

َّغريَّتبرصَّملاَّجاءَّيفَّ«السريةَّاحللبية»(:)52/3

"ويفَّسريةَّالدنياطيَّرمحهَّاهللَّ،وكانتَّألويتهَّﷺ َّبيضاءَّوربامَّ
جعلَّفيهاَّاألسودَّولعلََّّالسوادَّكانَّكتابةَّيفَّذلكَّالعلمَّ،ولعلََّّ
هذا َّاللواء َّالذي َّفيه َّاألسود َّهو َّاملعني َّبام َّجاء َّيف َّبعضَّ
الروايات" :كانَّلهَّﷺ َّلواءَّأبيضَّنكتوبَّفيه :الَّإلهَّإالَّاهللَّ
حممدَّرسولَّاهلل"َّأيَّبالسواد"َّ.
وقد َّعلمت-أخي َّالقارئَّ -أن َّأحاديث َّالكتابة َّيف َّالرايةَّ
باطلةَّننكرةَّاليصحَّننهاَّشئَّ.
ووردَّأنََّّعلياََّّريضَّاهللَّعنهَّكانتَّلهَّرايةََّّمحراءَّنكتوبَّفيها:

حممدَّرسولَّاهللَّ،واحلديثََّّننكرََّّكامَّتقدمَّ،وهوَّيعارضَّناَّثبتَّ
ع َّعيلَّأنَّرايتهَّكانتَّسوداءَّ.
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سابع اا :ماُيرم يف الراية:
حيرمَّ َّأنَّيكونَّيفَّالرايةَّصورَّن َّذواتَّاألرواحَّن َّالبرشَّ
َّشعاراََّّلكفرَّكصليبَّوغريهَّ،قالَّالِّسخسَّ
واحليوانَّ،وناَّكان ِ َّ

يفَّ«رشحَّالسريَّالكبري» َّ(" :)163/4وكذلِك َّيكره َّمتاثِيل َِّذيَّ
الروحِ َِّيفَّالراي ِ
اتَّواألل ِوي َِّةِ َّ،ألنَّذلِك َِّمماَّينصبَّنصباَّ،وَّالَّبأسَّ
ُّ
بِأنَّجيعل َّفِيهاَّمتاثِيل َّشج ٍرَّونحو َّذلِكَِّ َّ،ألنَّ َّاملكروه َّمتاثِيل َِّذيَّ
يثَ « :أ َّن ُه ُي َك َّل ُ
ف َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َأ ْن َينْ ُف َخ
الروحََِّّ،عىلَّناَّجاء َِّيفَّاحل ِد ِ َّ
ُّ

ِ ِ
وح َو ُه َو َل ْي َس بِنَافِخٍ ».
الر َ
فيه ُّ

ثامن اا :شكل الراية:
والرايةَّ َّإناَّأنَّتكونَّنتساويةَّاألضالعَّنربعةَّوإناَّأنَّتكونَّ
وأصحَّناوردَّيفَّذلكَّهوَّناَّجاءَّع َّ
ُّ َّ
خمتلفةَّاألضالعَّنستطيلةَّ،
الِّباءَّب َّعازبَّريضَّاهللَّعنهَّملاَّسئلَّع َّراي ِة َّرس ِ
ول َّاهللَِّﷺَّ

َت َس ْو َد َاء ُم َر َّب َع اة ِم ْن ن َِم َر ٍة"َّ.
ناَّكانت؟َّفقالَّ" :كَان ْ
أهناَّذراعََّّيفَّذراعََّّ،وملَّيصحَّ.
ويروىَّ ّ َّ

فرايةَّ َّالنبي َّﷺ َّكانت َّنربعةََّّ ،والذي َّيرفعون َّالراية َّاآلنَّ
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يرفعوهناَّنستطيلة!!َّوالنانعَّعندناَّن َّذلكَّ،ولك َّأنَّيزعمََّّأنََّّ
هذهَّهيَّرايةَّالنبيَّﷺَّفهذاَّهوَّالباطلَّ.

تاسع اا :مادة الراية:
وكانت َّراية َّالنبي َّﷺ َّنصنوعة َّن َّكساء َّصوف َّ َّكام َّيفَّ
َت راي ُة رس ِ
ول اهللَِّ ﷺ َس ْو َد َاء ِم ْن
حديثَّع َّعمرةََّّ،قالتَّ :كَان ْ َ َ َ ُ
ِمر ٍ
ط لِ َعائِ َش َة ُم َر َّح ٍل .ويف رواية "مرجل" باجليم املعجمةَّ،ويف
ْ
َت َس ْو َد َاء ُم َر َّب َع اة ِم ْن ن َِم َر ٍة"َّ.
حديث الرباء" :كَان ْ
ِّسَّ ،كِساء َِّن َّ
ويف َّ«تاج َّالعروس» َّ(" :)95/20املِرطََّّ ،بالك َِّ
وقيلَّ :هوَّالثوبَِّ َّ،
ّان َّيؤتزر َّبهِ َّ،
وفَّ،أو َّخ ٍَّّزَّ،أو َّكت ٍ
وقيلَّ :كَّ ُّلَّ
ص ٍ َّ
بَّغ ِري ِ
ثو ٍ
يط"َّ.
َّخم ٍَّ

وقالَّيفَّ«ِممعَّبحارَّاألنوار»َّ(َِّ " :)565/4نرَّط"َّنرجَّلَّ-بجيمَّ
وحاءَّ،أيَّعليهَّصورَّاملراجلَّأيَّالقدورَّ،أوَّصورَّرحالَّاإلبل"َّ.

وقالَّيفَّ«حتفةَّاألبرارَّرشحَّنصابيحَّالسنة»َّ(" :)611/2ألنهَّ
قال" :ن َّنمرةَّ"َّ،وهيَّبردةَّن َّصوفَّيلبسهاَّاألعرابَّ،فيهاَّ
ختطيطَّن َّسوادَّوبياضَّ،ولذلكَّسميت :نمرةَّ،تشبيهاَّبالنمرَّ،
ويقالَّهلا :العباءَّأيضا"َّ.
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ويفَّ«رشحَّاملصابيح»َّالب َّامللكَّ(" :)356َّ/4وس ِئلَّالِّباءَّب َّ
عازبَّع َّرايةَّرسولَّاهللَّصىلَّاهللَّتعاىلَّعليهَّوسلمَّفقال :كانتَّ
سوداءَّنربعةَّن َّن ِمرة" :وهيَّبردةَّن َّصوفَّفيهاَّختطيطَّن َّ
سوادَّوبياضَّ،تلبسهاَّاألعرابَّ،سميتَّن ِمرةَّتشبيهاَّبالنمر"َّ.
ِ

مرةَّ :ثياب َّخمططة َّالتي َّفيها َّالسواد َّوالبياضَّ ،وقيل َّهلا:
فالن َّ

سوداءَّألهناَّترىَّن َّبعيدَّسوداءَّ.

عارش اا :من الذي ُيمل الراية:
ٍ
َّبشخص َّنعني َّعىل َّالدوامَّ ،بل َّكانَّ
والراية َّمل َّتك َّخمتصة
يعطيها َّالنبي َّﷺ َّمل َّهمَّأهلَّيفَّمحلهاَّن

َّالسابقةَّيفَّاخلريَّ،

واإلقدامَّوالشجاعةَّوالرأيَّواحلزمََّّ.
ِِ
ِ
الرا َي َة َغدا ا َر ُج اَل
ويفَّيومَّخيِّبَّقالَّالنبي َّﷺَ «َّ :ألُ ْعط َ َّ
ْي َهذه َّ
ِ ِ
ب اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َو ُُيِ ُّب ُه اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه»َّ.
َي ْفت َُح اهللَُّ َع َىل َيدَ ْيهُُ ،ي ُّ
ِ
ْي
قال َّاب َّحجر َّيف َّ«فتح َّالباري»(" :)127/6قولهَ « :ألُ ْعط َ َّ

ِِ
الرا َي َة َغدا ا رج ا
َل ُيبه اهلل ورسولهَّ»...فإنهَّنشعرََّّبأنََّّالرايةَّملَّ
َهذه َّ
تك َّخاصةَّبشخصَّنعنيَّبلَّكانَّيعطيهاَّيفَّكلََّّغزوةَّمل َّيريد"َّ.
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وحانلَّالرايةَّالبدََّّأنَّيكونَّنتميزاََّّيفَّصفاتهَّ،قالَّاب َّمجاعةَّيفَّ
«حتريرَّاألحكامَّيفَّتدبريَّأهلَّاإلسالم»َّ(ص" :)162 :وينبغيَّأنَّ
يكون َّصاحب َّالراية :ن

َّأثبت َّالناس َّجَّناناََّّ ،وأصدقهم َّبأساََّّ،

وأربطهمَّجأشاََّّ،وأصِّبهمَّعىلَّنالبسةَّاألهوالَّ،ودفعَّاألبطالَّ،

ألنََّّالرايةَّهيَّنردَّاجليشَّوعالنةَّأهله"َّ.
وأنَّاَّاللواءَّالذيَّخيتصَّبالقيادةَّالعلياَّ،فاألصلََّّفيهَّأنَّيكونَّ
لهَّشخصَّنعلومَّخيتصَّبهَّفقدَّكانَّقيسَّب َّسعدَّاألنصاريَّ
صاحبَّلواءَّالنبيَّﷺَّكامَّيفَّصحيحَّالبخاريَّ.
ويف َّ«التوضيح َّلرشح َّاجلانع َّالصحيح» َّالب َّامللق َّ(َّ/18
َّ " :)102قال َّاملهلب :فيه َّأنَّ َّلواء َّاإلنام َّينبغي َّأن َّيكون َّلهَّ
صاحب َّنعلومَّ ،وإن َّكان َّن َّاألنصار َّفهو َّأوىل َّلالستنانَّ
بالشارع؛َّألنََّّقيسَّب َّسعدَّكانَّن َّاألنصارَّ،وهمَّالذي َّكانواَّ
عاقدواَّالنبيَّﷺَّأنَّيقاتلواَّالناسَّكافةَّحتىَّيقولوا :الَّإلهَّإالَّ
فهمَّأشدَّالناسَّيفَّقتالَّالعدوَّبعدَّناَّهاجرَّنعَّرسولَّاهللَّ
َُّّ
اهللَّ،
ﷺَّ،وباألنصارَّنادىَّرسولَّاهللَّﷺَّيومَّحننيَّأولَّن َّنادى".
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حادي عرش :فوائد الراية:
وهذهَّالراياتَّواأللويةَّهلاَّفوائدهاَّوننافعهاَّون َّذلكَّأنَّ
جيتمع َّالناس َّإليها َّفيقاتلون َّحتتها َّوحيرصون َّعىل َّأن َّتبقىَّ
نرفوعةَّعالنةَّعىلَّاالستمرارَّيفَّالقتالَّ.
قال َّالشافِ ِع ُّي َّيف«األم» َّ(َّ " :)166/4وجعل َّالنبِ ُّي َّ-ﷺَّ-
لِلمه ِ
اج ِري َِّشعاراَّولِألو ِ
س َِّشعاراَّولِلخزر ِج َِّشعاراَّوعقدَّالنبِ ُّيَّ
ﷺَّ-األل ِويةَّعامَّالفتحََِّّ،فعقدَّلِلقب ِائ ِلَّقبِيلةَّقبِيلةَّحتىَّجعلَّ َِّيفَّالقبِيل ِةَّأل ِويةَّك ُّلَّلِو ٍاء َِّأله ِل َِّهَّ،وك ُّلَّهذاَّلِيتعارفَّالناس َِّيفَّاحلر ِ
بَّ
ف َّاملؤنة َّعلي ِهم َّبِاجتِام ِع ِهم َّوعىل َّالو ِايل َّكذلِك ِ
وغ ِريهاَّو ِ
؛َّألنَّ
خت ُّ
ِيفَّتف ِر ِيق ِهمَّإذاَّأ ِريدَّواألنرَّنؤنةَّعلي ِهمَّوعىلَّوالِ ِيهمََّّ".
وقد َّتستخدم َّالرايات َّكلمة َّرس َّووسيلة َّخطاب َّونداء َّيفَّ
املعاركَّواحلروبَّ،كامَّحصلَّيفَّنعركةَّ"فتحَّهناوند"َّسنةََّّ21
هـَّ،عندناَّقالَّالقائدَّالنعامنَّب

َّنقرنَّريضَّاهللَّعنهََّّجلنوده:

"إين َّهازَّ َّلوائي َّثالث َّهزاتَّ ،فأنا َّأول َّهزة َّفليتوضأ َّالرجلَّ
بعدهاَّوليقضَّحاجتهَّ،وأناَّاهلزةَّالثانيةَّفلينظرَّالرجلَّبعدهاَّ
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إِىل َّسيفهَّوليتهيأَّوليصلحَّن َّشأنهَّ،وأناَّالثالثةَّفإذاَّكانتَّإنَّ
شاءَّاهلل َّفامحلواَّوالَّيلوي َّأحدَّعىل َّأحدَّ،فهزَّ َّلواءهَّففعلواَّناَّ
أنرهمَّوثقلَّدرعهَّعلي ِهَّفقاتلَّوقاتلَّالناسَّ،فكانَّرمحهَّاهللَّأولَّ
قتيل"«َّ.فتوحَّالبلدان»َّللبالذريَّص(َّ.)297
وقد َّأصبح َّالعلمَّ َّاألبيض َّفيام َّبعدَّ َّعالنةَّ َّعىل َّاالستسالمَّ
واألنان.

ثاين عرشِّ :
لكل قوم راية:
كان َّرسول َّاهلل َّﷺ َّجيعل َّلكلَّ َّقوم َّراية َّجيتمعون َّعليهاَّ
ويقاتلون َّيف َّظلهاَّ ،فكان َّللمهاجري َّراية َّولألنصار

َّرايةَّ،

وكانتَّرايتهمَّيفَّيدَّسعدَّب َّنعاذَّوملاَّناتَّانتقلتَّإىلَّيدَّسعدَّ
ب َّعبادةَّ،ويفَّاحلديثَّ" :كانَّرسولَّاهللَّﷺَّيستحبَّأنَّيقاتلَّ
الرجلَّحتتَّرايةَّقونه"َّ.
ِ
بَّ
قال َّاب َّالقيم َّيف َّ«زاد َّاملعاد» َّ(َّ " :)89/3وكان َّيستح ُّ
لِلرج ِل َِّننهمَّأنَّيقاتِلَّحتتَّراي ِةَّقو ِن َِّه".
وملاَّغزاَّالتتارَّالشامَّذهبَّشيخَّاإلسالم َّاب َّتيمية َّإىل َّنرصَّ
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حيض َّالسلطانَّعىلَّاجلهادَّ،فسألهَّالسلطانَّأن َّيبقىَّيف َّنرصَّ
ُّ
السنة َّأن َّي ِقف َّالرجل َّحتت َّراي ِةَّ
ويقاتلَّنعه"َّ،فقال َّله َّالشيخَُّّ :
قو ِن َِّهَّ،ونح َِّن َّجي ِ
شَّالشا ِمَّالَّن ِقفَّإِالَّنعهمَّ".انظر« :البدايةَّ
والنهاية»َّ(َّ.َّ)26/14
وقال َّالشوكاين َّيف َّ«نيل َّاألوطار» َّ(" :)286/7قول َّه( :أنَّ
يقاتِلَّحتتَّراي ِةَّقو ِن ِه)َّإنامَّكانَّذلِكَّنرشوعاَّملِاَّيتكلمه ِ
َّاإلنسانَّ
ار ِه َّالقوة َّواجلالدة َّإذاَّكان َّبِمرأ ِ
ِن َّإظه ِ
عَّ،
ىَّن َّقو ِن ِه َّونسم ٍَّ
خال ِ
بِ ِ
فَّناَّإذاَّكان َِّيفَّغ ِريَّقو ِن ِهَّفإِنهَّالَّيفعلَّك ِفعلِ ِهَّبنيَّقو ِن ِهَّملِاَّ
ور َّاملح ِ
جبِلت َّعلي ِه َّالنُّفوس َِّن َّحمب ِة َّظه ِ
اس ِ َّبني َّالع ِشري ِةَّ
ورَّاملس ِ
وكراه ِةَّظه ِ
اويَّبينهمََّّ،و ِهلذاَّأفردََّّ-ﷺََّّ-كلَّقبِيل ٍَّةَّ َِّن َّ
القب ِائ ِل َّالتِيَّغزت َّنعه َّغزوة َّالفت ِح َّبِأ ِن ِريهاَّورايتِهاَّكام َّحيكِيَّ
ذلِكَّكتبَّاحل ِد ِ
ري".
يثَّوالس َِّ

ثالث عرش :الراية ولي ٌة:
والرايةََّّواليةََّّوأنرَّهاَّلإلنامَّوليسَّلألفرادَّ،فقدَّكانَّالنبيَّﷺَّ
هوَّالذيَّيعقدَّالراياتَّويعطيهاَّمل َّيريدَّ.
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َّيدلَّأهناَّواليةَّوالَّتكونَّإالَّبإنرةَّقولَّالنبيَّﷺََّّكامَّيفَّ
ومما ُّ َّ
صحيحَّالبخاريَّ" :أخذَّالرايةَّزيدََّّفأ ِصيبََّّ،ثمَّأخذهاَّعبدَّاهللَّ
ِ
انَّ-ثمَّ
َّرسولَّاهللَّ-ﷺَّ-لتذ ِرف َِّ
ب َّرواحةََّّفأصيبََّّ-وإِنَّعيني
ِ
َّغريَّإِنرةَّ،ففتحَّله"َّ.
أخذهاَّخالدَّب َّالوليدَّن
ويف َّصحيح َّالبخاريَّأيضا َّملاَّقالَّسعدَّب َّعبادةَّيفَّغزوةَّ
ُّ
ستحل َّالكعبةََّّ،
الفتح :يا َّأبا َّسفيانَّ ،اليوم َّيوم َّامللحم َِّةَّ ،اليوم َّت
عندَّذلكَّأخذهاَّالنبيَّﷺَّننهَّوجعلهاَّيفَّابنهَّقيسَّ.
ِ

ِ

بَّاهللَّورسولَّهََّّ،
ونثلَّذلكَّقولهَّﷺ" :العطنيَّالرايةَّرجالَّحي ُّ َّ

و ِ
حي ُّبهَّاهللَّورسولهَّ"...احلديثَّ.

ال :س ِمعتَّ
ريَّ ،ق َّ
ويف َّصحيح َّالبخاري :ع َّنافِ ِع َّب ِ َّجب ٍَّ
العباسَّيقولَّلِل ُّزب ِريَّر ِيضَّاهللَّعنهامَّ" :هاَّهناَّأنركَّالنبِ ُّيَّﷺَّأنَّ
تركزَّالرايةَّ"َّ.
قالَّاب ََّّبطالَّيفَّ«رشحَّصحيحَّالبخاري»َّ(َّ" :)141/5قالَّ
املهلبَّ :ويفَّحديثَّالزبريَّأنََّّالرايةَّالَّيركزهاَّإالَّبإذنَّاإلنام؛َّ
ألهناَّعالنةَّعىلَّاإلنامَّونكانه؛َّفالَّينبغيَّبأنَّيترصفَّفيهاَّإالَّ
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بأنرهَّ،ومماَّيدلَّأهناَّواليةَّقولهَّﷺ" :أخذَّالرايةَّزيدَّفأصيبَّ،

َّنصَّيفَّواليتها"َّ.
ثمَّأخذهاَّخالدَّن َّغريَّإنرةَّففتحَّله"َّ،فهذا ٌّ َّ

رابع عرش :الراية املعنوية:

وليست َّالعِّبةَّبلونَّالراية َّأو َّشكلهاَّأوَّناَّكَّ َّتِبَّفيهاَّ ،وإ َّّنامَّ
العِّبةََّّبمقصدهاَّوغايتهاَّوبمنهجَّن َّحيملهاَّ،فإنَّكانتَّرفعتَّ
َّلباطلَّفهيَّرايةََّّباطلَّ.
ٍَّ
َّحقَّ،وإنَّرَّ َّفِعت
حلقَّفهيَّراية ٍّ َّ
ٍّ َّ
وقدَّبنيََّّالرسولََّّﷺَّحقيقةََّّالرَّاياتَّبأحس َّاأللفاظَّوأتمَّاملعاينَّ.
ففيَّصحيحَّنسلمَّع َّأ ِيبَّهريرةََّّ،ع ِ َّالنبِيَّﷺَّأنهَّقالََّ « :م ْن
ات ِمي َت اة ج ِ
َخ َر َج ِم َن ال َّطا َع ِةَ ،و َف َار َق َْ
اهلِ َّي اةَ ،و َم ْن
اجل ََم َع َة َف ََم َتَ ،م َ
َ
ٍ ِ ٍ
ب لِ َع َص َب ٍةَ ،أ ْو َيدْ ُعو إِ َىل َع َص َب ٍةَ ،أ ْو
َقات ََل َ ْحت َ
ت َرا َية ع ِّم َّية َيغ َْض ُ
ينْرص عصب اةَ ،ف ُقتِ َلَ ،ف ِق ْت َل ٌة ج ِ
اهلِ َّي ٌةَ ،و َم ْن َخ َر َج َع َىل ُأ َّمتِيَ ،ي ْ ِ
ْض ُب
َ
َ ُ ُ َ َ َ
َب َّر َها َو َف ِ
اج َر َهاَ ،و َل َيت ََح َ
اشى ِم ْن ُم ْؤ ِمن ِ َهاَ ،و َل َي ِفي لِ ِذي َع ْه ٍد
ت ِمنْ ُه».
َع ْهدَ ُهَ ،ف َل ْي َس ِمنِّي َو َل ْس ُ
َّوناَّأصدقَّهذاَّاحلديثَّعىلَّهؤالءَّاملارقةَّالدواعش َّون َّ
شاهبهمَّالذي َّكفرواَّخَّالصةَّالناسَّن َّاملجاهدي َّ،واستباحواَّ
دناءهمَّ،وغدرواَّهبمَّ،ونكثواَّالعهودَّ.
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ِ

ِ

يلَّ،قالَّ:
ِ َّعبدَّاهللَِّالبج َّ

ويفَّصحيحَّنسلمَّأيضاََّّع َّجند ِ
بَّب
ت َرا َي ٍة ِع ِّم َّي ٍةَ ،يدْ ُعو َع َصبِ َّي اةَ ،أ ْو
قال َّرسول َّاهللَِّﷺَ « :م ْن ُقتِ َل َ ْحت َ
ينْرص عصبِي اةَ ،ف ِق ْت َل ٌة ج ِ
اهلِ َّي ٌة»ََّّ.
َ
َ ُ ُ َ َ َّ
العمية :بضمَّالعنيَّوكِّسهاَّلغتانَّنشهورتانَّ،قالَّاب َّاجلوزيَّ
يف«كشفَّاملشكل»" :العمية :األنرَّامللبسَّالَّيدرىَّناَّوجههَّ،قالَّ
أمحدَّب َّحنبل :هو َّاألنرَّاألعمىَّ،كالعصبيةَّالتِيَّال َّيستبانَّناَّ
وجههاَّ،واملقصودَّأنهَّيقاتلَّهلواهَّالَّعىلَّنقتىضَّالرشع"َّ.
فالذيَّيقاتلََّّن

َّأجلَّقبيلتهَّأوَّبلدهَّعصبيةَّوظلامَّفقتالَّجاهيلََّّ،

ونثلَّذلكَّن َّيقاتلَّعاملةَّألعداءَّاهللَّلينرشَّالعقائدَّالباطلةَّن َّ
علامنيةَّوليِّباليةَّ،ونثلَّذلكَّن َّيقاتلَّحتتَّرايةَّاخلوارجَّالذي َّ
فكل َّذلكَّهوَّيفَّ
يكفرونَّالناسَّويستبيحونَّدناءهمَّوأنواهلمَّ ُّ َّ،
سبيلَّالشيطانَّوالباطلَّ،ون َّقتلَّيفَّسبيلَّذلكَّفقتلتَّهَّجاهليةََّّ.
وهذهَّالرَّايةَّليستَّيفَّاملعاركَّواحلروب َّوحسبَّ،بلَّهيَّرايةََّّ
نرفوعةََّّيفَّاحلياةَّكلهاَّ،فع َّأ ِيبَّهريرةََّّ،ع ِ َّالنبِيَّﷺَّ،قالََّ «َّ:ما ِم ْن
َي ُر ُجَ ،ي ْعنِي ِم ْن َب ْيتِ ِه ،إِلَّ بِ َي ِد ِه َرا َيت ِ
َخ ِ
ار ٍج َ ْ
َانَ :را َي ٌة َب ْي ِد َم َل ٍكَ ،و َرا َي ٌة َب ْي ِد
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ِ ِ
َش ْي َط ٍ
ب اهللَُ ،ع َّز َو َج َّل ،ا َّت َب َع ُه ا َْمل َل ُك بِ َرا َيتِ ِهَ ،ف َل ْم َيز َْل
انَ ،فإِ ْن َخ َر َج َملا ُُي ُّ
ت راي ِة ا َْمل َل ِك حتَّى ير ِجع إِ َىل بيتِ ِه ،وإِ ْن َخرج َمل ِا يس ِ
خ ُط اهللَ ،ا َّت َب َع ُه
َ َْ َ َْ َ
َ َ ُْ
َ ْحت َ َ َ

الش ْي َط ِ
ت َرا َي ِة َّ
َّ
ان َحتَّى َي ْر ِج َع إِ َىل َب ْيتِ ِه»َّ.
ان بِ َرا َيتِ ِهَ ،ف َل ْم َيز َْل َ ْحت َ
الش ْي َط ُ
أخرجهَّأمحدََّّ)8269(َّ323/2وإسنادهَّحس َّ.

ويفَّصحيحَّنسلمَّع َّسلامنَّالفارسَّريضَّاهللَّعنهَّقال« :ل
تَكون ََّن ِ -
تَ -
َ
السوق ،ول آخر َمن
أول من يدخل
إن ْاس َت َط ْع َ

ِ
ب رايتَه»َّ.
عر َك ُة الشيطان ،وهبا َينص ُ
َيرج منها ،فإهنا َم َ

قالَّاب َّاألثريَّيفَّ«جانعَّاألصول»َّ(" :)446/1وقوله" :وهباَّ
ينصبَّرايته" :كنايةََّّع َّقوةَّطمعهَّيفَّإغوائهم؛َّألنََّّالراياتَّيفَّ
احلروبَّالَّتنصبَّإالَّنعَّقوةَّالطمعَّيفَّالغلبةَّ،وإالَّفهيَّنعَّ
اليأسَّن َّالغلبةَّحت ُّطَّوالَّترفع"َّ.
فالرَّايةََّّبغايتهاَّونقاصدهاَّهيَّالتيَّتنظمَّاحلركةَّ،وهيَّنعقدَّ
الوالء َّوالِّباءَّ ،واملواالة َّواملعاداةَّ ،وبالتايل َّينبغي َّخضوعهاَّ
مليزانَّالكتابَّوالسنةَّوفهمَّسلفَّاألنةَّ.
قتال َّفيه َّإعالءَّ َّلكلمةَّاهللَّ،ونرصَّ َّللمستضعفنيَّ ،ودفعََّّ
فكل َّ ٍَّ
ُّ َّ
ع َّالدي َّواملالَّوالنفسَّوالعرضَّ،فهوَّقتالَّ َّرشعيََّّ،والرايةََّّ
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التيَّترفعَّن َّأجلهَّهيَّرايةََّّرشعيةََّّ.
قتالَّليسَّفيهَّذلكَّ،فرايتهَّجاهليةََّّ،ولوَّرفعَّرايةََّّســوداءَّ
وكلَّ ٍَّ
ُّ َّ
نكتوبََّّعليهاَّكلمةَّالتوحيدَّ.
أرأيتَّلوَّرفعََّّاخلوارجَّهذهَّالرَّايةَّفهلَّتصححَّانحرافهم؟!َّ.
خامس عرش :القيام لل َع َلم:
جاءَّيف َّفتاوى َّاللجنةَّالدائمةَّ ،املجموعة َّاألوىلَّ(َّ)235/1
فتوىَّرقمَّ(" :)2123الَّجيوزَّللمسلمَّالقيامَّإعظاناَّأليَّعلمَّ
وطنيَّأوَّسالمَّوطنيَّ،بلَّهوَّن َّالبدعَّاملنكرةَّالتيَّملَّتك َّيفَّ
عهدَّرسولَّاهللَّﷺَّ،والَّيفَّعهدَّخلفائهَّالراشدي َّريضَّاهللَّ
عنهمَّ،وهيَّننافيةَّ َّلكاملَّالتوحيدَّالواجبَّوإخالصَّالتعظيمَّ
هللَّوحدهَّ،وذريعةَّإىلَّالرشكَّ،وفيهاَّنشاهبةَّللكفارَّوتقليدَّهلمَّ
يف َّعاداهتم َّالقبيحة َّوِماراة َّهلم َّيف َّغلوهم َّيف َّرؤسائهمَّ
ونراسيمهمَّ،وقدَّهنىَّالنبيَّﷺَّع َّنشاهبتهمَّأوَّالتشبهَّهبم"َّ.
َّ

َّ
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المطلبُ الثالثُ
تاريخُ األَلوية والرَّايات
الراياتََّّواأللويةََّّقديمةََّّنعَّاإلنسانَّكامَّيقولهَّاملؤرخونَّ،وكانتَّ
َّّ
َّالراياتَّيفَّاحلروبَّوحيملهاَّقائدهاَّاحلريبَّ.
القبائلََّّتستعمل َّّ
قامش َّترفعَّ،وملَّتك َّألواهنَّاَّوأشكاهلَّاَّ
وكانتَّالراياتَّ َّقطعةَّ َّ ٍَّ
متثلََّّشعاراََّّأوَّرنزاََّّقائامََّّبحدََّّبذاتهَّ.
وكانَّاملرصيونَّن َّأولَّن َّرفعواَّرنوزاَّشبيهةَّباألعالمَّقبلَّ
آالفَّالسننيَّ،فقدَّكانواَّيربطونَّقصاصاتَّخفاقةَّعىلَّرؤوسَّ
أعمدةَّطويلةَّ ،وكانَّاجلنود َّحيملونَّهذهَّاألعالمَّيفَّاملعاركَّ،

نتومهنيَّأنَّآهلتهمَّستعينهمَّعىلَّالنرصَّ.
واستخدم َّاآلشوريونَّ ،ون َّبعدهم َّاإلغريق

َّوالرونانَّ،

الرنوزَّعىلَّنفسَّالنحوَّ،وكانتَّالرنوزَّالتيَّيستخدنوهناَّمتثلَّ
يفَّالعادةَّآهلتهمَّوحكانهم.
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أولا :الرايات عند العرب:

اهتمََّّالعربََّّبالراياتَّننذ ِ
َّالقدمَّ،وبلغتَّأمهيةََّّالرايةَّقبلَّاإلسالمَّ

قيصَّب َّكالبَّزعيمَّقريشَّاستحدثَّننصباَّيشبهَّإىلَّحدَّكبريَّ
أنََّّ ّ
ناَّيسمىَّاآلنَّوزيرَّالدفاعَّ،وضم َّنسؤولياتهَّاالحتفاظَّباللواءَّ،
فإذاَّأخرجهَّالتفََّّحولهَّالرجالََّّنستعدي َّللقتالَّ.
َّلقريش َّرايةَّ َّحيتفظون َّهبا َّوحياربون َّحتتها َّتَّسمَّىَّ
ٍَّ
وكان
"العقاب"َّ ،قال َّاب َّ َّاجلوزي َّيف َّ«املنتظم َّيف َّتاريخ َّامللوكَّ
واألنم» َّ(" :)216/2ون َّبني َّأنية َّأبو َّسفيان َّب

َّحربَّ،

كانتَّعندهَّالعقابَّرايةَّقريشَّ،وإذاَّكانتَّعندَّرجلَّأخرجهاَّ
إذاَّمحيتَّاحلربَّ،فإنَّاجتمعتَّقريشَّعىلَّأحدَّأعطوهَّالعقابَّ،

وإنَّملَّجيتمعواَّعىلَّأحدَّرأسواَّصاحبهاَّوقدنوه"َّ.

ثاني اا :الرايات يف اإلسَلم:

َّرايةَّعَّقدتَّيفَّاإلسالمَّ،فمنهمَّن َّقال :إنََّّأولََّّ
اختلفَّيفَّأول ٍَّ
رايةَّعقدهاَّرسولَّاهللَّﷺَّرايةََّّعبيدةَّب َّاحلارثَّب َّعبدَّاملطلبَّ
ٍَّ
ب َّعبدَّننافَّ،حنيَّبعثهَّإىلَّبط َّرابغَّ،وهذاَّقولَّاب َّإسحاقَّ.
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لواءَّعقده َّالرسولَّﷺ َّلواءَّمحزةَّب َّعبدَّ
وقالَّآخرون :أولَّ َّ ٍَّ
املطلبَّحنيَّبعثهَّيعرتضَّعرياََّّلقريش.
وقدَّحصلَّاالشتباهَّألنََّّالبعثنيَّكاناَّنتقاربنيَّولك َّالَِّمالَّ
لالشتباهَّ؛َّألنَّ َّرايةَّمحزةَّعَّقدتَّيفَّرنضانَّ،بينامَّعقدتَّرايةَّ
عبيدةَّيفَّشوالَّ،أيَّبعدَّشهرَّتقريباََّّ.
قالَّاب َّالقيمَّيف َّ«زادَّاملعاد» َّ(َّ " :)163/َّ 3وكانَّأولَّ َّلواءَّ
عقدهَّرسولَّاهللَّﷺَّحلمزةَّب َّعبدَّاملطلبَّيفَّشهرَّرنضانَّ،عىلَّ
ِ
وكانَّحانلهَّ
رأسَّسبعةَّأشهرَّن َّنهاج ِرهَّ،وكانَّلواء َّأبيضََّّ،
أبوَّنرثدَّكنازَّب َّاحلَّصنيَّالغنويَّحليفَّمحزةَّ،وبعثهَّيفَّثالثنيَّ
يعرتض ِ
َّخاصةِ َّ،
َّعريا َّلقريشَّجاءتَّن َّ
رجال َِّن َّاملهاجري
ّ
الشام....َّ،ثمَّبعثَّعَّبيدة َّب َّاحلارثَّب َّاملطلبَّيفَّرسيةَّإىلَّ
ِ
الَّعىلَّرأس َّثامنيةَّأشهرَّن َّاهلجرةَّ،وعقدَّلهَّ
بط ِ َّرابغَّيف َّشو
لواء َّأبيضََّّ ،ومحله َِّنسطح َّب َّأثاثة َّب َّعبد َّاملطلب َّب َّعبدَّ
ننافَّ،وكانواَّيفَّستنيَّن َّاملهاجري َّليسَّفيهمَّأنصاريَّ."...
وكانت َّالرَّاياتَّ َّيف َّعهد َّالنبي َّﷺ َّون َّبعده َّالصحابة َّيفَّ
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زنان َّاخلالفة َّالراشدة َّترفع َّيف َّاملعارك َّوالغزواتَّ ،ومل َّيك َّ
هناك َّرايةَّ َّتَّرفع َّعىل َّأنكنة َّاحلكم َّيف َّالدولة َّكاإلنارة َّودورَّ
القضاءَّوغريهاَّكامَّتقدمَّنعناَّيفَّنِّسدَّاألحاديثَّواألحكامَّ.

ثالث اا :الرايات عند األمويْي:
نا َّإن َّانقضت َّاخلالفة َّالراشدة َّوبدأ َّعرص َّاألنويني َّحتىَّ
صارتَّالراياتَّتتجهَّإىلَّالشعارَّوالرنزَّ،وحنيَّانتقلتَّاخلالفةََّّ
إىلَّنعاويةَّتعددتَّاأللويةَّوالراياتَّيفَّإدارهتمَّالعسكريةَّ،كامَّ
تعددتَّألواهناَّكاللونَّاألخرضَّواألمحرَّواألبيضَّبالرغمَّن َّ
اختاذهمَّاللونَّاألبيضَّشعاراَّورنزاَّخلالفتهمَّ.
فلذلكَّاختلفَّاملؤرخونَّيفَّرايةَّاألنوينيَّالَّسيامَّفيامَّيتعلقَّ
بلوهناَّوشكلهاَّ،فقد َّقالَّ َّالقلقشنديَّيف َّ«نآثرَّاإلنافةَّيف َّنعاملَّ
اخلالفة»َّ(َّ" :)235/2فبنوَّأنيةَّيقالَّإِنهَّكانَّشعارهمَّاخلرضةَّ،
وقدَّحكىَّصاحبََّّمحاةَّع َّامللكَّالسعيدَّصاحبَّاليم َّاملقدمَّ
ِ
ذكرهَّأنهَّحنيَّا ّدعىَّاخلالفةَّوأ َّّنهَّن َّبنيَّأنيةَّلبسَّاخلرضةَّ،
وهذا ِ
َّرصيحََّّيفَّأنََّّشعارهمَّاخلرضة"َّ.
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وهناكَّن َّيرىَّبأنََّّألويةَّبنيَّأنيةَّكانتَّبيضاءَّ،وذلكَّأنََّّشعارَّ
العباسينيَّكانَّالسوادَّ،وخاصةََّّأنََّّاملأنونَّانتقلَّإىلَّشعارَّاخلرضةَّ
ثمَّعادَّللسوادَّ،وناكانَّلينتقلَّإىلَّشعارَّخمتصَّباألنوينيَّ.
ٍ
بإسناد َّصحيحٍََّّ
يبَّ،
وقدَّتقدمَّنعناَّاألثرَّع َّي ِزيد َّب ِ َّأ ِيب َّحبِ ٍ َّ
عندناَّقالَّ" :أولَّن َّعقدَّاللواءَّاألبيضَّنع ِ
اويةَّب َّأ ِيبَّسفيانََّّ،
وإِنامَّكان ِ
تَّالراياتَّسودا".

وقدَّاستمرَّاللونََّّاألبيضَّفيامَّبعدَّشعارَّاملوحدي َّيفَّاملغربَّ
واألندلسَّالذي َّأَّولَّوَّهَّعنايةََّّخاصةََّّيفَّاحلربَّوالسلمَّ.

رابع اا :الرايات عند العباسيْي:
ثم َّجاء َّالعباسيون َّواختاروا َّاللون َّاألسود َّشعاراَّ َّهلم َّيفَّ
راياهتمَّولباسهمَّ،ولك َّاختلفَّيفَّسببَّاختيارهمَّالسواد؟!َّ.
قال َّاملاوردي َّيف َّ«احلاوي َّالكبري» َّ(" :)440/2وأول َّن َّ
اس َِّيف ِ
أحدثَّالسوادَّبنوَّالعب ِ
َّخالفتِ ِهم َِّشعاراَّهلمََّّ،و ِألنَّالرايةَّ
اس َّر ِيض َّاهلل َّعنه َّيوم َّفت ِح َّنكة َّويوم َّحن ٍ
التِيَّع ِقدت َّلِلعب ِ
نيَّ

كانتَّسوداءَّ"َّ.
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ويرىَّاملؤرخونَّأنََّّالسببََّّهوَّاحلزنَّعىلَّقتالهمَّن َّقبلَّبنيَّ
أنيةَّ،قالَّاب َّخلدونَّيفَّ«تارخيه»َّ(ّ " :)320/1
فإنَّراياهتمَّكانتَّ
سوداَّ َّحزناَّ َّعىلَّشهدائهمَّن َّبنيَّهاشمَّونعياَّ َّعىلَّبنيَّأن ّيةَّيفَّ
َّاملسودةَّ ،وملا َّافرتق َّأنرَّ َّاهلاشم ّيني َّوخرجَّ
َّسموا
ّ
قتلهمَّ ،ولذلك ّ
ال ّطالب ّيونَّعىلَّالع ّباسينيَّن ّ
َّكلَّجهةَّوعرصَّ،ذهبواَّإىلَّخمالفتهمَّ
يفَّذلكّ َّ،
ذواَّالراياتَّبيضاَّ َّوسَّ ّمواَّاملب َّّيضةَّلذلكَّسائرَّأ ّيامَّ
فاخت
ّ
العبيد ّينيَّ ،ون َّخرج َّن َّال ّطالب ّيني َّيف َّذلك َّالعهد َّباملرشقَّ
كالدّ اعيَّبطِّبستانَّوداعيَّصعدةَّأوَّن َّدعاَّإىلَّبدعةَّال ّرافضةَّ
َّالسوادَّوشعارهَّ
ن َّغريهمَّكالقرانطةَّ.وملاَّنزعَّاملأنونَّع َّلبس ّ
يفَّدولتهَّعدلَّإىلَّلونَّاخلرضةَّفجعلَّرايتهَّخرضاء"َّ.
ولك َّبعدَّذلكَّرسعانَّناَّعادَّاملأنونَّإىلَّالسوادَّ،كامَّكانَّ
عليهَّاحلالَّن َّقبلَّ.

خامس اا :الرايات عند الفاطميْي:
ثم َّجاء َّالفاطميون َّالباطنيون َّ(567-297هـ)َّ ،وملا َّكانتَّ
العداوةَّنتأصلةَّيفَّنفوسهمََّتاهَّالعباسينيَّالذي َّكانَّشعارهمَّ
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السوادَّ،اختذَّالفاطميونَّلوناَّ َّخمالفاَّ َّهلمَّوهوَّاألبيضَّفأصبحَّ
شعاراََّّهلم.
قال َّاب َّخلدون َّيف َّ«تارخيه» َّ(" :)320/1و ّملا َّافرتق َّأنرََّّ
اهلاشم ّينيَّوخرجَّال ّطالب ّيونَّعىلَّالع ّباسينيَّن ّ
َّكلَّجهةَّوعرصَّ
ذهبوا َّإىل َّخمالفتهم َّيف َّذلك ّ
َّوسمواَّ
َّالرايات َّبيضا
ّ
َّفاختذوا ّ
املبيضةَّلذلكَّسائرَّأ ّيامَّالعبيد ّيني"َّ.
وكانوا َّيكتبون َّاآليات َّيف َّراياهتمَّ ،فإنَّه َّملا َّدخل َّأبو َّعبد َّاهللَّ
الفاطميَّبالدَّاملغرب" َّوكتبَّيفَّبنوده َّ:ﱡ ﲿﳀﳁ
ﲍ ﲏ ﲐ ﲑﲒ
ﲎ
ﳂ ﳃ ﱠ وﱡ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲓﱠ وآياتَّكثريةَّن َّالقرآنَّيفَّهذاَّاملعنى"(َّ.)1

سادس اا :الرايات عند الدولة األيوبية:
ثمَّجاءتَّالدولةَّ َّاأليوبيةَّالتيَّقضتَّعىلَّالدولةَّالفاطميةَّ
الباطنية َّواختذ َّاأليوبيون َّشعارَّ َّالصفرة َّيف َّراياهتمَّ ،وكان َّيفَّ
( -)1البيانَّاملغربَّيفَّأخبارَّاألندلسَّواملغربَّ.151َّ/1
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وسطهَّصورةَّطريَّالنِّسَّعالنةََّّالقوةَّوالثقةَّيفَّالنرص(َّ.)2
وكان َّبني َّالرايات :رايةَّ َّعظيمة َّن َّحرير َّأصفر َّنطرزةَّ
بالذهبَّعليهاَّألقابَّالسلطانَّواسمهَّ،وتَّسمَّىَّالعصابةَّورايةَّ
عظيمةَّيفَّرأسهاَّخصلةَّن َّالشعرَّتسمَّىَّ"اجلاليش"َّ،وراياتَّ
صفرَّصغارَّتسمىَّ"السناجق"(ََّّ.)3
وكانتَّالرايةََّّالكبريةََّّحتَّملَّعادةََّّيفَّركبَّالسلطان(َّ.)4
َّوع َّالرايةَّالصالحيةَّيتحدثَّالعامدَّلدىَّفتحَّاجليشَّاأليويبَّ
لصيدا َّسنة َّ583هـ1187/م َّيقول :جاء َّرسل َّصاحبهاَّ
بمفاتيحهاَّوأذهبناَّظلامهتاَّن َّالعزائمَّالعزَّبمصابيحهاَّ،وطلعتَّ
الرايةَّالصفراءَّباليدَّالبيضاءَّعىلَّسورها(َّ.)5
هذا َّوقد َّورد َّذكر َّالراية َّالصالحية َّيف َِّمموعة َّن َّقصائدَّ
(َّ-)2اجليشَّاأليويبَّيفَّعهدَّصالحَّالدي َّصََّّ.168
(َّ-)3صبحَّاألعشىَّ(َّ،)8/4اجليشَّاأليويبَّصََّّ.168
(َّ-)4اجليشَّاأليويبَّيفَّعهدَّصالحَّالدي َّصََّّ.168
(َّ-)5الفتحَّالقسَّصََّّ،103اجليشَّاأليويبَّصََّّ.169
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شعراءَّذلكَّالعرصَّيفَّاملناسباتَّالتيَّأحرزَّفيهاَّاجليشَّاأليويبَّ
نرصاَّعىلَّالصليبينيَّ،ورَّ َّفِعَّفيهاَّالعلمَّاأليويبَّ.

سابع اا :الرايات عند الدولة العثَمنية:
قال َّأمحد َّتيمور َّيف َّ«تاريخ َّالعلم َّالعثامين» َّصَّ " :4اختذَّ
العثامنيونَّيفَّنبدأَّدولتهمَّالعلمَّاألبيضَّثمَّغريَّوهَّباألخرضَّثمَّ
باألمحرَّوهوَّاللونَّالباقيَّإىلَّاليوم...ووضعواَّيفَّوسطهَّدائرةَّ
خرضاءَّبيضيةَّهباَّثالثةَّأهلةَّ،وهوَّالعلمَّالسلطاينَّوكانتَّهلمَّ
أعالمَّأخرىَّخاصةَّبالوزراءَّوكتائبَّاجلندَّخمتلفةَّاأللوانَّننهاَّ
األمحرَّواألصفر"َّ.
وقالَّأيضا" :وأناَّالعلمََّّاألبيضَّفلمَّيبتدعهَّالعثامنيونَّبلَّكانَّ
علامََّّننحهَّالسلطانَّعالءََّّالدي َّآخرَّالسلجوقينيَّللسلطانَّعثامنَّ
األولَّ ،فلام َّاستقلَّ َّجعله َّعلم َّمملكته َّومل َّيغريه َّواستعمله َّبعدهَّ
السلطانَّأرخانَّ،ثمَّبداَّللسلطانَّنرادَّاألولَّتغيريَّلونهَّفجعلهَّ
أخرضَّثمَّجعلهَّالسلطانَّحممدَّأمحرَّذاَّدائرةَّخرضاءَّيفَّوسطه"َّ.
وقالَّأيضا"َّوأناَّاهلاللَّفالَّيعلمَّبالتحقيقَّتاريخَّاختاذَّاهلاللَّ
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والنجمَّعىلَّالعلمَّالرتكي"َّ،وسببهَّرأيانَّاألول"أنهَّنقتبسَّن َّ
الرومَّبعدَّفتحَّالعثامنينيَّللقسطنطينيةَّألنهَّكانَّشعارَّمملكتهمَّ
الرشقية َّوهو َّقول َّاإلفرنج َّيف َّنعاملهم َّونعامجهم َّالتارخيية"َّ
"والرأيَّالثاينَّأنَّاهلاللَّكانَّنعروفاَّعندَّالعثامنينيَّن َّننشأَّ
دولتهمَّوكانَّنعروفاَّأيضاَّعندَّالسلجوقينيَّبلَّكانَّقبلهمَّعندَّ
الفرس"".وأنا َّوضع َّالنجم َّعىل َّالعلم َّالعثامين َّنضافا َّإىلَّ
اهلاللَّليسَّبقديمَّكامَّيتومههَّكثريونَّوكانَّيفَّزن َّالسلطانَّ
سليمَّالثالثَّاملتويلَّن َّسنةََّّ1203إىلََّّ1222ملاَّأحدثَّالنظامَّ
اجلديدَّللجند"َّ.
وكلَّهذاَّالتاريخَّيبنيَّنَّدَّىَّالغلطَّواالنحرافَّعندَّن َّجعلَّ
ُّ َّ
رايةَّ"العَّقاب" َّالسوداءَّاملكتوبَّفيهاَّكلمةَّالتوحيدَّهيَّرايةَّ
األنةَّننذَّزن َّالنبيَّﷺَّإىلَّسقوطَّاخلالفةَّالعثامنية!!َّ.
وقدَّذكرَّاب َّ َّاألزرقَّفوائدَّاأللويةَّوالراياتَّعندَّاخللفاءَّيفَّ
كتابهَّ«بدائعَّالسلكَّيفَّطبائعَّامللك»َّص(" :)215وننهاَّفوائدَّ :
الفائدةَّاألوىل :أهناَّن َّشعارَّاحلروبَّوننذَّعهدَّاخلليقةَّ،فلمَّ

الدرايـــة في أحكام الراية

115

تزلَّاألنمَّتعقدهاَّيفَّنواط َّاحلروبَّوالغزواتَّولعهدَّالنبيَّ
ﷺَّ،ون َّبعدهَّن َّاخللفاءَّ،وعندَّانقالبَّاخلالفةَّنلكاََّّ،اختذوهاَّ
نعَّذلكَّزينةَّوتنوهياَّ.فكثريَّناَّكانَّالعانلَّأوَّقائدَّاجليشَّيعقدَّ
لهَّاخلليفةَّن َّالعباسنيَّوالعبييدي َّلواءَّوخيرجَّإىلَّعملهَّأوَّبعثهَّ
يف َّنوكب َّن َّأصحاب َّالراياتَّ ،فال َّيتميز َّنوكب َّالعانلَّ
واخلليفةَّإالَّبكثرةَّاألولويةَّأوَّقلتهاَّ،أوَّبامَّأختصَّبهَّاخلليفةَّن َّ
األلوانَّلرايتهَّوبندهَّ.
الفائدةَّالثانية :أنَّ َّالقصدَّهباَّتكثريا َّأوَّتلوينا َّوإطالةَّإنامَّهوَّ
التهويل َّيف َّاألكثرَّ ،وربامَّحتدث َّيف َّالنفوس َّوتلويناهتا َّغريبةَّ.
واهللَّاخلالقَّالعليم...وهي َّأرواحَّالعساكرَّ،وثباهتاَّثباتَّأفئدةَّ
اجلامهريَّ ،وحيث َّانتقلتَّ ،انتقلت َّنعها َّالقلوبَّ ،وإن َّأدبرتَّ،

تبعتهاَّأنفسَّاجللدَّواهلروبَّ.
الفائدةَّالثالثة :أنَّتلوينهاَّخيتلفَّباختالفَّالدولَّيفَّاختيارهَّ،

كالسوادَّيفَّأيامَّبنيَّالعباسَّحزناَّعىلَّشهدائهمَّن

َّبنيَّهاشمَّ،

ونعيا َّعىلَّبنيَّأنيةَّيفَّقتلهمَّ،ولذلكَّسموَّاملسودةَّوالبياضَّ
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عندَّالطالبنيَّاخلارجنيَّعليهمَّيفَّكلَّجهةَّوعرصَّ،خمالفةَّهلمَّ،

ففيَّذلكَّسموَّاملبيضةَّسائرَّأيامَّالعبيدي َّ،وكذاَّمجيعَّن َّخرجَّ
عليهمَّ،وملاَّنزعَّاملأنونَّع َّلبسَّالسوادَّوشعارهَّ،عدلَّإىلَّلونَّ
اخلرضةَّ،فجعلَّرايتهَّخرضاءَّ.
َّالفائدةَّالرابعة :إنَّ َّالتكثريَّننهاَّوالتقليلَّخيتلفَّأيضا َّبحسبَّ
نقاصدَّالدولَّيفَّذلكَّ،فالعبيديونَّملاَّخرجَّننهمَّالعزيزَّنزارَّإىلَّ
فتحَّالشامَّ،كانَّلهََّخسَّنائةَّن َّالبنودَّ.واملوحدونَّ،وبنوَّنرصَّ
أيدهمَّاهللَّتعاىلَّ،اقترصواَّعىلَّسبعةَّيفَّالعددَّ،تِّبكاَّبالسبعةََّّ.
قالَّاب َّخلدون" :وزناتهَّيبلغونَّفيهاَّإىلَّالعرشةَّوالعرشي َّ.
قالَّوقدَّبلغتَّأيامَّالسلطانَّأيبَّاحلس َّفيامَّأدركناهَّنائةَّن َّ
البنودَّ ،نلونةَّباحلريرَّوننسوجةَّبالذهبَّ،ناَّبنيَّكبريَّوصغريَّ،

ونائةَّن َّالطبولَّويأذنونَّللوالةَّوالقوادَّيفَّاختاذَّرايةَّواحدةَّ
صغرية َّن َّالكتان َّبيضاء َّوطبل َّصغري َّأيام َّاحلروب َّالَّ
يتجاوزون َّذلكَّ .والرتك َّيتخذونَّ ،فيام َّذكر َّاب َّخلدون َّعىلَّ
عهدهَّ،رايةَّواحدةَّعظيمةَّ،ويفَّرأسهاَّخصلةَّكبريةَّن

َّالشعرَّ،
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وهيَّشعارَّالسلطانَّعندهمَّ،ثمَّتتعددَّالراياتَّ،ويبالغونَّيفَّ
االستكثار َّن َّالطبولَّ .واجلالقة َّن َّاإلفرنجة َّن َّاألندلسَّ
يتخذون َّفيام َّذكر َّأيضا َّعىل َّعهدهَّ ،ألوية َّقليلة َّذاهبة َّيف َّاجلوَّ
صعداََّّ ،ونعها َّقرع َّاألوتارَّ .ونفخ َّالغيظاتَّ ،ويذهبونا َّفيهاَّ
نذهبَّالغناءَّيفَّنواط َّحروهبمَّ.قال :هكذاَّبلغناَّعنهمَّ،وع َّ
ن َّوراءهمَّن َّنلوكَّالعجمَّ،ويفَّخلقَّالسامواتَّواألرضَّ
واختالفَّألسنتكمَّوألوانكمَّآياتَّللعاملني"انتهىَّ.
ثمَّتوسَّعََّّاألنرََّّن َّبعدَّذلكَّفكانتَّاألعالمََّّالدوليةَّ،فأصبحََّّ
دولة َّعلمَّها َّاخلاص َّالذي َّترفعه َّعىل َّأبنيتها َّاحلكونيةَّ
لكلَّ َّ ٍَّ
وسفاراهتا َّيف َّالدول َّاألخرىَّ ،وضم َّالدولة َّالواحدة ََّتدَّ
األعالمَّاخلاصةَّباملؤسساتَّكاملؤسسةَّالعسكريةَّوغريهاَّ.

تاريخ العلم السوري:
ثامن اا:
ُ
نرَّالعلمَّالسوريَّبتغرياتَّبحسبَّالواقعَّالسياسَّاحلاكمَّيفَّ
سورياَّ :
َّ -1ظلَّ َّالعَّلَّمَّ َّالعثامينَّيرفرفَّيفَّسامءَّالشامَّحتىَّوقعتَّناَّ
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يَّسمَّى َّالثورة َّالعربية َّاملتحالفة َّنع َّاإلنكليز َّإلسقاط َّاخلالفةَّ
العثامنية َّفأنزلوا َّالعلم َّالعثامينَّ ،ورفعوا َّعلم َّالثورة َّالعربيةَّ
الكِّبىَّ ،ورفع َّيف َّسامء َّسورية َّورفرف َّفوق َّنبنى َّالبلدية َّيفَّ
ساحةَّاملرجةَّبـدنشقَّيفََّّ30أيلولَّن َّعامََّّ1918قبيلَّدخولَّ
قواتَّاألنريَّفيصلَّب َّاحلسنيَّإليهاََّّ.
وكانَّيتألف َّن َّثالثةَّألوانَّنستطيلةَّاألسودَّيفَّاألعىلَّثمَّ
األخرضَّثمَّاألبيضَّويفَّزاويتهَّاليِّسىَّنثلثَّأمحرَّ.
َّ -2لك َّ َّهذاَّالعلمَّملَّيدمَّطويالََّّ،فرفضهَّاالحتاللَّالفرنسَّ
عندَّدخولهَّدنشقَّبعدَّنعركةَّنيسلون َّيفََّّ 24متوزَّ1920مَّ،

ورفعَّعلمَّاالنتدابَّالفرنسَّوكانَّأزرقَّاللونَّنعَّدائرةَّبيضاءَّ
ٍ
َّبشكلَّنصغرَّ.
يفَّننتصفهَّ،ويفَّالزاويةَّالعلياَّالعلمَّالفرنس
َّ-3ويفَّعامَّ1925مَّغريََّّالفرنسيونَّالعَّلَّمَّإىلَّخطنيَّأخرضي َّ
نعَّاللونَّاألبيضَّيفَّالوسطَّ،نعَّبقاءَّالعلمَّالفرنسَّيفَّاألعىلَّ.
َّ -4ثم َّجاء َّعلم َّاالستقاللَّ ،وكان َّنتيجة َّتوقيع َّنعاهدةَّ
االستقالل َّيف َّباريسَّيف َّعامَّ1932مَّ ،والذي َّنتج َّعنه َّدستورَّ
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وضعتهَّاللجنةَّالِّبملانيةَّالتيَّكانتَّبرئاسةَّالزعيمَّإبراهيمَّهنانوَّ.
وكانَّهذاَّالعلمَّنستطيالَّن َّثالثةَّألوانَّاألخرضَّفاألبيضَّ
فاألسودَّويفَّوسطهَّثالثَّنجامتَّ،وكانَّاللونَّاألخرضَّيرنزَّ
للخالفة َّاإلسالنيةَّ ،واللون َّاألبيض َّللدولة َّاألنويةَّ ،واللونَّ
األسودَّللدولةَّالعباسيةَّ.
وهذاَّالعلمَّهوَّالذيَّيرفعهَّالثوارَّيفَّسورياَّ،فهوَّعلمَّسوريََّّ
أصيلََّّ،وضعهَّالسوريونَّعنوانا َّلالستقاللَّع َّفرنساَّ،ورفعهَّ
السوريونَّيفَّالثورةَّعنواناَّعىلَّاالستقاللَّع َّالنّظامَّاملجرمَّ.
وهوَّنفسَّالعلمَّالذيَّرفعَّيفَّسامءَّسوريةَّيفََّّ17نيسانَّن َّ
عام ََّّ 1946بعد َّجالء َّالفرنسيني َّع َّالوط َّواستمر َّحتىَّ
الوحدةَّبنيَّسوريةَّونرصَّ.
َّ-5وملاَّقانتَّالوحدةَّبنيَّسورياَّونرصَّ،كانَّعلمَّاجلمهوريةَّ
العربيةَّاملتحدةَّالذيَّيمثلَّالوحدةَّبنيَّنرصَّوسوريةَّ ،نكوناََّّ
ن َّثالثة َّاللونَّاألمحرَّيفَّاألعىلَّثمَّاألبيضَّثمَّاألسودَّ ،وبهَّ
َّكلَّننهامَّذاتََّخسَّشعبَّلوهناَّأخرضَّ.
نجمتان ٌّ َّ
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وقدَّارتفعَّهذاَّالعلمَّيفَّسامءَّالقطري َّيفَّ1نيسانَّعامَّ1958مَّ َّ.
َّ-6ويفَّصباحََّّ28أيلولَّن َّعامَّ1961مَّحدثَّاالنفصالَّبنيَّ
القطري َّالسوري َّواملرصي َّاللذي َّتتكون َّننهام َّاجلمهوريةَّ
العربيةَّاملتحدةَّ .وبعدَّيوننيَّن َّالتاريخَّاملذكورَّصدر َّنرسومَّ
بإعادةَّرفعَّالعلمَّالسابقَّعلمَّاالستقاللَّ.
َّ -7ويف َّعام َّ1963م َّوبعد َّانقالب َّالبعثيني َّاستبدل َّعلمََّّ
االستقاللَّبتغيريَّاللونَّاألخرضَّالذيَّيفَّاألعىلَّباللونَّاألمحرَّ،

وجعلتَّالنجامتَّالثالثَّمحراَّبعدَّأنَّكانتَّخرضاَّ.
َّ-8ويفَّعامَّ1972مَّكانَّعلمَّاحتادَّاجلمهورياتَّالثالثَّبنيَّ
سورياَّونرصَّوليبياَّ،العلمَّالسابقَّولك َّوضعَّالنِّسَّبدالََّّن َّ
النجامتَّيفَّالوسطَّ.
َّ -9ويف َّ1980/4/3م َّصدر َّالقانون َّرقم ََّّ 25املحددَّ
ألوصافَّالعلمَّالوطنيَّللجمهوريةَّالعربيةَّالسوريةَّونرشَّيفَّ
اجلريدة َّالرسمية َّالعدد َّ(َّ 15اجلزء َّاألول) َّلسنة ََّّ1980
الصفحةََّّ601ونصهَّكالتايل:
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ـ َّيتألف َّعلم َّاجلمهورية َّالعربية َّالسورية َّن

َّثالثة َّألوان:

األسود َّواألبيض َّواألمحرَّ ،وبه َّنجمتان َّكل َّننها َّذات ََّخسَّ
شعبَّلوهناَّأخرضَّ،ويكونَّالعلمَّنستطيلَّالشكلَّ،عرضهَّثلثاَّ
طولهَّ ،يتكون َّن َّثالثة َّنستطيالت َّنتساوية َّاألبعاد َّبطولَّ
العلمَّ،أعالهاَّاألمحرَّ،وأوسطهاَّباللونَّاألبيضَّ،وثلثهاَّباللونَّ
األسودَّ،وتتوسطَّالنجمتانَّاملستطيلَّاألبيض.
َّ-10وملاَّقانتَّالثورةَّالسوريةَّرفعواَّعلمَّاالستقاللَّ،تعبرياََّّ
ع َّاالستقاللَّع َّهذاَّالنظامَّاملجرم.
ونعَّذلكََّتدَّالغالةَّن َّداعشَّوتنظيمَّالقاعدةَّونثلهمَّحزبَّ
التحريرَّ،يضللونَّن َّيرفعَّهذاَّالعلمَّ،بلَّبعضهمَّيك ّفرهَّ،ألنَّهذاَّ
العلمَّعندهمَّهوَّرنزَّللدولةَّالعلامنيةَّأوَّسايكسَّبيكو!!!.
سميَّنفسه"هيئةَّالتحرير"!!َّ،أنَّيش َّ
بلَّوصلَّاحلدُّ َّعندَّن َّي ّ
املعارك َّضد َّاملجاهدي َّن َّأجل َّذلكَّ ،فينزلون َّاألعالمَّ
ويدوسوهناَّبأقدانهمَّ،وهمَّبذلكَّالَّينرصونَّالشعبَّالسوريَّ
الذي َّيدعونَّأهنمَّجاؤواَّلنرصتهَّ،بلَّينرصونَّالنظامَّاملجرم!!.
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ونح َّعندناَّنِّسدَّتاريخَّالراياتَّواألعالمَّ،ليسَّاملرادَّإعطاءَّ
رشعية َّهلا َّأو َّسلبهاَّعنهاَّ ،وإنامَّاملرادَّنعرفةَّالواقعَّ ،ألن َّحزبَّ
التحريرَّكذبَّعىلَّالرشعَّوالواقعَّ،عندناَّقرر َّأن َّرايةَّالعقابَّ
املكتوبَّفيهاَّكلمةَّالتوحيدَّهيَّرايةَّاملسلمنيَّننذَّألفَّسنة!!َّ.
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المطلبُ الرابعُ
ف الشـبهات
كشـ ُ
ملاَّأصدرََّّنكتبَّناَّالعلميَّيفَّهيئةَّالشامَّاإلسالنيةَّفتوىَّالراياتَّ
واألعالمَّ،تتابعتَّالردودَّوالتعقباتَّ،وصدرتَّيفَّذلكَّالنرشاتَّ،

بلَّح ِشدتَّاملظاهراتَّ،ورفعتَّفيهاَّالشعارات.

والذيَّتوىلَّكِّبَّذلكَّحزبََّّالتحريرَّاإلسالنيَّ،الذيََّتاوزَّأهلََّّ
الغلوَّداعشَّوتنظيمَّالقاعدةَّيفَّحكمَّالرايةَّ،حيثَّيقول :إنَّالرايةََّّ
الرشعيةَّالتيَّجيبَّرفعهاَّ،وحيرمََّّرفعََّّغريهاَّ،هيَّالرايةَّالسوداءَّأوَّ
البيضاءَّاملكتوبَّفيها :الَّإلهَّإالَّاهللَّ،حممدَّرسولَّاهلل!!.
والناظرََّّيفَّهذهَّالردودَّيتبنيَّلهَّاجلهلََّّاملركَّبََّّبالرشعَّوالواقعَّ
والتاريخَّواملآالتَّواملصالحَّواملفاسدَّ،بلََّتاوزواَّاألنرََّّباهتامَّ
النيات َّواملقاصدَّ ،بأننا َّضد َّراية َّالنبي َّﷺ َّاملزعونةَّ ،ونسعىَّ
لتثبيتَّعلمَّاالستقاللَّاالستعامريَّ،يفَّسلسلةَّن

َّاالهتاناتَّ،

َّ124

ُ
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َّالمطلبِّالرابعِّ:كشـــف الشـــبهات

وهذاَّسبيلَّ َّن َّملَّيصمدَّيفَّساحةَّالعلمَّوالتحقيقَّ،فينسحبََّّ
َّزاوية َّللقتال َّحيسنها ُّ
َّكل َّن َّمل َّيتق َّاهلل َّعز َّوجلََّّ ،يصولََّّ
ٍَّ
إىل
وجيولََّّفيهاَّ،ويتالعبََّّبهَّالشيطانَّ.
هداناَّاهللَّوإياهمَّإىلَّسواءَّالسبيلَّ.

أولا :الشبهات:
فإليكَّ -أخي َّالقارئَّ -هذه َّالشبهات َِّمموعة َّمما َّسطَّرهََّّ
حزبَّ َّالتحرير َّيف َّنرشاتهَّ ،ومما َّعلقه َّاألخوة َّعىل َّالفتوى َّيفَّ
نواقعَّاالتصالَّ،وسأنقلهاَّبلفظها:

َّ -1قالوا :إهنا َّرايةَّ َّالعَّقابَّ ،والتي َّبذلَّ َّالصحابةَّ َّالغايلَّ
والنفيسَّيفَّسبيلَّإعالئهاَّوتنكيسَّنادوهنا!!.
َّ-2وهذهَّهيَّصفاتَّالعَّقابَّبنيَّسائرَّالطيورَّ،فإنََّّرسولَّناَّﷺَّ
انتقىَّلرايتهَّولرايةَّدولتهَّودولةَّأنتهَّن َّبعدهَّاسمَّالعَّقاب!!.
َّألفَّ
ِ َّ
َّ-3وهيَّالرايةََّّالتيَّملَّيعرفَّاملسلمونَّغريهاَّألكثرَّن
َّحزبَّأوَّتيَّارَّأوَّتنظيم!!.
ٍ َّ
َّبجامعةَّأو
ٍَّ
عامَّ،وهيَّالَّختتص
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َّ -4إنََّّالرايةَّ َّالسوداءَّهيَّرايةَّ َّالعقابَّ،واملكتوبَّ َّفيهاَّكلمةَّ
التوحيدَّ،وهيَّرايةَّالنبيَّﷺَّوكانتَّرنزاََّّللخالفةَّاإلسالنيةَّ،

وبقيت َّنرفوعةَّ َّحتى َّجاء َّكامل َّأتاتورك َّوأسقطها َّبإسقاطَّ
اخلالفةَّالعثامنية!!.
َّ-5ورايةََّّالعَّقابَّهيَّرايةََّّرسولَّاهللَّﷺَّوهيَّرايةَّأنتهَّن َّ
بعدهَّ،الَّيرفعهاَّويعليهاَّويكرنهاَّإالَّ َّكريمَّ،والَّحياولَّإهانتهاَّ
واالنتقاصَّننهاَّإالَّلئيمَّعدوَّهللَّولرسولهَّوللمؤنننيَّ،فرفعهاَّ
واجبَّ ،وإعالؤها َّواجبَّ ،وحفظها َّواجبَّ ،والتضحية َّيفَّ
سبيلَّاحلفاظَّعليهاَّأبلغَّوأعظمَّعندَّاهللَّ،جاءَّرجل َّإىلَّالنبيَّ
ﷺ َّفقال َّيارسول َّاهلل َّنالقتال َّيف َّسبيل َّاهلل َّفإن َّأحدنا َّيقاتلَّ
غضباَّويقاتلَّمحيةَّفرفعَّإليهَّرأسهَّقالَّونارفعَّإليهَّرأسهَّإالَّأنهَّ
كانَّقائامَّفقالَّن َّقاتلَّلتكونَّكلمةَّاهللَّهيَّالعلياَّفهوَّيفَّسبيلَّ
اهللَّعزوجل"َّالبخاري.!!!"...
َّ -6وال َّجيوزَّ َّرفعَّ َّهذهَّالراياتَّأوَّالدعوةَّإليهاَّواالنتسابَّ
هلاَّ،والَّحتىَّالقتالَّحتتَّظالهلاَّ،وهذاَّنصداقَّ َّحديثَّرسولَّ

َّ126
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اهللَّﷺَّ،قالَّرسولَّاهللَّﷺ" :ن َّقاتلَّحتتَّرايةَّعميةَّيدعوَّاىلَّ
عصبية َّأو َّيغضب َّلعصبية َّفقتلته َّجاهلية" َّرواه َّاب َّناجةَّ
ونسلمَّ،حزبَّالتحريرَّواليةَّسورية"!!!.
َّ-7وملاَّذكرناَّبطالنَّحديثَّالكتابةَّيفَّالرايةَّقالَّبعضهمَّ" :
حتىَّولوَّكان َّاحلديث َّضعيفاَّ...وعىلَّقاعدةَّن َّيرىَّالعملَّ
باحلديثَّالضعيفَّيفَّالفضائلَّفيكونَّعندهَّسنة"!!.
َّ -8إنَّ َّرفعَّ َّعلم َّاالستقالل َّيذيب َّالفوارق َّالعقدية َّبنيَّ
الشعبَّ،فيكونَّالوالءَّوالِّباءَّألجلَّالوط َّوالشعبَّنسلمهَّ
وكافرهَّ ،وقد َّقال َّتعاىل :ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽﲾﲿﱠ[القلمَّ.]36َّ،35 :
َّ -9إنَّ َّعَّلَّمَّ َّاالستقالل َّهو َّثمرةَّ َّالتفاقية َّسايكسَّ -بيكوَّ،

ورفعَّهَّهوَّرضاَّهبذهَّاالتفاقية!!!.
َّ -10ملاذاَّأنتمَّضدَّرايةَّالنبيَّﷺ َّوبنفسَّالوقتَّتروجونَّ
لعلم َّاالستقالل َّالعلامينَّ ،وهذا َّمما َّجيعل َّالريبة َّفيام َّتقولونهَّ
وتدعونَّإليه!!.
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َّ-11قالوا :أهياَّاملسلمون :إنََّّعليكمَّيفَّحتركاتكمَّأنَّترفعواَّ
هذهَّالرايةَّدونَّأنَّختشواَّيفَّاهللَّلونةَّالئمَّ،والَّتتأثرواَّباملزاعمَّ
التي َّينرشها َّاملض ّللون َّبينكم َّبالقولَّ ،إنَّ َّهذه َّالراية َّترنز َّإىلَّ
اخلالفةَّ ،وإنَّ َّهذه َّتستفزَّ َّالغرب َّالكافر! َّفلتستفزهم َّوتقصمَّ
ظهرهمَّ ،فقد َّبلغ َّن َّحرهبم َّلإلسالم َّواملسلمني َّاملبلغ َّالذيَّ
يستفز َّكل َّنسلم َّصادق َّخملصَّ ...إنَّ َّاألصل َّهو َّأن َّنميتَّ
الكفارَّاملستعمري َّبغيظهمَّالَّأنَّنقبلَّاستفزازهمَّلناَّ ،ناهيكَّ
ع َّعدواهنمَّعليناَّ،ثمَّنخشىَّنح َّأنَّنستفزهم!َّبلَّإنَّ َّاحلقَّ
أنَّنردَّعليهمَّالصاعَّصاعنيَّ،وأنَّنقولَّهلمَّبالفمَّاملآلن :ﱡ ﲤ

ﲥﲦﲧ ﱠَّ[آلَّعمران.]119 :

ُ
كشف ُّ
الشبهات:
ثاني اا:
فهذهَّمجلةَّالشبهاتَّالتيَّذكرتَّحولَّرايةَّالنبيَّﷺَّ،وحولَّ
نفهومَّالراياتَّبالعمومَّ،وهذاَّآوانَّكشفَّهذهَّالشبهاتَّ،وبيانَّ
َّأغالط َّعىلَّالرشعَّوعىلَّالتاريخَّ ،وبيان َّالشططَّيفَّ
ٍَّ
نا َّفيها َّن
األحكامَّاملخالفةَّللنصوصَّ،وناَّأمجعََّّعليهَّالعلامءََّّيفَّهذاَّالباب.
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فأقولََّّنستعيناََّّباهللَّ،والَّحولََّّوالَّقوةََّّإالَّباهلل:

أولا :أناَّقوهلم :إهناَّرايةَّالعقابَّ،والتيَّبذلَّالصحابةَّالغايلَّ
والنفيسَّيفَّسبيلَّإعالئهاَّوتنكيسَّنادوهنا.
فاجلواب:
َّ-1تسميةَّالرايةَّبالعَّقابَّملَّيردَّفيهَّحديثََّّصحيحََّّكامَّتقدمَّ،

ولك َّتنزالََّّيمك َّأنَّيَّقالََّّأنََّّهلذاَّاالسمَّأصلَّلتعددَّالرواياتَّ
وإنَّكانتَّضعيفةَّ،ولك َّ َّالتحريرينيَّجيزنونَّبذلكَّن َّغريَّ
تردد!!َّوقدَّتقدمَّنعناَّأنَّهذاَّاالسمَّليسَّخمتصا َّبرايةَّالنبيَّ
قريشَّأيضاَّ.
ٍَّ
ﷺَّ،بلََّّهوَّاسمَّلرايةَّ
َّ -2رايةَّ َّ"العَّقاب" َّهيَّرايةَّالنبيَّﷺَّ،وكانَّللصحابةَّن َّ
املهاجري َّواألنصارَّراياتَّ،وكانواَّيبذلونَّأنفسهمَّحتىَّتبقىَّ
َّلذات َّالرَّايةَّ،بلَّألهنا َّعالنةَّ َّعىلَّ
ِ َّ
هذهَّالرايات َّنرفوعةَّ،ليس
الثباتَّواالنتصار.
َّ -3وأنَّاَّأنَّتكونَّهناكَّرايةَّننافسةَّوينكسَّنادوهناَّفهذاَّ
الحقيقةَّلهَّوالَّواقعَّله.
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ثاني اا :وأناَّقوهلم :هذهَّهيَّصفاتَّالعقابَّبنيَّسائرَّالطيورَّ،

فإنَّرسولناَّﷺَّانتقىَّلرايتهَّوَّلرايةَّدولتهَّودولةَّأنتهَّن َّبعدهَّ
اسمَّالعَّقاب.
حربَّ
دولةَّ،وإنامَّكانتَّرايةَّ َّ ٍ َّ
فاجلواب :ملَّتك َّهذهَّالرايةَّ َّرايةَّ َّ ٍَّ
حتَّملَّيفَّاملعاركَّوالغزواتَّ،وملَّجيعلهاَّالنبيَّﷺَّألنتهَّن َّبعده.
عضــواَّ
النبي َّﷺ :هذهَّرايتيَّورايةََّّأنتيَّن َّبعديَّ ُّ َّ،
وملَّيقلَّ ُّ َّ
َِّ
عليهاَّبالنواجذَّ،وإياكمَّوحمدثاتَّالراياتَّفإنََّّ كلََّّرايةَّغريهاَّ
بعديَّبدعة!!!.
َّخصوا َّهذهَّ
ولألسف َّهذا َّنذهب َّحزب َّالتحريرَّ ،عندنا ُّ َّ
الرايةَّبالوجوبَّ،وناَّدونَّذلكَّهيَّراياتََّّجاهليةََّّعَّ َّّميةَّ.

ثالث اا :راية األمة منذ ألف عام !!
وأناَّقوهلم :وهيَّالرايةَّالتيَّملَّيعرفَّاملسلمونَّغريهاَّألكثرَّ
َّتيارَّأوَّتنظيم.
َّحزبَّأو ٍَّ
ٍ َّ
َّبجامعةَّأو
ٍَّ
ن َّألفَّعامَّ،وهيَّالَّختتص
اجلواب :هذاَّكذبَّلهَّقرون!!ير َُّّدهَّناَّتقدَّمَّن َّاألحاديثَّواآلثارَّ
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ون

َّتاريخَّاألعالمَّوالراياتَّ،فاألنويونَّكانَّشعارَّهمَّالبياضَّ،

والعبَّاسيونَّشعارَّهمَّالسوادَّ،وأنَّاَّعَّلَّمَّ َّاخلالفةَّالعثامنيةَّفإنهَّهذاَّ
املعروفَّاآلنَّيفَّزنانناَّ،وملَّيك َّيفَّكلَّهذهَّالراياتَّاملتتاليةَّنكتوبَّ
فيها َّكلمة َّالتوحيدَّ ،ومل َّتَّسمَّى َّبالعقاب!! َّفضالَّ َّأن َّتكون َّرنزاََّّ
للدولةَّاإلسالنيةَّعىلَّندىَّالتاريخَّ،بلَّهيَّبدعةَّ َّحادثةَّ َّيفَّهذاَّ
الزنانَّ ،أحدثها َّحزب َّالتحريرَّ ،ثم َّتنظيم َّالقاعدة َّن َّبعدهَّ ،ثمَّ
الدواعشَّاألرجاسَّفتبنواَّهذهَّالرايةَّشعاراََّّلدولتهمَّالزورَّ.
َّالغالةَّن َّأهلَّالبدعَّ.
َِّ
فأصبحتَّهذهَّالرايةََّّعَّلَّامََّّعىل

رابع اا :مكتوب عليها كلمة التوحيد..
وأنا قوهلم :إنََّّالرايةََّّالسوداءَّهيَّرايةَّالعقابَّ،واملكتوبَّفيهاَّ
كلمة َّالتوحيدَّ ،وهي َّراية َّالنبي َّﷺ َّوكانت َّرنزاَّ َّللخالفةَّ
اإلسالنيةَّ،وبقيتَّنرفوعةَّ َّحتىَّجاءَّكاملَّأتاتوركَّوأسقطهاَّ
بإسقاطَّاخلالفةَّالعثامنية!!.
فاجلواب :هذا َّالكالم َّخيالف َّالتاريخ َّوالرشعَّ ،وهو َّن َّ
صاحبهَّجهلََّّنركَّبَّ.
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فراية َّالنبيَّﷺ َّكانتَّسوداءَّواسمهاَّالعقابَّ،ولك َّملَّيك َّ
نكتوباَّ َّفيهاَّكلمةَّالتوحيدَّكامَّبيَّناَّ،وكانتَّرايةَّ َّحربيةَّ َّتَّرفعَّيفَّ
الغزواتَّ ،ومل َّتك َّرنزاَّ َّللدولةَّ ،ونثل َّذلك َّمل َّجاء َّبعدهمَّ
فاخلالفةَّاألنويةَّكانَّشعارَّهمَّالبياضَّ،والعباسيونَّشعارهمَّ
السوادَّ ،وإذا َّكنا َّمل َّندرك َّاألنوينيَّوالعباسيني َّومل َّنر َّراياهتمَّ
بأعينناَّ ،فقد َّأدركنا َّاخلالفة َّالعثامنيةَّبعلمهاَّاألمحر َّذي َّاهلاللَّ
والنجمةَّ،فأي َّرايةَّالعقابَّالسوداءَّالتيَّأسقطهاَّأتاتورك؟!َّ.
فيا َّأهيا َّالتحريريون! َّإن َّمل َّتريدوا َّأن َّحترتنوا َّعقولنا َّف َِّرفقاََّّ
بعقولكمَّوعقولَّنقلديكم؟!.
وإنَّكَّلتعجب-أخيَّاملسلمَّ-ن َّهذهَّاملجازفاتَّوالشطحات!!َّ
كلَّذلكَّسببهَّالغلوَّوالتعصبَّ،فقدَّعشعشتَّهذهَّالرايةََّّاملزوَّرةََّّيفَّ
ُّ َّ
عقول َّالقوم َّوأرشبت َّهبا َّقلوهبمَّ ،فلم َّيستطيعوا َّعنها َّانفكاكاََّّ،

وأصبحواَّيرونَّناعداهاَّضالالََّّوننكراََّّن َّالفعلَّوزوراَّ.

خامس اا :وجوب رفعها..
وأنا قوهلم :ورايةََّّالعَّقابَّهيَّرايةَّرسولَّاهللَّﷺَّ،وهيَّرايةَّ
أنتهَّن َّبعدهَّ،الَّيرفعهاَّويعليهاَّويكرنهاَّإالَّكريمَّ،والَّحياولَّ
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إهانتهاَّواالنتقاصَّننهاَّإالَّلئيمَّعدوَّهللَّولرسولهَّوللمؤنننيَّ،

فرفعهاَّواجبََّّ،وإعالؤهاَّواجبَّ،وحفظهاَّواجبَّ،والتضحيةَّ
يفَّسبيلَّاحلفاظَّعليهاَّأبلغَّوأعظمَّعندَّاهللَّ،جاءَّرجلََّّإىلَّالنبيَّ
ﷺ َّفقال :يارسولَّاهللَّنالقتالَّيفَّسبيلَّاهللَّفإنَّ َّأحدناَّيقاتلَّ
غضباَّ َّويقاتلَّمحيةَّ؟! َّفرفعَّإليهَّرأسهَّقالَّ -ونارفعَّإليهَّرأسهَّ
إالَّأنهَّكانَّقائامََّّ -فقال" :ن َّقاتلَّلتكونَّكلمةَّاهللَّهي َّالعلياَّ
فهوَّيفَّسبيلَّاهللَّعزوجل"البخاري.!!!...
فاجلواب:

نرصي َّعىلَّأهناَّهيَّرايةَّالنبيَّﷺَّورايةَّأنتهَّ
َّ-1نازالَّالقومَّ ّ َّ
ن َّبعدهَّوقدَّبيناَّبطالنَّذلك.
َّ -2أناَّإنَّ َّرفعَّهاَّواجبَّ َّفهذاَّن َّشذوذاتَّاألحكامَّالتيَّ
ابتيل َّهبا َّحزب َّالتحرير َّوكم َّعنده َّن َّالشذوذات َّالعقديةَّ
والرشعيةَّالتيَّقدَّنبينهاَّيفَّنكانَّآخرَّ،وملَّنجدَّعاملاَّ َّوال َّفقيهاََّّ
قالَّبوجوبَّرفعَّالراياتَّ،فضالَّ َّع َّوجوبَّرفعَّهذهَّالرايةَّ
املحدثةَّ،بلَّغايةَّناَّعندَّالعلامءَّأنََّّهذاَّن َّاملستحبات.
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أنَّاَّاأللوانَّالسوادَّوالبياضَّفليسَّهوَّن َّبابَّاالستحبابَّ
الرشعيَّبلَّهوَّن َّبابَّاالستحبابَّالعريفَّالعميلَّكامَّبيناَّذلكَّ
يفَّأحكامَّالرايات.
َّ -3ثمَّإنَّ َّاحلزبَّيفَّنرشتهَّخيلطَّبنيَّالرايةَّاحلسيةَّوالرايةَّ
املعنويةَّ ،واحلديث َّالذي َّرواه َّالبخاري َّيتحدث َّع َّالرايةَّ
املعنويةَّالَّالرايةَّاحلسيةَّ،فمعَّجهلهمَّبالواقعَّوالتاريخَّ،أضافواَّ
إىلَّذلكَّاجلهلَّيفَّاالستنباطَّالرشعي.
ثمَّإهنمَّيصفونَّالرافعنيَّلرايتهمَّاملحدثةَّبالكرناءَّون َّ
َّ ّ َّ -4
ملَّيرفعهاَّورفعَّغريهاَّفهوَّن َّاللؤناء!!َّ.
ٍ
َّراياتَّليستَّ
وهذاَّأكِّبَّطع َّبالثوارَّواملقاتلنيَّالذي َّرفعوا
هيَّرايةَّالعقابَّاملدعاةَّ.
َّعملَّليسَّنرتوكاََّّللناسَّوأهوائهمَّ،بلَّهوَّ
والذَّمََّّواملدحََّّعىل ٍَّ
ن َّاختصاصَّالرشعَّ.
وهذاَّن َّننهجَّأهلَّالبدع؛ َّأهنمَّخيرتعونَّقوالَّ َّأوَّعمالَّ َّثمََّّ
يمدحونَّفاعلَّهَّويذ َُّّنونَّتاركهَّ.
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ٍ
َّأوصافَّ
واحلق َّأن َّيقال :إن َّرايتكم َّونا َّأحدثتم َّفيها َّن
ُّ َّ
وأحكا ٍمَّهوَّاملذنومَّفعالَّوفاعالَّ.
فقدَّصحَّع َّالنبيَّﷺَّأنهَّقال" :ن َّأحدثََّّيفَّأنرناَّهذاَّفهوَّ
ر ٌَّّد"َّ،وقالَّأيضاَّ" :ن َّعملََّّعمالََّّليسَّعليهَّأنرَّناَّفهوَّر ٌَّّد".

سادس اا :وغريها راية عمية..
وأنا قوهلم :فال َّجيوزَّ َّرفعَّ َّهذه َّالرايات َّأو َّالدعوة َّإليهاَّ
واالنتساب َّهلاَّ ،وال َّحتى َّالقتال َّحتت َّظالهلاَّ ،وهذا َّنصداقََّّ
حديثَّرسولَّاهللَّﷺَّ،قالَّرسولَّاهللَّﷺ" :ن َّقاتلَّحتتَّرايةَّ
عميةَّيدعوَّاىلَّعصبيةَّأوَّيغضبَّلعصبيةَّفقتلتهَّجاهلية"َّرواهَّ
اب َّناجةَّونسلمَّ!!!.
اجلواب:

َّ-1قلناَّإنََّّهذهَّالراياتَّهيَّراياتَّحربيةَّ،وجيوزَّرفعَّأيَّرايةَّ
َّشكلَّبالرشوطَّالرشعيةَّ،فقولكمَّباطلََّّ،وقولََّّعىلَّ
ٍَّ
لونَّأو
بأيَّ ٍَّ
اهللَّبغريَّعلم.
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َّ -2وأناَّقوهلم :إنهَّال َّجيوزَّالقتالَّحتتَّهذهَّالراياتَّوهيَّ
راياتََّّجاهلية!!ويستدلونَّبحديثَّالرايةَّالعميةَّ،فهمَّكامَّتقدَّمَّ
اليفرقونَّبنيَّالرايةَّاحلسيةَّواملعنوية.
وبناءََّّعىلَّكالنهمَّتكون ّ
َّكلَّراياتَّاملجاهدي

َّراياتَّجاهليةَّ،

والجيوزَّالقتالَّحتتهاَّ،إالَّ َّرايةَّتنظيمَّالقاعدةَّوداعشَّألهناَّرايةَّ
العقابَّ،فتأنلواَّياَّأويلَّاألبصارَّأي َّيذهبَّاجلهلَّبصاحبه.
َّ -3ثم َّهل َّالعِّبة َّيف َّالقتال َّالراية َّأم َّاملنهج؟! َّفهؤالءَّ
الدواعشَّيرفعونَّرايةَّالعقابَّالسوداءَّ،وحتكمونَّعليهمَّأنتمَّ
باالنحراف َّوالضاللَّ ،فكيف َّحتكمون َّعىل َّقتال َّاملجاهدي َّ
باالنحراف َّوالضالل َّبسبب َّراياهتمَّ ،وقد َّبيَّنا َّفيام َّتقدم َّأنََّّ
العِّبةَّباملنهجَّوليسَّبقطعةَّالقامشَّالتيَّتَّرفع.
َّ -4وملاَّذكرواَّاحلديثَّذيلوهَّبتخرجيهَّفقدنواَّاب َّناجةَّعىلَّ
نسلم!!وطالبَّ َّالعلم َّاملبتدىء َّيعرف َّأنَّ َّكتاب َّنسلم َّنقدمََّّ
عىلَّكتابَّاب َّناجة.
ثم َّبعد َّذلك َّذيلوا َّنرشهتم َّاملظلمة َّباسم"حزب َّالتحريرَّ
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واليةَّسورية"َّ،فهمَّأقانواَّخالفتهمَّعىلَّالورقَّويفَّأذهاهنمَّ
وقسمواَّالدولَّإىلَّواليات!!.

سابع اا :العمل بفضائل األعَمل ..
ملاَّذكرناَّبطالنَّحديثَّالكتابةَّيفَّالرايةَّقالَّبعضهمَّ" :حتىَّ
ولو َّكان َّضعيفاَّ...وعىل َّقاعدة َّن َّيرى َّالعمل َّباحلديثَّ
الضعيفَّيفَّالفضائلَّفيكونَّعندهَّسنة".
اجلواب :هذاَّن َّاخللطَّواجلهلَّيفَّالعلمَّواخلبط َّفيهَّخبطَّ
عشواءَّ،فمسألةَّفضائلَّاألعاملَّاشرتطَّالعلامءَّفيهاَّرشوطاَّ :أنَّ
اليكونَّاحلديثََّّالواردَّيفَّالفضائلَّشديدََّّالضعفَّوإنامَّضعفهَّ
حمتملَّ ،وأن َّيكون َّأصل َّالعمل َّقد َّثبت َّباألدلة َّالصحيحةَّ،

فمثالَّ َّصالةَّ َّالضحىَّثبتتَّباألحاديثَّالصحيحةَّ،فإذاَّجاءناَّ
حديثََّّضعيفَّيبنيََّّفضلََّّهذهَّالصالةَّنأخذََّّبهَّ،ألنَّهَّاليؤصلَّ
َّعملَّقدَّثبتَّباألدلةَّالصحيحة.
َّحيضناَّعىل ٍَّ
جديدَّ،وإنام ُّ َّ
ٍَّ
لعملَّ
ٍَّ
ونسألةَّالرايةَّأجنبيةَّع َّكلَّ َّهذاَّ،فهي َّيفَّاألحكام َّوليستَّ
يفَّالفضائلَّ،ولوَّكانتَّيفَّالفضائلَّفاحلديثََّّفيهاَّباطلََّّننكر.
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وهذاَّالكالمَّيذكرينَّبقصة َّحدثتَّنعيَّشخصياَّ َّقديامَّ َّن َّ
ٍَّ
أكثرَّن َّعرشي َّسنةَّ،حيثَّكناَّيفَّتلبيةَّدعوةَّلبعضَّإخوانناَّيفَّ
فدخلتَِّملسهَّوإذَّبرجل َّكبري َّالس َّ
ٍَّ
خميمَّالرينوكَّيفَّدنشقَّ،
أقربَّإىلَّالعوامَّيتحدثََّّويعظََّّ،فأوردَّحديثاَّينسبهَّللنبيَّﷺ:

َّبحجرَّلنفعهَّاهللَّبه"!!.
ٍَّ
"َّلوَّأحس ََّّأحدَّكمَّظنه
فقلتَّ َّله :هذاَّحديث َّنوضوعََّّ،وذكرتَّلهَّكالمَّأهلَّالعلمَّ
وننهَّكالمَّاب َّالقيم" :هوَّن َّكالمَّع َّّبادَّاألصنامَّالذي َّحيسنونَّ
ظنهمَّباألحجار".
فقالَّيل :ولكنهَّيؤخذَّبهَّيفَّفضائلَّاألعامل!!!َّفقلتَّله :هذاَّ
كفرََّّورشكََّّ،ونتىَّكانَّذلكَّن َّفضائلَّاألعامل؟!.

ثامن اا :علم الستقَلل يذيب الفوارق العقدية بْي الشعب ..
وأنا قوهلم :إنَّ َّرفعَّعلمَّاالستقاللَّيذيبَّ َّالفوارقَّالعقديةَّ
بني َّالشعبَّ ،فيكون َّالوالء َّوالِّباء َّألجل َّالوط َّوالشعبَّ
نسلمهَّوكافرهَّ،وقدَّقالَّتعاىل :ﱡ ﲷﲸﲹﲺ

ﲻﲼﲽﲾﲿﱠ [القلمَّ.]36َّ،35 :
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اجلواب:

َّ -1الوالءَّوالِّباء َّأنرَّ َّقلبيَّينعكسَّعىلَّاجلوارحَّ،واملسلمَّ
احلقَّحيققَّوالءهَّللمؤنننيَّوبراءهَّن َّالكافري َّن َّغريَّنظرَّإىلَّ
ُّ َّ
الراياتَّوالشعاراتَّالتيَّترتفعَّهناَّوهناك.
َّ -2مل َّتك َّالدولة َّاإلسالنية َّعىل َّندى َّالتاريخ َّخالصةَّ
للمسلمنيَّ ،فهناك َّغري َّاملسلمني َّن َّاليهود َّوالنصارى َّالذي َّ
يعيشونَّيفَّظلََّّالدولةَّاإلسالنيةَّ،وخيضعونَّألحكامَّاإلسالمَّ
التيَّتعرفَّبأحكامَّالذنةَّ،ونعَّتطورَّالراياتَّأصبحتَّاأللوانَّ
بالنسبة َّللدولة َّاإلسالنية َّمتثل َّشعارا َّكاللون َّاألسود َّعندَّ
العباسينيَّ ،واألصفر َّعند َّاأليوبيني َّوأصبحت َّهذه َّاألعالمَّ
ترفعَّعىلَّإداراتَّالدولةَّوقالعهاَّ،وملَّخيطرَّيفَّباهلمَّأنَّجيعلواَّ
يدلَّعىلَّالتاميزَّالعقدي.
يفَّهذهَّالراياتَّفرقاناََّّ ُّ َّ
وهؤالءَّيظنون َّأنَّ َّكلمةَّالتوحيد َّكانتَّكلمةَّ َّالزنةَّ َّجلميعَّ
الراياتَّاإلسالنية؛ َّفكانتَّفرقاناَّ َّيفَّالوالءَّوالِّباءَّ،وقدَّتبنيَّ
لناَّبطالنَّذلك.
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بلَّكلَّناَّفيهَّ
ُّ َّ
َّ -3ثمَّإن َّالعلم َّليسَّدستوراَّ َّناطقاَّ َّأوَّنكتوباََّّ،
رنز َّيعِّب َّع َّحقائق َّبحسب َّالواضعني َّهلذا َّالعلمَّ ،فاللونَّ
األسودَّيرنزَّعندَّقومَّإىلَّرايةَّالنبيَّﷺَّأوَّإىلَّالدولةَّالعباسيةَّ،

وعندَّآخري َّهوَّرنزَّع َّعصورَّالتخلفَّ،وقدَّيقصدَّبذلكَّ
العصورَّاإلسالنيةَّ،وبناءَّعىلَّذلكَّفاللونَّاألسودَّعندَّأناسَّ
يعِّبَّع َّاإليامنَّوعندَّآخري َّعبارةَّع َّالكفران.
َّ-4ثمَّإنََّّالعِّبةَّهيَّباملنهجَّالذيَّتسـريَّعليهَّالدولةَّوليسَّيفَّ
يدل َّعىلَّانحرافَّننهجيَّن َّ
العلمَّ،إالَّإذاَّ كانَّيفَّالعلمَّ نا ُّ َّ
شارةَّكفريةَّأوَّبدعيةَّ.
والشعبَّ َّالسوريَّالثائرَّملاَّرفعَّعلمَّ َّاالستقاللَّ،ملَّيك َّيفَّ
أذهاهنمَّكلَّهذهَّالفلسفةَّ،وملَّخيطرَّيفَّباهلمَّحلظةَّواحدةَّأنََّّهذاَّ
علمَّوضعتهَّفرنسا َّكامَّيزعمَّاملخالفونَّ،بلَّالذيَّيفَّباهلم َّأنََّّ
هذاَّالعلمَّقدَّتبناهَّالسوريونَّوقتَّاالستقاللَّ،فهوَّاستقاللَّ
ع َّاالستعامرَّالفرنسَّواستقاللَّع َّالنظامَّاملجرمَّ،فكانَّرفعَّهَّ
عفوياََّّ،وملَّيك َّباجتامعَّن َّأهلَّاحللََّّوالعقدَّ.
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وقدَّتتابعَّاملجاهدونَّعىلَّرفعَّهذاَّالعلمَّوملَّيرفضهَّإالَّأهلَّ
الغلوَّن َّتنظيمَّالقاعدةَّوأخواهتا.
ثمَّإنََّّاألعالمَّاآلنَّأصبحتَّعالنةَّعىلَّالدولَّ،وملاَّتقامَّدولةََّّ
احلق َّيف َّسورياَّ ،فال َّنانع َّعند َّذلك َّأن َّيتفقوا َّعىل َّأي َّعلمَّ
يرفعونهَّ ،فليس َّاألنر َّفيه َّتوقيفَّ َّونصَّ َّوإنام َّهو َّأنر َّخيضعَّ
الختيارَّالناس.
ولك َّأنَّنشغلََّّاألنةَّهبذهَّالقضيةَّثمَّنفاصلَّونوايلَّونعاديَّ
فيهاَّ،فهذاَّهوَّالتفريقَّاحلقيقيَّلألنة.

تاسع اا :علم الستقَلل هو ثمرة لتفاقية سايكس -بيكو ..
وأنا قوهلم :إنَّ َّعلمَّ َّاالستقاللَّهوَّثمرةَّ َّالتفاقيةَّسايكسَّ-
بيكوَّ،ورفعهَّهوَّرضاَّهبذهَّاالتفاقية!!!.
خدنت َّهذه َّالكلمة َّيف َّغريَّ
اجلواب :يا َّهلل َّالعجب َّكم َّاستَّ َِّ
َّكثري َّن َّ
عندَّكثري َّن َّالغالةَّلرد ٍَّ
ٍَّ
حملَّهاَّ،حتىَّأصبحت َّقاعدةَّ
األنورَّالتيَّتتعلقَّبجلبَّاملصالحَّودرءَّاملفاسدَّ.
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فإذا َّقلت :سوريا َّال َّحيكمها َّإال َّالسوريونَّ ،قالوا :هذهَّ
سايكسَّبيكو!!.
أنَّاَّأنَّيأتيكَّشذَّاذَّ َّاألفاقَّمم َّانحرفَّع َّاملنهجَّاحلقَّ َّن َّ
بالدَّالعربَّوالعجمَّ،ويتسلطونَّعىلَّرقابَّالسورينيَّبالغلبة؛َّ
فهذاَّعندهمَّن َّصميمَّالرشعَّوحقيقةَّالشورىَّالتيَّأتتَّهباَّ
الرشيعةَّ،وهوَّإحياءَّملفهومَّاملهاجري َّواألنصار!!!.
نعم َّإن َّاتفاقية َّ"سايكس َّبيكو" َّكانت َّجريمة َّغدر َّيف َّحقََّّ
املسلمنيَّوالعربَّننهمَّخاصةَّوسعىَّأذناهبمَّلتثبيتهاَّيفَّالواقعَّ،

وجيبَّعىلَّاجلميعَّالسعيَّإلزالةَّآثارَّهذهَّاجلريمةَّاملنكرةََّّ.
والينفك َّعنهَّأحدََّّ
ُّ َّ
والتعانل َّنعَّآثارَّهذهَّاجلريمةَّالَّبدَّ َّننهَّ،
شاءََّّأمَّأبىَّ.
وجيبَّالتفريقَّبنيَّالتعانلَّنعَّالواقعَّوالرضاَّبه.
دولة َّحدودَّهاَّوجوازاهتَّاَّوعَّملتَّهاَّوعَّلَّمَّهاَّ،
لقدَّأصبح َّلكلَّ َّ ٍَّ
فإذاَّقلناَّإنََّّرفعَّهذهَّاألعالمَّرىضَّبسايكسَّبيكوَّ،يقالَّأيضاَّ:
كذلك َّالتعانل َّباجلوازات َّوالنقود َّوالعَّمَّالت َّهو َّرىضَّ
بسايكسَّبيكو؟!.
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فهلَّيستطيعََّّهؤالءَّأنَّيمزقواَّجوازاهتمَّوعمالهتم؟!َّونح َّ
وجدنا َّبعض َّاحلمقى َّالذي َّيمزقون َّجوازات َّبالدهم َّألهناَّ
تابعةَّللطاغوتَّيفَّزعمهم!!َّفامَّباهلمَّملَّيمزقواَّالعمالتَّالتيَّ
نعهم؟! َّفإنَّ َّعليهاَّصورَّالطواغيتَّكامَّيزعمونَّ،فإنَّنزَّقوهاَّ
جلاؤواَّإىلَّالدوالرَّالذيَّعليهَّالطاغوتَّواشنط !!.
وسوريا َّإن َّقانت َّالدولة َّفيهاَّ ،فليست َّهي َّدولة َّاخلالفةَّ،

وناَّخيتص َّهباَّ،والَّ
ُّ َّ
وستبقىَّدولةَّ َّقطريةَّ َّهلاَّعَّلَّمَّهاَّوحدودهاَّ
يمك َّأنَّتنفكََّّع َّذلك.

عارش اا :ملاذا أنتم ضد راية النبي ﷺ ؟!
وأناَّقوهلم :ملاذا َّأنتم َّضدَّ َّراية َّالنبيَّﷺ َّ؟!وبنفس َّالوقتَّ
تروجون َّلعلم َّاالستقالل َّالعلامينَّ ،وهذا َّمما َّجيعل َّالريبة َّفيامَّ
تقولونهَّوتدعونَّإليه!!.
اجلواب :يقال َّلكم :أثبتوا َّأوالَّ َّأنَّ َّهذه َّهي َّرايةَّ َّالنبي َّﷺَّ
ودونَّذلكَّخَّرَّطََّّالقَّتادَّ!!َّ.
راية َّنكتوبَّ َّفيها َّكلمة َّالتوحيدَّ ،ولك َّ
ثم َّنح َّلسنا َّضدَّ َّ ٍَّ
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نح َّضدَّ َّالكذبَّعىلَّالتاريخَّوالرشعَّ،وضدَّ َّاخرتاعَّرايةَّناَّ
أنزلَّاهللَّهباَّن َّسلطانَّ،ثمَّعَّقدََّّالوالءَّوالِّباءَّعليهاَّ.
وهذاَّهوَّشأنَّأهلَّالبدعَّ،أهنمَّخيرتعونَّبدعةََّّثمَّيوالونَّويعادونَّ
عليهاَّ،وكامَّقالَّشيخَّاإلسالم" :والبدعةَّنقرونةَّبالفرقة"َّ.
ٍ
واألعالم َّوالرايات َّال َّتوصف َّباعتقاد َّعلامين َّأو َّإسالنيَّ،
وإنامَّاالعتقادَّوصفَّحلانلَّالرايةَّ،بلَّقدَّيرفعَّاخلوارجَّرايةَّ
نكتوبَّعليهاَّكلمةَّالتوحيدَّوهمَّننحرفونَّضالونَّ.
وبعدَّسنواتَّن َّالثورةَّ،فإن َّالعلم َّاملرشحَّأنَّيكونَّجانعاَّ
للسورينيَّإنامَّهوَّعلمَّاالستقاللَّ،وقدَّرفعتهَّكِّبىَّالفصائلَّ
اإلسالنيةَّ ،مما َّأزعج َّالغالة َّوعىل َّرأسهم َّحزب َّالتحريرَّ
وتنظيمَّالقاعدةَّوالدواعشَّ.
وملا َّحتدثتَّ َّع َّالراية َّيف َّلقاء َّتلفزيوينَّ ،جاء َّاهلجوم َّن َّ
التحريرينيَّ،فاهتمواَّالنياتَّ،وملَّير َُّّدواَّالردَّ َّالعلميَّعىلَّنابيناهَّ
يفَّهذهَّالرسالةَّبلَّذهبواَّبعيداَّيفَّاالهتامَّفقالوا" :ل َّنتوقفَّ
كثريا َّعند َّراية َّالعقاب َّراية َّرسول َّاهلل َّﷺ َّالتي َّرفعها َّأهلَّ
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َّوضحناَّحكمها َِّنراراَّ
الشام َّرنزا َّملرشوعهم َّاإلسالنيَّ ،فقد ّ
ّناَّنتساءلَّناَّهوَّالِّس َّوراءَّوقوفكمَّ
ويفَّأكثرَّن َّنقام!!َّ،ولكن
ّ
ٍ
يفَّوجهَّراية َّهيَّرنز َّنرشوعَّاإلسالمَّالعظيمَّالذيَّينبثقَّن َّ
عقيدةَّاألنةَّ،والذيَّيضحيَّاملجاهدونَّاملخلصونَّبأرواحهمَّ
َّأجلَّإجيادهَّيفَّواقعَّاحلياة؟َّ.وناَّهوَّالِّس َّوراءَّتروجيكمَّ
ن
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
َّنقيتةَّ
َّوتفرقة
َّلوطنيةَّعفنة
لعل ٍمَّصنعهَّحمتلَّفرنسَّليكونَّرنزا
نذنونةَّ ،ونا َّزال َّالغرب َّوأدواته َّووسائل َّإعالنه َّيروجونَّ
سوقونَّله"!!!.
وي ّ
وقدَّبيَّناَّغلطَّ َّن َّينسبَّهذاَّالعلمَّإىلَّالفرنسيني!!َّبلَّهوَّ
علم َّصنعهَّالسوريونَّعامَّ1932مَّ،ورفعوهَّحنيَّاالستقاللَّ،

ورفعهَّالثوارَّتعبرياَّع َّاالستقاللَّع َّالنظامَّاملجرم.

حادي عرش :ارفعوا راية نبيكم!!
أنا قولكم :أهياَّاملسلمون :إنَّ َّعليكمَّيفَّحتركاتكمَّأنَّترفعواَّ
هذهَّالرايةَّدونَّأنَّختشواَّيفَّاهللَّلونةَّالئمَّ،والَّتتأثرواَّباملزاعمَّ
التي َّينرشها َّاملض ّللون َّبينكم َّبالقول َّإنَّ َّهذه َّالراية َّترنز َّإىلَّ
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َّتستفز َّالغرب َّالكافر! َّفلتستفزهم َّوتقصمَّ
َُّّ
اخلالفةَّ ،وإنَّ َّهذه
ظهرهمَّ ،فقد َّبلغ َّن َّحرهبم َّلإلسالمَّواملسلمني َّاملبلغ َّالذيَّ
خملصَّ ...إنَّ َّاألصل َّهو َّأن َّنميتَّ
ٍَّ
صادق َّ
ٍ َّ
يستفز َّكلَّ َّنسل ٍَّم َّ
الكفارَّاملستعمري َّبغيظهمَّالَّأنَّنقبلَّاستفزازهمَّلناَّ ،ناهيكَّ
ع َّعدواهنمَّعليناَّ،ثمَّنخشىَّنح َّأنَّنستفزهم!َّبلَّإنَّاحلقَّ
أنَّنرد َّعليهمَّالصاع َّصاعنيَّ،وأنَّنقولَّهلمَّبالفمَّاملآلنَّﱡ ﲣﲤ

ﲥﲦﲧ ﱠَّ[آلَّعمرانَّ.َّ]119 :
اجلواب:

يقدرَّعليهَّكل َّشخصَّ،وهوَّ
ُّ َّ
َّ -1هذاَّخطابَّ َّمحاسَّ َّعاطفي َّ
خطابََّّن َّملَّيفقهَّالرشعَّ،وملَّيقرأَّالواقعَّقراءةََّّصحيحةَّ.
َّيستفزواَّ
َُّّ
وهل َّيطلب َّن َّاملسلمني َّنع َّضعفهم َّوذهلمَّ ،أن
َّبواجب َّوالَّ
ٍ َّ
َّخارسة َّعىل َّأنر َّليس
ٍَّ
العامل َّويدخلوا َّيف َّنعارك
نستحبَّ،بلَّهوَّن َّحمدثاتَّاألنورَّوبدعها.
ٍ َّ
ونرصةََّّاأل َّّنةَّالتكونَّبإرسالَّالكالمَّن َّغريَّقيدَّ،وإنامَّتكونَّ
بفعل َّاملرشوع َّقدر َّاالستطاعةَّ ،نع َّنراعاة َّاملصالح َّواملفاسدَّ
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والسن َّالربانيةَّ.
ثم َّإنَّ َّن َّالعجيب َّأن َّيقولَّ َّهذا َّالكالم َّحزبََّّ ،ليس َّن َّ
ننهجهَّالقتالََّّوالَّاجلهادَّ،إالَّالقتالَّبالكالمَّوحسب!!.
والناسَّ َّيف َّتغيري َّالواقع َّطرفان َّووسطَّ ،طرفَّ َّيريد َّتغيريَّ
الواقع َّدون َّالنظر َّإىلَّسن َّالتغيريَّ ،وطرفَّ َّيستصعب َّالتغيريَّ
فيفرََّّن َّالزحفَّ،وكالمهاَّنذنوم.
الرش َّقدر َّاالستطاعةَّ،
والوسطَّ َّأن َّيَّستجلبَّ َّاخلريَّ َّويدفعَّ َّ ُّ َّ

وبالتدرجَّاخلاضعَّللسن َّالرشعيةَّوالكونية.
َّبمحضَّالرسالةَّوأنَّهَّرسولََّّنؤيدََّّ
َِّ
َّالنبيَّﷺَّاليتحرك
ََّّ-2كان ُّ َّ
ن َّاهلل َّوحسبَّ ،بل َّكان َّيراعي َّالسن َّالكونية َّوسن َّالتغيريَّ
والتدرجَّ ،وملا َّكان َّالواقع َّليس َّنالئام َّلقتال َّقريش َّسعى َّإىلَّ
نهادنتهاَّ ،وقد َّكان َّيف َّبعض َّبنود َّالصلح َّضَّيمَّ َّللمسلمنيَّ ،وملَّ
َّجلَّالصحابةَّيفَّالبدايةَّثمَّاستسلمواَّألنرَّاهللَّورسوله.
يرضَّبه ُّ َّ
الرحي ِم»َّ.فقالَّ
الر َْح ِن َّ
قالَّالنبيَّﷺَّللكاتب« :اكتُب بس ِم اهللِ َّ
ِ
باسمكََّّ
سهيل :أناَّالرمح ََّّ،فواهللَِّناَّندريَّناَّهوَّ،ولك َّاكتب:
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اللهم َّكامَّكنت َّتكتبََّّ،فقالَّاملسلمون :واهللَِّالَّنكتبهاَّإالَّبس ِمَّ
ِ
الله َّم»َّ،ثمَّ
باسم َك ُ
اهللَِّالرمح َّالرحيمَّ،فقالَّالنبي َّﷺ« :ا ْكت ْ
ُب ْ
رس ُ
ول اهللِ»َّ،فقالَّسهيل:
ُب :هذا ما قاىض َع َل ْي ِه ُ َ
قال« :ا ْكت ْ
حم َّمدٌ ُ
فواهللَِّلوَّكناَّنعلم َّأنكَّرسول َّاهللَِّ،ناَّصددناك َّع َّالبيتَّ،والَّ
قاتلناكَّ،ولك َّاكتب :حممدَّب َّعبدَّاهللَّ،فقالَّالنبي َّﷺِّ « :إين
َر ُس ُ
حم َّمدُ ْب ُن َع ْب ِد اهلل».
ُبَ ُ :
ول اهللِ ْ
وإن ك ََّذ ْبت ُُموين ،ا ْكت ْ
قال َّعمر َّب َّاخلطاب :واهللِ َّنا َّشككت َّننذ َّأسلمت َّإالَّ
يونئذَّ.فأتيت َّالنبي َّﷺَّ،فقلت :ياَّرسول َّاهلل؛َّألست َّنبي َّاهللَّ
َّوعدوناَّعىلَّالباطلَّ؟َّ
حقاَّ؟َّقال« :بىل»َّ،قلتَّ :ألسناَّعىلَّاحلق
ُّ
قال« :بىل»َّ،فقلتَّ :عالم َّنعطيَّالدنية َّيف َّدينناَّإذاََّّ،ونر ِجَّع َّوملاَّ
حيكم َّاهلل َّبيننا َّوبني َّأعدائنا َّ؟ َّفقالِّ « :إين َر ُس ُ
ول اهللَِ ،و ُه َو
ت أع ِص ِ
ن ِ ِ
يه».
َاِصيَ ،و َل ْس ُ ْ
وقدَّذكرَّاب َّالقيمَّن َّالفوائدَّن َّهذهَّالقصة َّيف«زادَّاملعاد»َّ
(َّ )272/3فقال" :وننها :أنَّ َّنصاحلة َّاملرشكنيَّببعضَّناَّفيهَّ
ضيمَّعىلَّاملسلمنيَّجائزةَّللمصلحةَّالراجحةَّ،ودفعَّناَّهوَّرشَّ
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ِ
ِ
َّباحتاملَّأدنامها".
َّاملفسدتني
ننهَّ،ففيهَّدفعَّأعىل
ثمَّبعدَّذلكَّيأيتَّشبابَّيريدونَّأنَّجياهبواَّالعاملَّن َّأجلَّقطعةَّ
قامشَّحمدثةَّنصطنعةَّ،فإذاَّكانَّالنبيَّﷺَّتنازلَّع َّذلكَّن َّأجلَّ
جلبَّنصلحةَّودفعَّنفسدةَّ،فهلَّن َّاحلكمةَّأنَّنفعلََّّناَّهوَّدونَّ
ذلك؟!َّمماَّقدَّيرتتبَّعليهَّنفاسدَّن َّغريَّجلبَّنصلحةَّتذكر.
َّ -3هذا َّالطريقة َّيف َّالتفكري َّهي َّالتي َّجلبت َّعىل َّاملسلمنيَّ
الرشورَّ،حيثَّرفعَّتنظيمَّ َّالقاعدةَّرايةَّ َّاحلربَّعىلَّالعاملَّكلَّهَّ،

ليسَّعىلَّالعاملَّالكفريَّبلَّعىلَّالعاملَّاإلسالنيَّأيضا.
قال شيخ اإلسَلمَّيفَّ«الصارمَّاملسلول»َّص(َّ" :)358ملاَّكانَّ
النبيَّﷺ َّبمكةَّنستضعفا َّهوَّوأصحابهَّعاجزي َّع

َّاجلهادَّ،

أنرهمَّاهللَّبكفََّّأيدهيمَّوالصِّبَّعىلَّأذىَّاملرشكنيَّ،فلامَّهاجرواَّ
إىل َّاملدينةَّ ،وصار َّله َّدار َّعزة َّونَّنعة َّأنرهم َّباجلهادَّ ،وبالكفََّّ
عم

َّساملهمَّوكفََّّيدهَّعنهمَّ...َّ،فحيثَّناَّكانَّللمنافقَّظهورََّّ،

وختافَّن َّإقانةَّاحلدََّّعليهَّفتنةَّأكِّبَّن َّبقائهَّ،عملناَّبآيةَّﱡﱧ

ﱨ ﱠ [األحزابَّ َّ ،]48 :كام َّأنه َّحيث َّعجزنا َّع َّجهادَّ

الدرايـــة في أحكام الراية

149

الكفارَّ ،عملنا َّبآية َّالكفَّ َّعنهم َّوالصفحَّ ،وحيث َّنا َّحصلَّ
القوة َّوالعز َّخوطبنا َّبقوله :ﱡﱃ ﱄ ﱅ ﱠ

[التوبة."]73 :
وقالَّأيضاَّيفَّ«الصارمَّاملسلول»َّص(" :)221وصارتَّتلكَّ
اآليات(أيَّاآلياتَّالتيَّتأنرَّبالصِّبَّوكفَّاأليدي)َّ،يف َّحقَّ
ٍ
ضعف َّال َّيمكنه َّنرص َّاهلل َّورسوله َّبيده َّوالَّ
كل َّنؤن ٍ َّنست
بلسانهَّ،فينترصَّبامَّيقدرَّعليهَّن َّالقلبَّونحوهَّ،وصارتَّآيةَّ
الصغارَّعىلَّاملعاهدي َّيفَّحق َّكلَّنؤن َّقويَّ،يقدرَّعىلَّنرصَّ
ٍ
َّاملؤنننيَّبأرض َّهوَّ
اهللَّورسولهَّبيدهَّأوَّلسانهَّ...فم َّكانَّن
فيها َّنستضعفَّ ،أو َّيف َّوقت َّهو َّفيه َّنستضعفَّ ،فليعمل َّبآيةَّ
الصِّب َّوالصفح َّوالعفو َّعمَّ َّيؤذي َّاهلل َّورسولهَّ ،ن َّالذي َّ
أوتواَّالكتابَّواملرشكنيَّ،وأنَّاَّأهلََّّالقوةَّفإنامَّيعملونَّبآيةَّقتالَّ
أئمة َّالكفر َّالذي َّيطعنون َّيف َّالدي َّ ،وبآية َّقتال َّالذي َّأوتواَّ
الكتابَّ،حتىَّيعطواَّاجلزيةَّع ٍ
َّيدَّوهوَّصاغرون".
َّ -4الواقعَّيفَّالعاملَّاإلسالنيَّعانةَّ،ويفَّبالدَّالشامَّخاصةََّّ،

َّ150

ُ
ُ
َّالمطلبِّالرابعِّ:كشـــف الشـــبهات

حيتاجَّإىلَّتغيريَّ،واليكونَّذلكَّإالَّبالتأصيلَّالعلميَّالرشعيَّ
لكافةَّالقضاياَّاملطروحةَّ،ثمَّدعوةَّالناسَّإىلَّااللتزامَّباإلسالمَّ
عقيدةَّ َّورشيعةَّ َّوسلوكاََّّ،باحلكمةَّواملوعظة َّاحلسنةَّوباملجادلةَّ
بالتيَّهيَّأحس َّ،فالبدَّن َّالصِّبَّواملصابرةَّنعَّالتقوىَّهللَّعزَّ
وجلَّكامَّقالَّتعاىل :ﱡ ﲹﲺﲻﲼ ﲽ
ﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃ ﱠ[آلَّعمرانَّ]200 :

وقال َّأيضا :ﱡ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﱠ

[الرعد.]11 :
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الخاتمـة :
بعدَّهذهَّاجلولةَّالعلميةَّاحلديثيةَّالفقهيةَّالتارخييةَّفيامَّيتعلقَّ
بالرايات َّواأللوية َّواألعالم َّأختم َّهذا َّالبحث َّبخالصة َّناَّ
تقدمَّتكفيَّللمطلعَّالِّسيعَّ :
َّ -1ملَّيثبتَّوالَّحديثَّ َّواحدَّ َّيفَّالكتابةَّيفَّرايةَّالنبيَّﷺَّ،

فك َُّّلهاَّإناَّباطلََّّننكرََّّ،أوَّكذبََّّنوضوعََّّ.
َّ -2ملَّيثبتَّيفَّلونَّالراياتَّالنبويةَّوالصحابيةَّإالَّاألسودَّ
واألبيضَّوغريهاَّليسَّبثابتَّ.
َّ -3أنا َّشكل َّالراية َّالنبوية َّفقد َّثبت َّع َّالِّباء َّب َّعازبَّ
ِ
ِ
ريضَّاهللَّعنهَّملاَّسئلَّع َّراية َّرسول َّاهللَِّﷺ َّناَّكانت؟َّقالَّ:

َت َس ْو َد َاء ُم َر َّب َع اة ِم ْن ن َِم َر ٍة"َّ.
"كَان ْ

فكلَّ
َّ -4وملَّيثبتَّيفَّاسمَّرايةَّالنبيَّﷺ َّأنهَّكان"العقاب" َّ ُّ َّ
األحاديثَّواآلثارَّضعيفةَّ،ولك َّبمجموعهاَّيمك َّأنَّيقالَّأنَّ

َّ152

َّالخاتمـــة

هلذاَّاالسمَّأصلَّ،وهذاَّاالسمَّكانَّاسامََّّلرايةَّقريشَّن َّقبل.
َّ -5واختاذ َّالرايات َّواأللوية َّيف َّاحلروب َّوالغزوات َّسنةَّ
نبويةََّّ،وعادة َّصحابية َّأثريةََّّ،وقدَّنص َّاملحدثونَّوالفقهاءَّعىلَّ
استحبابَّاختاذَّالراياتَّواأللوية.
َّ -6وهذهَّاأللويةَّوالراياتَّملَّتك َّترفعَّيفَّزن َّالنبيَّﷺَّ
واخللفاءَّالراشدي َّعىلَّدورَّاحلكمَّوالقضاءَّونراكزَّالدولةَّ،إنامَّ
كانتَّترفعَّوتعقدَّيفَّاحلروبَّوالغزواتَّوحسب.
َّ -7حيرم َّأن َّيكون َّيف َّالراية َّصور َّن َّذوات َّاألرواح َّن َّ
البرشَّواحليوانَّ،وناَّكان َِّشعاراَّلكفرَّكصليبَّوغريه.
َّ -8وهذهَّالراياتَّواأللويةَّهلاَّفوائدهاَّوننافعهاَّ،ون َّذلكَّ
أنَّجيتمعَّالناسَّإليهاَّفيقاتلونَّحتتهاَّوحيرصونَّعىلَّأنَّتبقىَّ
نرفوعةَّعالنةَّعىلَّاالستمرارَّيفَّالقتال.
َّ-9وكانَّرسولَّاهللَّﷺَّجيعلَّلكلََّّقومَّرايةَّجيتمعونَّعليهاَّ
ويقاتلونَّيفَّظلهاَّ،فكانَّللمهاجري َّرايةَّولألنصارَّرايةَّ.
َّ -10والرايةَّ َّواليةََّّ،وأنرهاَّلإلنامَّوليسَّلألفرادَّ،فقدَّكانَّ
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النبيَّﷺَّهوَّالذيَّيعقدَّالراياتَّويعطيهاَّمل َّيريدَّ.
َّ-11وليسَّالعِّبةَّبلونَّالرايةَّأوَّشكلهاَّأوَّناَّكتبَّفيهاَّ،وإنامَّ
العِّبةَّبمقصدهاَّوغايتهاَّوبمنهجَّن َّحيملهاَّ،فإنَّكانتَّرفعتَّ
َّلباطلَّفهيَّرايةَّباطلَّ،وقدَّبنيََّّ
ٍَّ
حلقَّفهيَّرايةَّحقَّ،وإنَّرَّفعت
ٍّ
الرسولََّّﷺَّحقيقةَّالراياتَّبأحس َّاأللفاظَّوأتمَّاملعاين.
َّ -12والرايات َّواأللوية َّقديمة َّنع َّاإلنسان َّكام َّيقولهَّ
املؤرخونَّ ،وكانت َّالقبائل َّتستعمل َّالرايات َّيف َّاحلروبَّ
وحيملهاَّقائدهاَّاحلريبََّّ.
ِ
اهتمَّالعربَّبالراياتَّننذَّالقدمَّ،وبلغتَّأمهيةَّالرايةَّ
َّ -13
َّاإلسالمَّأنَّقيصَّب َّكالبَّزعيمَّقريشَّاستحدثَّننصباَّ
قبل
ّ
يشبه َّإىل َّحد َّكبري َّنا َّيسمى َّاآلن َّوزير َّالدفاعَّ ،وضم َّ
نسؤولياتهَّاالحتفاظَّباللواءَّ،فإذاَّأخرجهَّ،التفَّحولهَّالرجالَّ
نستعدي َّللقتال.
َّ-14اختلفَّيفَّأولَّرايةَّعقدتَّيفَّاإلسالمَّ،فمنهمَّن

َّقال:

إن َّأول َّرايةَّعقدهاَّرسولَّاهللَّﷺ َّراية َّعبيدةَّب َّاحلارثَّب َّ

َّالخاتمـــة

َّ154

عبدَّاملطلبَّاب َّعبدَّننافَّ،حنيَّبعثهَّإىلَّبط َّرابغَّ،وهذاَّقولَّ
اب َّإسحاقَّ،وقالَّآخرون :أولَّلواءَّعقدهَّعليهَّالسالمَّلواءَّ
محزةَّب َّعبدَّاملطلبَّحنيَّبعثهَّيعرتضَّعرياَّلقريش.
َّ -15نا َّإن َّانقضت َّاخلالفة َّالراشدة َّوبدأ َّعرص َّاألنوينيَّ
حتىَّصارتَّالراياتَّتتجهَّإىلَّالشعارَّفكانَّشعارهمَّالبياضَّ،

واختذ َّالعباسيون َّالسوادَّ ،واختذ َّاأليوبيون َّشعار َّالصفرة َّيفَّ
راياهتمَّ،وانتهىَّعلمَّالدولةَّالعثامنيةَّعىلَّناَّهوَّعليهَّاآلنَّيفَّ
الدولةَّالرتكيةَّ.
َّ -16وقد َّنرَّ َّالعلمَّالسوريَّبمراحلَّحتىَّاستقرَّاألنرَّعىلَّ
علمَّاالستقاللَّالذيَّيرفعهَّالثوارَّ.
َّ

َّ
َّ
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