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 ةـالمقدم

َّهللَّنحمدهَّاحلمد ََّّإن َّ َّونستغفره، َّونستعينه َّن َّباهللَّونعوذ َّ،

َّ،َّرشورَّأنفسناَّوسيئاتَّأعاملنا ون َّ،َّلهَّن َّهيدهَّاهللَّفالَّنضل 

أنَّالَّإلهَّإالَّاهللَّوحدهَّالرشيكََّّوأشهد َّ،َّيضللَّفالَّهاديَّله

َّله َّورسول َّعبد ََّّحممدا ََّّأن ََّّوأشهد َّ، َّهه َّوعىلَّآلهََّّصىلَّاهلل ، عليه

َّوسلم َّكثريا ََّّوصحبه َّتسليام َّيومَّ، َّإىل َّبإحسان َّتبعهم ون 

ََّّ:بعدَّاأن َّ،َّالدي 

َّيفَّالشام َّحادا  َّن َّالنوازلَّالتيَّأثارتَّجداال َّورصاعا  َّ،فإن 

تبَّيفَّاملكَّإليناَّسؤاال ََّّه َّج َّوقدَّو َّ،َّنايتعلقَّبالراياتَّواألعالم

َّاإلسالنية َّالشام َّهيئة َّيف َّالعلمي َّالع، َّيقتضيه َّبام لمَّفأجبنا

َّالتي َّاهللَّبم َّيتصدىَّللشأنَّالعامَّالرشعيَّواألنانة َّ،أناطها

ََّّ:وابَّكالتايلفكانَّالسؤالَّواجل

َّ :السؤال َّبعضَّوهوَّأن َّ،َّبنيَّفئاتَّن َّالثوارَّدائر ََّّهناكَّجدل 
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اإلخوةَّالَّيرىَّجوازَّرفعَّعلمَّاالستقاللَّوالَّيشءَّغريَّالرايةَّ

َّ َّعليها َّاملكتوب َّاهلل"السوداء َّرسول َّحممد َّاهلل َّإال َّإله ،َّ"ال

َّحد َّ َّإىل َّعلمََّّووصل َّوضع َّيريدون َّوأناس َّاالفرتاق.

َّاالستقالل ،َّ َّأن َّبعضهم َّاالستقاللَّواقرتح َّعلم يكتبَّعىل

َّكلمتيَّالتوحيد.َّفامَّرأيكم؟.

  :عدوب،َّوالصالةَّوالسالمَّعىلَّرسولَّاهلل،َّاحلمدَّهلل :اجلواب

 

َّالعلمَّ :أولا  َّأهل َّوكالم َّالرشع َّيف َّالوارد َّالراية نصطلح

من »َّملسو هيلع هللا ىلص:ودليلَّذلكَّقولهَّ،َّالغايةَّواهلدفَّن َّالقتال :نعناه

يٍَّة يغضب لعصبة أو  أو  ،يدعو إىل ُعصبةٍ قاتل حتت راية ُعمِّ

ثَّرواهَّنسلم.َّفداللةَّاحلدي «ينرص عصبة َفُقتَِل َفِقْتَلٌة َجاِهلّية

هلدفَّاَّوعليهَّفإن َّ،َّاملقصودَّبالرايةَّالغايةَّن َّالقتالَّواضحةَّأن َّ

نَّفم َّكا،َّن َّالقتالَّهوَّالذيَّحيددَّرشعيةَّهذهَّالرايةَّوصّحتها

وراتَّن َّالرض،َّواملال،َّوالدي ،َّوالعرض،َّالنفسَّقتالهَّحلامية

َّوغايتهَّ َّفرايته َّباحلفاظَّعليها َّاإلسالنية التيَّجاءتَّالرشيعة

َّ:قالَّتعاىل،َّرشعية
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 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  
 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن
َّ،َّ[75َّ:]النساء َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

ومن ُقتل دون دمه ، من ُقتل دون ماله فهو شهيد» :ملسو هيلع هللا ىلصوقولهَّ

ومن ُقتل دون أهله ، شهيدومن قتل دون دينه فهو ، فهو شهيد

َّ .رواهَّالرتنذي«فهو شهيد

َّيفَّاحلروبََّّ:ثانياا َّبنيَّالراياتَّالتيَّكانتَّت رفع َّفرق  هناك

َّ واألعالمَّالتيَّتتخذهاَّالدولَّاليوم؛َّفالراياتَّواألعالمَّ،َّقديام 

َّنستحّبة ة َّنبوي  نة َّس  َّاحلرب َّيف ،َّ َّالرسول َّكان تخذَّيَّملسو هيلع هللا ىلصفقد

َّوحروبه َّغزواته ََّّ،الراياتَّيف َّرايةَّوكانتَّلكل  َّوقوم َّ،قبيلة

َّراية َّولألنصار َّللمهاجري َّراية ََّّ،فكان حيبَّلكلََّّملسو هيلع هللا ىلصوكان

َّلغرٍضَّجليلَّهوَّاجتامعَّ،أحدَّأنَّيقاتلَّحتتَّرايةَّقونهَّومجاعته

َّواحدةَّ َّقبيلة َّن  َّيكونون َّعندنا َّقلوهبم َّواحتاد املقاتلني

فيحرصونَّأنَّتبقىَّرايتهمَّنرفوعةَّ،َّفيكونونَّكاجلسمَّالواحد

َّ .فالَّيأيتَّالعدوَّن َِّقب لهم
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َّعنهاَّ َّوتعِّب  َّهلا َّترنز َّاليوم َّالدول َّالتيَّتتخذها َّاألعالم أنا

َّفهذهَّحمدثةَّملَّتك َّنعروفةَّيفَّالعهودَّالسابقة يهاَّواألصلَّف،

َّ .ناَّملَّتتضم َّإشارةَّأوَّداللةَّعىلَّخمالفةَّرشعي ة،َّاإلباحة

َّع َّرسولَّاهللََّّ:ثالثاا ِرد َّي  َّواحدََّّملسو هيلع هللا ىلصمل َّأوَّشكل  َّواحد لون 

َّ،كانتَّلهَّرايةَّسوداءَّملسو هيلع هللا ىلصبيَّفقدَّثبتَّأنَّالن،َّلراياتَّاحلرب

اَّصفراء،َّوأحيانا َّبيضاء رَّوقدَّعل لَّاحلافظَّاب َّحج،َّوقيلَّأيض 

َّ.ذلكَّبحسبَّاختالفَّاألوقاتَّواحلاالتَّ"فتحَّالباري"يفَّ

َّ َّيثبتَّأنه َّقدََّّملسو هيلع هللا ىلصومل َّتلكَّالراياتَّكام َّيف َّيكتبَّشيئ ا كان

وناَّوردَّع َّاب َّعباسَّأنَّرايةَّالنبيَّ،َّيتومههَّبعضَّاملتأخري 

ََّّملسو هيلع هللا ىلص َّإالَّاهللَّحممدَّرسولَّاهلل)َّ:فيهاكانَّنكتوبا  َّ(الَّإله هَّفإن،

َّباطلَّكامَّقالَّالعلامء َّ .حديث 

الَّيوجدَّنانعَّرشعيَّن َّتنّوعَّأشكالَّالراياتَّلكلََّّ:رابعاا 

َّحمافظة َّأو َّكتيبة َّواحدةَّ، َّاأل وىلَّاالجتامعَّحتتَّراية َّكان وإن

اَّأليَّاختالف َّ.ملصلحةَّاالجتامعَّوائتالفَّالقلوبَّودرء 

الَّجيوزَّأليَّكتيبةَّأوَّمجاعةَّنقاتلةَّأنَّتفرضَّالرايةََّّ:خامساا 
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َّأوَّتفرضهاَّلتكونَّعلام َّ،َّالتيَّاختذهتاَّعىلَّغريهاَّن َّاجلامعات

َّعىلَّاألنةَّونصادرةَّخليارهاَّن َّغريَّ للدولة؛َّألنَّهذاَّافتئات 

َّللنزاعات،َّشورى َّ.وتفريقَّللصفَّوإثارة 

ةَّ:سادساا  شعبَّالَّأناَّناَّيتعل قَّبعلمَّاالستقاللَّالذيَّاختارهَّعان 

َّإىلَّكونهَّعلمَّالدولةَّيفَّنرحلةَّناَّ،َّالسوريَّورضواَّبه فهذاَّراجع 

ذاَّوفيهَّرسالةَّإىلَّإسقاطَّه،َّقبلَّاغتصابَّنظامَّالبعثَّللسلطة

،َّوعدمَّرشعيته،َّالنظامَّواالنخالعَّعنهَّبجميعَّنراحلهَّورنوزه

َّ .وعدمَّالقبولَّبهَّواالعرتافَّبهَّبأيَّشكلَّن َّاألشكال

العلمَّالذيَّيرفعهَّالثوارَّ)علمَّاالستقالل(َّليسََّّفإن َّ :وعليه

وهوَّعلمَّ،َّواهلدفَّننهَّنعروفَّونرشوع،َّفيهَّناَّخيالفَّالرشع

َّنرىَّ َّال َّفإننا َّلذا َّسوريا؛ َّتاريخ َّن  َّاملرحلة َّهلذه نؤقت

َّ أوَّخمالفته.،َّاالختالفَّحوله

نا،َّاللهمَّوّحدَّصّفناَّوثبتَّأقداننا ق َّواح،َّوانرصناَّعىلَّعدو 

َّدناءنا ،َّ َّأعراضنا َّوأنوالناوص   َّنسريتناَّ، َّاحلق َّعىل وسدد

َّ،وتقبلَّجهادنا،َّاللهمَّتقبلَّشهداءناَّوعافَّجرحانا،َّوخطانا

َّ.واجعلناَّخملصنيَّلكَّيفَّكلَّأعاملنا
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َّفتوى(.)انتهتَّالوصىلَّاهللَّعىلَّنبيناَّحممدَّوآلهَّوصحبهَّوسلم.

َّ َّأهل  َّتقبلها َّالفتوى َّصدرت ََّّوملا َّالشام َّحسنا  َّعىلقبوال 

َّطبقاهتم َّاختالف َّاألحزابََّّة َّالغالَّوأنكرها، َّبعض ن 

،َّمم َّملَّيفقهواَّاألنرَّعىلَّوجههَّالصحيحو،َّوالتنظيامتَّالقتالية

واَّبردودٍَّ َّقهٍَّرشعيَّوالَّفَّبعلمٍَّلهََّّالَّعالقةعليهاَّبامَّقواَّوعل ََّّفردُّ

َّبشبهاٍتَّواَّنطقو،َّاتَّاملفتنيَّفطعنواَّفيهابلَّاقتحمواَّنيَّّ،َّواقعي

َّ َّبتأنٍََّّتدلُّ َّالفتوى َّيقرؤوا َّمل َّأهنم َّعىل ،َّ َّيتبرصوا حقيقةَّبومل

َّ.أصوهلاَّونآالهتاَّالدعوةَّإىلَّاهلل

َّنَّنرشاتَّالتيَّحتذر َّالوتتابعَّالغلوَّيفَّذلكَّفكانتَّ َّرايةٍََّّ َّكل 

َّراية ََّّارفع َّ"َّ:بلَّقانتَّنظاهراتَّبعنوانَّ!!"قابالع َّ"الَّرايةَّإ

َّ"نبيك َّالصحابة"و، َّلنا َّمحلها َّ"راية َّرايةَّ"، َّلغري والجيوز

َّترفعأَّالعقاب َّ"ن ،َّ َّاألصوات  َّمحاسيةٍََّّتافاٍتَّهبَّوارتفعت

،َّ"بوابواخلالفةَّعىلَّاأل،َّالعقابَّوَّراياِتَّلَُّّع ََّّ"َّ:نثل،َّعاطفيةٍَّ

َّسلسلةٍَّ َّاملرك ََّّيف َّاجلهل َّبن  َّاجلي َّ، َّعوالعاطفة َّاملبنية ىلَّاشة

َّالرشعالاألوهامَّو َّع َّفهمَّالواقعَّوحقيقة َّبعيدة وقدَّأجبناَّ،

َّ.خمترصَّهذهَّالشبهاتَّيفَّحينهاَّبشكلٍَّع َّ
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الفاتَّالرشعيةَّن َّاحتجاجَّن َّاملخَّاَّكانَّيفَّكالنهمَّكثري َّومل َّ

َّهذهَّعىلَّإمجاعيةٍََّّقطعيةٍََّّأحكامٍَّثمَّبناءَّ،َّغريَّصحيحةَّبنصوصٍَّ

َّالنصوص َّاإلسالمَّ، َّننهج َّع  َّانحرف َّعندهم َّخالفها ن 

ََّّقويتَّالعزيمة َّ،َّورشيعة ََّّعقيدة َّ اياتَّالر َّبَّعىلَّالكتابةَّفيامَّيتعلق 

َّا َّحديثيَّفكانَّبحثا َّ،َّيفَّأوصافهاَّوأحكانهاَّوأوهانها،َّواألعالم

ََّّيردََُّّّتارخييا ََّّفقهيا َّ َّكل  َّأثارهاَّعىل َّالتي ،َّفوناملخالَّالشبهات

َّ ِّـــالدراي]َّ:هذاَّالبحثَّوسميت 
 
ِّـــــفيِّأحكِّة ِِّّام 

 
،َّ[ةــــــايالر

ََّّ:نطالبهَّإىلَّأربعةَّوقسمت َّ

َّ :األول املطلُب  َّ.اياتَّواأللويةيفَّالر ََّّالواردة ََّّواآلثار ََّّاألحاديث 

َّاياتَّواأللوية.الر ََّّأحكام َّ :الثاين املطلُب 

َّاياتَّواأللويةَّواألعالمَّ.تاريخَّالر َّ :الثالث املطلُب 

َّ :الرابع املطلُب  َّالشبهات.َّكشف 

َّ}َّ،قارئههبذاَّالكتابَّكاتبهَّوَّوأسألَّاهللَّعزَّوجلَّأنَّينفع َّ إِن 

َّ ل ت  ك  و  ي ِهَّت  ل  َّبِاهلل َِّع  فِيِقيَّإاِل  و  اَّت  ن  َّو  ت  ت ط ع  اَّاس  َّن  ح  ال  ِص  َّاإل  َّإاِل  أ ِريد 

نِي ي ِهَّأ  إِل  َّو  ََّّواحلمد َّ{ب  َّالعاملني.َّهللَّرب 
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ََّّدامَّأشهرا ََّّوتبييضٍََّّوتسويدٍََّّكتبهَّبعدَّمجعٍَّ
ِ
ومَّالثالثاءَّيَّيفَّنساء

َّاملحر َّ َّاهلل َّشهر َّن  َّالثالث َّيف َّسنة َّاملوافق1438ََّّم هجرية

َّمَّيفَّمملكةَّالبحري َّحرسهاَّاهللَّ.4/10/2016ل

َّ

 الفقريَّإىلَّعفوَّاهلل

َّفايزَّب َّحسنيَّالصالح

َّ
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 األول المطلب

 األحاديث واآلثار الواردة في الرايات واأللوية
 

َّ َّملسو هيلع هللا ىلصراياتَّوألويةَّالنبيََّّيفَّصفةََِّّكثرية ََّّوآثار ََّّوردتَّأحاديث 

َّالكرامَّريضَّاهللَّعنهم َّ،َّوصحابته ََّّوقدَّحاولت  َّأنَّاستوعب 

َّأغلبها َّأو َّاألحاديثَّواآلثار َّكل  ،َّ َّتصحيحَّوتكلمت  َّا َّعليها

َّذلكَّيفَّبكالمَّاألئمةَّيفَّنستنريا َّ،َّنطلٍقََّّوتضعيفا َّن َّغريَّتقليدٍَّ

ََّّ:فإليكَّهذهَّاألحاديثَّواآلثار،َّالقديمَّواحلديث

  :احلديث األول

َّ ب اٍسَّع    ِ َّع  ََّّ-ريضَّاهللَّعنهامََّّ-اب  ال  َكاَنْت َراَيُة َرُسوِل اهلِل » :ق 

 .«َولَِواُؤُه َأْبَيَض  ،َسْوَداءَ  -َّملسو هيلع هللا ىلصَّ-

َّ جاءَّن َّطريقنيَّع َّ،َّاسَّريضَّاهللَّعنهامَّهذااب َّعب ََّّوحديث 

ٍزَّ :تابعيني ٍمَّوأيبَِِّم ل  س   ِنق 

مٍَّ :فاألول س  َِّنق  َّرواية َّن  ب اسٍَّ، َّع   ِ َّاب   ِ َّع  ،َّ ال   كان لواءُ » :ق 

 .«ه سوداءورايتُ ،َّأبيَض  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل
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َّالشيخَّاألصبهاينَّيف َّأبو (2/412َّ)َّ«أخالقَّالنبي»أخرجه

َّ 422َّرقم ف صٍََّّ:قال، َّح  َّب ِ  ر  م  َّع  َّب    د  َّحم  م  ن ا ث  د  َّح  ن اَّحدث،

اِهيم َّ َّإِب ر  َّب    اق  ح  َّإِس  د َّحدث، ع  َّس  َّن ا ة َّ، ر  ام  َّع  َّب ِ   ِ َّاحل  س   ِ َّع  ،َّ ِ ع 

مَِّ مٍَّ،َّاحل  ك  س  َِّنق  ب اٍسَّفذكره.،َّع    ِ َّاب ِ َّع  َّع 

َّإسناد َّ َّاحل  س  ََِّّوهذا َّأجل َّن  َّباطل  ة ََّّننكر  ر  ام  َّع   ِ وهوََّّ،ب 

َّ.قايضَّبغداد،َّيلَّنوالهمَّأبوَّحممدَّالكويفج َّالب َّ

نَّاوك،َّامرةَّنرتوكَّاحلديثع ََّّب  ََّّاحلس  َّ :قالَّأمحدَّب َّحنبل

َّ.الَّيكتبَّحديثه،َّوأحاديثهَّنوضوعة،َّننكرَّاحلديث

َّ.ءليسَّحديثهَّبيش :حييىَّب َّنعنيوقالَّ

َّ.َّيثوكَّاحلدنرت :والنسائيَّوالدراقطنيَّحاتمَّونسلم ََّّوقالَّأبو

َّ(2/304)«التهذيب» :انظر َّالكبري»و، ،َّ(2/303)«التاريخ

َّ(.1/229)َّ"املجروحني"و

َّن َّروايةَّ :والثاين ب اٍسَّقَّ،يدأيبَِِّم ل ٍزَّالحقَّب َّمح  ِ َّاب ِ َّع   :الع 

 .«َولَِواُؤُه َأْبَيُض  ،َسْوَداءَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ،َرُسوِل اهللَِّ َراَيةُ كانت »

َّالرتنذي َّ(1681)َّرقمَّأخرجه ،َّ(2818)رقمََّّواب َّناجه،
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(َّ 2/115ََّّواحلاكم َّ(2506رقم ،َّ رقمََّّ(6/362)والبيهقي

(13192َّ َّالساحلاين( َّإسحاق َّب  َّحييى َّع  َّطرق َّن   :قال،

َّ،َّسمعتَّأباَِّملز :قا،َّانحدثناَّيزيدَّب َّحي َّ َّد َّمحيدَّحيَّب  ََّّالحق  َّث 

َّفذكره.،َّاسع َّاب َّعب َّ

َّالنبطيَّ َّوهو َّحي ان َّب  َّيزيد َّأجل َّن  َّضعيف  َّإسناد  وهذا

َّنوىلَّبكرَّب َّوائلَّ،البلخيَّ َّنزيلَّاملدائ ، َّاب َّحبانَّيف، َّذكره

َّ)خيطئَّوخيالف(. :وقال،َّثقاته

َّ.ليسَّبهَّبأس :وقالَّاب َّنعني

عندهََّّ،واب َّبريدة،َّع َّأيبَِّملز،َّانيزيدَّب َّحي َّ :قالَّالبخاريو

َّكثري َّ.غلط 

َّ :حجرَّفقالَّفيهَّاب  ََّّفلذلكَّتوسط َّ َّخيطئ.َّصدوق 

َّ«التهذيب»و،َّ(2/364)«التقريب»و،َّ(7/619)«الثقات» :انظر

(11/281.)َّ

َّ ََّّفاحلديث  َّ.ضعيف 
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َّن َّهذاَّالوجهَّ" :قالَّأبوَّعيسىَّالرتنذي َّغريب  ،َّهذاَّحديث 

َّ."ن َّحديثَّاب َّعباس

َّاملستدرك َّيف َّسكوته َّاحلاكم َّعىل َّالذهبي َّواستدرك  :قالف،

َّ."يزيدَّضعيف"

َّاب  َّف َّواحلديثَّضع َّ َّواإلهيام»انَّيفالقط ََّّه َّالوهم /5َّ)َّ«بيان

ي ان.َّ(247 َّحل الَّيِزيدَّب َّح 

ب ي ِدَّاهللِ،َّولك َّملَّيتفردَّبهَّيزيد َّع  َّب    ي ان  رجهَّأبوَّيعىلَّأخ،َّتابعهَّح 

َّ«أخالقَّالنبي»ون َّطريقهَّأبوَّالشيخَّيف،َّ(418)(َّرقم4/257َّ)

(2/404)َّ ،َّ (10َّ/403َّ)َّ«رشحَّالسنة»البغويَّيفون َّطريقه

َّ 2664َّرقم َّيف، َّكذلك َّالطِّباين َّالكبري»وأخرجه َّ«املعجم

َّرقم2/22) )َّ(1161)َّ اِجَّ، َّاحل  ج  َّب    اِهيم  َّإِب ر  َّن َّطريق كلهم

اِنيَُّّ َّ،َّالس  ِويُّ د  َّال ع  ٍ ري  ه  ب ي ِدَّاهللَِّأ ب وَّز  َّع  َّب    ي ان  ِ َّ،َّل زٍَّثناَّأ ب وَِِّم َّ،َّثناَّح  ع 

ب اسٍَّ  .«َكاَنْت َسْوَداَء ولَِواُؤُه َأْبيَُض  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َراَيَة َرُسوِل اهللِ » :اب ِ َّع 

رواهَّأبوَّيعىلََّّ" :(5َّ/579)«ِممعَّالزوائد»َّقالَّاهليثميَّيف

لهَّاب َّأيبََّّبي ض :قالَّالذهبي،َّانَّب َّعبيدَّاهللوفيهَّحي َّ،َّوالطِّباين
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َّ."وبقيةَّرجالَّأيبَّيعىلَّثقات،َّحاتمَّفهوَِّمهول

َّلهَّاب  ،َّحي انَّب َّعبيدَّاهللَّاملوزي :أيبَّحاتمَّهوَّوالذيَّبي ض 

َّ."هوَّصدوق" :وأناَّهذاَّفقدَّأوردَّفيهَّقولَّأبيه

َّ.3/246َّ"اجلرحَّوالتعديل"انظرَّ

ََّّوحي ان َّ َّصدوق  َّيفَّنفسهَّهذا َّتفرداتَّالَّحتتمل، َّله َّ،ولك 

َّاحلديث َّيفَّهذا َّفلذلكَّاختلفَّعليه ،َّ َّب    اِهيم  ر  َّإِب  َّعنه فرواه

َّكامَّ اِنيُّ اِجَّالس  َّ.تقدماحل  ج 

َّط الٍِبَّبزيادةٍَّ َّب    ب اس  َّأخرجهَّأبوَّالشيخَّيف،َّننكرةٍََّّورواهَّعنهَّع 

َّالنبي» َّ(2/417)َّ«أخالق َّيف، َّعدي َّ،(3/12)َّ«الكانل»واب 

219ََّّ(َّرقم1/77َّ)َّ«األوسط»والطِّباينَّيفَّ ن َّطريقَّحم  مدَّب   

ي َّ بدَّ،َّأ يِبَّالِّس   ِ َّع  َّب  ي ان  َّح  َّط الٍِبَّع    َّب    ب اس  ناَّع  ث  د  ع  َّ،َّاهلل ِح 

َّ،َّأ يِبَِِّم ل زٍَّ ال  ب اٍسَّق  ِ َّع  َّ" :عِ َّاب  وِلَّاهلل ِ س  َّر  ة  اي  َّر  ان ت  َّ-َّملسو هيلع هللا ىلصَّ-ك 

َّ ي ض  ب  َّأ  ه  اؤ  لِو  َّو  اء  د  و  ي هَِّ،َّس  ل  َّع  ت وب  ك  َّ :ن  ول  س  َّر  د  َّاهلل  َّحم  م  َّإاِل  ه  َّإِل  ال 

َّ.فزادَّالكتابةَّ."اهلل ِ

َّط الٍِبَّهذا َّب    ب اس   :قالَّاب َّأيبَّحاتم،َّنزيلَّنرصَّبرصي :وع 



  واأللوية الواردة في الرايات واآلثار  األحاديثالمطلبِّاألول:ِّ 16ِّ

يىَّع َّيزيدَّب َّزريعَّفأنكرهَّحيَّروىَّحديثا َّ :سألتَّأيبَّعنهَّفقال

َّ.نعنيَّووّهىَّأنرهَّقليال ََّّب  َّ

َّليسَّبذاك. :وقالَّأبوَّزرعة

ي هوَّحممدَّب َّاملتوكلَّب َّعبدََّّالرمح َّب َّ :وحممدَّب َّأيبَّالِّّسِ

َّ،حسانَّاهلاشميَّنوالهمَّأبوَّعبدَّاهللَّب َّأيبَّالِّسيَّالعسقالين

َّ.ثقة :عنيقالَّاب َّن

َّ.لنيَّاحلديث :وقالَّأبوَّحاتم

َّ.الغلطَّكثري َّ :عديَّوقالَّاب  َّ

َّ.اظكانَّن َّاحلف َّ :وقالَّاب َّحبانَّيفَّالثقات

َّ.وثقة ََّّحافظ َّ :وقالَّالذهبي

َّ :فقالَّم َّحجرَّناَّتقد ََّّواخترصَّاب  َّ ََّّصدوق  َّ.ة َّكثريَّلهَّأوهام ََّّعارف 

َّ(9/88انَّ)الب َّحبََّّّ«الثقات» :انظر للذهبيََّّ«الكاشف»و،

(3/82)َّ َّ(9/424)«التهذيب»و، َّالب ََّّ«التقريب»و، كالمها

َّ(.504حجر)َّصَّ
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َّيتفر َّ َّمل َّعب َّلك  َّبه َّاسد ايِنَُّّ، َّاحل  ر  الٍِح َّص  ب و َّأ  َّتابعه رجهَّأخ،

ن اَّ :قال،219َّ(َّرقم1َّ/77َّ)َّ«املعجمَّاألوسط»َّالطِّباينَّيف ث  د  ح 

َّ ال  َّق  ِدي   َِّرش  َّب    َّ :أ مح  د  ب وَّص  َّأ  د  او  َّد  اِرَّب    ف  غ  َّال  ب د  َّالٍِحَّاحل  ر َّناَّع  ايِنُّ

َّ ال  ب ي ِدَّاهلل َِّبهحدثن :ق  َّع  َّب    ي ان  َّ.فذكرهَّبالزيادة،َّاَّح 

َّو ايِنُّ الٍِحَّاحل  ر  َّ.دوقص،َّالَّبأسَّبه :فيهَّقالَّأبوَّحاتم،َّهذاأ ب وَّص 

َّ.«الثقات»َّهكتابَّحبانَّيفَّذكرهَّاب  َّو

َّيف َّاحلافظ َّالتهذيب»قال َّاب َّ" :(6/366)َّ«هتذيب وذكر

َّها َّوكانَّفقي :قال،َّنرصَّسنةَّإحدىَّوسبعنييونسَّأنهَّرجعَّإىلَّ

َّنذهبَّأيب َّحنيفةَّعىل َّثقة َّ، َّثبتا ََّّوكان َّاحلديث، َّحس  كانَّو،

َّ.ََّّ"ولهَّنعهَّأخبار،َّجيالسَّاملأنونَّملاَّقدمَّنرص

َّ َّيفَّاحلديثَّعنديَّليسَّعىلَّالراوينيَّع َّحي انَّ؛ألن  فاحلمل 

َّفيهَّعىلَّحي انوإنامَّ،َّكال َّننهامَّيؤيدَّاآلخرَّيفَّروايته فقدََّّ،احلمل 

َّواضطربَّيفَّهذاَّاحلديث د  َّ.تفر 

َّالناظرَّيفَّترمجتهَّجيزمَّهبذاو رهَّفلذلكَّقالَّالطِّباينَّبعدَّذك،

َّ" :للحديثَّبإسناده ب اٍسَّإاِل  َّع  َّاب ِ   ِ َّع  َّاحل  ِديث  ا ذ  ىَّه  و  َّي ر  ال 

ن ادَِّ س  ِ اَّاإل  ب ي ِدَّاهلل ِ،َّهِب ذ  َّع  َّب    ي ان  َّبِِهَّح  د  ر  ف   ."ت 
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ََّّ" :«املجمع»وقالَّاهليثميَّيف ل ت  َّ :ق  ه  اج  َّن  اب    َّو  ِنِذيُّ َّالرت   اه  و  ر 

طَِّ س  َّيِفَّاأل  و  ايِنُّ َّالط ِّب   اه  و  ي ِه.ر  ل  َّع  ة  كِت اب  َّال  ال  َّو َّ،َّخ  ي ان  فِيِهَّح  َّو  م  د  ق  ت 

ي هَِّ ل  َّع  م  ال  َّ،َّال ك  ب ل  َّق  اه  ر  ِحيِحَّ،َّت  َّالص  ال  الِِهَِّرج  َِّرج  ِقي ة  ب  َّ."و 

وأليبَّالشيخََّّ" :(6/127َّ)َّ«الفتح»حجرَّيفََّّاب  ََّّوقالَّاحلافظ َّ

كان مكتوباا عىل رايته ل إله إل اهلل " :ن َّحديثَّاب َّعباس

هَّواهٍَّ،َّ"حممد رسول اهلل َّ.َّ"وسند 

َّحي َّ َّيكتِف ََّّان َّومل َّاملنكرةهبذه َّاملتنية َّالزيادة َّزي، َّزاد َّبل ادة 

َّفجعلهَّن َّروايةَّاب َّبريدةَّأيضا َّ!! َّ.إسنادية 

َّ"وأبوَّالشيخَّيف،َّ(3َّ/345)َّ«الكانل»فقدَّأخرجَّاب َّعديَّيف

(َّكالمهاَّن َّطريقَّأيبَّيعىلَّاملوصيل2/404َّ)َّ"أخالقَّالنبي

َّقال4/257) اِجَّ :( َّاحل  ج  َّب    اِهيم  ر  َّإِب  ن ا ث  د  َّح  ،َّ َّب    ي ان  َّح  ن ا ث  د  ح 

ِويَُّّ د  ع  َّال  ٍ ري  ه  َّأ ب وَّز  ي ان  َّح  َّب ِ  َّاهلل ِ ب ي ِد َّع  زٍَّ، ب وَِِّم ل  َّأ  ن ا ث  د  َّح  ََّّاب  َِّع  َِّ،

َّ ال  ب اٍسَّق  ة َّ :ع  د  ي  ر  َّب  َّاهلل َِّب    ب د  ن اَّع  ث  د  ح  بِيهَِّ،َّو  َّأ  َّر َّ" :ع    ة  اي  َّر  وِلَّأ ن  س 

ََّّملسو هيلع هللا ىلصاهلل َِّ ي ض  ب  َّأ  ه  اؤ  لِو  َّو  اء  د  و  َّس  ان ت  َّ."ك 

ِدي َّع  َّاب   ال  ِويهَِّ" :ق  ر  َّي  ي س  َّل  ا ذ  ه  َّو  زٍَّ، َِِّم ل  َّ،َّع  َّأ يِب ة  ي د  ر  َّب   ِ اب  و 

َّ ي ان  اَّإال َّح  ِيع  ِ َّمج  ي  ن اد  َّ."هذااإِلس 
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َّ وحكمواَّعليهاَّبالشذوذَّ،َّأحاديثَّحي انَّهذاَّالعلامء ََِّّّب  َّوقدَّس 

َّلهََّّ،والتفردَّيفَّكثريَّن َّالزياداتَّيفَّاملتونَّواألسانيد فذكروا

ََّّ" :نثالَّحديث َّإالَّاملغربَّنابنيَّكل  َّ"أذاننيَّصالة والناسَّ،

َّ.اَّاالستثناءيروونهَّن َّغريَّهذ

َّيف َّالبيهقي َّاحلافظ َّالكِّبى»َّقال َّرقم2/666َّ)َّ«السن  )

َبْْيَ  ،َبْْيَ ُكلِّ َأَذاَنْْيِ َصََلةٌ » :ملسو هيلع هللا ىلصبعدَّذكرهَّحلديثَّالنبيََّّ(4171)

َّ«َبْْيَ ُكلِّ َأَذاَنْْيِ َصََلٌة ملَِْن َشاءَ ، ُكلِّ َأَذاَنْْيِ َصََلةٌ  َّالبيهقي،  :قال

َّ ِحيِحَِّن   َّيِفَّالص  اه  ج  ر  َّأ خ  َّب    ي ان  َّح  اه  و  ر  َّو  ي ِري  ِعيٍدَّاجل  ر  ِديِثَّس  ح 

ب ي ِدَّاهللِ ة َّ،َّع  ي د  َّب ِ َّب ر  ب ِدَّاهللِ َّع  ن ادِهَِّ،َّع    َّيِفَّإِس  ط أ  أ خ  أ ت ىَّبَِّ،َّو  َّمل  َّو  ٍة ِزي اد 

ا ل ي ه  َّع  ت اب ع  ط ئِِهَّ،َّي  َّبِخ  د  ه  ي ش  اَّو  ب طِل ه  اَّي  ل ِمَّن  َّامل  ع 
ٍ
ني  س  ِةَّح  اي  يِفَِّرو  افَِّو  َّ."يه 

ََّّ" :(1َّ/499)َّ«سننه»الدارقطنيَّيفَّناَّقالهََّّونثلَّذلك ه  ف  ال  خ 

َّ ل م  َّامل  ع  ني   س  ََّّ،ح  م  لُّه  ك  َّو   ِ َّاحل  س  َّب    س  م  ه  ك  َّو  ِريُّ ي  َّاجل  ر  ِعيد  س  و 

َّ ات  ََّّ،ثِق  ِويٍّ َّبِق  ي س  ب ي ِدَّاهلل َِّل  َّع  َّب    ي ان  ح  ل م ََّّ،و  اهلل  َّأ ع  َّ."و 

َّروايةَّ" :(2/108)«الفتح»اب َّحجرَّيفََّّوقالَّاحلافظ َّ وأنا

؛َّألنهَّوإنَّكانَّ-وهوَّبفتحَّاملهملةَّوالتحتانيةََّّ-حي انَّ َّفشاذة 
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َّوغريه َّالبزار َّعند َّصدوقا  َّخالفَّاحلفاظَّن َّأصحابَّ، لكنه

َّ."عبدَّاهللَّب َّبريدةَّيفَّإسنادَّاحلديثَّونتنه

َّ ِديَّبعضَّنروياتهَّقالَّيفََِّّّب  َّوبعدَّأنَّس  َّع  /3َّ)َّ«الكانل»اب  

اَّ" :(347 َّن  ري   َّغ  حِل ي ان  َّو  ن ه  َّع  ي ان  ِويِهَّح  ر  َّي 
ٍ
اء ط  َّع  اَّع    اَّأ يض  ذ  ه  و 

ثرِيَِّ ك  َّبِال  ي س  ل  َّاحل  ِديِثَّو  َِّن   ت  ر  ك  َّذ  َّيرويهَّإفراداتَّ، ا َّن  ة  ان  ع  و 

َّ."ينفردَّهبا

فلذلكَّكانَّالراجحَّيفَّحي انَّهذاَّهوَّالضعفَّوعدمَّاالحتجاجَّ

َّتفرد َّإذا َّوخاصة  َّبه َّيف، َّالذهبي َّالضعفاء»َّقال َّيف َّ«املغني

ّيَّع  َّأيبَِّملزَّ" :(1/198) ِ ب رص  َّال  ري  ه  ي انَّب َّعبيدَّاهللَّأ ب وَّز  ح 

ة َّبِحج  ي س  َّ."ل 

ولهَّنناكريَّوغرائبَّ" :(4/347)«تاريخَّاإلسالم»َّوقالَّيف

َّالعقييل"اهوه ََّّرأيتَّأحدا ََّّونا َّذكره َّولك  َّ«الضعفاء»َّيفَّ!!

َّثمَّقال،َّ(1/319) ََّّ" :وذكرَّلهَّحديثا  ال  نِيَّو  ث  د  ح  ي ِهَّو  ل  َّع  ت اب ع  ي 

َّ ال  ىَّق  وس  َّن  َّب    م  َّ :آد  ال  َّق  اِري  ب خ  َّال  ت  ِمع  ب َّ :س  ب ي ِدَّاهلل َِّأ  َّع  َّب    ي ان  وَّح 

ط َّ تاِل  َّااِلخ  َِّنن ه  ل ت  َّالص  ر  ك  َّذ  ٍ ري  ه  َّ."ز 
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َّاب َّ" :(2/370)َّ«لسانَّامليزان»َّيفَّوقالَّاب َّحجر ره ك  وذ 

 : َّحزموقالَّاب،َّتكلمواَّفيه :البيهقيوقالَّ،َّ"الثقات"ِحب انَّيفَّ

َّ."ِمهول.َّفلمَّيصب

ب اسٍََّّفاخلالصةَّيفَّحديث اَنْت كَ َّ" :دونَّزيادةَّالكتابةَّاب ِ َّع 

َّأنهَّحديث ."َولَِواُؤُه َأْبَيَض  ،َسْوَداَء  - ملسو هيلع هللا ىلص -َراَيُة َرُسوِل اهللِ 

َّضعفهَّالرتنذيَّواب َّالقطانَّوغريمها.،َّضعيف

 - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَنْت َراَيُة َرُسوِل اهللَِّ " :بزيادةَّالكتابةَّوأناَّاحلديث

ٌد َرُسوُل  :َمْكُتوٌب َعَلْيهِ ،ََّسْوَداَء َولَِواُؤُه َأْبَيَض  َل إَِلَه إِلَّ اهللَُّ حُمَمَّ

َّاليصح.. "اهللَِّ َّننكر  َّباطل    :ونثلهفهوَّحديث 

 

  :احلديث الثاين

َسْوَداَء َولَِواُؤُه  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَنْت َراَيُة َرُسوِل اهللَِّ  " :ع َّأيبَّهريرة

ٌد َرُسوُل اهللَِّ :َمْكُتوٌب َعَلْيهِ ،ََّأْبَيَض   ."َل إَِلَه إِلَّ اهللَُّ حُمَمَّ

َّوأبوَّالشيخَّيف،َّ(3َّ/13)«الكانل»َّيفَّاب َّعديفقدَّأخرجهَّ

َّ،(َّبعدَّروايةَّحديثَّاب َّعباسَّاملتقدم2/406)َّ«النبيأخالقَّ»
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َّ :فقاال َّب    ن اَّأ مح  د  ث  د  ِنيَُّّح  ر  يِهَّامل  خ  و  ن ج  َّ،َّز  ي  ِ َّأ يِبَّالِّس  َّب    د  َّن اَّحم  م 

يِنَُّّ ال  ق  س  ع  ٍبَّ،َّال  ه  َّو  اَّاب    َّأ يِبَّمح  ي دٍَّ،َّن  َّب    د  َّ،َّن اَّحم  م  ِري  ه  ِ َّالز  ََّّ،ع  ع   

ي ِبَّ ِ َّامل  س  ِعيِدَّب  ة َّ،َّس  ر  ي  ر  َّأ يِبَّه  َّ،َّع    ِ َّالن بِي  .،َّملسو هيلع هللا ىلصع  َِّنث ل ه 

َّوهذا حديٌث منكرٌ  َّمح  ي دٍَّ، َّأ يِب َّب    د  َّحم  م  َّوآفته َّب َّ، َّأمحد قال

َّ.أحاديثهَّنناكري :حنبل

َّ.احلديثَّننكر َّ :وقالَّالبخاريَّوالرتنذيَّوالساجي

َّ.ليسَّحديثهَّبشئ :وقالَّاب َّنعني

َّ.واهيَّاحلديث :وقالَّاجلوزجاين

َّضعيف. :وقالَّأبوَّزرعةَّوأبوَّداود

َّ.475صََّّ"التقريب"و،9/132ََّّ"التهذيب"انظرَّ

َّ ََّّوالزهريُّ َّن َّاحلديثَّولهَّأصحاب  َّنكثر  وهمَّ،َّنكثرونَّإنام 

َّاحلديث،َّطبقات ََّّ؟!فأي َّهؤالءَّع َّنثلَّهذا َّحتىَّيأيتَّأنثال 

َّ نا َّفهذاَّمماَّيزيدَّالروا،َّعنهَّهبذهَّالروايةَّد َّيدَّفيتفر َّاب َّأيبَّمح  ه  يةَّو 

ٍ َّكامَّهوَّنقرر َّ ه  َّعندَّأهلَّالعلم.َّعىلَّو 

َّيف َّالعراقي َّالتثريب»َّقال َّ" :(7/220)َّ«طرح َّاب    ى و  ر  و 
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َّيِفَّ ِديٍّ اِنلَِّ»َّع  ك  ََّّ«ال  ة  ر  ي  ر  َّه  َّأ يِب ِديِث َّح  َِّن   ِريِق َّالت ف  ا ذ  َّه  ِنث ل 

ةَِّ اد  َّاهلل َِّ :بِِزي  ول  س  َّر  د  َّحم  م  َّاهلل   َّإال  ه  َّإل  َّفِيِهَّال  ت وب  ك  َّ،َّن  يِفَّإس  ن اِدِهَّو 

َّ ِعيف  َّأ يِبَّمح  ي ٍدَّض  َّب    د  َّ."حم  م 

 

  :الثالثاحلديث 

َّ َّع    ال  رَّق  م  ِ َّع  بدَّاهلل َِّب  َسْوَداَء  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنْت َراَيُة َرُسوِل اهللَِّ َّ" :ع 

ا فِيَها ل إَِلَه إلَّ اهللَُّ حُمَمد َرُسوُل اهللَِّ   ."ملسو هيلع هللا ىلصَمْكُتوبا

ِريِمَّ :(َّقال4/175)َّ«الكانل»َّأخرجهَّاب َّعديَّيف بدَّال ك  ث ن اَّع  د  ح 

ادِيَُّّ َّامل  ر  ي ان  َّب ِ َّح  اِهيم  َّاملمتنعَّب ِ َّإِب ر  َّب    أ مح  د  ث ناَّأ ب َّ :قاال،َّو  د  وَّحي  يىَّح 

ق ار َّ ب يدَّاهلل َِّب ِ َّ،َّال و  َّب ِ َّع  ي ان  َّح  َّب َّطالبَّاألزيدَّع    ب اس  ثنيَّال ع  د  ح 

ِوي َّ َّال ع د  ٍ ري  ه  ر،َّز  م  بدَّاهلل َِّب ِ َّع  َّع  َّفذكره.،َّع  َّأ يِبَّخم  ل ٍدَّع   

ار َّاسَّوهذاَّمماَّاختلفَّفيهَّعىلَّالعب َّ ق  و  ب وَّحي  يىَّال  َّفرواهَّعنهَّأ 

َّاب َّعدي،َّهبذاَّاإلسناد ال  بدَّ :ق  ِ َّع  َّب  ي ان  َّح  َّع    اَّاحل  ِديث  ذ  ه  و 

َّ ال  ق  َّف  اه  و  َّر  َّن    ه  ن  الٍِبَّإال َّأ  َّط  َّب    ب اس  ع  َّال  ن ه  ِويِهَّع  ر  أ يِبََّّع   :اهلل َِّي 

َّعِ َّاب َّعباس.،َِّملز
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َّ َّآفتهَّالوق ََّّوهذاَّحديث  زكرياَّب  َّحي  يىَّأبوََّّوهو،َّهذاارَّنوضوع 

ِدي،َّارَّنرصيحي  يىَّالوق َّ حَّكذبهَّصال،َّاحلديثَّيضع َّ :قالَّاب َّع 

ن اَّزكرياَّالوق َّ :قالَّصالح،َّجزرة ث  د  َّ.ارَّوكانَّن َّالكذابنيَّالكبارح 

ََّّنرتوك. :وقالَّالدارقطني،َّ«الضعفاء»َّوذكرهَّالعقييلَّيف

َّ(.3/520)َّ«لسانَّامليزانَّتَّأيبَّغدة» :انظر

 

  :الرابعاحلديث 

بِيٍبَّ َّب ِ َّأ يِبَّح  َّي ِزيد  ِ َّالل ي ِثَّع    زَِّ،َّع  ث ِدَّب ِ َّي  ر  َّن  ِ ،َّيد َّع  َّأ يِبَّاخل  ري 

َّ َّق ال  ة  ي ر  ر  َّ :ع  َّأ يِبَّه  َّالن بِي  اي ة  َّر  ان ت  ََّّملسو هيلع هللا ىلصك  ان ت  َّك  اء  د  و  َّس  ة  َّق طِيف  ة  َّقِط ع 

ة َّ ائِش  َّ،َّلِع  َّأ ب ي ض  ه  اؤ  َّلِو  ان  ك  َّ،َّو  ان  ك  اَّو  ه  كِز  َّي ر  َّث م  ة  ب اد  َّع  َّب    د  ع  اَّس  حي  ِمل ه 

لَِّ ه  بدَّاأل ش  اِرَّيِفَّب نِيَّع  َّب َّ،َّيِفَّاأل ن ص  الِد  َّهِب اَّخ  ل  تِيَّد خ  َّال  ة  اي  َّالر  ِهي  َّو    

َّ ق  َِّدن ش  نِي ة  لِيِدَّث  م َّ،َّال و  َّف س  اب  ق  ِةَّال ع  اي  َّالر  م  َّاس  ان  ك  َّايو  نِي ة  َّث  اِب.ت  ق  َّل ع 

َّاب أخ َّ(3/457)َّ«الكانل»َّعديَّيفَّرجه َّاب َّ، َّطريقه ون 

َِّسن انٍَّ :قال،َّ(4/225)َّ«تاريخَّدنشق»َّعساكرَّيف رَّب    م  ن اَّع  ث  د  ،َّح 

ناَّأبوَّنعيمَّاحللبي ث  د  ِ َّالل ي ِثَّبهَّ.،َّح  روَّع  م  َّع  َّب    الِد  ث ناَّخ  د  َّح 
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َّنوضوع َّ َّباطل  َّإسناد  َّوهذا رو، م  َّع  َّب    الِد  َّخ  َّوآفته وهوَّ،

َّ َّاألنوي َّالسعيديالقريش َّالكويف، َّسعيد َّأبو َّأمحد َّ، َّ  َّبَّقال

َّ.أحاديثَّبواطيلَّيروي،َّاحلديثَّليسَّبثقةٍََّّننكر َّ :حنبل

َّبيشليسَّ :وقالَّحييىَّب َّنعني َّءحديثه َّيكذ، ،َّبكانَّكذابا 

َّحدثَّع َّشعبةَّأحاديثَّنوضوعة.َّ

ِديَّيف َّع  َّاب   وهذهَّاألحاديثَّالتيَّ" :(3/458)َّ«الكانل»َّق ال 

َّ بِيٍبَّكلهاَّباطلةرواهاَّخالدَّع َّالليثَّع    َّب ِ َّأ يِبَّح  ِزيد  عنديَّو،َّي 

روَّوضعهاَّعىلَّالليثَّأن َّ م  ونسخةَّالليثَّع َّيزيدَّب َّ،َّخالدَّب َّع 

ريَّوقتيبةَّواب َّرنحَّواب َّ أيبَّحبيبَّعندناَّن َّحديثَّحي  يىَّب َّب ك 

َّ."زغبةَّويزيدَّب َّنوهبَّوليسَّفيهَّن َّهذاَّيشء

لَّثمَّقا،َّهذاَّأحاديثَّكثريةَّواستنكرهاَّعديَّخلالدٍََّّوذكرَّاب  َّ

َّلهَّغريَّناَّذكرتَّن َّ" :يفَّخامتةَّترمجته روَّهذا م  وخالدَّب َّع 

م  َّحيدثَّعنهمَّوكلَُّّ هوَّب َّ،َّعانتهاَّنوضوعةَّهاَّأواحلديثَّع  َّنّي َّو 

َّ ."يفَّالضعفاءَّاألنرَِّ

َّ؟!َّقالَّاحلافظ"الثقات"يفَّلهَّانحب ََّّاب ََِّّكر َّون َّالعجيبَّذَِّ

َّ."وهيَّإحدىَّغفالته" :3ََّّ/109َّ"هتذيبَّالتهذيب"يف
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  :اخلامساحلديث 

َة َيْوَم  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِيَّ  " :ع َّأيبَّالزبريَّع َّجابر َدَخَل َمكَّ

َّ."اْلَفْتِح َولَِواُؤُه َأْبَيُض 

(َّ َّداود َّأبو َّ(2592أخرجه ،(َّ َّ(1679والرتنذي والنسائيَّ،

(5َّ/158)َّ ،(َّ َّ(2817واب َّناجه َّن 2َّ/104َّواحلاكمَّ)، )

يكَّع َّعامرَّ نيَّع َّطرقَّع َّحييىَّب َّآدمَّالكويفَّع َّرش  ه  الدُّ

َّأيبَّالزبريَّبه.

َّغريَّحمفوظ. َّشاذ  َّوهذاَّحديث 

لكنهََّّظ َّحافَّهوَّثقة َّ،َّوحييىَّب َّآدمَّب َّسليامنَّالقريشَّاألنوي

َّ.هناَّقدَّخالفَّالكثرة

َّاحلافظَّيف َّاب ََّّ" :(11/176)َّ«هتذيبَّالتهذيب»َّقال قال

دوقَّثبتَّثقةَّص :قالَّحييىَّب َّأيبَّشيبة :«الثقات»َّشاهنيَّيف

َّ."هوَّفوقهَّنثلَّوكيعحجةَّناَّملَّخيالفَّن َّ

َّالَّنعرفهَّإالَّن َّحديتَّ" :قالَّالرتنذي هذاَّحديثَّغريب 

وسألتَّحممدا َّ)أيَّالبخاري(ع َّهذاَّ،َّحييىَّب َّآدمَّع َّرشيك
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َّع َّرشيك َّإالَّن َّحديثَّحييىَّب َّآدم َّيعرفه َّ،احلديثَّفلم

حدثناَّغريَّواحدَّع َّرشيكَّع َّعامرَّع َّأيبَّالزبريَّع َّ :وقال

َّالنبيَّ َّأّن ََّّ-َّملسو هيلع هللا ىلصَّ-جابر َّدخ  َّعامنة َّنك ََّّل  َّوعليه َّقالََّّة سوداء.

د َّ َّ."واحلديثَّهوَّهذا :حم  م 

َّ.واحلديثَّكامَّقالَّالبخاريَّرمحهَّاهلل

والنسائيَّ،َّ(3/387وأمحدَّ)،َّ(2/990فقدَّأخرجهَّنسلمَّ)

همَّن َّكلَُّّ،َّ(5َّ/67)َّ«الدالئل»والبيهقيَّيفَّ،َّ(8/186-187)

َّ هنيَّع َّأيبَّالزبريَّع َّجابرَّأّنَّرَّالدَُّّطرقَّع َّرشيكَّع َّعام 

ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّالنبي َّسوداء.َّامنة َّوعليهَّعََِّّة َّنك ََّّدخل 

َّ ََّّبلَّتابعهَّغري َّ،َّبهَّوملَّينفردَّرشيك  ع ََّّهنيرَّالدَُّّواحدَّع َّعام 

،َّميميحييىَّب َّحييىَّالت :ننهمَّ،أيبَّالزبريَّع َّجابرَّهبذاَّاللفظ

َّ.(1358أخرجهَّنسلمَّ)

َّ.(1358أخرجهَّنسلمَّ)،َّوقتيبةَّب َّسعيدَّالثقفي

َّ.(1945الدارنيَّ)أخرجهَّ،َّوإسامعيلَّب َّأبانَّالوراقَّاألزدي

َّ.(1/213)َّ«الصغري»أخرجهَّالطِّباينَّيفَّ،َّوسفيانَّالثوري
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وأبوَّالشيخَّ،َّ(6/2070أخرجهَّاب َّعديَّ)،َّقيسَّب َّالربيعو

َّ(.116)صَّ«أخالقَّالنبي»يفَّ

َّ بلَّتابعهَّغريَّواحدَّع َّأيبَّالزبريَّ،َّهنيَّبهالدََُّّّر َّوملَّينفردَّعام 

َّ.ع َّجابر

،َّ(4076وأبوداودَّ)،َّ(3/363أخرجهَّأمحدَّ)،َّمحادَّب َّسلمة :ننهم

َّ(َّوغريهم.9757)َّ«الكِّبى»والنسائيَّيفَّ،َّ(1735والرتنذيَّ)

َّ َّ(َّوالنسائي1358أخرجهَّنسلم)َّ،هنيرَّالدَُّّونعاويةَّب َّعام 

َّ.(8/186و5/159َّ)

يدَّالطويلومح َّ َّ(.5425أخرجهَّاب َّحبانَّ)،َّادَّاب َّأختَّمح 

 

  :السادساحلديث 

َّن افِعٍَّ ر َّ،َّع    م  ِ َّع  ِ َّاب  َّ،َّع  َّاهلل ِ ول  س  َّر  ََّّملسو هيلع هللا ىلصأ ن  اء  َّلِو  د  ق  َّع  ا َّإِذ  ان  ك 

َّ ي ض  ب  َّأ  ه  د  ق  َّاهلل َِّ،َّع  ول  س  َّر  اء  َّلِو  ان  ك  ََّّملسو هيلع هللا ىلصو  ي ض  ب  ََّّ.أ 

(421َّ)(َّرقم2/410َّ)َّ«أخالقَّالنبي»أخرجهَّأبوَّالشيخَّيف

اتِمٍَّ :قال ِ َّح  َّحي  ي ىَّب  َّاهلل َِّب    ب د  نِيَّع  ث  د  نِيَّأ يِبَّ،َّح  ث  د  بِيهَِّع َّ،َّح  َّأ    َّ،َّ ِ ع 
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ِ َِّهاِللٍَّ َّب  ىل  ر َّ،َّامل  ع  م  ب ي ِدَّاهلل َِّب ِ َّع  َّع  َّن افٍِعَّبه،َّع     َّ.ع   

َّ َّنكذوب  َّنوضوع  َّ.واحلديث 

َّم َّواحل َّ َّب ِ َِّهاِللٍَّفيهَّعىلََّّل  ىل  يقالَّو،َّب َّسويدَّاحلرضنيَّامل  ع 

َّ.اجلعفيَّأبوَّعبدَّاهللَّالطحانَّالكويف

َّ :قالَّحييىَّب َّنعني َّ.ابَّب َّهاللَّكذ َّاملعىل 

َّ :أمحدَّب َّحنبلَّقالو ثهَّحدي،ََّّب َّهاللَّنرتوكَّاحلديثنعىل 

َّكذََِّّنوضوع َّ َّ.ب 

َّ.تركوه :وقالَّالبخاري

َّ.نرتوكَّاحلديث :وقالَّالنسائي

َّ  :ناَّكانَّينقمَّعليه؟َّقال :َّب َّهاللوسئلَّأبوَّزرعةَّع َّاملعىل 

َّالكذب.

َّ«التهذيب»و،َّ(8/332الب َّأيبَّحاتمَّ)َّ«اجلرحَّوالتعديل» :انظر

(10/240)َّ ،َّ(226)صَّائيــللنسَّ«نيـواملرتوكَّاءــالضعف»و،

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

ب ي دٍَّ ِ َّع  َّب  ون س  َّي  َّ،َّع    ال  اِسِمَّق  ق  ِ َّال  ِدَّب  َّحم  م  ىل  و  ل نِيَّحم  َّ :ن  س  َّأ ر  د  م 

ه َّ أ ل  اِزٍبَّأ س  ِ َّع  َّب 
ِ
اء َّال ِّب   اِسِمَّإىِل  ق  َّال  وِلَّاهلل َِّ،َّب    س  ِةَّر  اي  َّر  اََّّملسو هيلع هللا ىلصع    ن 

َّ ال  ؟َّق  ان ت  َعةا ِمْن َنِمَرةٍ " :ك   ."َكاَنْت َسْوَداَء ُمَربَّ

والنسائيَّيفَّ،َّ(1680والرتنذيَّ)،َّ(2591أخرجهَّأبوداودَّ)

وأبوَّيعىلَّ،َّ(18830رقمَّ)4/297وأمحدَّ،َّ(8552)َّ«الكِّبى»

(1702)َّ ،َّ َّيف َّيف4730َّ)َّ«األوسط»والطِّباين َّالشيخ َّوأبو )

َّكل144َُّّ)صََّّ«أخالقَّالنبي» ا( ِري  ك  َّز  ،َّهمَّن َّطريقَّحي  ي ىَّب   

َّ ال  َّ :ق  ِفيُّ َّالث ق  وب  ق  ع  ب وَّي  نِيَّأ  ث  د  ب ي دٍَّ،َّح  ِ َّع  َّب  ون س  َّي  ِدَّن َّ،َّع    َّحم  م  ىل  و 

اِسِمَّفذكرهَّ. ق  ِ َّال  َّب 

َّحس  َّوهذاَّ ََّّ" :قالَّأبوَّعيسىَّالرتنذي،َّحديث  َّوهذاَّحديث 

ََّّحس  َّ َّغريب  ،َّ َّإال َّنعرفه َّزائدةال َّأيب َّاب  َّحديث َّن  وأبوَّ،

َّاسمه َّإبراهيم :يعقوبَّالثقفي َّب  َّإسحاق َّأيضاَّ، وروىَّعنه

َّنوسى َّاهللَّب  َّعبيد ،َّ َّهذاََّّحممدا ََّّوسألت  َّع  َّالبخاري( )أي

َّ :احلديثَّفقال َّ."حس  ََّّهوَّحديث 
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َّ َّيف َّالكبري»وقال َّ)َّ" :(277)صَّ«العلل ا د  َّحم  م  أ ل ت  أيَّس 

َّ ال  ق  َّف  َّاحل  ِديِث ا ذ  َّه  َّع    َّ :البخاري( س    َّح  ِديث  َّح  و  أ ب وََّّ،ه  و 

َّ ويِفُّ َّال ك  اِهيم  ر  َّإِب  َّب    اق  ح  َّإِس  ه  م  َّاس  ِفيُّ َّالث ق  وب  ق  ع  ىَّع ََّّ،ي  و  َّر  َّاب    ن ه 

َّ ة  ائِد  ابٍِتََّّ،أ يِبَّز  َّث  َّب    احل  س    ىَّ،و  وس  َّن  َّاهلل َِّب    ب ي د  ع  َّ."و 

َّ َّاحلديث  َّ.بعضَّرواتهَّبجهالةََِّّوقدَّأ عل 

نََِّّ" :انقالَّاب َّالقط َّ وال  ِنَِّم  ه  فِيهَّرجال  ب وََّّ،ي ون سَّب َّعبيد :و  أ  و 

وب ق  ع  اِهيمَّالثقفيان :ي  ر  اقَّب َّإِب  ح  َّ."إِس 

َّن ََّّ-رمحهَّاهللَّ-انواب َّالقط َّ َّيفَّالتضعيفَّباجلهالة.َّوغل 

َّيونسَّب َّعبيدَّفقدَّترجمَّلهَّغري َّأن َّ َّعنهََّّا واحدَّوملَّيذكروا

َِّمهول َّفهو َّالثقفي َّيعقوب َّأبا َّإال َّراويا  َّيفَّ، َّاحلافظ وقال

َّأيَّحيثَّيتابعَّوإالَّفلنيَّاحلديث.،َّنقبول :«التقريب»

َّهَّن َّالتابعنيَّفمثلهَّحي  َّولكن  َّهحديث ََّّ  َّس  ديثَّاحلَّأن ََّّوخاصة َّ،

َّو َّاألحكام َّليسَّيف َّحتملهَّهونا َّي شقُّ َّالذي َّبالطويل َّإن َّ، َّثم

َّ ََّّالبخاري  َّناَّحديثه.والرتنذيَّقدَّحس 

 :(َّعندناَّقال4َّ/482)َّ«نيزانَّاالعتدال»َّوتابعهامَّالذهبيَّيف
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"َّ َّعبيدَّب  ََّّيونس  َّحدثَّع َّالِّباءَّب َّعازب،َّكويف، َّالَّيدري،

وحديثهَّيفَّذكرَّرايةَّ،َّ«الثقات»وقدَّذكرهَّاب َّحبانَّيف،َّن َّهو

 .َّ"حديثَّحس ،َّ"أهناَّسوداءَّنربعةَّن َّنمرةَّ" :ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ

َّ ويِفُّ ك  َّال  اِهيم  ر  َّإِب  َّب    اق  ح  َّإِس  ه  م  َّواس  ِفيُّ َّالث ق  وب  ق  ع  ب وَّي  وأناَّ أ 

َّع َّوذلكَّكيَّي َّ،َّعنهَّرواةٍََّّفقدَّذكرَّالرتنذيَّآنفاَّثالثة ََّّ،
اَّأنهَّنم َّلِ

َّبمجهول َّليس َّذكر َّ، َّعنهََّّاب  ََّّوقد َّآخري  َّرواة َّحاتم أيب

َّأوصلهمَّإىلَّالثامنية.

َّ" :(1/553)َّ«الكانل»َّوقالَّاب َّعديَّيف ،َّب َّإبراهيمَّإسحاق 

َّأبوَّيعقوبَّالثقفي َّالكويف، َّالَّيتابعَّعليه، ،َّروىَّع َّالثقاتَّنا

َّ."وأحاديثهَّغريَّحمفوظة

وقالَّ :قلتَّ" :(1َّ/222)َّ«هتذيبَّالتهذيب»َّيفَّوقالَّاحلافظ

َّنظر :"العقييل َّحديثه َّيف َّأصلَّ، َّال َّحديثا َّنالك َّع  وروى

َّوذكرهَّاب َّحبانَّيفَّالطبقةَّ«الضعفاء»َّوذكرهَّالساجيَّيف."له

َّ."الرابعةَّن َّالثقات

َّ(.1/222)َّ«هتذيبَّالتهذيب»َّانظر
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شهودَّغريهَّو،َّونثلهَّينفعهَّتوثيقَّاب َّحبانَّبعدَّارتفاعَّجهالته

 ملتنهَّوحتسنيَّاألئمةَّله.

 

  :الثامناحلديث 

َِّ ب ري  َّأ يِبَّالزُّ َّ،َّع    ابٍِرَّق ال  َّج  َّ."اءَ َسْودَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنْت َراَيُة َرُسوِل اهللَِّ " :ع   

 :قالَّ(7969)رقمََّّ(8/63)َّ«األوسط»أخرجهَّالطِّباينَّيفَّ

ون َّ ار  َّه  ىَّب    وس  َّن  ن ا ث  د  َّح  ،َّ ي ىل  َّل  َّأ يِب  ِ َّب  ان  ر  َِّعم  َّب    د  َّحم  م  ن ا ن اََّّ،ث  ث 

َّ يك  ِ َّ،َّرش  نِي  ه  ٍرَّالدُّ ام  َّع  َّبه.،َّع    ِ ب ري  َّأ يِبَّالزُّ َّع   

؛َّل َّضعيف  لك ََّّ،الزبريَّضعفَّرشيكَّوعنعنةَّأيبوهذاَّإسناد 

َّيشهدَّلهَّأحاديثَّكثرية. َّحس   َّاملت  

َّ" :قالَّالطِّباين يك  ِ َّرش  ٍرَّإاِل  ام  َّع  َّع    اَّاحل  ِديث  ذ  ِوَّه  ر  ف َّ،َّمل  َّي  َّت  د  ر 

ان َّ :بِهَِّ ر  َِّعم  َّب    د   َّحم  م 

َّ" :(5/321)َّ«ِممعَّالزوائد»َّوقالَّاهليثميَّيف ايِنُّ َّالط ِّب   اه  و  ر 

ةَِّ ث  يِفَّ،َّيِفَّالث ال  غ َّو  َّو  اِئيُّ َّالن س  ه  ق  ث  َّو  ِعيُّ َّالن خ  يك  ِ برِِيَّرش  ك  ن ادَِّال  َّإِس  ه  ري  

َّ ع ف  فِيِهَّض  َّ،َّو  ات  الِِهَّثِق  َِّرج  ِقي ة  ب   ."و 
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  :التاسعاحلديث 

ة َّ ر  م  َّع  َّ،َّع    ال ت  َسْوَداَء ِمْن ِمْرٍط  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنْت َراَيُة َرُسوِل اهللَِّ  :ق 

ٍل. َّلَِعائَِشَة ُمَرحَّ

وأبوَّالشيخَّيفَّ،َّ(6/532)َّ«املصنف»أخرجهَّاب َّأيبَّشيبةَّيفَّ

َّالنبي» 2/418َّ)َّ«أخالق َّب    َّاهلل ِ ب د  َّع  َّطريق َّن  َّكالمها )

َّ ِريس  َّ،َّإِد  اق  ح  ِدَّب ِ َّإِس  َّحم  م  ٍرَّبه.،َّع    ِ َّأ يِبَّب ك  ب ِدَّاهلل َِّب  َّع  َّع   

َّلغريه َّحس   َّحممدَّب َّإسحاقَّصدوقَّيدلس.،َّوهذاَّإسناد َّنرسل 

َّ َّإسحاقوقد َّب  َّحممد َّعىل َّفيه َّ؛اختلف َّب    َّاهلل ِ ب د  َّع  فرواه

َّكامَّتقدم ِريس  َّ،َّإِد  َّ«خلراجا»وخالفهَّأبوَّيوسفَّفرواهَّيفَّكتابه

َّب   َّ :فقال(210َّ)ص د  نِيَّحم  م  ث  ِ َّأ يِبََّّحد  ب ِدَّاهلل َِّب  َّع  َّع    اق  ح  إِس 

َّ ال ت  َّق  ا ن ه  َّع  َّاهلل   يِض  َّر  ة  ائِش  َّع  َّع    رة م  َّع  َّع    ٍر َّ :ب ك  ة  اي  َّر  ان ت  ك 

وِلَّاهلل َِّ س  ٍل.َّملسو هيلع هللا ىلصر  ح  ر  َّن  ة  اِئش  َّلِع  ان  ٍطَّك  َِّنر  َِّن   اء  د  و  َّس 

َّعبدَّاهلل َِّ،َّفجعلهَّنسندا َّن َّحديثَّعائشة َّأصح؛ألن  واملرسل 

َّأثبتَّوأوثقَّن َّأيبَّيوسف ِريس  َّإِد  َّ.ب   

مةَّهوَّإنامَّن َّأئو،َّحيتجَّبهَّهوَّحجة َّ :قالَّأبوَّحاتمَّيفَّعبدَّاهلل
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َّ.ثقة،َّاملسلمني

ََّّثقة َّ :قالَّالنسائيو َّ.َّثبت 

َّ-وأناَّأبوَّيوسفَّ َّوصاح،َّإبراهيمَّالقايضَّب  ََّّوهوَّيعقوب  َّب 

واَّمأهلَّالعلمَّتكل ََّّفهوَّنعَّإنانتهَّيفَّالعلمَّإالَّأن ََّّ-أيبَّحنيفة

َّ.فيهَّن َّجهةَّحفظه

ََّّ َّ :سقالَّالفال  َّ.كثريَّالغلطَّصدوق 

َّ.تركوه :وقالَّالبخاري

َّ.هكتبَّحديث َّي َّ :وقالَّأبوَّحاتم

َّوالَّأكثرَّحديثَّالرأيليسَّيفَّأصحابَّ :ب َّنعنيوقالَّحييىَّ ا 

َّ.أثبتَّن َّأيبَّيوسف

إالََّّ،أكثرَّحديثا َّننهَّليسَّيفَّأصحابَّالرأيَّ" :قالَّاب َّعديو

َّعامرة َّب  َّاحلس  َّنثل َّالكثري َّالضعفاء َّيرويَّع  َّأنه ،َّهوغري،

وىَّوإذاَّروىَّعنهَّثقةَّور،َّثراألناَّخيالفَّأصحابهَّويتبعََّّوكثريا َّ

 ."هوَّع َّثقةَّفالَّبأسَّبه
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َّ(.4َّ/447للذهبيَّ)َّ«نيزانَّاالعتدال» :وانظر

ٍَّ ري  َّب ك  َّب    َّ«لَّالنبوةدالئ»َّأخرجهَّالبيهقيَّيف،َّولك َّتابعهَّي ون س 

ب ِدَّاهللَِّاحل  افِظ َّ :قال،َّ(5/68) ن اَّأ ب وَّع  ِّب   َّ،َّأ خ  ع َّ :ق ال  ن اَّأ ب وَّال  ث  د  ب اِسَّح 

َّ وب  ق  َّي ع  َّب    د  َّحم  م  ،َّ َّب   َّ :ق ال  َّأ مح  د  ن ا ث  د  َّاجل  ب ارََِّّح  ب ِد َّع  ،َّ ث َّ :ق ال  د  ن اَّح 

ٍَّ ري  َّب ك  َّب    َّ،َّي ون س  اق  ح  ِ َّاب ِ َّإِس  َّ،َّع  رٍَّ :ق ال  َّأ يِبَّب ك  َّاهللَِّب    ب د  َّع  َّ،َّق ال  ع   

ة َّ ائِش  َّ،َّع  ال ت   َيْوَم الَْفْتِح َأْبيََض َوَراَيُتهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن لَِواُء َرُسوِل اهللِ " :ق 

لٍ  ،َسْوَداَء  ى اْلُعَقاُب ،َِّقْطَعَة ِمْرٍط ُمَرجَّ اَيُة ُتَسمَّ  ."َوَكاَنِت الرَّ

ََّّوهذاَّإسناد َّ َّ،َّضعيف  وثقهََّّ،كريَّب َّواصلَّالشيباينب ََّّب  ََّّيونس 

َّ.اب َّنعني

َّ.حملهَّالصدق :وقالَّأبوَّحاتم

ليسَّهوَّعنديَّحجةَّ؛يأخذَّكالمَّاب َّإسحاقَّ :وقالَّأبوَّداود

َّ.بالريَّسمعَّن َّحممدَّب َّإسحاق،َّفيوصلهَّباألحاديث

َّ.ليسَّبالقوي :وقالَّالنسائي

َّ.«الثقات»كتابََّّوذكرهَّاب َّحبانَّيف
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َّ."صدوقَّخيطىء" :واخترصَّاحلافظَّاب َّحجرَّناتقدمَّبقوله

َّالراويَّعنهَّأمحدَّب َّعبدَّاجلبارَّب َّحممدَّب َّعمريَّب َّ وأنا

َّب َّالتميمعطارد َّزرارة َّب  َّحاجب َّالعطارديَّي  َّعمرَّ، أبو

كتَّع َّوأنس،َّكتبتَّعنه :قالَّعبدَّالرمح َّب َّأيبَّحاتم،َّالكويف

َّالروايةَّعنهَّلكثرةَّكالمَّالناسَّفيهَّ.َّ

َّي ََّّوال" :(1/314)َّ«الكانل»َّقالَّاب َّعديَّيف َّعرفَّلهَّحديث 

َّ."وإِن امَّضعفوهَّألنهَّملَّيلقَّن َّحيدثَّعنهم،َّننكرَّرواه

الف" :(8/45)«الثقات»َّوقالَّاب َّحبانَّيف َّخ  بام  ِديثهََّّ،ر  ملَّأرَّيِفَّح 

وحني ر  َّسن  َّامل  ج  ولَّإىِل  د  بِيلَّال ع  ي ئاَّجيبَّأ نَّيعدلَّبِِهَّع  َّس  َّ."ش 

ن اَّ :قالَّ(33611)(َّرقم6/533َّ)وأخرجَّاب َّأيبَّشيبةَّ ث  د  ح 

َّ ِريس  َّإِد  َّب    َّاهلل ِ ب د  َّ،َّع  اق  ح  ِ َّإِس  ِ َّاب  رٍَّ،َّع  ِ َّأ يِبَّب ك  َّب  ب ِدَّاهلل ِ َّع  َّ،ع   

ا َّق  ة  ر  م  َّع  َّع    َّ.َأْبَيَض  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن لَِواُء َرُسوِل اهللَِّ  :ل ت 

ن اَّ :(َّقال2/418)َّ«أخالقَّالنبي»َّوأخرجهَّأبوَّالشيخَّيف ث  د  ح 

َّاهلل َِّ ب ِد َّع   ِ َّب  ون  ار  َّه  َّب    ب ري   َّج  ،َّ ن افِِسُّ َّالط  يِلُّ َّع  َّن ا َّاهلل ِ، ب د  َّع  َّن ا َّب   

َّ ِريس  َّ،َّإِد  اق  ح  ِدَّب ِ َّإِس  َّحم  م  ب دَِّ،َّع    َّع  رٍََّّع    ِ َّأ يِبَّب ك  َّع َّ،َّاهلل َِّب  َّع    ة  ر  م 
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مح   َِّ َّالر  ب ِد َّع  َّبِن ِت ،َّ ال ت  ،ََّأْبَيَض  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن لَِواُء َرُسوُل اهللَِّ " :ق 

ٌل   ."َوَكاَنْت َراَيُتُه َسْواَداَء ِمْن ِمْرٍط لَِعائَِشَة ُمَرحَّ

ن اَّ :(َّقال2َّ/408)َّ«أخالقَّالنبي»َّوأخرجهَّأبوَّالشيخَّيف ث  د  ح 

َّ اق  ح  ََّّإِس  اِرِسُّ ف  َّال  َّأ مح  د  ة َّ،َّب    ن ب س  َّع  َّب    ِعيد  ِري،َّن اَّس  َّإِد  اَّاب    َّن  َّ،َّس  ع   

َّ اق  ح  ِ َّإِس  ِدَّب  رٍَّ،َّحم  م  ِ َّأ يِبَّب ك  َّب  ب ِدَّاهلل ِ َّع  ة َّ،َّع    ر  م  َّع  َّع   َّ،َّع    نُّه  َّأ ظ 

ة َّ اِئش  َّع  ،َّ ال ت  َّق  ا ن ه  َّع  َّاهلل   يِض  َّ :ر  َّاهلل ِ ول  س  َّر  اء  َّلِو  ان  َّأ ََّّملسو هيلع هللا ىلصك  ي ض  ،َّب 

ٍل. ح  ر  َّن  ة  اِئش  ٍطَّلِع  َِّنر  َِّن   اء  د  و  َّس  ت ه  اي  َّر  ان ت  ك  َّو 

َّم َّفجعلهَّنسندا !!َّواحل َّ ََّّل  َّفيهَّعىلَّسعيدَّب َّعنبسةَّفقدَّخالف 

َّ َّحبانَّيفقالَّاب،َّومهاَّأوىلَّننهَّالطنافسأيبَّشيبةَّوأباَّعيلََّّاب  َّ

ِريسَّ" :(8/268)َّ«الثقات» وىَّع  َّب َّإِد  ةَّير  ن ب س  سعيدَّب َّع 

الف َّخ  بام  اِهيمَّالبوشنجيَّر  ر  دَّب َّإِب  َّحم  م  نه  َّ."والكوفينيَّروىَّع 

َّ

  :العارشاحلديث 

َّ ال  ي ِبَّق  ِعيِدَّب ِ َّامل  س  َّس   ُأُحٍد َيْومَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنْت َراَيُة َرُسوِل اهللَِّ  :ع   

َل َأْسَوَد ِمْن َمَراِحٍل َكاَن لَِعائَِشَة َوَراَيُة األَْنَصاِر ُيَقاُل  ا ُمَرحَّ ِمْرطا

ا اْلُعَقاُب.  ََلَ
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َّ :قالَّ(67)صَّ«تارخيه»َّاطَّيفب َّخي ََّّأخرجهَّخليفة َّ يِلُّ ن اَّع  ث  د  ح 

ي ٍفَّ ِ َّأ يِبَّس  ب ِدَّاهلل َِّب  ِدَّب ِ َّع  َّحم  م  َّ،َّب    ال  َّس  طِيِمَّع    ِ َّأ يِبَّن  َّ،َّعٍَّب  ع   

ي ِبَّفذكره. ِ َّامل  س  ِعيِدَّب  َّس  َّع    ة  ت اد   ق 

َّ َّونرسل  َّضعيف  َّو،َّوهذاَّإسناد  َّ،سعدهوَّ :طيعن ََّّأيبَّب  ََّّم َّسال 

َّأبوَّسعيدَّاخلزاعيَّنوالهمَّالبرصي َّالتابعني، َّأتباع ،َّن َّكبار

َّ.صاحبَّسنةَّثقة َّ :قالَّأمحد

ادةَّع َّقتيسَّبمستقيمَّاحلديثَّل" :عديَّوقالَّأبوَّأمحدَّب  َّ

َّ،َّخاصة  ."غرائبَّوإفراداتَّحسان ََّّولهَّأحاديث 

ي ٍفَّ ِ َّأ يِبَّس  َّب  بدَّاهلل ِ ب وَّاحل  س  َّامل،َّوعيلَّب  َّحم  مدَّب  َّع  دائنيَّأ 

َّاحلديث َّيف َّبالقوي َّليس َّسمرة َّب   مح  ِ  َّالر  بد َّع  َّنوىل َّهوو َّ،

َّصاحبَّاألخبار.

 (.6/364الب َّعديَّ)َّ«الكانل» :انظر

 

  :عرش احلادياحلديث 

ََّّع  َِّ ال  َّق  ان  س  َّهِب ا :احل  اِرِثَّب ِ َّح  طِع  ن ق  ِةَّن  ب ذ  وٍزَّبِالر  ج  َّبِع  ت  ر  ر  َّ،ن 
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ِيمٍَّ نِيَّمت  َّب  َّ،َِّن   ال  َّ :ق  ال ت  ق  َّ :ف  ال  ؟َّق  ون  ِريد  َّت  َّ :أ ي    ل ت  ق  رَِّ :ف  َّن  ول  س  َّر  يد 

َّ،َّملسو هيلع هللا ىلصاهللَِّ ال ت  َّ :ق  .َّق ال  ة  اج  ي ِهَّح  َّيِلَّإِل  إِن  َّف  م  ك  ع  ِل ويِنَّن  د َّ :ف امح  َّف  ل ت  خ 

َّبِالن اسَِّ اصٌّ َّغ  و  اَّه  إِذ  َّف  ِجد  َّ،َّامل  س  َّخت  ِفق  اء  د  و  َّس  ة  اي  اَّر  إِذ  َّ،َّو  ل ت  ق  اَّ :ف  ن 

وا ال  َّق  ؟ م  ي و  َّال  َّالن اِس أ ن  َّ :ش  َّاهللِ ول  س  َّر  ا ذ  ََّّملسو هيلع هللا ىلصه  ث  ب ع  َّي  َّأ ن  ِريد  ي 

ا... ه  ج  اِصَّو  ع  َّال  وَّب    ر  م   احلديثَّنطوال.َّ"ع 

،َّ(3274)والرتنذيَّرقمَّ،َّ(25/304)الرسالةََّّأخرجهَّأمحدَّط

َّأ ب وَّامل  ن ِذرََِّّ(8553)رقمََّّ«الكِّبى»والنسائيَّيفَّ م  ال  ،َّن َّطريقَّس 

ة َّ ل  اِصِمَّب ِ َّهب  د  َّع  ائِلٍَّ،َّع    َّأ يِبَّو  َّفذكرهَّع  َِّ،َّع    ان  س  َّ.احل  اِرِثَّب ِ َّح 

َّن َّأجلَّساّلمَّأيبَّامل نذر َّسليامنََّّ-وهذاَّإسناد َّحس   وهوَّاب  

ود،َّ-رىءالنحويَّالقا َّوبقيةَّرجالهَّثقات،َّوعاصِمَّبِ َّأيبَّالن ج 

َّرجالَّالشيخني.

َّبذكرَّدخولَّنسجدَّالنبيَّ َّسعدَّيفََّّملسو هيلع هللا ىلصوأخرجهَّخمترصا  اب  

ونطوال َّ،َّ(8607)َّ«الكِّبى»والنسائيَّيفَّ،َّ(6/35)َّ«الطبقات»

 به.،َّ(َّن َّطريقَّعفان3325)َّ«الكبري»الطِّباينَّيفَّ

واب َّأيبَّعاصمَّ،َّ(3273وأخرجهَّنطوال َّوخمترصا َّالرتنذيَّ)
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(3325َّ)َّ«الكبري»والطِّباينَّيفَّ،َّ(1667)َّ"اآلحادَّواملثاين"يفَّ

3326َّوَّ) به.َّوملَّيردَّيفَّروايةَّالرتنذيَّ،َّمَّأيبَّاملنذر(َّع َّسال 

 ع َّرجلَّن َّربيعة. :بلَّجاءَّفيه،َّتسميةَّالصحايب

َّننقطعا َّ َّأبوبكر َّعنه َّفرواه َّعاصم َّاحلديثَّعىل َّ،واختلفَّيف

،َّ(3329و3328ََّّ)َّ«الكبري»الطِّباينَّيفَّ،َّ(3/481أخرجهَّأمحدَّ)

َّ(.1666)َّ«اآلحاد»(َّواب َّأيبَّعاصمَّيف2816َّواب َّناجهَّ)

مَّب َّسليامنَّنتصال ألنهَّأحفظَّ،َّوهوَّأرجح،َّورواهَّعنهَّسال 

َّفاحلديثَّبروايةَّالوصلَّحس .،َّيتهلروا

قالَّالبخاريَّويقالَّ" :(4/284)َّ«هتذيبَّالتهذيب»قالَّيف

املنذرَّأحفظَّحلديثَّعاصمَّن َّادَّب َّسلمةَّسالمَّأبوَّع َّمح َّ

 ."محادَّب َّزيد

َّيف َّالِّب َّعبد َّاب  َّاألصحاب»َّوقال َّنعرفة َّيف َّ«االستيعاب

ننهمَّن َّجيعلهَّع َّعاصمَّاب َّ :واختلفَّيفَّحديثه" :(1/286)

 :فيهَّوالصحيح،َّالَّيذكرَّفيهَّأباَّوائل،َّع َّاحلارثَّب َّحسان،َّهبدلة

َّ."ع َّاحلارثَّب َّحسان،َّع َّأيبَّوائل،َّع َّعاصم
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َّاملزي َّأيبَّ (5/223)َّ«هتذيبَّالكامل»َّيفَّوذكر َّب  عاصم

 :قال،َّالنجودَّن َّالرواةََّّع َّاحلارثَّب َّحسانَّريضَّاهللَّعنه

َّ.َّ"ع َّعاصمَّع َّأيبَّوائلَّعنه :والصحيح،َّوملَّيدركه"

َّوأبوَّبكرَّب َّعياشَّخمتلفَّفيه حَّواألكثرَّعىلَّتوثيقهَّورّصَّ،

َّغريَّواحدَّبأّنهَّكثريَّالغلط.

َّ  :ويقالَّع َّمحادَّب َّسلمة :قالَّالبخاري،َّمَّب َّسليامنوسال 

َّ َّمَّأبوَّاملنذرَّأحفظَّحلديثَّعاصمَّن َّمحادَّب َّزيد.سال 

 :جلنيدوقالَّاب َّا،َّالَّبأسَّبه :وقالَّاب َّأيبَّخيثمةَّع َّاب َّنعني

َّ!.ال :؟!َّقالسألتَّب َّنعنيَّعنهَّثقةَّهو

َّ :وقالَّاب َّأيبَّحاتم ََّّصدوق  َّاحلديث.َّصالح 

َّليسَّبهَّبأس. :وقالَّاآلجريَّع َّأيبَّداود

َّ :وقالَّالساجي َّ.يفَّاحلديثَّهيمَّليسَّبمتق ٍََّّصدوق 

 (.4/284)َّ«هتذيبَّالتهذيب» :انظر

َّحس َّاحلديث. :«امليزان»وعاصمَّقالَّالذهبيَّيفَّ

 وأبوَّوائلَّثقةَّنشهور.
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َّ،بقيتَّنعَّعمروَّب َّالعاصَّحتىَّوفاتهالسوداءََّّوهذهَّالراية َّ

ي اشٍَّ،َّوورثهاَّن َّبعدهَّبعضَّأحفاده َّع  ِرَّب    ك  َّ :فقدَّقالَّأ ب وَّب  ِدم  ق 

َّب ِ َّ ِرو م  َّع  َّب ِ  َّاهلل ِ ب ِد َّع  َّب ِ  ِد َّحم  م  َّب ِ  ي ِب ع  َّش  َّب    ي ب  ع  َّش  ي ن ا ل  ع 

اصَِّ ع  ي ن ه َّ،َّال  ب  ي نِيَّو  ِذيَّب  َّال  ان  رٍَّ،َّف ك  اَّب ك  ب  اَّأ  َّي  ال  ق  ََّّ" :ف  َّأ خ  َّأ ال  َّل ك  ِرج 

اَّخت  َّ وف  ر  َّح  ج  ر  أ خ  اِص؟َّف  ع  ِروَّب ِ َّال  م  ِ َّع  ب ِدَّاهلل َِّب  َّع  ف  ح  ص  َّان  لِف 

ن ا وف  ر  َّح  ،َّ ال  ق  ِش ٍَّ :ف  ٍبَّخ  َّث و  َِّن   اء  د  و  َّس  ة  اي  َّر  ج  ر  أ خ  َّو  اِنَّ، َِّزر  فِيِه

ة َّ و  ر  ع  َّ،َّو  ال  ق  وِلَّاهلل َِّ :ف  س  َّر  ة  اي  ِذِهَّر  ٍروَّملسو هيلع هللا ىلصه  م  َّع  ع  َّن  ان ت  تِيَّك  َّ.َّ"ال 

ن اَّ :(َّقال207 :)صَّ«املصاحف»أخرجهَّاب َّأيبَّداودَّيفَّ ث  د  ح 

َّاهلل ِ ب د  ِزيعٍَّ،َّع  ِ َّب  اتِِمَّب  َّح  َّب    د  ن اَّحم  م  ث  د  دَِّ،َّح  َّع  اَّب    ِري  ك  ن اَّز  ث  د  ،َّيٍَّّح 

ي اٍشَّفذكره. َّع  ِرَّب    ك  ب وَّب  ن اَّأ  ث  د  َّح 

َّصحيح.  وهذاَّإسناد 

 

  :عرش الثايناحلديث 

َّن َّأهلَّاملدينة :قال،َّع َّاب َّجريج َّراية ََّّأن ََّّ" :أخِّبينَّرجل 

َّ."ولواءهَّأسود،َّكانتَّتكونَّبيضاءَّ-َّملسو هيلع هللا ىلصَّ-النبيَّ
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ََّّفذكره.،َّ(َّع َّاب َّجريج9643)رقمَّأخرجهَّعبدَّالرزاقَّ

َّللجهالةَّواإلرسالَّواملخالفة َّضعيف  َّ.واحلديث 

َّ.فأناَّاجلهالةَّففيَّشيخَّاب َّجريجَّالذيَّيرويَّعنه

َّفإن َّ َّ.رصَّصغارَّالتابعنيجريجَّعاَّاب  ََّّوأناَّاإلرسالَّفهوَّواضح 

َّاملخالفة َّ َّفلألحاديثََّّ؛وأنا َّالرصحية النبيََّّرايةَّبأن َّاملتقدنة

َّسوداءَّولواءهَّأبيض.َّملسو هيلع هللا ىلص

جريجَّهوَّعبدَّامللكَّب َّعبدَّالعزيزَّب َّجريجَّالقريشََّّواب  َّ

َّنوالهم َّاألنوي َّالتابعني، َّصغار َّعارصوا َّالذي  َّن  وهوَّ،

َّ.أحدَّاألعالم

َّوكانَّيدلسَّويرسلَّ" :قالَّاب َّحجر َّفاضل  َّفقيه  تويفَّو،َّثقة 

َّ.َّ"هـَّأوَّبعدها150َّسنةَّ

 :قالف،َّنكةَّ-اخلليفة :يعني-جعفرَّقدمَّأبوَّ :قالَّعبدَّالرزاق

َّحديثَّاب َّجريج َّعيل  َّاعرضوا َّفعرضوا، َّأحسنها!َّ :فقال، نا

َّ.-وحدثت،َّبلغني :يعنيَّقوله-لوالَّهذاَّاحلشوَّ
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اب ََّّكان :قال،َّع َّحييىَّب َّسعيد :وقالَّجعفرَّب َّعبدَّالواحد

أوََّّ،أنبأنا :وإذاَّقال،َّفهوَّسامع،َّحدثني :فإذاَّقال،َّجريجَّصدوقا

مَّسريَّأعال»فهوَّشبهَّالريح.َّ،َّقال :وإذاَّقال،َّاءةفهوَّقر،َّأخِّبين

َّ(.6/330َّ)َّ«النبالءَّطَّالرسالة

َّ

  :احلديث الثالث عرش

ة َّ ت اد  َّق  ن ه َّ،َّع    َّاهلل  َّع  يِض  ن ٍسَّر  َّأ  ه َّ،َّع    ن  َّ :أ  يِض  ت وٍمَّر  ك  َّن  َّأ م  أ ىَّاب    ر 

َّ ع  ر  ي ِهَّالد  ل  اِدِسي ِةَّع  ق  َّال  م  و  َّي  ن ه  .اهلل  َّع  اء  د  و  َّس  ة  اي  بِي ِدِهَّر  َّو 

اآلحادَّ»َّيفواب َّأيبَّعاصمَّ،َّ(3123)رقمََّّأخرجهَّأبوَّيعىل

َّسعد،َّ(2/121)َّ«واملثاين ن َّ(4/212َّ)َّ«الطبقات»َّيفَّواب  

َّطرقَّع َّنعمرَّع َّقتادةَّبه.

َّ ََّّوهذاَّحديث  َّ.صحيح 

ََّّ(8/19)َّ«الكِّبى»َّوروىَّالنسائيَّيف ال   :ن َّطريقَّسعيدَّق 

ة َّ ت اد  ن اَّق  ث  د  ت ومٍَّ،َّأ ن سٍََّّع   َّ،َّح  ك  َّن  َّأ م  َّاب    َّ،َّأ ن  اء  د  و  َّس  ة  اي  َّر  ه  ع  َّن  ان ت  ك 

وِلَّاهللَِّ س  ََّّملسو هيلع هللا ىلصلِر  اِهِدَّالن بِي  ش  ِضَّن  َّ.ملسو هيلع هللا ىلصيِفَّب ع 
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َّ َّامل  ن ِذِريُّ ال  . :ق  س    َّح  ِديث  َّح  و  ه  َّو 

ط انَِّ ق  َّال  َّاب    ال  ق  . :و  ِحيح  َّص 

َّ

  :عرش الرابعاحلديث 

َّ َّالن بِي  َّأ ن  ب ِدي  ع  َّال  ة  ِزيد  َّن  اِرََّّ-َّملسو هيلع هللا ىلصَّ-ع    َّاأل  ن ص  اِت اي  َّر  د  ق  ع 

ا. ر  ف  َّص  ل ه    ع  َّف ج 

َّيف َّالطِّباين َّالكبري»َّأخرجه رقمََّّ(20/347)َّ«املعجم

َّأ مح  د َّ :قال،َّ(9641814) َّب    ان  ب د  ن اَّع  ث  د  ي ِثَّ،َّح  َّالل  َّب    د  ثناَّحم  م 

َّ اِديُّ اِشدٍَّثناَّ،َّاهل  د  َّر  ي ىَّب    ٍَّ،َّحي   ري  ج  َّح  َّب    ٍرَّط الِب  ب وَّب ك  ََّّ،ثناَّأ  ود  ثناَّه 

َّ ال  َّق  يُّ ِ َّ :ال ع رص  ب ِدي  ع  َّال  ة  ِزيد  يَّن  د  َّج  ت  ِمع  َّفذكره.،َّس 

.َّ َّضعيف  َّوهذاَّإسناد 

وأخرجَّن َّ،َّوجعلهَّأبوَّنعيمَّانرأة،َّالعبديَّصحايبَّونزيدة َّ

دَّعبع َّهودَّب َّ،َّع َّطالبَّب َّحجري،َّطريقَّقيسَّب َّحفص

قدَّعَّملسو هيلع هللا ىلصأّنَّرسولَّاهلل ََّّ-ع َّجّدتهَّنزيدةَّالعرصية،َّاهلل َّب َّسعد

َّراياتَّاألنصار َّصفراء، َّوجعلها َّنوسى، َّأورده :قالَّأبو ،َّكذا
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َّ َّالَّانرأة.َّونزيدةَّرجل 

َّ.وقدَّذكرهَّأبوَّنعيمَّيفَّالّرجالَّعىلَّالّصواب

َّاب  َّ َّنوسىَّوذكر َّأيب َّكالم َّنحو َّاألثري َّقال، َّ :ثم َّرجل  ،َّهو

َّ.هم َّهَّيفَّالنساءَّور َّك َّوذَِّ

َّ،روىَّعنهَّهود،َّالعرصيَّلهَّصحبة ََّّنزيدة َّ :وقدَّقالَّالبخارّيَّ

َّوكذاَّذكرهَّغريَّواحد.،َّعّدَّيفَّالبرصينيي َّ

 .(8َّ/330)َّ«اإلصابةَّيفَّمتييزَّالصحابة»َّانظر

َّ«الثقات»َّوذكرهَّاب َّحبانَّيف،َّلةفيهَّجهاَّوهود َّ َّفلذلكَّقال،

َّأيَّعندَّاملتابعة.،َّنقبول :اب َّحجر

هودَّب َّعبدَّ" :(4/310)ََّّ«االعتدالنيزانَّ»َّقالَّالذهبيَّيف

دَّفر َّت،َّالَّيكادَّيعرف،َّع َّجدهَّألنهَّنزيدةَّب َّجابر،َّاهللَّالعرصي

َّ َّ."ريج َّب َّح ََّّعنهَّطالب 

َّ«املجمع»يفوأناَّحممدَّب َّالليثَّالذيَّملَّيعرفهَّاهليثميَّيفَّقولهَّ

(5/321): "َّ اِديُّ ي ِثَّاهل  د  َّالل  َّب    د  َّحم  م  فِيِه َّو  ايِنُّ َّالط ِّب   اه  و  مل  َّو َّر 

ه َّ ِرف  َّ،َّأ ع  ات  الِِهَّثِق  َِّرج  ِقي ة  ب  َّ."و 
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َّ رهَّاحَّن َّأهلَّالبرصةَّذكب َّفهوَّحممدَّب َّالليثَّاهلداديَّأبوَّالص 

َّخيطئَّوخيالف. :وقالَّ«الثقات»َّاب َّحبانَّيف

َّ.(5/357)َّ«اللسان»وََّّ،(9/135)ََّّ«الثقات»َّانظر

َّ ب ََّّحدثناَّطالب :قال،َّلهَّنتابعةَّن َّقيسَّب َّحفصَّواحلديث 

َّحدثنيَّجدي :قال،َّحدثناَّهودَّب َّعبدَّاهلل :قال،َّالعبديحجريَّ

َّ-ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّ-رأيناَّعليهَّيعنيَّالنبيََّّ" :نزيدةَّوكانَّن َّالوفدَّقال

وجعله َّ،َّراياتَّاألنصارَّ-ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّ-وعقدَّالنبيَّ،َّعامنةَّسوداء

َّ."ودخلَّيومَّفتحَّنكةَّوعىلَّسيفهَّذهبَّوفضة،َّصفرا

كتابََّّبيانَّالوهمَّواإلهيامَّيف»أخرجهَّأبوَّعيلَّب َّالسك َّكامَّيفَّ

 :قال،َّحدثنيَّحممدَّب َّهارونَّاحلرضني :(َّقال5/292)َّ«األحكام

َّحدثناَّقيسَّب َّحفصَّبه. :قال،َّحدثناَّحممدَّب َّسهلَّب َّعسكر

ََّّوهذاَّإسناد َّ َّ،حممدَّب َّهارونَّوثقهَّالدارقطني،َّإىلَّهودَّصحيح 

َّ.وقيسَّثقةَّلهَّأفرادَّ،َّوحممدَّب َّسهلَّثقة

َّولك َّيبقىَّندارَّاحلديثَّعىلَّهودَّوهوَِّمهول دَّعنهَّوتفر َّ،

َّ ََّّب  ََّّطالب  ََّّأعلم.واهلل،َّللتفردَّواجلهالةَّحجريَّفاحلديثَّضعيف 
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  :عرش اخلامساحلديث 

 رأيت رايةَ َّ" :ع َّآخرَّننهمَّقال،َّن َّقونهَّع َّسامكَّع َّرجلٍَّ

َّ."صفراء - ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهلل

،َّ(6َّ/363(َّون َّطريقهَّالبيهقيَّ)2593أخرجهَّأبوَّداودَّ)

َّالشيخَّيف َّالنبي»َّوأبو 2/420َّ)َّ«أخالق َّرقم ن ََّّ(428)(

َّطريقَّشعبةَّع َّسامكَّبه.

ََّّوهذاَّإسناد َّ َّجلهالةَّشيخَّسامكَّوللكالمَّيفَّسامكَّنفسه.َّضعيف 

ٍبَّ" :(3/368)َّ«السن َّالكِّبى»َّقالَّالنسائيَّيف ر  َّح  َّب    ك  ِسام  و 

َّ َّالت ل ِقني  ب ل  ق  َّي  ان  َّك  َّبِاحل  ِديِثَّأِل ن ه  د  ر  اَّان ف  ي ِهَّإِذ  ل  َّع  د  ت م  ع  َّي  َّمِم    ي س  َّ."ل 

وهذاََّّ" :(2/321)َّ«األمَّ-ضعيفَّأيبَّداودَّ»َّاأللباينَّيفَّقال

هَّوبهَّأعل،َّ-اب َّحرب :وهوَّ-ضعيف؛َّجلهالةَّشيخَِّسامكَّإسناد َّ

َّ .َّ"(3َّ/406)َّ«خمترصه»املنذريَّيفَّ

 

  :عرش السادساحلديث 

ة َّ ان  ِريِزَّب ِ َّس  َّك   ."َعَقَد َراَيةا لَِبنِي ُسَلْيٍم ََحَْراءَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ " :ع   
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َّالطِّباينَّيف َّ(19/189)َّ«املعجمَّالكبري»َّأخرجه واب َّأيبَّ،

َّيف َّواملثاين»َّعاصم َّ(5/266)َّ«اآلحاد ،َّ َّ(2791)رقم ون َّ،

َّأبوَّنعيمَّيفَّ َّالصحابة»طريقه َّن َّطريق5/2411َّ)َّ«نعرفة )

اِشدٍَّ َّر  ي ىَّب    َّالرَّّ،َّحي   َّامل  ن ِذرَِّثنا َّب    ال  نِيَّأ يِبَّ،َّح  ث  د  َّأبَِّ،َّح  َّ،َّيهَِّع    ع   

ِريِزَّ َّفذكره.ك  ة  ان  َّب ِ َّس 

َّباملجاهيل َّنسلسل  َّ.إسنادهَّضعيف 

َّ-بمهملتنيَّ-حالوالرَّّ" :(5/440)َّ«اإلصابة»َّقالَّاحلافظَّيف

َّعر َّالَّي َّ َّحال ََّّف  َّ."هأبيهَّوالَّجدََُّّّهَّوالَّحال 

َّ" :(5/321)َّ«ِممعَّالزوائد»َّوقالَّاهليثميَّيف ايِنُّ َّالط ِّب   اه  و  ر 

م َّ ه  ِرف  َّمل  َّأ ع  فِيِهَّن    ََّّ."و 

 

  :عرش السابعاحلديث 

َّ ي  ِ ِّب  ِعيدَّامل  ق  َّس  َّ،َّع    ال  َّق  ة  ر  ي  ر   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنْت َراَيُة النَّبِيِّ  " :ع  َّأ يِبَّه 

ى اْلُعَقاَب  َّ."َسْوَداُء ُتَسمَّ

َّ :قال،َّ(5/475)َّ«الكانل»َّأخرجهَّاب َّعديَّيف اَّب    ِري  ك  ن اَّز  ث  د  ح 
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ِرَّب ِ َّمح  ادٍَّ ف  ع  َّحم  مدَّ،َّج  ي ة  ناَّأ ب وَّأ ن  ث  د  َّإبراهيمَّالطرسوسح  ناََّّ،ب    ث  د  ح 

بدَّالرمح َّب َّقيس َّبه.،َّع  ي  ِ ِّب  ِعيدَّامل  ق  َّس  ثرٍِيَّع    َّك  َّب    ب اد  ث ناَّع  د  َّح 

َّ َّباملرتوكنيَّوهذاَّحديث  َّنسلسل  َّننكر  َّ.باطل 

َّ.ذبروىَّأحاديثَّك :قالَّأمحد.البرصيَّادَّب َّكثريَّالثقفيعب َّ

َّ.تركوه :وقالَّالبخاري

َّنرتوك. :وقالَّاب َّحجر

َّعنه َّالضبي :والراوي َّقيس َّب  َّالرمح  َّعبد َّنعاويةَّ، أبو

َّ.الزعفراينَّالبرصي

َّ.كذاب :قالَّأبوَّزرعة

َّ.نرتوكَّاحلديث :وقالَّالنسائي

 عانةَّناَّيرويهَّالَّيتابعهَّالثقاتَّعليه.َّ :وقالَّاب َّعدي

َّثغريأبوَّأنيةَّال،َّ َّساملَّاخلزاعيوحممدَّب َّإبراهيمَّب َّنسلمَّب

َّ.الطرسوس

َّ.ثقة :قالَّأبوَّداود
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َّ :وقالَّاحلاكم َّالوهم.َّكثري ََّّصدوق 

َّ َّضع ََّّواحلديث  َّيف َّالعراقي َّاإلحياء»فه َّأحاديث :َّصَّ«ختريج

(862). 

َّ َّ.!!إنَّملَّيك َّنوضوعا َّ،َّالضعفَّهَّأنَّيكونَّشديد َّحق ََّّواحلديث 

 

  :الثامن عرشاحلديث 

ِ َّاحل  س  َِّ َّ،َّع  ى الُْعَقاَب. ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنْت َراَيُة النَّبِيِّ  :ق ال  ََّسْوَداَء ُتَسمَّ

َّ،(33604)َّ(َّرقم6/533)َّ«املصنف»أخرجهَّاب َّأيبَّشيبةَّيفَّ

كِيع 2/419َّ)َّ«أخالقَّالنبي»َّوأبوَّالشيخَّيف َّ،َّ(َّن َّطريقَّو  ال  ق 

ي ان َّ ف  لَِّ،َّثناَّس  ض  ف  َّأ يِبَّال  ِ َّاحل  س  َِّ،َّع    َّفذكره.،َّع 

. َّنرسل  َّصحيح  َّوهذاَّإسناد 

َّ اٍر َّي س  َّب    ثرِي  َّك  َّهو ِل ض  ف  َّال  ب و َّأ  اِويُّ ف  َّالطُّ يُّ ِ ب رص  َّال  اب ََّّقال،

َّ.حالهَّغريَّنعروفة!! :القطان

َّيف َّالذهبي َّامليزان»َّقال َّهوَّ :قلت" :(6/416)َّ«لسان بل

نعروف.َّقدَّذكرهَّالبخاريَّيفَّتارخيهَّباحلديثَّالذيَّأخرجهَّلهَّ
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اَّمح،َّأثنىَّعليهَّسعيدَّب َّعانرَّخريا :البزارَّوقال ادَّوروىَّعنهَّأيض 

بعنيَّسمعَّوهوَّن َّالتاب َّزيدَّوجعفرَّب َّسليامنَّوكنيتهَّأبوَّالفضلَّ

رهَّاب َِّحب انَّيفَّالثقات َّانتهى."يوسفَّب َّعبدَّاهللَّب َّسالمَّوذ ك 

ََّّ" :(3/954)َّ«تاريخَّاإلسالم»َّيفأيضاََّّقالو ف  ع  َّ."مل  َّي ض 

َّاملبارك َّاب   َّوكيعا  َّوتابع َّيف، َّسعد َّاب  َّالطبقات»َّأخرجه

َّقال1/352)َّ«الكِّبىَّطَّالعلمية ): َّ َّب    ت اب  َّع  ن ا ِّب   اٍد.َّأ خ  ِزي 

َّ َّاحل  س    ِمع  َّس  م    َّع  ي ان  ف  َّس  ن ا ِّب   َّأ خ  ِك. َّامل  ب ار  َّب    َّاهلل ِ ب د  َّع  ن ا ِّب   أ خ 

َّ ول  ق  َّ :ي  وِلَّاهلل ِ س  َّر  ة  اي  َّر  ان ت  .ََّّ-َّملسو هيلع هللا ىلصَّ-ك  اب  ق  ع  ىَّال  م  َّت س  اء  د  و  س 

. اء  د  و  َّس  ت ه  ن  ِعام  َّو 

َّ :قال :(7/213)َّ«التاريخَّالكبري»َّوأخرجهَّالبخاريَّيف ال  ق 

وَّب َّعيل ر  م  ثرٍِيَّأ يِبَّ،َّناَّنؤنلَّب َّإسامعيل،َّع  َّك  َّع    ي ان  ف  َّناَّس  ال  َّق 

َّ َّالن بِي  ة  اي  َّر  ان ت  َّك  ال  ِ َّق  ِ َّاحل  س  ِلَّع  ض  ف  .َّملسو هيلع هللا ىلصال  اء  د  و  َّس 

سمعتَّ :(َّقال2/901)َّ«الكنىَّواألسامء»َّوأخرجَّالدواليبَّيف

،َّلع َّأيبَّالفض،َّيقولَّروىَّسفيانَّالثوري،َّالعباسَّب َّحممد

َّ."يقالَّهلاَّالعقابَّملسو هيلع هللا ىلصكانتَّرايةَّرسولَّاهللَّ :قال
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  :التاسع عرشاحلديث 

ََّّقالَّعبد َّ َّالرمح َّاألندلسَّاألشبييلَّاحلق  َّب َّعبد عروفَّامل،

اطَّ)املتوىف َّالوسطى»هـ(َّيفَّكتابه581ََّّ :باب َّاخلر   «األحكام

َّالطِّبيَّيف" :(3/17) َّجعفر َّأبو َّع َّ«هتذيبَّاآلثار»َّوذكر

َّاهللَّأن َّ :حييىَّب َّسعيد َّرسول َّت ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّراية ىَّسم َّكانتَّسوداء

َّ."وهذاَّحديثَّنرسل،َّالعقاب

َّ

 :احلديث العرشون

َّ(33606)رقمَّ(6/533َّ)َّ«املصنف»َّأخرجَّاب َّأيبَّشيبةَّيف

كِيع َّ :قال ن اَّو  ث  د  دٍَّ،َّح  ي  َّز  َّب    ة  ان  َّثناَّأ س  ال  ن ا،َّق  ي اخ  َّثناَّأ ش  ال  ََّّ،ق  ة  اي  َّر  أ ن 

َّ ان ت  لِيِدَّك  و  ِ َّال  الِِدَّب  .َّخ  اء  د  و  َّس  ق  ش  َِّدن  م  و  َّي 

َّ َّ.ننكروهذاَّإسناد 

َّز َّب  َّالقريشَّالعدويَّنوالهمأسانة َّأسلم َّب  َّيد َّزيدَّ، أبو

َّن َّقبلَّحفظه،َّن َّكبارَّأتباعَّالتابعني،َّاملدين قالَّأمحدََّّ،ضعيف 

َّ.ننكرَّاحلديثَّضعيف :ب َّحنبل
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َّ.َّيكتبَّحديثهَّوالَّحيتجَّبه :حاتمَّوقالَّأبو

َّ.ليسَّبالقوي :وقالَّالنسائي

َّ َّواهيا َّ :حبانَّاب  َّوقال َّفريفع ََّّيفَّهيم ََّّكان َّاملوقوَّاألخبار َّف 

َّ َّ.َّاملقطوعَّويصل 

َّع َّساملَّب َّعبدَّاهللَّفقدَّروى،َّوشيوخَّأسانةَّهمَّن َّالتابعني

َّيبوالقاسمَّب َّحممدَّب َّأ،ََّّنسلمَّاخلراساينوعطاءَّب َّأيب،َّب َّعمر

َّتهم.فكثرهتمَّتقيضَّعىلَّجهال،َّونافعَّنوىلَّاب َّعمر،َّبكرَّالصديق

َّ َّيف َّكثري َّاب  َّوالنهاية»قال َّالراياتَّ" :(19/63)َّ«البداية وهذه

ليستَّهيَّالتيَّأقبلَّهباَّأبوَّنسلمَّاخلراساينَّفاستلبَّهباَّدولةَّبنيَّ

َّ،َّأنيةَّيفَّسنةَّاثنتنيَّوثالثنيَّونائة تأيتَّصحبةََّّأخرَّسود ََّّبلَّرايات 

وهوَّحممدَّب َّعبدَّاهللَّالعلويَّالفاطميَّاحلسنيَّريضَّاهللَّ،َّاملهدي

مهَّيتوبَّعليهَّويوفقهَّويله :اهللَّيفَّليلةَّواحدةَّ)أييصلحهَّ،َّعنه

َّيك َّكذلك( َّمل َّأن َّبعد َّرشده َّبناسٍَّ، ،َّقن َّأهلَّاملرشَّويؤيده

ا،َّينرصونهَّويقيمونَّسلطانه اَّأيض  هوَّزيَّو،َّوتكونَّراياهتمَّسود 

،َّابقالع َّ :يقالَّهلا،َّكانتَّسوداءَّملسو هيلع هللا ىلصعليهَّالوقار؛َّألنَّرايةَّالرسولَّ
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قبلَّةَّالتيَّرشقيَّدنشقَّحنيَّأوقدَّركزهاَّخالدَّب َّالوليدَّعىلَّالثني

،َّةَّالعقابثني :فهيَّإىلَّاآلنَّيقالَّهلا،َّفعرفتَّهباَّالثنية،َّن َّالعراق

وقدَّكانتَّعقاب اَّعىلَّالكفارَّن َّنصارىَّالرومَّومل َّكانَّنعهمَّ

َّ.انتهى"وهللَّاحلمد،َّوبعدهمَّإىلَّيومَّالدي 

َّيف َّعساكر َّاب  َّدنشق»َّوقال َّأبوَّ :(2/79)َّ«تاريخ أخِّبنا

أناََّّ،ب َّعبدَّاهللَّب َّاحلس َّب َّأيبَّاحلديداحلسنيَّعبدَّالرمح َّ

َّاهلل َّعبد َّأبو َّجدي َّالربعي، َّاحلس  َّب  َّعيل َّأنا َّالفرج، َّأبو َّأنا

أناَّحممدََّّ،أناَّأبوَّالعباسَّب َّالزفتي،َّالعباسَّب َّحممدَّب َّحبان

ناََّّ،ناَّحممدَّب َّاملباركَّالصوري،َّب َّحممدَّب َّنصعبَّالصوري

َّخ :سمعتَّإسحاقَّب َّأيبَّفروةَّحيدث،َّالوليدَّب َّنسلم الدا َّأن 

َّن َّثنيةَّالغوطةَّتقدنهمَّرايةَّرسولَّاهللَّ َّملسو هيلع هللا ىلصون َّنعهَّهبطوا

َّالسوداءَّالتيَّيقالَّهلاَّالعقابَّفبهاَّسميتَّيونئذَّثنيةَّالعقاب.

َّجدا َّ َّاإلسنادَّضعيف  َّواحلديثَّهبذا َّإسحاقَّاب َّأيبَّ، وآفته

َّ.نرتوكَّاحلديث،َّفروة

وهوََّّ،الَّيتابعهَّأحدَّعىلَّأسانيدهَّوالَّعىلَّنتونه :قالَّاب َّعدي
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َّ.َّاألنرَّيفَّالضعفاءبني

َّ.نرتوك :وقالَّأبوَّبكرَّالِّبقاين

َّ.ليسَّبالقوي :وقالَّالبزار

َّالَّيتابعَّعليها. :وذكرَّلهَّالعقييلَّأحاديثَّننكرةَّوقال

َّ :وقالَّاإلنامَّأمحدَّب َّحنبل عنديَّالروايةَّع َّإسحاقََّّالَّحتلُّ

ىَّكانَّينه،َّناَّهوَّبأهلَّأنَّحيملَّعنهَّوالَّيرويَّعنه،َّب َّأيبَّفروة

َّع َّحديثه.

  :والعرشوناحلادي احلديث 

َّ ِ َّخم  يش   ِثَّب  ي  ر  َّح  َّ :ع    اء  د  و  ِلَّس  َّاجل  م  م  و  َّي  ان ت  َّك  يِلٍّ َّع  ة  اي  َّر  َّ،أ ن 

. َّاجل  مل  ة  ل ح  ط  َّو  ِ ب ري  َّالزُّ ة  اي  َّر  ان ت  ك  َّو 

،َّ(33605)رقمََّّ(6/533)َّ«املصنف»َّأخرجهَّاب َّأيبَّشيبةَّيف

َّ :قال ِديٍّ َّع  َّأ يِب َّاب    ن ا ث  د  َّح  ،َّ َّالت ي ِمي  ن  ي ام  ل  َّس  َّع    َّب  َِّ، ِث ي  ر  َّح  َّع   

َّ َّفذكره.،َّخم  شٍّ

َّصحيح َّ.همَّثقاترواتهَّكلَُّّ،َّوهذاَّإسناد 
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ََّّمحراء ََّّكانتَّلهَّراية َّريضَّاهللَّعنهََّّووردَّأنَّعليا َّ  :يهافَّنكتوب 

َّ.رسولَّاهللَّحممد َّ

َّالعقييلَّيف َّالكبري»َّقال ي :(4/13)َّ«الضعفاء د  َّج  ث نِي د  ،َّح 

َّ ن ا ث  د  ان َّح  و  ر  َّن  َّب    م  َّاحل  ك  ر َّ، م  ب وَّع  َّأ  ان  ي س  َّك  ن ا ث  د  َّح  ،َّ ِ َّب  ِزيد  َّي  ع   

لٍَّ َّ،َّباِل  يِلٍّ اِبَّع  ح  َّأ ص  َِّن   ان  ك  ََّّ،و  ن ه  َّاهلل  َّع  يِض  ََّّ،ر  ال  َة َرَأْيُت َرايَ َّ" :ق 

ٌد َرُسوُل اهللَِّ  َراَء َمْكُتوٌب فِيَها حُمَمَّ َّ."ملسو هيلع هللا ىلصَعِِلٍّ ََحْ

َّ َّ.ننكر ََّّواحلديث 

لَّب ََّّ" :(3/105)َّ«املجروحني»قالَّاب َّحبانَّيفَّ يِزيدَّب َّباِل 

يِلَّب  َّأ يِبَّط الِبَّ وف ةَّيرويَّع  َّع  ك  زاِرّيَّن َّأهلَّال  ف  احل  اِرثَّال 

ا يّلَّن  نكرَّاحل ِديثَّيرويَّع  َّع  روَّن  م  ب وَّع  انَّأ  َّكيس  نه  َّالَّوروىَّع 

رد اجَّبِِهَّإِذاَّان ف  تِج  َّجي  وزَّااِلح  ِديثهَّال  َّ."يشبهَّح 

رََّّ" :(9/169)َّ«الكانل»َّالَّاب َّعديَّيفوق م  وكيسانَّأبوَّع 

َّنعروف َّغري َّبالل َّب  َّيزيد َّع  َّيروى َّالذي َّقالَّ، َّكام هو و 

َّ."الب خاِرّيَّفيهَّنظرَّوهكذاَّيفَّيزيدَّب َّباللَّفيهَّنظر
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 :والعرشونين الثااحلديث 

َّاحل  اِرِثَّ وَّب    ر  م  بِيٍبَّ،َّع َّع  ِ َّأ يِبَّح  َّب  ِزيد  َّي  َّأ ن َّ،َّأ ن  ه  ث  د  َل " :ح  َأوَّ

َواَء اأْلَْبَيَض ُمَعاِوَيُة ْبُن َأِِب ُسْفَيانَ  ََّمْن َعَقَد اللِّ ََم َكاَنِت ، َوإِنَّ

ا اَياُت ُسودا  ."الرَّ

َّ(2529)رقمََّّ(2/207)َّ«سننه»َّأخرجهَّسعيدَّب َّننصورَّيف

ٍبَّحدثن :قال ه  َّو  َّب    َّاهلل ِ ب د  َّ،َّاَّع  ال  َّاحل  اِرِثَّ :ق  وَّب    ر  م  يِنَّع  ِّب   َّ،أ خ 

َّ بِيٍبَّأ ن  َّب ِ َّأ يِبَّح  ِزيد  َّفذكره.،َّي 

َّ َّصحيح  َّإسناد  َّوهذا َّبالفقهاءَّواحلفاظ، ن عبد اهلل ب،َّنسلسل 

َّالفهريَّوهب َّالقريشَّنوالهم َّنسلم َّب  َّاملرصيَّ، َّحممد أبو

 : َّحجرقالَّاب،َّروىَّلهَّاجلامعة،َّن َّصغارَّأتباعَّالتابعني،َّالفقيه

َّعابدَّ.َّحافظ ََّّثقة َّ

أبوَّأنيةَّ،َّب َّيعقوبَّاألنصارىَّنوالهمَّوعمرو بن احلارث

َّ.حافظ ََّّقيه َّفَّثقة َّ :حجرَّقالَّاب  َّ،َّن َّكبارَّأتباعَّالتابعني،َّاملرصى

َّوأن َّ َّاألزدي :أبى حبيب بنُ  يزيُد ا َّسويد َّرجاءََّّفهو أبو

َّ.ن َّصغارَّالتابعنيَّ،املرصي
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َّن َّالعلامءَّاحلكامءَّاألتقياء.،َّعاملَّأهلَّنرص :قالَّالذهبي  ثقة 

َّ.رسلوكانَّي ََّّفقيه ََّّثقة َّ :قالَّاب َّحجرو

َّالنبالء»َّوقالَّالذهبيَّيف لِد َّ" :(6/31)َّ«سريَّأعالم َّ :و  د  ع  ب 

ن ِةََّخ  ِسني  َّ ة َّ،َّس  اِوي  ع  ِةَّن  ل  و  اِرَّالت ابِِعني  َّ،َّيِفَّد  َِّصغ  َِّن   و  ه  نعاويةَّ.َّو"و 

َّللهجرة.60َّريضَّاهللَّعنهَّتويفَّسنةَّ

َّ ،َّيزا َّوبالتايلَّيكونَّيزيدَّقدَّأدركَّنعاويةَّريضَّاهللَّعنهَّوعرصهَّمم 

َّ.ملسو هيلع هللا ىلصنبيَّبيضاءَّيفَّعرصَّالاللويةَّويفَّاألثرَّترصيحَّبعدمَّوجودَّاأل

َّضعفَّوهذاَّمماَّ َّ.أحاديثَّاأللويةَّالبيضيؤكد 

َّ :هَّيزيدَّيفَّحديثَّآخرَّعندناَّقالوهذاَّاملعنىَّقدَّأكد َّ ان ت  ك 

وِلَّاهلل َِّ س  َّر  اي ات  ا. -ملسو هيلع هللا ىلص-ر  ود   س 

اَّ :(َّقال1/352)َّ«الطبقات»َّأخرجهَّاب َّسعدَّيف ن  ِّب   َّأ خ  ت اب  ع 

ادٍَّ َِّزي  َّ،َّب    ال  ِكَّق  َّامل  ب ار  َّاهلل َِّب    ب د  ن اَّع  ِّب   ة َّ :أ خ  يع 
ِ َّهل  اَّاب    ن  ِّب   ِرَّأ خ  َّب ك  َّع   

ة َّ اد  و  ِ َّس  َّ،َّب  ال  بِيٍبَّق  َّأ يِبَّح  َّب    ِزيد  َّ :حدثنيَّي  س  َّر  اي ات  َّر  ان ت  وِلَّك 

ا. -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل َِّ ود   س 
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َّ َّفهَّالعلامءفيهَّاب َّهليعةَّضع ََّّواحلديث  سنيَّلكنهَّحمتملَّالتح،

معتَّس :قالَّنعيمَّب َّمحاد،َّوخاصةَّأنهَّن َّروايةَّاب َّاملباركَّعنه

ءَّسمعتهَّن َّحديثَّاب َّهليعةَّإالَّناَّأعتدَّبيش :اب َّنهديَّيقول

َّنحوهَّ.َّوسامعَّاب َّاملباركَّ

يثَّناَّحد :ليقو،َّسمعتَّأباَّعبدَّاهلل :وَّقالَّحنبلَّب َّإسحاق

َّوَّيقويهألكتبَّكثرياَّمماَّأكتبَّأعتِّبَّبهَّوَّوإين،َّاب َّهليعةَّبحجة

َّبعضهَّببعضَّ.َّ

 

  :والعرشونالثالث احلديث 

َّ ال  ٍبَّق  ِ َّكِال  َّب  الِِد َّخ  َّأنسَّب َّنالكَّريضَّاهلل  َّ :ع    ِمع  َّس  إِن ه 

َّ ول  ق  َّي  ن ه  َّ :ع  َّاهلل ِ ول  س  َّر  ََّّ-ملسو هيلع هللا ىلص-إِن  ال  إِنَّ اهللََّ َعزَّ وجل أكرم » :ق 

َّ.«أمتي باأللوية

َّ َّأبو َّاخلرية»َّيعىلأخرجه ََّّ«إحتاف َّ(5956)رقم والعقييلَّ،

،َّ(2/273)َّ«طبقاتَّاألصبهانيني»وأبوَّالشيخَّيفَّ،َّ(2/13-14)

ةَّب َّ،َّ(2/226)َّ«املوضوعات»واب َّاجلوزيَّيفَّ ن ب س  ن َّطريقَّع 



  واأللوية الواردة في الرايات واآلثار  األحاديثالمطلبِّاألول:ِّ 62ِّ

ٍبَّعبدَّالرمح َّع َّ الِِدَّب ِ َّكاِل  َّع َّأنسَّبهَّنرفوعا.خ 

َّننكر َّ َّ.وهذاَّحديث 

َّالبوصرييَّيف َّإسناد َّ" :(6/305)َّ«إحتافَّاخلرية»َّقال َّهذا

َّ ٍبَّلضعفََّّضعيف  الِِدَّب ِ َّكِال  َّ!!."خ 

َّ َّقال،َّب َّعبدَّالرمح َّهوَّاألنويَّعنبسة َّ،َّجدا ََّّبلَّهوَّضعيف 

َّ.نرتوك :اب َّنعنيَّوالنسائي

َّ.ذاهبَّاحلديث،َّننكرَّاحلديث :وقالَّأبوَّزرعة

َّ.كانَّيضعَّاحلديث،َّنرتوكَّاحلديث :وقالَّأبوَّحاتم

َّ :وقالَّالبخاري َّاحلديث.َّذاهب 

َّ :قالَّالعقييل،َّب َّكالبَّوخالد َّ َّ.وحديثهَّغريَّحمفوظَِّمهول 

َّ :«امليزان»وقالَّالذهبيَّيفَّ يَّإّنَّاهللَّأكرمَّأنت"ننكرََّّلهَّحديث 

َّ.َّ"باأللوية

َّ َّيف َّاجلوزي َّاب  َّ«املوضوعات»وأورده َّالعقييل، َّرواية َّ،ن 

َّ."حديثه؛َّالَّأصلَّلهََّّ" :ونقلَّعنهَّهوَّواب َّحجرَّأنهَّقال
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َّ«رشيعةتنزيهَّال»َّاب َّعراقَّيفثمَّ،َّ«الآليل»وأقرهَّالسيوطيَّيفَّ

(2/177).َّ

َّ(12َّ/6)َّ«سلسلةَّاألحاديثَّالضعيفةَّواملوضوعة» :انظرو

َّ.للعالنةَّاأللباين

َّ

  :والعرشونالرابع احلديث 

َّ :قال،َّقع َّاملخارَِّ َّيومَّاجلملَّلقيت  َّ،وهوَّيبولَّيفَّقرن،َّعامرا 

َّ :أقاتلَّنعكَّفأكونَّنعك؟َّقال :فقلت َّحتتَّرايةَّقونك؛فإن ََّّقاتل 

َّ َّ،َّملسو هيلع هللا ىلصاهللََّّرسول  َّ،َّللرجلَّكانَّيستحبُّ َّ.حتتَّرايةَّقونهَّأنَّيقاتل 

،َّ(1641وأبوَّيعىلَّ)،َّ(18506)(َّبرقم4/263َّ)أخرجهَّأمحدَّ

َّ َّيف َّ(1429)َّ«نسنده»والبزار ،َّ 106َّ-2/105واحلاكم ن َّ،

 َّأيبَّع َّإسحاقَّب،َّع َّعقبةَّب َّاملغرية،َّطريقَّعبدَّاهللَّب َّسعيد

َّ.به،َّع َّاملخارقَّب َّسليم،َّع َّأبيه،َّإسحاقَّالشيباين

َّ.ووافقهَّالذهبي،َّصحيحَّاإلسناد :قالَّاحلاكم

َّ،إالَّعامرَّملسو هيلع هللا ىلصهذاَّاحلديثَّالَّنعلمَّرواهَّع َّالنبيَّ :وقالَّالبزار

َّوالَّنعلمَّلهَّإسنادا َّع َّعامرَّإالَّهذاَّاإلسناد.
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رواهَّ" :(5/326)َّ«ِممعَّالزوائد»واحلديثَّقالَّاهليثميَّيفَّ

َّننقطعَّ-أمحد َّ-وإسناده َّيعىل، َّوأبو َّوالبزار، َّوالطِّباين، فيهَّو،

عفهَّوملَّيض،َّروىَّعنهَّمجاعة،َّإسحاقَّاب َّأيبَّإسحاقَّالشيباين

َّ."وبقيةَّأحدَّأسانيدَّالطِّباينَّثقات،َّأحد

َّ.(3116َّ)رقمَّ«الصحيحة»َّواحلديثَّصححهَّاأللباينَّيف

 

  :والعرشوناخلامس احلديث 

َّاجل َّ َّعثامن َّقالز َّع  م س  َِّنق  َّاب ََّّ-ريَّع  َّع  َّإال َّأعلمه ال

صارَّورايةَّاألن،َّب َّأيبَّطالبَّنعَّعيلَّملسو هيلع هللا ىلصالنبيََّّإّنَّراية َّ :-عباس

َّملسو هيلع هللا ىلصَّوكانَّإذاَّاستحّرَّالقتلَّكانَّرسولَّاهلل،َّنعَّسعدَّب َّعبادة

َّمماَّيكونَّحتتَّرايةَّاألنصار.

رَّ(ََّّع َّعبدَّالرزاق1َّ/368أخرجهَّأمحدَّ) م  ع  ع َّعثامنََّّثناَّن 

َّاجلزريَّبه.

ََّّوهذاَّإسناد َّ َّ.ضعيف 

ورجالهَّرجالَّالصحيحَّ" :(5/312)َّ«املجمع»قالَّاهليثميَّيفَّ

فرَّالشانيَّوهوَّثقةغريَّ َّ."عثامنَّب َّز 
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/5َّقالَّالشيخَّشعيبَّيفَّخترجيهَّعىلَّنسندَّأمحدَّطَّالرسالةَّ)

َّضعيف" :(443 َّإسناده ري، َّاجل ز  َّله :عثامن َّيقال َّالذي  :هو

سئلَّاألنامَّ،َّروىَّعنهَّنعمرَّوالنعامنَّب َّراشد،َّعثامنَّاملشاهد

َّأمحدَّعنه َّروىَّأحاديثَّنناكري :فقال، َّأنهَّذهبَّكتاب ه، ،َّزعموا

ووهمَّ،َّغريَّنعمرَّوالنعامنَّالَّأعلمَّروىَّعنه :أبوَّحاتموقالَّ

َّالشاَّ(5/321)َّ«معاملج»يفََّّاهليثمي َّب َّزفر َّعثامن  ،َّنيفظنه

وعثامنَّاجلزريَّهذاَّملَّيرتجمَّ،َّفهوَِّمهول،َّوأخطأَّفوثقَّاألخري

َّاحلسينىَّواب َّحجر َّله َّن َّرشطهام، َّنعَّأنه وشطحَّقلمَّاب َّ،

َّإىلفقالَّبعدَّأنَّنسب6/127َََّّّ«الفتح»حجرَّيفَّ  :أمحدَّاحلديث 

َّإسنادهَّقوي!.

(َّبإسناده1427َّ)َّ«فضائلَّالصحابة»واحلديثَّعندَّأمحدَّيفَّ

َّونتنه ،َّ َّيف َّالرزاق»وهو َّعبد َّ(9640)َّ«نصنف َّعنهَّ، وعلقه

 .6/258َّ"التاريخَّالكبري"البخاريَّيفَّ

ع ََّّ،(َّن َّطريقَّأيبَّبكرَّب َّأيبَّشيبة12083وأخرجَّالطِّباينَّ)

 :قال،َّع َّاب َّعباس،َّع َّنقسم،َّاجع َّاحلج َّ،َّحفصَّب َّغياث
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َّأهلَّبدرَّثالثَّنئةَّوثالثَّعرش َّ،َّكانَّعدة  وكانَّاملهاجرونَّنيفا 

َّوستنيَّرجال ،َّ َّوثالثنيَّرجال  َّنئتنيَّوستة وكانََّّ،وكانَّاألنصار

َّطالب َّأيب َّب  َّعيل َّاملهاجري  َّراية َّصاحب َّرايةَّ، وصاحب

َّاألنصارَّسعدَّب َّعبادةَّريضَّاهللَّعنهم.

َّ.ع ندلسَّوقدَّعنَّ-وهوَّاب َّأرطاةَّ-اجواحلج ََّّ

،َّع َّاحلكم،َّ(َّن َّطريقَّأيبَّشيبة12101وأخرجَّالطِّباينَّ)

أنَّعيلَّب َّأيبَّطالبَّكانَّصاحبَّ :ع َّاب َّعباس،َّع َّنقسم

ويفََّّ،وصاحبَّرايةَّاملهاجري َّعيل،َّيومَّبدرٍََّّملسو هيلع هللا ىلصرايةَّرسولَّاهللَّ

وقيسَّب َّسعدَّب َّعبادةَّصاحبَّرايةَّعيل.َّوأبوَّ،َّاملواط َّكلها

ب سَّ-شيبة َّهى.انت"نرتوكَّ-واسمهَّإبراهيمَّب َّعثامنَّالع 

عثامنََّّ" :(6َّ/174)َّ«اجلرحَّوالتعديل»َّب َّأيبَّحاتمَّيفوقالَّا

َّعثامنَّاملشاهد :اجلزريَّويقالَّله َّروىَّع َّنقسم، روىَّعنهَّ،

َّأمحدَّفقال َّوالنعامنَّب َّراشدَّسئلَّعنه روىَّأحاديثَّ :نعمر

َّأّنهَّذهبَّكتابه،َّنناكري مَّأعلالَّ :وسألتَّأيبَّعنهَّفقال،َّزعموا

َّ."والنعامنروىَّعنهَّغريَّنعمرَّ
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َّنقسم َّع  َّاجلزري َّعثامن َّغري َّورواه َّيفَّ، َّالشيخ َّأبو فقال

َّع َّ :(154)صََّّ«أخالقَّالنبي» َّهبلولَّاألنباريَّع َّأبيه أنا

ّياَّأّنَّعل :جدهَّع َّأيبَّشيبةَّع َّاحلكمَّع َّنقسمَّع َّاب َّعباس

ومَّعنهَّي-صيلَّاهللَّعليهَّوسلمَّ-كانَّصاحبَّرايةَّرسولَّاهللَّ

َّبدر ،َّ َّصاحب َّكان َّكلها َّاملواط  َّعلّياويف َّاملهاجري  ،َّراية

َّوصاحبَّرايةَّاألنصارَّسعدَّب َّعبادة.

َّ(.898)َّ«الشامئل»ون َّطريقهَّأخرجهَّالبغويَّيفَّ

َّ َّيف َّالطِّباين َّو12101)َّ«الكبري»وأخرجه َّ«األوسط»َّ(

َّبه5198) َّأبوَّشيبة دَّاجلوهريَّثنا َّن َّطريقَّعيلَّب َّاجل ع  )،َّ

َّ."ملَّي روَّهذاَّاحلديثَّع َّاحلكمَّإالَّأبوَّشيبة" :وقال

وفيهَّأبوَّشيبةَّإبراهيمَّ" :(5/312)َّ«املجمعَّ»َّاهليثميَّيفوقالَّ

َّ."وهوَّضعيف

َّالرزاق َّعبد َّعىل َّفيه َّاختلف َّواحلديث َّب َّ، َّإسحاق فرواه

ب ريَّع َّعبدَّالرزاقَّ) (َّع َّنعمرَّع َّعثامن9640َّإبراهيمَّالد 

َّوملَّيذكرَّاب َّعباس.َّ،اجلزريَّع َّنقسمَّنرسال
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ط اةَّع َّاحلكمَّع َّنقسم :قلت ع َّاب ََّّتابعهَّاحلجاجَّب َّأ ر 

َّوفيه :عباسَّقال َّحديثا َّاملهاجري َّ :فذكر وكانَّصاحبَّراية

َّوصاحبَّرايةَّاألنصارَّسعدَّب َّعبادة.،َّعيلَّب َّأيبَّطالب

َّ(12083)َّ«الكبري»أخرجهَّالطِّباينَّيفَّ

َّاجَّضعيف.واحلج َّ

لتعارضَّالوصلَّواإلرسالَّ،َّضعيفأنهَّاحلديثَّيفَّواخلالصةَّ

َّطبقتني َّيف َّضعيفة، َّاحلكم َّوطريق ،َّ َّعثامن َّبهَّنعلولوطريق ة

جَّااَّالطريقَّالثالثةَّعندَّالطِّباينَّن َّطرقَّاحلج َّن َّأو،َّوبالتعارض

َّاجَّندلس.واحلج َّ،َّع َّنقسمَّع َّاب َّعباسَّهيَّضعيفة
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 :ة ـالخالص

َّخالصةَّ َّنع َّذكرها َّأعيد َّفإين َّاألحاديثَّواآلثار َّمجع بعد

َّ :احلكمَّعليها

ب اٍسَّ :احلديث األول َّع  َّاب ِ  ََّّ-ريضَّاهللَّعنهامََّّ-ع    ال  َّ" :ق 

 ."َولَِواُؤُه َأْبَيَض  ،َسْوَداَء  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَنْت َراَيُة َرُسوِل اهللِ 

ََّّواآلخر َّ،َّننكر َّ :أحدمها :لهَّطريقان َّ.ضعيف 

َّانَّوغريمها.القط ََّّواب  ََّّفهَّالرتنذيَُّّوضع َّ

َّالكتابة َّاحلديثَّبزيادة  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَنْت َراَيُة َرُسوِل اهللَِّ " :وأنا

ٌد َرُسوُل اهللَِّ :َمْكتُوٌب َعَليْهِ ،ََّسْوَداَء َولَِواُؤُه أَْبيََض   . "َل إِلََه إِلَّ اهللَُّ حُمَمَّ

َّننكر َّ َّباطل  َّهَّواٍه.سند َّ :وقالَّاحلافظَّاب َّحجر،َّفهوَّحديث 

 - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَنْت َراَيُة َرُسوِل اهللَِّ  " :ع َّأيبَّهريرة :احلديث الثاين

ٌد َرُسوُل اهللَِّ :َمْكتُوٌب َعَليْهِ ،ََّسْوَداَء َولَِواُؤُه أَْبيََض   ."َل إِلََه إِلَّ اهللَُّ حُمَمَّ

.َّ َّننكر   وهذاَّحديث 
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َّ :احلديث الثالث ال  رَّق  م  بدَّاهلل َِّب ِ َّع  َّع   َكاَنْت َراَيُة َرُسولِ َّ" :ع   

ا فِيَها ل إَِلَه إلَّ اهللَُّ حُمَمد َرُسوُل اهللَِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللَِّ   ."ملسو هيلع هللا ىلصَسْوَداَء َمْكُتوبا

ار َّالوق  َّآفته َّنوضوع  َّحديث  َّوهذا َّب  َّحي  يىَّأبوَّ، وهوَّزكريا

ارَّنرصي ِدي،َّحي  يىَّالوق  َّاحلديث. :قالَّاب َّع   يضع 

َّ :احلديث الرابع ال  َّق  ة  ر  ي  ر  َّ :ع  َّأ يِبَّه  َّالن بِي  ة  اي  َّر  ان ت  َّقََِّّملسو هيلع هللا ىلصَّك  ة  ط ع 

ة َّ ائِش  َّلِع  ان ت  َّك  اء  د  و  َّس  ة  َّق طِيف  ،َّ ي ض  ب  َّأ  ه  اؤ  َّلِو  ان  ك  َّو  ِمل َّ، َّحي   ان  ك  اَّو  ه 

لَِّ ه  بدَّاأل ش  نِيَّع  اِرَّيِفَّب  اَّيِفَّاأل ن ص  ه  ز 
كِ ر  َّي  َّث م  ة  ب اد  َّع  َّب    د  ع  ََّّ،س  ِهي  و 

نِي ة َّ لِيِدَّث  و  َّال  َّب    الِد  َّهِب اَّخ  ل  خ  تِيَّد  َّال  ة  اي  ََّّالر  ق  ش  َّ،َِّدن  َّاس  ان  ك  ِةَّو  اي  َّالر  م 

اِب. ق  ع  َّال  نِي ة  َّث  يت  م  َّف س  اب  ق  ع   ال 

َّنوضوع َّ َّباطل  َّإسناد  رو،َّوهذا م  َّع  َّب    الِد  القريشَّوهوَّ،َّوآفتهَّخ 

يسَّحديثهَّل :قالَّحييىَّب َّنعني،َّأبوَّسعيدَّالكويف،َّاألنويَّالسعيدي

َّحدثَّع َّشعبةَّأحاديثَّنوضوعة.،َّكانَّكذابا َّيكذب،َّءبيش

 ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِيَّ  " :ع َّأيبَّالزبريَّع َّجابر :احلديث اخلامس

َة َيْوَم اْلَفْتِح َولَِواُؤُه َأْبَيُض  -  ."َدَخَل َمكَّ

َّغريَّحمفوظ. َّشاذ  َّوهذاَّحديث 
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َّالَّنعرفهَّإالَّن َّحديتَّ" :قالَّالرتنذي هذاَّحديثَّغريب 

وسألتَّحممدا َّ)أيَّالبخاري(ع َّهذاَّ،َّحييىَّب َّآدمَّع َّرشيك

َّع َّرشيكاحلديثَّ َّإالَّن َّحديثَّحييىَّب َّآدم َّيعرفه َّ،فلم

حدثناَّغريَّواحدَّع َّرشيكَّع َّعامرَّع َّأيبَّالزبريَّع َّ :وقال

َّالنبيَّ َّأّن ة وعليه عَممٌة سوداءَّ-َّملسو هيلع هللا ىلصَّ-جابر َّقالَّدَخَل مكَّ .

د َّ َّ."واحلديثَّهوَّهذا :حم  م 

َّن افِعٍَّ :احلديث السادس ر َّ،َّع    م  ِ َّاب ِ َّع  َّ،َّع  َّاهلل ِ ول  س  َّر  َّملسو هيلع هللا ىلصأ ن 

َّ ي ض  َّأ ب  ه  د  ق  َّع  اء  َّلِو  د  ق  اَّع  َّإِذ  ان  َّاهلل َِّ،َّك  ول  س  َّر  اء  َّلِو  ان  ك  ََّّملسو هيلع هللا ىلصو  ي ض  ب  َّ.َّأ 

؛ َّنكذوب  َّنوضوع  َّفيهَّعىلََّّواحلديث  ل  ِ َِّهاِللٍَّواحل م  َّب  ىل  َّامل  ع 

َّ،ويقالَّاجلعفيَّأبوَّعبدَّاهللَّالطحانَّالكويف،َّب َّسويدَّاحلرضني

َّب َّهاللَّكذ َّ :قالَّحييىَّب َّنعني َّاب.املعىل 

ب ي دٍَّ :احلديث السابع َّب ِ َّع  َّي ون س  اِسِمَّق َّ،َّع    ق  ِدَّب ِ َّال  َّحم  م  ىل  و  َّن   :ال 

ه َّ أ ل  َّأ س  اِزٍب َّع  َّب ِ 
ِ
اء َّال ِّب   َّإىِل  اِسِم ق  َّال  َّب    د  َّحم  م  ل نِي س  َّأ ر  ةَِّ، اي  َّر  َّع   

وِلَّاهلل َِّ س  ََّّملسو هيلع هللا ىلصر  ؟َّق ال  ان ت  اَّك  َعةا ِمْن " :ن   ."َنِمَرةٍ َكاَنْت َسْوَداَء ُمَربَّ

َّحس  َّ ََّّ" :قالَّأبوَّعيسىَّالرتنذي،َّوهذاَّحديث  وهذاَّحديث 
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َّ َّغريب  َّحس   َّزائدة، َّأيب َّاب  َّحديث َّن  َّإال َّنعرفه َّال وأبوَّ،

َّاسمه َّإبراهيم :يعقوبَّالثقفي َّب  َّإسحاق َّأيضاَّ، وروىَّعنه

َّنوسى َّاهللَّب  َّعبيد َّهذاَّ، َّع  َّالبخاري( َّ)أي َّحممدا  وسألت 

َّ."هوَّحديثَّحس  :احلديثَّفقال

َِّ :الثامناحلديث  ب ري  َّالزُّ َّأ يِب َّع    ،َّ ال  َّق  ابٍِر َّج  َكاَنْت َراَيُة " :ع   

َّ."َسْوَداءَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهللَِّ 

؛َّلضعفَّرشيكَّوعنعنةَّأيبَّالزبري َّضعيف  لك ََّّ،وهذاَّإسناد 

َّيشهدَّلهَّأحاديثَّكثرية. َّحس   َّاملت  

ة َّ :احلديث التاسع ر  م  َّع  َّ،َّع    ال ت   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنْت َراَيُة َرُسوِل اهللَِّ  :ق 

ٍل. ََّسْوَداَء ِمْن ِمْرٍط لَِعائَِشَة ُمَرحَّ

َّلغريه. َّحس   َّنرسل  َّوهذاَّإسناد 

َّ :احلديث العارش ال  ي ِبَّق  ِ َّامل  س  ِعيِدَّب  َّس  وِل َكاَنْت َراَيُة َرُس  :ع   

َل َأْسَوَد ِمْن َمَراِحٍل َكاَن لَِعائَِشَة  ملسو هيلع هللا ىلصاهللَِّ  ا ُمَرحَّ َيْوَم ُأُحٍد ِمْرطا

ا اْلُعَقاُب.َوَراَيُة األَْنَص   اِر ُيَقاُل ََلَ

. َّونرسل  َّضعيف  َّوهذاَّإسناد 



  73   في أحكام الراية الدرايـــة

َّ :احلديث احلادي عرش َّق ال  ان  س  َّح  َّب ِ  َّاحل  اِرِث  ِ َّ :ع  ت  ر  ر  ن 

َّهِب ا طِع  ن ق  َّن  ِة ب ذ  َّبِالر  وٍز ج  َّبِع  ِيمٍَّ، َّمت  نِي َّب  َِّن   ،َّ ال  َّ :ق  ال ت  ق  َّ :ف  أ ي   

َّ ال  َّق  ؟ ون  ِريد  َّ :ت  ل ت  ق  َّ :ف  َّاهللِ ول  س  َّر  َّملسو هيلع هللا ىلصن ِريد  ،َّ ال ت  ِل ويِنَّ :ق  َّف امح 

َّ ال  .َّق  ة  اج  ي ِهَّح  َّيِلَّإِل  إِن  َّف  م  ك  ع  َّ :ن  اصٌّ َّغ  و  اَّه  إِذ  َّف  ِجد  َّامل  س  ل ت  خ  ف د 

َّبِالن اسَِّ ،َّ َّخت  ِفق  اء  د  و  َّس  ة  اي  َّر  ا إِذ  َّو  ،َّ ل ت  ق  ؟َّ :ف  م  ي و  َّال  َّالن اِس أ ن  َّش  ا ن 

وا ال  َّ :ق  َّاهللِ ول  س  َّر  ا ذ  اِصََّّملسو هيلع هللا ىلصه  ع  َّال  َّب    و ر  م  َّع  ث  ب ع  َّي  َّأ ن  ِريد  ي 

ا... ه  ج   احلديثَّنطوال.َّ"و 

،َّ(3274)والرتنذيَّرقم،َّ(25/304أخرجهَّأمحدَّطَّالرسالةَّ)

َّأ ب وَّامل  ن ِذر8553ََِّّرقمََّّ«الكِّبى»والنسائيَّيفَّ م  ال  َّ،َّن َّطريقَّس  ع   

ة َّ ل  اِصِمَّب ِ َّهب  د  ائِلٍَّ،َّع  َّأ يِبَّو  َّفذكرهَّع  َِّ،َّع    ان  س  َّ.احل  اِرِثَّب ِ َّح 

َّن َّأجلَّساّلمَّأيبَّامل نذر َّسليامنََّّ-وهذاَّإسناد َّحس   وهوَّاب  

ود،َّ-النحويَّالقارىء َّوبقيةَّرجالهَّثقات،َّوعاصِمَّبِ َّأيبَّالن ج 

 رجالَّالشيخني.

َّن َّأهلَّ :قال،َّع َّاب َّجريج :احلديث الثاين عرش أخِّبينَّرجل 

َّ."ودولواءهَّأس،َّكانتَّتكونَّبيضاءَّ-َّملسو هيلع هللا ىلصَّ-أنَّرايةَّالنبيََّّ" :املدينة
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ََّّفذكره.،َّ(َّع َّاب َّجريج9643أخرجهَّعبدَّالرزاقَّ)

َّللجهالةَّواإلرسالَّواملخالفة. َّضعيف  َّواحلديث 

ة َّ :احلديث الثالث عرش ت اد  َّق  ن ه َّ،َّع    َّع  َّاهلل   يِض  ن ٍسَّر  َّأ   :ن ه َّأ َّ،َّع   

َّ ن ه  َّاهلل  َّع  يِض  ت وٍمَّر  ك  َّن  َّأ م  أ ىَّاب    بِي دَِّر  َّو  ع  ر  ي ِهَّالد  ل  اِدِسي ِةَّع  ق  َّال  م  و  ِهَّي 

. اء  د  و  َّس  ة  اي  َّر 

.أثرَّ َّصحيح 

َّ :احلديث الرابع عرش َّالن بِي  َّأ ن  ب ِدي  ع  ة َّال  ِزيد  َّن  ََّّ-َّملسو هيلع هللا ىلصَّ-ع    د  ق  ع 

ا. ر  ف  َّص  ل ه    ع  اِرَّف ج  اِتَّاأل  ن ص  اي  َّر 

ه َّ.َّإسناد  َّضعيف 

ع َّآخرَّ،َّن َّقونهع َّسامكَّع َّرجٍلَّ :احلديث اخلامس عرش

 ."صفراء - ملسو هيلع هللا ىلص -رأيت رايَة رسول اهللَّ" :ننهمَّقال

ه ََّّإسناد    .وللكالمَّيفَّسامكَّنفسه،َّجلهالةَّشيخَّسامكَّ؛ضعيف 

ة َّ :احلديث السادس عرش ان  َّس  َّب ِ  ِريِز َّك   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ " :ع   

َراءَ   ."َعَقَد َراَيةا لَِبنِي ُسَلْيٍم ََحْ
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َّإسناد َّ َّنسلسل   .باملجاهيلهَّضعيف 

َّ :احلديث السابع عرش ي  ِ ِّب  ِعيدَّامل  ق  َّس  ا،َّع    َّق  ة  ر  ي  ر  َّع  َّأ يِبَّه   :ل 

ى اْلُعَقاَب  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنْت َراَيُة النَّبِيِّ  " َّ."َسْوَداُء ُتَسمَّ

َّباملرتوكني. َّنسلسل  َّننكر  َّباطل  َّحديث 

ِ َّاحل  س  َِّ :احلديث الثامن عرش َّ،َّع  ال   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنْت َراَيُة النَّبِيِّ  :ق 

ى اْلُعَقاَب. ََّسْوَداَء ُتَسمَّ

َّ َّنرسل  .حديث  َّصحيح 

َّ :تاسع عرشاحلديث ال ِثَّب ِ َّخم  يش   ي  ر  َّح  ا :ع    َّك  يِلٍّ َّع  ة  اي  َّر  َّأ ن  ن ت 

َّ اء  د  و  ِلَّس  َّاجل  م  م  و  .َّ،ي  َّاجل  مل  ة  ل ح  ط  َّو  ِ ب ري  َّالزُّ ة  اي  َّر  ان ت  ك  َّو 

ه َّ.صحيحَّإسناد 

َّب   َّ :العرشون احلديث و ر  م  َّع  َّاحل  اِرِثََّّع  َّأ يِبَّ،  ِ َّب  ِزيد  َّي  أ ن 

بِيٍبَّ َّأ ن َّ،َّح  ه  ث  د  َواَء اأْلَْبَيَض ُمَعاِوَيُة ْبُن َأِِب َّ" :ح  َل َمْن َعَقَد اللِّ َأوَّ

ا،َُّسْفَيانَ  اَياُت ُسودا ََم َكاَنِت الرَّ  ."َوإِنَّ

ه ََّّإسناد   .صحيح 
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َّ :والعرشون احلديث احلاديَّ ال  َّق  ٍب َّكاِل  َّب ِ  الِِد َّخ  َّ :ع    إِن ه 

َّ ول  ق  َّي  ن ه  َّأنسَّب َّنالكَّريضَّاهلل  َّع  ِمع  َّاهلل َِّ :س  ول  س  َّر  َّ-ملسو هيلع هللا ىلص-إِن 

َّ ال  َّ."إِنَّ اهللََّ َعزَّ وجل أكرم أمتي باأللويةَّ" :ق 

. َّننكر   حديث 

َّيوم :قال،َّع َّاملخاِرق :والعرشونالثاين  احلديث َّعامرا  َّلقيت 

َّاجلمل َّيبولَّيفَّقرن، َّوهو َّ :فقلت، نعك؟َّأقاتلَّنعكَّفأكون

َّكانَّيستحب،َّملسو هيلع هللا ىلصقاتلَّحتتَّرايةَّقونك؛فإنَّرسولَّاهللَّ :قال

َّأنَّيقاتلَّحتتَّرايةَّقونه.،َّللرجل

َّ.وصححهَّاأللباين،َّووافقهَّالذهبيَّاحلاكمصححهَّ

مَّ :والعرشونالثالث احلديث  س  َِّنق  َّع  ري َّاجل ز  َّعثامن ع 

َّالنبيَّ :-الَّأعلمهَّإالَّع َّاب َّعباسَّ-قال نعَّعيلََّّملسو هيلع هللا ىلصإّنَّراية 

َّطالب َّأيب َّب  َّعبادة، َّب  َّسعد َّنع َّاألنصار َّوراية َّإذاَّ، وكان

َّمماَّيكونَّحتتَّرايةَّاألنصار.َّملسو هيلع هللا ىلصاستحّرَّالقتلَّكانَّرسولَّاهللَّ

.َّهإسناد َّ َّضعيف 
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 الثاني المطلب

 ايات واأللويةلرَّأحكام ا

 

َّ َّاألحاديث  َّبالر ََّّواآلثار ََّّتقدنت َّتتعلق َّواأللوالتي ،َّيةايات

َّ :ويمك َّأنَّنستنبطَّننهاَّاألحكامَّالتالية

 ات سنٌة نبويٌة:اختاذ الراي :أولا 

ََّّاختاذ َّ َّس  َّوالغزوات َّاحلروب َّيف َّواأللوية َّنبوين الرايات ،َّة َّة 

َّأثرية َّ َّصحابية  ةَّبهَّرايتهَّاخلاصَّملسو هيلع هللا ىلصفقدَّكانَّلرسولَّاهللَّ،َّوعادة 

َّ.الراياتَّبنفسهَّوكانَّيعقد َّ،َّيعطيهاَّمل َّشاءَّن َّصحابته

َّذكر َّ َّالسنةََّّوقد َّهذه َّكتبهم َّاحلديثَّيف َّأهل َّن  املصنفون

َّ.واَّهلاب َّوبو َّ

َّ" :يفَّصحيحهَّالبخاريقالَّ َّالن بِي 
ِ
اء َّيِفَّلِو  اَِّقيل  َّن  ،َّ"ملسو هيلع هللا ىلصب اب 

اِتََّّ" :وقالَّأبوَّداودَّيفَّسننه اي  َّيِفَّالر  ةَِّب اب  ِوي  األ  ل  َّجانعَّويف،َّ"و 



 ال ماــكحأ:ِّالثانيِّالمطلب78َِّّ
 
 ةـــيولألاو تاــيار

ةَِّ" :الرتنذي ِوي  َّاأل ل  َّيِف اء  َّج  ا َّن  َّ"ب اب  ،َّ َّيِفََّّ"ثم اء  َّج  ا َّن  ب اب 

اِتَّ اي  َّ"الر  َّناجة، َّاب  ةََِّّ" :وقال ِوي  األ  ل  َّو  اِت اي  َّالر  َّ"ب اب  وقالَّ،

اِتََّّ" :البيهقي اي  الر  ِةَّو  ِوي  ِدَّاأل  ل  ق  َّيِفَّع  اء  اَّج  َّن   َّوغريهمَّنَّ"ب اب 

َّؤكدونَّعىلَّهذهَّالسنةَّالنبوية.املصنفنيَّي

َّالراياتَّ َّاستحبابَّاختاذ َّعىل َّوالفقهاء َّاملحدثون َّنص  وقد

َّ" :(2/455)َّ«اإلقناع»َّقالَّاب َّاملنذرَّيف،َّواأللوية َّأ ن  بُّ ت ح  ي س  و 

َّ ل  ه  َّلِي س 
ٍ
اء َّلِو  َّأ و  ٍة اي  َّر  ىل  َّع  ٍم و  َّق  لُّ َّك  ت ِمع  َّلِي ج  ة  ِوي  َّاأل ل  ام  َّاإِلن  ِقد  ع  ي 

ي ِهَّ ل  ي ِهم َّع  تِِهَّإِل  اج  َّح  َِّعن د  م  ب ه  ل  َّ."ط 

َّيف َّالعراقي َّالتثريب»َّوقال َّعىل8/123َّ)َّ«طرح َّتعليقا  )

وََِّّ" :حديثَّبريدةَّيفَّاأللويةَّيومَّخيِّب َّاأل  ل  ب اب  تِح  ِةَّيِفَّفِيِهَّاس  ي 

وِبَّ َّأ ِنرِيَّاجل  ي شَِّ،َّاحل  ر  ع  َّن  ون  َّي ك  ن ب ِغيَّأ ن  َّي  ه  ن  أ  َّ."و 

َّ َّيف َّاحلافظ َّالبا»وقال ِذِهَّ" :(6/127)َّ«ريفتح َّه  ويِف

ب ابَّاخت  اذَّاأللويةَّيِفَّاحلروب تِح  اِديِثَّاس  َّ."األ  ح 

داءَّ(3/580)َّ«زادَّاملعاد»َّوقالَّاب َّالقيمَّيف  :يفَّفقهَّقصةَّوفدَّص 

َّعقدَّاأللويةَّوالراياتَّللجيش" َّك،َّفيهاَّاستحباب  ـوِنَّواستحباب 

َّ."وجوازَّكوِنَّالرايةَّسوداءَِّن َّغريَّكراهة،َّالل واءَّأبيض
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ََّّ«املهذب»َّويف َّوي َّ" :(3/272)للشريازي َّيعقد ََّّستحب  َّأن

َّالر َّ َّ."طائفةََّّرايةٍََّّاياتَّوجيعلَّحتتَّكل 

َّ َّالس  َّنسجدالن َّة َّن وهذه َّن  َّكانتَّتنطلق َّملسو هيلع هللا ىلصَّهبوية ،َّ قالَّكام

َّ" :(35/39)َّ«ِمموعَّالفتاوى»َّسالمَّيفشيخَّاإل َّالن بِي  إِن  َّملسو هيلع هللا ىلصف 

ى و  َّالت ق  ىل  َّع  ك  َّامل  ب ار  ه  ِجد  س  َّن  س  َّ :أ س  ة  اء  ِقر  ال  َّو  ة  ال  َّالص  ِفيِه ف 

ِةَّ ِوي  َّاأل  ل  د  ق  ع  َّو  ة  ي اس  َّالس  فِيِه .َّو  اخل  ط ب  َّو  ِعل ِم َّال  لِيم  ع  ت  ؛َّو  ر  ك  الذ  و 

َّ
ِ
اء ف  ر  ع  َّال  ِريف  ع  ت  َّو 

ِ
اء ر  َّاأل  ن  ِنري 

أ  ت  اِتَّو  اي  الر  َّ."و 

 ترفع يف احلرب: اُت الراي :ثانياا 

َّت َّ َّتك  َّمل َّوالرايات َّاأللوية َّوهذه َّالنبي َّزن  َّيف َّملسو هيلع هللا ىلصرفع

إنامََّّ،واخللفاءَّالراشدي َّعىلَّدورَّاحلكمَّوالقضاءَّونراكزَّالدولة

َّ.وحسبَّعقدَّيفَّاحلروبَّوالغزواترفعَّوت َّكانتَّت َّ

َّالّراياتَّفإهّناَّ" :(1/320)َّ«تارخيه»َّقالَّاب َّخلدونَّيف فأّنا

وملَّتزلَّاألنمَّتعقدهاَّيفَّنواط َّ،َّشعارَّاحلروبَّن َّعهدَّاخلليقة

 ."ون َّبعدهَّن َّاخللفاءَّملسو هيلع هللا ىلصاحلروبَّوالغزواتَّلعهدَّالنّبّيَّ
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  :اية واللواء هل مها مرتادفان أم متغايران؟!يف الرَّ  :ثالثاا 

َّأهلَّاللغةَّون َّتابعهمَّفريوهنامَّنرتادفني َّأنا رحَّط»قالَّيفَّ،

ِمَّ" :(8/24)َّ«التثريب َّالال  ِ ِّس  َّبِك  اء  ِةَّالل و  اي  ن ىَّالر  ع  َّبِم  و  َّه  بِامل  د  و 

ى ر  َّأ خ  ٍة اي  َِّرو  َّيِف ِة ور  ك  َّامل  ذ  َّيِفَّ، ل  َّحي  م  َّال ِذي ل م  ع  َّال  َّهِبِام  اد  امل  ر  و 

وِبَّ ِمَّاجل  ي شَِّ،َّاحل  ر  دُّ ق  َّت  ِضع  و  َّبِِهَّن  ف  ر  ع  َّي  ه  ِةَّأِل ن  ن  ال  ع  َّال  َِّن   و  ه  َّ،و 

َّ َّأ ن  تهَِّن   ر  ك  اَّال ِذيَّذ  ذ  ه  َّو  ل  َّبِِهَّأ ه  ح  اِدف اِنَّرص   رت   َّن  ة  اي  الر  َّو  اء  الل و 

ِريِبَّ غ  ال  ِةَّو  غ  َّ،َّاللُّ اِحب  َّص  م  ِنن ه  اِرِقَّ»َّو  ةَِّ»و ََّّ«امل  ش  اي   ."«الن ه 

َّدَِّوقدَّاست َّ َّب    َّاهللِ ب د  لَّعىلَّعدمَّالتفريقَّبامَّجاءَّن َّحديثَّع 

ة َّ د  ي  ر  َّب  ،َّ ال  َّق  ة  د  ي  ر  َّب  َّأ يِب نِي ث  د  ن ا" :ح  ارص   َّأ ََّّح  اء  َّالل و  ذ  أ خ  َّف  ي ِّب   ب وَّخ 

َّ ف  ان رص   َّف  ٍر َّب ك  ه َّ، َّل  ت ح  ف  َّي  مل   َّو  ،َّ ج  ر  َّف خ  ر  م  َّع  ِد غ  َّال  َِّن   ا ه  ذ  َّأ خ  م  ث 

ع َّ ج  ر  َّف  ه َّ، َّل  ت ح  ف  َّي  مل   َّو  ،َّ ال  ق  َّف  د  ه  ج  َّو  ة  َِّشد  ِئٍذ ن  و  َّي  َّالن اس  اب  أ ص  و 

َّاهلل َِّ ول  س  َواَء » :ملسو هيلع هللا ىلصر  ا إىَل َرُجٍل ُُيِبُُّه اهللَُّ َوَرُسوُلُه إينِّ َدافٌِع اللِّ َغدا

َّأ َّ،َّ«َوُُيِبُّ اهللََّ َوَرُسوَلُه لَ َيْرِجُع َحتَّى ُيْفَتَح َلهُ  ي ب ة  بِت ن اَّط  َّو  ن اَّأ ن  س  ن ف 

َّ َّاهلل ِ ول  س  َّر  ب ح  َّأ ص  ل ام  َّف  ا د  َّغ  ت ح  ف  ائََِّّملسو هيلع هللا ىلصال  َّق  ام  َّق  َّث م  اة  د  غ  َّال  ىل  َّص  ام 

اَّبِالل َّ ع  َّف د 
ِ
اء لِيًّا،َّو  اَّع  ع  َّف د  ِهم  اف  ص  َّن  ىل  َّع  الن اس  ت ف َّ،َّو  َّف  د  ن  َّأ ر  و  ه  َّو  ل 
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ي ن ي هَِّ اء َّ،َّيِفَّع  ي ِهَّالل و  َّإل  ف ع  د  َّت ط َّ،َّو  ن اَّفِيم    أ  َّو  ة  د  ي  ر  َّب  ال  َّق  ه  َّل  تِح  ف  َّو  ل  او 

َّ"هل  ا َّأمحد َّ(22993)رقمََّّ(5/353).أخرجه يفََّّ«الن سائي»و،

 وإسنادهَّصحيح.َّ(8547و8346َّ)َّ«الكِّبى»

اِجَّ ر  َّإخ  ىل  اِنَّع  ي خ  َّالش  ق  ات ف  ِلََّّأصلََِّّو  ه  ِديِثَّس  َّح  ِةَِّن   ِذِهَّال ِقص  ه 

دٍَّ ع  َّس  َّب ِ  عَِّ، و  َّاأل  ك  َّب ِ  ة  ل م  س  َّو  َّأ يِبَّ، ِديِث َّح  َِّن   لِم  س  َّن  ا ه  ج  ر  أ خ  و 

ة َّ ر  ي  ر  ق اصٍَّ،َّه  َّب ِ َّأ يِبَّو  ِد ع  ِديِثَّس  َّح  ِن   َّبدال َّوقدَّذكرواَّالرا،َّو  ية 

 ن َّاللواءَّ.

َّ" :(6/127)َّ«فتحَّالباري»قالَّاحلافظَّيف وقدَّأخرجهَّأمحد 

َّبلفظ َّحديثَّبريدة هلل ه اإين دافع اللواء إىل رجل ُيبُّ » :ن 

َّ."ايةَّواللواءَّسواءالر ََّّبأن ََّّوهذاَّنشعر َّ،َّاحلديثَّ«...ورسوله

َّقوم َّ َّبالتفريقَّوقال َّالرتنذيَّيف، ََّّ"جانعه"وصنيع عىلََّّيدلُّ

َّنرة َّ،َّالتفريق ب  أوردَّفيهَّف،َّبابَّناَّجاءَّيفَّاأللوية :فقالَّفقدَّبو 

َّثم،َّ"دخلَّنكةَّولواءهَّأبيضَّملسو هيلع هللا ىلصأنَّرسولَّاهللَّ" :حديثَّجابر

 :فأوردَّفيهَّحديثَّالِّباء،َّ"بابَّناَّجاءَّيفَّالرايات" :وقالبَّبو َّ

وحديثَّ،َّ"كانتَّسوداءَّنربعةَّن َّنمرةَّملسو هيلع هللا ىلصرايةَّرسولَّاهللََّّإن َّ"

َّ.َّ"كانتَّرايتهَّسوداءَّولواؤهَّأبيض" :اب َّعباس
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َّيف َّالعراقي َّالتثريب»قال َّ" :(7/220)َّ«طرح ب  َّب و  ل كِ  

ةَِّ ِوي  َّاأل  ل  ىل  َّع  اِنِعِه َّج  َّيِف ِنِذيُّ َّالرت   ،َّ َّب ني   ِق ر  ف  َّال  َّيِف يح  ِ َّرص  ا ذ  ه  و 

ِة... اي  الر  َّو 
ِ
اء َّ."الل و 

طرحَّ»قالَّالعراقيَّيفَّ،َّهذهَّالتفرقةَّعرفيةَّأمَّهيَّحقيقيةَّوهل

َّ" :(7/220)َّ«التثريب َّلِلن بِي  ان  َّف ك  فِي ة  ر  َّع  ام  ي ن ه  َّب  ة  ِرق  َّالت ف  ل  ع  ل  و 

ة ََّّملسو هيلع هللا ىلص اي  َّر  ر  خ  اآل  َّو  اء  َّلِو  ا مه   د  ىَّأ ح  م  َّي س  ي ئ اِن َّش  ،َّ َِّن   ِصيص  الت خ  ف 

ةَِّ َّيِفَّاللُّغ  ل وهل  ام  د  ىَّن  ت و  َّاس  إِن  َّو  ِمي ة  َّالت س  ي ث  َّ."ح 

َّ َّحقيقيا ََّّاكَّفرقا َّهنَّأن ََّّوالصحيح  ،َّ َّالتفريق  َّالعلَّوهذا َّامءعند

َّ :باعتباراتَّيكون

َّم َّل َّلع َّا :واللواء َّ،َّالصغري ََّّم َّل َّالع َّ :اية َّالر َّ :قالوا :احلجمباعتبارََّّ-1

َّ.الكبري َّ

َّيف َّاملفاتيح»َّقال لِمٍَّ" :(6/2509)َّ«نرقاة س  َّن  ِح َّرش   يِف  :و 

َّ م  ل  ع  َّال  اء  و  الل  َّو  ِغري  َّالص  م  ل  ع  َّال  ة  اي  َّالر  ل ت  َّق  . برِي  ك  ي َّ :ال  ؤ  ي  َّو  ه  د 

َّ ِديث  دَِّ" :ح  َّاحل  م  اء  َّ،َّبِي ِديَّلِو  م  و  يَّي 
ائِ َّلِو  َّحت  ت  ه  ون  َّد  ن    َّو  م  آد  و 

ةَِّ ِقي ان   ."ال 
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 :األلوية" :(4/531)َّ«جانعَّاألصول»َّوقالَّاب َّاألثريَّيف

َّ."وهيَّالرايةَّالكبريةَّدونَّاألعالمَّوالبنود،َّمجعَّلواء

َّ َّهيَّاألكِّبوبعضهمَّعكسَّفجعل َّالراية ،َّ َّيِفَّ»ففي ِرِب َّامل  غ 

ِرِبَّ َّامل  ع  تِيِب ر  ة َّ" :(204)صَّ«ت  اي  َّ :الر  َّأ م  ن ى ت ك  َّو  َّاجل  ي ِش ل م  ع 

َّ
ِ
اء َّالل و  ق  َّف و  ِهي  َّو  ِب َّ"احل  ر  َّص، َّأيضا َّ" :(432)وقال ِنن ه  و 

و َّ َّث  ة  ق  َّش  َّأِل ن ه  ِة اي  َّالر  َّد ون  و  ه  َّو  َّاجل  ي ِش ل م  َّع  ) اء  ىَّ)الل و  ل و  َّت  ٍب

ِحَّ ن  وِدَّالرُّ َّع  َّإىل  دُّ ت ش  َّ."و 

َّبأطيبَّاألخبار»ويفَّ  :(379)صَّللفاسََّّ«نستعذبَّاإلخبار

 ."عا َّناَّكانَّنربَّّ :والراية َّ،َّواءَّناَّكانَّنستطيال َّاللَِّ :قالَّأبوَّذرَّاخلشني"

َّأكِّبَّحجامَّوهوَّولك َّيبدوَّن َّخاللَّالرواياتَّأنَّاللو اء

َّللجيشَّكله َّيكون ،َّ َّالراياتَّفهي َّداخلَّأنا َّاملختلفة للقبائل

َّاجليشَّحيملهاَّقائدَّتلكَّالقبيلةَّأوَّاملجموعة.

ََّّ" :(71)صَّ«رشحَّالسريَّالكبري»َّقالَّالِّسخسَّيف اء  َّالل و  م  ث 

ل ط انَِّ َّلِلسُّ ون   اَّي ك 
َّملِ م  َّ،َّاس  ت ِمع  ائٍِدََّت   َّق  ل  َّلِك  ون  ك   اَّي 

َّملِ م  َّاس  ة  اي  الر  و 

تِهَِّ اي  َّر  َّحت  ت  ة   ."مج  اع 
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َّللرايةَّواللواء.َّاحلانلَّواملمسكباعتبارََّّ-2

والََّّاية َّالر َّ :اللواء ََّّ" :(4/279)َّ«النهاية»قالَّاب َّاألثريَّيفَّ

َّ  ."اجليشَّيمسكهاَّإالَّصاحب 

)بكِّسَّ :اللواء" :(6/126)َّ«فتحَّالباري»وقالَّاب َّحجرَّيفَّ

َّوي َّ َّهيَّالراية َّالع َّسم َّالالمَّواملد( َّمل َّىَّأيضا  وكانَّاألصلَّأنَّ،

َّ َّ.َّ"ثمَّصارتَّحتملَّعىلَّرأسه،َّاجليشَّيمسكهاَّرئيس 

َّ اللواءَّيكونَّللرئيسَّوالسلطانَّحديثَّالنبيََّّعىلَّأن ََّّومماَّيدلُّ

اء َّ" :يفَّالصحيحنيَّملسو هيلع هللا ىلص اِدٍرَّلِو  َّغ  ل   "لِك 

نوضعَّاللواءَّشهرةَّنكانََّّشهرَّهباَّيفَّالناس؛َّألن َّعالنةَّي َّ :أي

َّ.الرئيسَّوعالنةَّنوضعه

 .(3/464)َّ«نطالعَّاألنوارَّعىلَّصحاحَّاآلثار»َّانظر

َّ.طريقةَّالعقدَّعىلَّالرنحباعتبارََّّ-3

َّاب  َّ َّيفَّقال َّاللغة»َّفارس َّ" :(5/218)َّ«نقاييس اء  الل و  و 

َّ وف  ر  ع  هَِّ،َّن  ِ حم  َّر  ىل  ىَّع  ل و  َّي  َّأِل ن ه  ي  م  س  َّ."و 
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 :(7/177)َّ«عارضةَّاألحوذي»َّوقالَّأبوَّبكرَّاب َّالعريبَّيف

،َّعليهَّويلوى،َّفاللواءَّناَّيعقدَّيفَّطرفَّالرنح،َّايةغريَّالر ََّّاللواء َّ"

ََّّ."ويرتكَّحتىَّتصفقهَّالرياح،َّوالرايةَّناَّيعقدَّفيه

َّع َّ َّالعلامء َّناذكره َّوالراية َّبنيَّاللواء َّالفرق َّعىل َّيدلُّ ومما

 ابتداءَّاختاذَّالراياتَّواأللوية.

َّ" :(71)صَّ«السريَّالكبري»َّقالَّحممدَّب َّاحلس َّيف ت ل ف ت  اخ  و 

َّ َّالن بِي  َّيِفَّأ ن  اي ات  و  ََّّ-َّملسو هيلع هللا ىلصَّ-الر  ِريُّ ه  َّالزُّ ر  ك  اِت.َّف ذ  اي  َّالر  ت ىَّاخت  ذ  ن 

َّ ال  ي ِّب  َّ :ق  َّخ  م  و  َّي  ان ت  ت ىَّك  َّح  َّق طُّ ة  اي  َّر  ان ت  اَّك  ِوي َّ،َّن  َّاأل  ل  ان ت  َّك  .َّإن ام  ة 

ه َّ ري   َّغ  ر  ك  ذ  وِلَّاهلل َِّ :و  س  َّر  ة  اي  َّر  اء ََّّ-َّملسو هيلع هللا ىلصَّ-أ ن  د  و  َّس  ان ت  ٍرَّك  َّب د  م  و  َّ،ي 

ي ان َّ اَّب  ذ  ي ِّب  ََّّف ِفيَّه  َّخ  ب ل  َّق  ان ت  َّك  ة  اي  َّالر  َّ."أ ن 

َّ َّاحلافظ َّوقال َّالباري»يف َّ" :(7/477)َّ«فتح ر  ك  َّذ  د  ق  ب َّاو 

َّ اق  ح  َّإِس  ة َّ، و  ر  َّع  َّع    ِد و  َّاأل  س  ب و َّأ  ا ذ  ك  ِتَّ :و  ِجد  َّو  ا َّن  ل  َّأ و  أ ن 

َّ َّإاِل  لِك  َّذ  ب ل  َّق  ِرف ون  ع  ان واَّي  اَّك  ن  َّو  ي ِّب   َّخ  م  و  َّي  اي ات  ة َّالر  ِوي  َّ."األ  ل 

قالَّ" :(5/120)َّ«سبلَّاهلدىَّوالرشادَّيفَّسريةَّخريَّالعباد»َّويف

َّ-ملسو هيلع هللا ىلصَّ-وفّرقَّرسولَّاهلل :واب َّسعد،َّوحممدَّب َّعمر،َّإسحاقَّاب  َّ
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َّ."وإنامَّكانتَّاأللوية،َّوملَّتك َّالّراياتَّإاّلَّيومَّخيِّب،َّالرايات

 اسم راية النبي صىل اهلل عليه وسلم: :رابعاا 

َّأن َّ َّالنبي َّراية َّاسم ََّّملسو هيلع هللا ىلصا َّأصحاب  َّذكر َّاسمهاََّّفقد َّأن السري

َّالطيورو،َّوهوَّاسمَّطائرَّنعروفَّ"الُعقاب"كان وملَّ،َّهوَّسّيد 

َّش َّالباب َّهذا َّيف َّيئيصح ،َّ َّواآلثار َّاألحاديث َّن وتقدنت

ونرسلَّسعيدَّواحلس َّوحييىَّب َّ،َّوأيبَّهريرة،َّحديثَّعائشة

َّهلذاَّاالسمَّأصال .،َّسعيد َّعىلَّأن  َّوبمجموعهاَّتدلُّ

َّ َّؤرخونَّوأالفقهاءَّواملَّوقدَّنص  َّالسريَّعىلَّهذاَّاالسم.َّصحاب 

َّيف َّالقيم َّاب  َّاملعاد»َّقال َّ" :(1/127)َّ«زاد ة  اي  َّر  ه  َّل  ان ت  ك 

َّهل  ا ال  ق  َّي  اء  د  و  َّ :س  اب  ق  ع   ."ال 

َّ" :(6/127)َّ«فتحَّالباري»َّوقالَّاب َّحجرَّيف ه  َّل  ان ت  َّك  ِقيل  و 

ة َّ ع  ب  ر  َّن  اء  د  و  َّس  اب  ِعق  ىَّال  م  َّت س  ة  اي  َّ."ر 

َّ َّيف َّكثري َّاب  َّوالنهاية»وقال َّراية ََّّألن َّ" :(19/63)َّ«البداية

َّب َّهاَّخالد َّوقدَّركز َّ،َّقابالع َّ :يقالَّهلا،َّكانتَّسوداءَّملسو هيلع هللا ىلصالرسولَّ

فعرفتََّّ،ةَّالتيَّرشقيَّدنشقَّحنيَّأقبلَّن َّالعراقالوليدَّعىلَّالثنيَّّ
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اَّوقدَّكان،َّ"اْلُعَقاِب  َثنِيَّةُ َّ" :فهيَّإىلَّاآلنَّيقالَّهلا،َّهباَّالثنية تَّعقاب 

َّ."عىلَّالكفارَّن َّنصارىَّالشامَّوالرومَّوالعربَّوالفرس

ق"وهل َّالع  أمَّأنهَّاسمَّلغريهاََّّملسو هيلع هللا ىلصاسمَّخاصَّبرايةَّالنبيََّّ"اب 

َّ.كذلك؟!

َّ َّاملؤرخون قاب"َّىقريشَّكانتَّتسم ََّّراية ََّّأن َّذكر َّ"الع  قالَّ،

أبوَّسفيانَّ :ون َّبنيَّأنية" :(3/267)َّ«العقدَّالفريد»َّاحبص

وإذاَّكانتَّعندَّرجلَّ،َّقابَّرايةَّقريشكانتَّعندهَّالع َّ،َّب َّحرب

فإذاَّاجتمعتَّقريشَّعىلَّأحدَّأعطوهَّ،َّأخرجهاَّإذاَّمحيتَّاحلرب

 ."وإنَّملَّجيتمعواَّعىلَّأحدَّرأسواَّصاحبهاَّفقّدنوه،َّالعقاب

 :(10/144)َّ«التحريرَّوالتنوير»َّوقالَّالطاهرَّب َّعاشورَّيف

َّالراية" َّوأّنا َّفوقَّ :وتسّمى، َّختفق َّألهّنا َّالعني َّبضم قاب الع 

قاب َّاجليشَّكالع  يشَّقريش، َّج  َّراية َّفهي َّأنية، َّ،وكانتَّلبني

َّ."سالمَّوهيَّبيدَّأيبَّسفيانَّب َّحربوجاءَّاإل

ويؤخذَّن َّ" :(20/395)َّ«ِملةَّاملنار»َّقالَّرشيدَّرضاَّيفو

َّالتاريخَّوالعادياتَّأن َّ َّعلامء قديمََّّقابَّشعار َّالع ََّّطائر ََّّكالم



 ال ماــكحأ:ِّالثانيِّالمطلب88َِّّ
 
 ةـــيولألاو تاــيار

اسمَّ :وإنامَّالصقرَّيفَّاللغة،َّللعربَّوقدَّعِّبَّبعضهمَّعنهَّبالصقر

اَّسمتَّرايةََّّفالظاهرَّأن َّ،َّن َّجوارحَّالطريَّلكلَّناَّيصيد قريش 

َّىسم َّت ََّّملسو هيلع هللا ىلصوأناَّكونَّرايتهَّ،َّاحلربَّالكِّبىَّبالعقابَّن َّذلك

ببَّوحيتملَّأنَّيكونَّس،َّقابَّفلمَّيثبتَّيفَّحديثَّصحيحالع َّ

هذاَّالقولَّأنَّبعضهمَّأطلقَّهذاَّاللفظَّعىلَّرايتهَّالكِّبىَّبمعناهَّ

َّالعامالل َّغوي َّالضخم، َّالعلم َّهو َّالذي َّن ، َّآخرون َّففهم

 ."قابَّاسمَّعلمَّهلااإلطالقَّأنَّالع َّ

 ألوان الرايات واأللوية:  :خامساا 

َّ َّالراياتَّناَّأصحُّ َّيف َّالسواد َّاأللوان َّيف َّروي وتقدنتَّ،

هاَّحديثَّالِّباءَّب َّعازبَّوأصحَُّّ،َّاألحاديثَّواآلثارَّيفَّذلك

ََّّملا َّس  َّالنبي َّراية َّع  َعةا ِمْن َّ" :قالَّملسو هيلع هللا ىلصئل َكاَنْت َسْوَداَء ُمَربَّ

َّ"َنِمَرةٍ  َّكَّراية َّوكانتَّ، َّسوداء َّبعضَّالصحابة َّب َّراية عمرو

وعيلَّب َّأيبَّطالبَّ،َّوخالدَّب َّالوليد،َّواب َّأمَّنكتوم،َّالعاص

َّريضَّاهللَّعنهم.

َّايةَّالصفراءَّواحلمراءَّفلمَّيثبتَّيفَّذلكَّحديث.اَّالر َّوأن َّ
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دَّب َّيزيَّوأثر َّ،َّاألبيضَّفلمَّيصحَّيفَّذلكَّحديثَّاَّاللواء َّوأن َّ

َّع ََّّ" :حبيبَّالذيَّقالَّفيه َّن    ل  ة َّأ و  اِوي  ع  َّن  ي ض  َّاأل  ب  اء  َّالل و  د  َّب َّ ق    

ي ان َّ ف  َّس  َّأ يِب ا، ود  َّس  اي ات  َّالر  ان ِت َّك  إِن ام  َّ"و  ،َّ َّالراياتَّعىلَّأن ََّّيدلُّ

وملَّيستخدمَّأوَّيشتهرَّاللواءَّاألبيضَّإالَّيفَّزنانََّّكانتَّسودا َّ

َّنعاويةَّريضَّاهللَّعنه.

َّ اللونَّاألبيضَّيفَّاأللويةََّّاستحبَّالعلامء َّفقدََّّحالٍََّّوعىلَّكل 

ولك َّليسَّن َّبابَّاالستحبابَّالرشعيَّبلَّ،َّواألسودَّيفَّالرايات

ترادََّّالَّفاأللوان،َّن َّبابَّاالستحبابَّالعميلَّالذيَّحيققَّاملصلحة

ََّّلذاهتاَّوإنامَّهيَّوسيلةَّن َّالوسائلَّاملباحةَّالتيَّحتققَّاملقصود.

َّوينبغي" :(72)صَّ«السريَّالكبري»َّقالَّحممدَّب َّاحلس َّيف

َّبيضا َّ َّاملسلمني َّألوية َّتكون َّسودا ََّّأن َّوالرايات َّهذا، َّعىل

َّ."جاءتَّاألخبار

َّ َّيف َّالِّسخس َّالراياِتَّ" :"رشحه"قال َّيف َّا ست ِحب  وإّنام

َّالقتال َّأل صحاِب ل م  َّع  ه  َّأِلن  َّالسواد  ،َّ َّعند  اتلون ق  َّي  َّقوٍم وكلُّ

َّرايتهم َّ َّإىلَّ، جوع َّالرُّ َِّن   ن ون َّيتمك  َّالقتال َّيفَّحاِل قوا َّتفر  وإذا
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تهم َّ اَّ،َّراي  وص  ص  ِهَّخ  ِ ري  َّغ  َِّن   ر  ه  َّوأ ش  ب ني   ءَّالن هارَّأ  َّيفَّضو  واد  والس 

ب ارَِّ غ  َّذلك،َّيفَّال  ت ِحب  َّفالَّبأ سَّ،َّفلهذاَّا س  ع  َّالرش  يث  َّح  اَِّن   فأ ن 

اَّأ َّ اَّأ وَّصفر  َّبِيض  َّالرايات  ل  ع  ََّت   ابِأ ن  ب،َّوَّمح  ر  َّاأل  ت ار  َّيفَّوإِن امَّخي   ي ض 

َّ َّلقوله
ِ
اء  ،إنَّ َأحبَّ الثِّياِب ِعنَْد اهللَّ تعاىل اْلبِيُض » :ملسو هيلع هللا ىلصالل و 

نُوا فيها مْوتاُكمْ  َّ«َفْلَيْلَبْسَها َأْحياُؤُكْم َوَكفِّ َّإال  َّالَّيكون  َّ.َّوالل واء 

َّجي شٍَّ ل  َّك  َّيف ا َّواحد  ِعَّ، ف  َّر  َّإىل تهم  َّحاج  َّعن د  َّإليِه م  ه  جوع  ور 

َّ َِّن   ا َّمم  ي ز  ون  َّلي ك  َّلذلك  َّاأل بي ض  ت ار  ي خ  َّف  ل ط اِن. َّإىلَّالسُّ أ نورِهم 

ادَِّ و  ق  َّلل  وِدَّال تيَّهي  اياِتَّالسُّ َّ.َّ"الر 

َّيبنّي َّ َّالغلوََّّوهذا َّن  َّواألحزاب َّبعضَّاجلامعات َّعليه نا

َّ،َّواالنحراف َّتعب َّعندناَّجعلتَّاأللوانَّونا هَّيتقربونَّبَّدا َّفيها

َّ.!!يفاصلونَّفيهَّيوالونَّويعادونَّعليه،َّإىلَّاهلل

(َّيفَّفوائدَّقصةَّوفد3/667َّ)«زادَّاملعاد»َّوقالَّاب َّالقيمَّيف

َّ َّللجيش :ففيهاَّ"اءد َّص  َّوالرايات َّاأللوية َّعقد َّ،استحباب 

َّكوِنَّالل واءَّأبيض وجوازَّكوِنَّالرايةَّسوداءَِّن َّ،َّواستحباب 

 ."غريَّكراهة
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َّ َّيفوقال َّيِفَّ" :(4/144)َّ«اإلنصاف»َّاملرداوي بُّ ت ح  امل  س 

ةَِّ ِوي  َّ :األ  ل  ل ت  َّن ز  ِ َّبِالن رص  ل ت  اَّن ز  َّإذ  ة  ك 
ئِ َّامل  ال  ؛َّأِل ن  اء  ي ض  َّب  ون  َّت ك  أ ن 

َّيِفَّ ي ِه ل  َّع  ت رص   اق  َّو  . ن ب ل  َّح  ل ه  ق  َّن  َّهِب ا. ة  ن  و  س  وعَِّ"ن  ر  ف  ق َّ"ال  َّو  َّيِفَّ. ال 

ةَِّ اي  د 
ِ َّاهل  ِبَّ، ه  امل  ذ  َّو  ِبَّ، ه  َّالذ  ب وِك س  ن  َّو  رَِّ، ر  امل  ح  َّو  ،َِّ ت ني  اي  ع  الر  ،َّو 

َِّ احل  اِوي ني  اء َّ :و  ٍنَّش  و  َّل  اِتَّبِأ ي  اي  الر  َّو  ة  ِوي  َّاأل  ل  َّهل  م  ِقد  ع  َّ."ي 

 الكتابة يف الرايات: :سادساا 

فقدَّوردتَّبعضَّاألحاديثَّ،َّيفَّالراياتَّواأللويةَّوأناَّالكتابة َّ

َّ.ءيصحَّننهاَّيشَّقدَّكتبَّفيهاَّكلمةَّالتوحيدَّولك َّملواآلثارَّأنهَّ

وقدَّتقدمَّالكالمَّعىلَّحديثَّاب َّعباسَّيفَّالكتابةَّوهوحديثَّ

َّننكر َّ َّباطل  ،َّ َّيف َّاحلافظَّاب َّحجر َّقال  :(6/127)َّ«الفتح»كام

تهَّالَّعىلَّرايَّكانَّنكتوبا َّ" :وأليبَّالشيخَّن َّحديثَّاب َّعباس"

َّ."هَّواهٍَّوسند َّ،َّ"إلهَّاالَّاهللَّحممدَّرسولَّاهلل...

َّوأن َّ،َّونثلهَّحديثَّأيبَّهريرة رَّاَّحديث  م  ِ َّع  بدَّاهلل َِّب  اَنْت كَ " :ع 

ا فِيَها ل إَِلَه إلَّ اهللَُّ حُمَمد َرُسوُل  َّملسو هيلع هللا ىلصَراَيُة َرُسوِل اهللَِّ  َسْوَداَء َمْكُتوبا

َّ،َّ"ملسو هيلع هللا ىلصاهللَِّ  َّ.نوضوع ََّّفهوَّحديث 
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َّوأن َّ ََّّالراية ََّّالتحريرَّأن ََّّاَّناَّيدعيهَّحزب  يهاَّعلَّالسوداءَّنكتوب 

َّباألبيض َّالتوحيد َّكلمة ،َّ َّاألبيضَّنكتوب  باللونََّّفيهَّواللواء

َّذلكَّدعوىَّالَّحقيقةَّهلا َّ.األسودَّ!!!َّفكلُّ

 :(3/52)«السريةَّاحللبية»وهمَّنقلدونَّن َّغريَّتبرصَّملاَّجاءَّيفَّ

اءَّوربامَّبيضَّملسو هيلع هللا ىلصوكانتَّألويتهَّ،َّويفَّسريةَّالدنياطيَّرمحهَّاهلل"

َّ ََّّ،السوادَّكانَّكتابةَّيفَّذلكَّالعلمَّجعلَّفيهاَّاألسودَّولعل  َّولعل 

َّبعضَّ َّيف َّجاء َّبام َّاملعني َّهو َّاألسود َّفيه َّالذي َّاللواء هذا

َّالَّإلهَّإالَّاهلل :لواءَّأبيضَّنكتوبَّفيهَّملسو هيلع هللا ىلصكانَّلهَّ" :الروايات

َّ."أيَّبالسوادَّ"حممدَّرسولَّاهلل

َّعلمت َّالقارئ-وقد َّالرايةََّّأنَّ-أخي َّيف َّالكتابة أحاديث

َّباطلةَّننكرةَّاليصحَّننهاَّشئ.

 :محراءَّنكتوبَّفيهاَّكانتَّلهَّراية َّريضَّاهللَّعنهََّّعليا ََّّووردَّأن َّ

َّ،َّحممدَّرسولَّاهلل َّوهوَّيعارضَّناَّثبت،َّكامَّتقدمَّننكر ََّّواحلديث 

َّرايتهَّكانتَّسوداء َّ.ع َّعيلَّأن 
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 ماُيرم يف الراية: :سابعاا 

ذواتَّاألرواحَّن َّالبرشَّن َّأنَّيكونَّيفَّالرايةَّصورََّّحيرم َّ

َّقالَّالِّسخس،َّلكفرَّكصليبَّوغريهَّعارا َّوناَّكانَِّشَّ،َّواحليوان

َِّذيَّ" :(4/163)َّ«رشحَّالسريَّالكبري»يفَّ َّمت  اثِيل  ه  ر  ك  َّي  لِك  ذ  ك  و 

ةَِّ ِوي  األ  ل  اِتَّو  اي  وِحَّيِفَّالر  ب ا،َّالرُّ َّن ص  ب  ن ص  َّمِم اَّي  لِك  َّذ  َّو َّ،َّأِل ن  أ س  َّب  ال 

َّ لِك  َّذ  و  ن ح  ٍرَّو  ج  َّش  اَّمت  اثِيل  َّفِيه  ل  َّجي  ع  َّمت  اثِيَّأِل ن َّ،َّبِأ ن  وه  ر  َِّذيَّامل  ك  ل 

وِحَّ َّيِفَّاحل  ِديِثَّ،َّالرُّ اء  اَّج  َّن  ىل  ُه ُيَكلَُّف َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْن َينُْفَخ » :ع  َأنَّ

وَح َوُهَو َلْيَس بِنَافٍِخ   .«فِيِه الرُّ

 شكل الراية: :ثامناا 

إناَّأنَّتكونَّنتساويةَّاألضالعَّنربعةَّوإناَّأنَّتكونََّّوالراية َّ

َّ،َّخمتلفةَّاألضالعَّنستطيلة ع ََّّهوَّناَّجاءيفَّذلكَّناوردََّّوأصحُّ

وِلَّاهلل َِّ س  ِةَّر  اي  َّملسو هيلع هللا ىلصالِّباءَّب َّعازبَّريضَّاهللَّعنهَّملاَّسئلَّع َّر 

َّ ال  ق  ؟َّف  ان ت  اَّك  َعةا ِمْن َنِمَرةٍ " :ن  َّ."َكاَنْت َسْوَداَء ُمَربَّ

َّوملَّيصح.،َّيفَّذراع ََّّاَّذراع َّأهّنَّيروىَّو

ََّّفراية َّ َّنربعة ََّّملسو هيلع هللا ىلصالنبي َّكانت َّاآلنَّ، َّالراية َّيرفعون والذي 
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!!َّوالنانعَّعندناَّن َّذلك َّن َّأَّولك َّأنَّيزعم َّ،َّيرفعوهناَّنستطيلة 

َّفهذاَّهوَّالباطل.َّملسو هيلع هللا ىلصهذهَّهيَّرايةَّالنبيَّ

 مادة الراية: :تاسعاا 

َّ َّالنبي َّصوفََّّملسو هيلع هللا ىلصوكانتَّراية َّكساء َّن  َّيفََّّنصنوعة كام

ة َّ ر  م  َّع  َّ،َّحديثَّع    ال ت  َسْوَداَء ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنْت َراَيُة َرُسوِل اهللَِّ  :ق 

ٍل. ويف رواية  ويف،َّباجليم املعجمة "مرجل" ِمْرٍط لَِعائَِشَة ُمَرحَّ

َعةا ِمْن َنِمَرةٍ " :حديث الرباء َّ."َكاَنْت َسْوَداَء ُمَربَّ

َّالعروس»ويفَّ ط َّ" :(20/95)َّ«تاج َّاملِر  ،َِّ ِّس  َّبالك  ،َّ َِّن   اء  كِس 

وٍفَّ زٍَّّ،َّص  َّخ  َّبه،َّأ و  ر  ز  ت  ؤ  َّي  ّتاٍن َّك  َّ،َّأ و  َّ :وِقيل  ب  َّ،َّهوَّالث و  َّك َّ :وِقيل  لُّ

يطٍَّ ِ َّخم  ِ ري  ٍبَّغ  َّ."ث و 

بجيمََّّ-لنرج ََّّ"طر َّنَِّ" :(4/565)َّ«ِممعَّبحارَّاألنوار»َّوقالَّيف

َّ."أوَّصورَّرحالَّاإلبل،َّأيَّعليهَّصورَّاملراجلَّأيَّالقدور،َّوحاء

ألنهَّ" :(2/611)َّ«حتفةَّاألبرارَّرشحَّنصابيحَّالسنة»َّقالَّيفو

فيهاََّّ،وهيَّبردةَّن َّصوفَّيلبسهاَّاألعرابَّ،"ن َّنمرةَّ" :قال

َّ،النمرتشبيهاَّبَّ،نمرة :ولذلكَّسميتَّ،ختطيطَّن َّسوادَّوبياض

َّ."العباءَّأيضا :ويقالَّهلا
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اءَّب َّ" :(4َّ/356الب َّامللكَّ)َّ«رشحَّاملصابيح»َّويف ِئلَّالِّب  وس 

كانتَّ :فقالعازبَّع َّرايةَّرسولَّاهللَّصىلَّاهللَّتعاىلَّعليهَّوسلمَّ

ة ب عةَّن َّن ِمر  ر  وهيَّبردةَّن َّصوفَّفيهاَّختطيطَّن َّ :"سوداءَّن 

ةَّتشبيها َّبالنمر،َّتلبسهاَّاألعراب،َّسوادَّوبياض يتَّن ِمر  م  َّ."س 

َّوالبياض :رة َّمَِّفالن  َّالسواد َّالتيَّفيها َّخمططة َّثياب   :يلَّهلاوق،

َّسوداءَّألهناَّترىَّن َّبعيدَّسوداء.

 من الذي ُيمل الراية: :عارشاا 

َّالدوام َّنعنيَّعىل َّبشخٍص َّخمتصة  َّتك  َّمل َّوالراية  َّك، انَّبل

َّالنبيَّ َّيفَّاخلريمل َّهمَّأَّملسو هيلع هللا ىلصيعطيها َّن َّالسابقة َّ،هلَّيفَّمحلها

ََّّ.واإلقدامَّوالشجاعةَّوالرأيَّواحلزم

ا َرُجَلا »َّ:ملسو هيلع هللا ىلصَّقالَّالنبيويفَّيومَّخيِّبَّ اَيَة َغدا أَلُْعطَِْيَّ َهِذِه الرَّ

َّ.«اهللََّ َوَرُسوَلُه َوُُيِبُُّه اهللَُّ َوَرُسوُلهُ  ُُيِبُّ ، َيْفَتُح اهللَُّ َعىَل َيَدْيهِ 

َّيف َّاب َّحجر َّالباري»َّقال أَلُْعطَِْيَّ » :قوله" :(6/127)«فتح

ا رجَلا  اَيَة َغدا ةَّملَّالرايَّبأن ََّّفإنهَّنشعر ََّّ«ُيبه اهلل ورسوله... َهِذِه الرَّ

َّ َّ."ريدغزوةَّمل َّيَّتك َّخاصةَّبشخصَّنعنيَّبلَّكانَّيعطيهاَّيفَّكل 
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عةَّيفَّقالَّاب َّمجا،َّيفَّصفاتهَّأنَّيكونَّنتميزا ََّّالرايةَّالبد َّوحانلَّ

وينبغيَّأنَّ" :(162 :)صَّ«حتريرَّاألحكامَّيفَّتدبريَّأهلَّاإلسالم»

َّأثبتَّالناسَّج َّ :يكونَّصاحبَّالراية َّانا َّن ن  َّبأسا َّ، َّ،وأصدقهم

َّ،ودفعَّاألبطال،َّوأصِّبهمَّعىلَّنالبسةَّاألهوال،َّوأربطهمَّجأشا َّ

َّ."الرايةَّهيَّنردَّاجليشَّوعالنةَّأهلهَّألن َّ

َّ،َّاَّاللواءَّالذيَّخيتصَّبالقيادةَّالعلياوأن َّ نَّيكونَّفيهَّأَّفاألصل 

لهَّشخصَّنعلومَّخيتصَّبهَّفقدَّكانَّقيسَّب َّسعدَّاألنصاريَّ

َّكامَّيفَّصحيحَّالبخاري.َّملسو هيلع هللا ىلصلواءَّالنبيََّّصاحب

َّ َّالصحيح»ويف َّاجلانع َّلرشح َّ)َّ«التوضيح َّامللق  /18َّالب 

َّاملهلبَّ" :(102 ال  َّأن َّ :ق  َّلهََّّفيه َّيكون َّينبغيَّأن َّاإلنام لواء

َّنعلوم َّصاحب َّلالستنانَّ، َّأوىل َّفهو َّاألنصار َّن  َّكان وإن

َّوهمَّالذي َّكانوا،َّقيسَّب َّسعدَّكانَّن َّاألنصارَّبالشارع؛َّألن َّ

ت ىَّيقولواَّملسو هيلع هللا ىلصَّعاقدواَّالنبي َّإلهَّإالَّال :أنَّيقاتلواَّالناسَّكافةَّح 

َّنعَّرسولَّاهللبعدَّناَّهاجرََّّالناسَّيفَّقتالَّالعدوَّفهمَّأشدَُّّ،َّاهلل

 ."يومَّحننيَّأولَّن َّنادىَّملسو هيلع هللا ىلصَّوباألنصارَّنادىَّرسولَّاهلل،َّملسو هيلع هللا ىلص
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 فوائد الراية: :حادي عرش

َّون َّذلكَّأنَّ َّوننافعها َّفوائدها َّالراياتَّواأللويةَّهلا وهذه

َّتبقىَّ َّأن َّعىل َّوحيرصون َّحتتها َّفيقاتلون َّإليها َّالناس جيتمع

َّنرفوعةَّعالنةَّعىلَّاالستمرارَّيفَّالقتال.

َّ افِِعيُّ َّالش  ََّّ" :(4/166)َّ«األم»يفق ال  َّالن بِيُّ ل  ع  ج  َّ-ملسو هيلع هللا ىلص-و 

َّ َّالن بِيُّ د  ق  ع  اَّو  ار  ِجَِّشع  ر  ز  لِل خ  اَّو  ار  ِسَِّشع  لأِل  و  اَّو  ار  َِّشع  اِجِري   ه  لِل م 

ت ِحََّّ-ملسو هيلع هللا ىلص- ف  َّال  ام  َّع  ة  ِوي  َّ،َّاأل  ل  ل  ع  ت ىَّج  َّح  بِيل ة  َّق  بِيل ة  ب ائِِلَّق  َّلِل ق  د  ق  َّيِفَّف ع 

َّ ة  ِوي  بِيل ِةَّأ ل  ق  لِهَِّال  َّأِل ه 
ٍ
اء َّلِو  لُّ ِبَّ،َّك  َّيِفَّاحل  ر  َّالن اس  ف  ار  اَّلِي ت ع  ذ  َّه  لُّ ك  و 

َّ ؛َّأِل ن  لِك  ذ  ايِلَّك  َّال و  ىل  ع  َّو  ِعِهم  تاِم  َّبِاج  ل ي ِهم  َّع  ن ة  َّامل  ؤ  فُّ
ِ خت  اَّو  ه  ِ ري  غ  و 

الِيِهم َّ َّو  ىل  ع  َّو  ل ي ِهم  َّع  ن ة  ؤ  َّن  ر  األ  ن  َّو  اَّأ ِريد  َّإذ  ِريِقِهم    ."َّيِفَّت ف 

َّيفَّ َّخطابَّونداء َّرسَّووسيلة َّالراياتَّكلمة َّتستخدم وقد

21َّسنةََّّ"فتحَّهناوند"كامَّحصلَّيفَّنعركةَّ،َّاملعاركَّواحلروب

َّهـ َّقالَّالقائدَّ، َّجلنودهعندنا  :النعامنَّب َّنقرنَّريضَّاهللَّعنهَّ

َّلوائيَّثالثَّهزاتَّإينَّهاز َّ" َّالرجلَّ، َّفليتوضأ َّأولَّهزة فأنا

َّبعدهاَّوليقضَّحاجته َّالثانيةَّفلينظرَّالرجلَّبعدهاَّ، َّاهلزة وأنا
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َّسيفهَّوليتهيأَّوليصلحَّن َّشأنه َّالثالثةَّفإذاَّكان،َّإىِل  تَّإنَّوأنا

َّأحد ىل  َّفامحلواَّوالَّيلوي َّأحدَّع  اَّلواءهَّففعلواَّنَّفهز َّ،َّشاءَّاهلل 

ي ِهَّفقاتلَّوقاتلَّالناس ل  لَّفكانَّرمحهَّاهلل َّأو،َّأنرهمَّوثقلَّدرعهَّع 

َّ.(297)ذريَّصللبالَّ«فتوحَّالبلدان»َّ."قتيل

َّالعلم َّ َّأصبح َّبعد ََّّوقد َّاالستسالَّعالنة ََّّاألبيضَّفيام مَّعىل

  واألنان.

  لكلِّ قوم راية: :ثاين عرش

َّ َّاهلل َّرسول ََّّملسو هيلع هللا ىلصكان َّلكل  َّعليهاََّّجيعل َّجيتمعون َّراية قوم

َّظلها َّيف َّويقاتلون َّراية، َّولألنصار َّراية َّللمهاجري  َّ،فكان

يدَّسعدََّّإىلوكانتَّرايتهمَّيفَّيدَّسعدَّب َّنعاذَّوملاَّناتَّانتقلتَّ

اتلَّيستحبَّأنَّيقَّملسو هيلع هللا ىلصكانَّرسولَّاهللََّّ" :ويفَّاحلديث،َّب َّعبادة

َّ."الرجلَّحتتَّرايةَّقونه

َّالقيم َّاب  َّاملعاد»َّيفَّقال ََّّ" :(3/89)َّ«زاد ت ِحبُّ َّي س  ان  ك  و 

ِنهَِّ و  ِةَّق  اي  َّر  َّحت  ت  اتِل  ق  َّي  َّأ ن  م  ِلَِّنن ه  ج   ."لِلر 

َّنرصَّإىلَّاب َّتيميةَّوملاَّغزاَّالتتارَّالشامَّذهبَّشيخَّاإلسالم
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َّالسلطانَّعىلَّاجلهاد َّحيضُّ َّالسلطانَّأن، نرصََّّيبقىَّيفَّفسأله

َّ"،َّويقاتلَّنعه ي خ  َّالش  ه  َّل  ال  ق  ِةَّ :ف  اي  َّر  َّحت  ت  ل  ج  َّالر  ِقف  َّي  َّأ ن  ن ة  السُّ

ِنهَِّ و  م َّ،َّق  ه  ع  َّن  َّإاِل  َّن ِقف  اِمَّال  ي ِشَّالش  َّج  َِّن   ن ح    بدايةَّال» :.انظر"و 

َّ(َّ.14/26)َّ«والنهاية

َّاألوطار»َّيفَّالشوكاينَّوقال ه َّ" :(7/286)َّ«نيل ل  و  َّ :ق  )أ ن 

َّ ان  ن س  ِ ه َّاإل  ل م  ت ك   اَّي 
اَّملِ وع  َّن رش   لِك  َّذ  ان  َّك  ِنِه(َّإن ام  و  ِةَّق  اي  َّر  َّحت  ت  اتِل  ق  ي 

عٍَّ م  س  ن  َّو  ِنِه و  َّق  أ ىَِّن   ر  َّبِم  ان  َّك  ا َّإذ  ة  د  اجل  ال  َّو  ة  و  ق  َّال  اِرِه َّإظ ه  ،َِّن  

اَّ ِفَّن  ِنِهَّملِ اَّبِِخال  و  َّق  لِِهَّب ني   ِفع  َّك  ل  ع  ف  َّي  َّال  إِن ه  ِنِهَّف  و  َّق  ِ ري  َّيِفَّغ  ان  اَّك  إذ 

ِةَّ ِشري  ع  َّال  َّب ني   اِسِ  َّامل  ح  وِر َّظ ه  َّحم  ب ِة َِّن   وس  َّالنُّف  ي ِه ل  َّع  بِل ت  ج 

م َّ ي ن ه  اِويَّب  وِرَّامل  س  ِةَّظ ه  اه  ر  ك  َّ،َّو  د  ر  اَّأ ف  هِل ذ  بِيل ةٍََّّ-َّملسو هيلع هللا ىلصَّ-و  َّق  ل  َّنََِّّك    

َّحي  كِيَّ ام  اَّك  تِه  اي  ر  اَّو  ت ِحَّبِأ ِنرِيه  ف  َّال  ة  و  ز  َّغ  ه  ع  َّن  ت  ز  تِيَّغ  ب اِئِلَّال  ق  ال 

َِّ ري  الس  َّاحل  ِديِثَّو  ت ب  َّك  لِك   ."ذ 

 الراية وليٌة: :ثالث عرش

َّملسو هيلع هللا ىلصفقدَّكانَّالنبيَّ،َّهاَّلإلنامَّوليسَّلألفرادوأنر ََّّوالية ََّّوالراية َّ

َّ.هوَّالذيَّيعقدَّالراياتَّويعطيهاَّمل َّيريد
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َّ َّيفَّكامََّّملسو هيلع هللا ىلصأهناَّواليةَّوالَّتكونَّإالَّبإنرةَّقولَّالنبيََّّومماَّيدلُّ

يد ََّّ" :صحيحَّالبخاري َّز  ذَّالراية  ََّّأ خ  َّثمَّأخذهاَّعبدَّاهلل،َّفأ ِصيب 

احة َّ و  َّر  ََّّب   َّرسوِلَّاهللََّّ-فأ صيب  ي ن ي  ِرف انََِّّ-ملسو هيلع هللا ىلص-وإِنَّع  ت ذ  ثمََّّ-ل 

َّالولي َّب   رةأخذهاَّخالد  َّله،َّدَّن َّغرِيَّإِن  تح  َّ."فف 

َّيفَّغزوةََّّصحيحَّويف َّقالَّسعدَّب َّعبادة َّملا البخاريَّأيضا 

َّسفيان :الفتح َّأبا َّيا ةَِّ، م  َّاملل ح  َّيوم  َّاليوم  َّال، َّت ستحلُّ ،َّكعبة َّاليوم 

 َّ.ننهَّوجعلهاَّيفَّابنهَّقيسَّملسو هيلع هللا ىلصعندَّذلكَّأخذهاَّالنبيَّ

َّ" :ملسو هيلع هللا ىلصَّونثلَّذلكَّقوله ِبُّ َّحي  ال  ج  َّر  ة  اي  َّالر  ني  
طِ ول ََّّالع  س  ر  ،َّه َّاهلل َّو 

... ه  ول  س  ر  َّاهلل َّو  ِبُّه  حي  َّاحلديث.َّ"و 

َّالبخاري َّصحيح ٍَّ :ويف ب ري  َّج   ِ َّب  َّن افِِع َّع    ،َّ ال  َّ :ق  ِمع ت  س 

َّ ام  ن ه  َّاهلل  َّع  يِض  َّر  ِ ب ري  زُّ َّلِل  ول  ق  َّي  ب اس  َّ" :الع  َّالن بِيُّ ك  ر  ن اَّأ ن  اَّه  ََّّملسو هيلع هللا ىلصه  أ ن 

ة َّ اي  َّالر  ز  ك  ر  َّ."ت 

قالََّّ" :(5/141)َّ«رشحَّصحيحَّالبخاري»َّبطالَّيفَّقالَّاب  َّ

َّ الرايةَّالَّيركزهاَّإالَّبإذنَّاإلنام؛ََّّحديثَّالزبريَّأن ََّّويف :املهلب 

اَّإالَّبأنَّيترصفَّفيهَّنةَّعىلَّاإلنامَّونكانه؛َّفالَّينبغيألهناَّعال
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َّ،أخذَّالرايةَّزيدَّفأصيب" :ملسو هيلع هللا ىلصومماَّيدلَّأهناَّواليةَّقولهَّ،َّبأنره

َّ،َّ"لهثمَّأخذهاَّخالدَّن َّغريَّإنرةَّففتحَّ َّ."اواليتهَّيفَّفهذاَّنصٌّ

 :الراية املعنوية :رابع عرش

َّبلونَّالرايةَّتوليس َّك ََّّأوَّالعِّبة َّأوَّنا امَّوإنََّّّ،بَّفيهاتَِّشكلها

تَّفإنَّكانتَّرفع،َّمقصدهاَّوغايتهاَّوبمنهجَّن َّحيملهابَّالعِّبة َّ

َّ ََّّحلقٍّ َّحقٍّ َّ.باطلَّفهيَّراية ََّّعتَّلباطلٍَّفَِّوإنَّر َّ،َّفهيَّراية 

ََّّوقدَّبني  َّ َّ.اياتَّبأحس َّاأللفاظَّوأتمَّاملعاينالر ََّّحقيقة ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّالرسول 

ة َّ ر  ي  ر  َّأ يِبَّه  َّ،َّففيَّصحيحَّنسلمَّع    ِ َّالن بِي  ََّّملسو هيلع هللا ىلصع  ال  َّق  ه  ن  َمْن » :أ 

ََمَعَة َفََمَت ، َخَرَج ِمَن الطَّاَعةِ  َوَمْن ، َماَت ِميَتةا َجاِهلِيَّةا ، َوَفاَرَق اجْلَ

يٍَّة َيْغَضُب  َت َراَيٍة ِعمِّ َأْو  ،َأْو َيْدُعو إىَِل َعَصَبةٍ ، لَِعَصَبةٍ َقاَتَل حَتْ

تِي، َفِقْتَلٌة َجاِهلِيَّةٌ ، َفُقتَِل ، َينرُْصُ َعَصَبةا  ُب  ،َوَمْن َخَرَج َعىَل ُأمَّ َيْْضِ

َها َوَفاِجَرَها َوَل َيِفي لِِذي َعْهٍد ، َوَل َيَتَحاَشى ِمْن ُمْؤِمنَِها، َبرَّ

 .«ِمنْهُ  َفَلْيَس ِمنِّي َوَلْسُت ، َعْهَدهُ 

َّاحلديثَّعىلَّهؤالءَّاملارقةَّالدواعشَّ ون ََّّوناَّأصدقَّهذا

ََّّشاهبهم رواَّخ  َّالناسالذي َّكف  واَّواستباح،َّاملجاهدي َّن َّالصة 

َّونكثواَّالعهود.،َّوغدرواَّهبم،َّدناءهم
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يِل ََّّويفَّصحيحَّنسلمَّأيضا َّ ب ج  ب ِدَّاهللَِّال  ِ َّع  ِبَّب  ن د  َّج  ََّّ،ع    ال   :ق 

َّاهللَِّ ول  س  َّر  ال  يَّةٍ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصق  َت َراَيٍة ِعمِّ َأْو  ،َيْدُعو َعَصبِيَّةا ، ُقتَِل حَتْ

َّ.َّ«َفِقْتَلٌة َجاِهلِيَّةٌ ، َينرُْصُ َعَصبِيَّةا 

ي ة م  َّزيقالَّاب َّاجلو،َّبضمَّالعنيَّوكِّسهاَّلغتانَّنشهورتان :الع 

جهه :العمية" :«كشفَّاملشكل»يف اَّو  َّيدرىَّن  ََّّ،األ  نرَّامللبسَّال  ق ال 

ن ب ل دَّب َّح  ى :أ مح  م  َّاأل  ع  َّاأل  نر و  َّه  اَّ، َّيستبانَّن  َّال  تِي َّال  كالعصبية

ا جهه  ع،َّو  ت ىضَّالرش   ق  َّعىلَّن  اتلَّهلواهَّال  ق  ودَّأ نهَّي  ص  امل  ق  َّ."و 

َّ َّجاهيل ََّّفالذيَّيقاتل  ،َّن َّأجلَّقبيلتهَّأوَّبلدهَّعصبيةَّوظلام َّفقتال 

ونثلَّذلكَّن َّيقاتلَّعاملةَّألعداءَّاهللَّلينرشَّالعقائدَّالباطلةَّن َّ

ونثلَّذلكَّن َّيقاتلَّحتتَّرايةَّاخلوارجَّالذي َّ،َّعلامنيةَّوليِّبالية

َّ،َّيكفرونَّالناسَّويستبيحونَّدناءهمَّوأنواهلم َّذلكَّهوَّيفَّفكلُّ

َّ.جاهلية ََّّهون َّقتلَّيفَّسبيلَّذلكَّفقتلت َّ،َّسبيلَّالشيطانَّوالباطل

َّبلَّهيَّراية َّ،َّوحسبَّايةَّليستَّيفَّاملعاركَّواحلروبوهذهَّالر َّ

ة َّف،َّيفَّاحلياةَّكلهاَّنرفوعة َّ ر  ي  ر  َّأ يِبَّه  َّ،َّع    ِ َّالن بِي  َّ،َّملسو هيلع هللا ىلصع  َما ِمْن »َّ:ق ال 

َوَراَيٌة َبْيِد  ،َراَيٌة َبْيِد َمَلٍك  :إِلَّ بِيَِدهِ َراَيتَانِ ، َيْعنِي ِمْن َبْيتِهِ ، َخاِرٍج ََيُْرُج 
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َبَعُه املََْلُك ، َعزَّ َوَجلَّ ، َفإِْن َخَرَج ملَِا ُُيِبُّ اهللُ، َشْيطَانٍ  َفَلْم َيَزْل ، بَِراَيتِهِ اتَّ

َت َراَيِة املََْلِك َحتَّى َيْرِجَع إىَِل َبْيتِهِ  َبَعُه  ،َوإِْن َخَرَج ملَِا ُيْسِخُط اهللَ، حَتْ اتَّ

ْيطَاُن بَِراَيتِهِ  ْيَطاِن َحتَّى َيْرِجَع إىَِل َبْيتِ ، الشَّ َت َراَيِة الشَّ َّ.«هِ َفَلْم َيَزْل حَتْ

َّوإسنادهَّحس .(8269َّ)2/323َّأخرجهَّأمحدَّ

ل » :القريضَّاهللَّعنهََّّويفَّصحيحَّنسلمَّع َّسلامنَّالفارس

ول آخر َمن ، أوَل من يدخل السوَق  -إِن اْسَتَطْعَت  -َتكوَننَّ 

َّ.«وهبا َينِصُب رايَته، فإهنا َمعَرَكُة الشيطان، َيرج منها

وهباَّ" :وقوله" :(1/446)َّ«جانعَّاألصول»َّقالَّاب َّاألثريَّيف

يفََّّالراياتَّع َّقوةَّطمعهَّيفَّإغوائهم؛َّألن ََّّكناية َّ :"ينصبَّرايته

َّوإالَّفهيَّنع،َّاحلروبَّالَّتنصبَّإالَّنعَّقوةَّالطمعَّيفَّالغلبة

َّوالَّت رفع طُّ َّ."اليأسَّن َّالغلبةَّحت 

عقدَّوهيَّن،َّبغايتهاَّونقاصدهاَّهيَّالتيَّتنظمَّاحلركةَّاية َّفالر َّ

َّوالِّباء َّالوالء َّواملعاداة، َّواملواالة َّخضوعهاَّ، َّينبغي وبالتايل

َّيزانَّالكتابَّوالسنةَّوفهمَّسلفَّاألنة.مل

َّ َّإعالء ََّّقتالٍََّّفكلُّ َّاهللَّفيه َّلكلمة ،َّ َّودفع ََّّ،للمستضعفنيَّونرص 

َّ،َّع َّالدي َّواملالَّوالنفسَّوالعرض ََّّفهوَّقتال  َّة َّوالراي،َّرشعي 
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َّ.رشعية ََّّالتيَّترفعَّن َّأجلهَّهيَّراية َّ

َّ ــَّولوَّرفعَّراية َّ،َّفرايتهَّجاهلية َّ،َّليسَّفيهَّذلكَّقتالٍََّّوكلُّ وداءَّس

َّ َّ.عليهاَّكلمةَّالتوحيدَّنكتوب 

َّفهلَّتصححَّانحرافهم؟!.ايةَّاخلوارجَّهذهَّالر ََّّأرأيتَّلوَّرفع َّ

 : القيام للَعَلم:خامس عرش

َّالدائمةَّجاءَّيف َّفتاوىَّاللجنة َّاألوىلَّ)، (1/235َّاملجموعة

الَّجيوزَّللمسلمَّالقيامَّإعظاناَّأليَّعلمَّ" :(2123فتوىَّرقمَّ)

بلَّهوَّن َّالبدعَّاملنكرةَّالتيَّملَّتك َّيفَّ،َّوطنيَّأوَّسالمَّوطني

َّملسو هيلع هللا ىلصعهدَّرسولَّاهللَّ َّالراشدي َّريضَّاهللَّ، والَّيفَّعهدَّخلفائه

لكاملَّالتوحيدَّالواجبَّوإخالصَّالتعظيمََّّوهيَّننافية َّ،َّعنهم

وفيهاَّنشاهبةَّللكفارَّوتقليدَّهلمَّ،َّوذريعةَّإىلَّالرشك،َّهللَّوحده

َّرؤسائهمَّ َّيف َّغلوهم َّيف َّهلم َّوِماراة َّالقبيحة َّعاداهتم يف

َّ."ع َّنشاهبتهمَّأوَّالتشبهَّهبمَّملسو هيلع هللا ىلصوقدَّهنىَّالنبيَّ،َّنراسيمهمو
َّ

َّ
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ََّّ

 

 الثالُث المطلُب

 اياتلوية والرَّاأَل تاريُخ

َّالرَّّ انتَّوك،َّكامَّيقولهَّاملؤرخونَّاإلنساننعََّّقديمة ََّّواأللوية ََّّايات 

َّ َّ.اياتَّيفَّاحلروبَّوحيملهاَّقائدهاَّاحلريبتستعملَّالرََّّّالقبائل 

َّو َّ،َّترفعَّقامشٍََّّقطعة ََّّكانتَّالرايات  اَّهل َّاَّوأشكاوملَّتك َّألواهن 

َّ َّ.بذاتهَّبحد ََّّقائام ََّّأوَّرنزا ََّّشعارا ََّّمتثل 

اَّشبيهةَّباألعالمَّقبلَّ وكانَّاملرصيونَّن َّأولَّن َّرفعواَّرنوز 

فقدَّكانواَّيربطونَّقصاصاتَّخفاقةَّعىلَّرؤوسَّ،َّآالفَّالسنني

َّطويلة َّأعمدة َّاألعالمَّيفَّاملعارك، َّحيملونَّهذه ،َّوكانَّاجلنود

َّستعينهمَّعىلَّالنرص.نتومهنيَّأنَّآهلتهمَّ

َّاآلشوريون َّواستخدم َّوالرونان، َّاإلغريق َّبعدهم ،َّون 

وكانتَّالرنوزَّالتيَّيستخدنوهناَّمتثلَّ،َّالرنوزَّعىلَّنفسَّالنحو

 يفَّالعادةَّآهلتهمَّوحكانهم.
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 :الرايات عند العرب :أولا 

ََّّاهتم َّ مَّالعرب  المَّالرايةَّقبلَّاإلسَّوبلغتَّأمهية َّ،َّبالراياتَّننذَّالِقد 

ريَّاستحدثَّننصب اَّيشبهَّإىلَّحدَّكبزعيمَّقريشَّقيّصَّب َّكالبََّّأن َّ

َّ،وضم َّنسؤولياتهَّاالحتفاظَّباللواء،َّناَّيسمىَّاآلنَّوزيرَّالدفاع

ََّّفإذاَّأخرجه ََّّالتف  َّنستعدي َّللقتال.َّحولهَّالرجال 

َّلقريشٍَّ َّت ََّّراية ََّّوكان َّحتتها َّوحياربون َّهبا ىَّم َّسحيتفظون

َّ"العقاب" َّاب  َّ، َّيفَّقال َّ»َّاجلوزي َّيف َّامللوكاملنتظم َّتاريخ

َّحرب" :(2/216)َّ«واألنم َّب   َّسفيان ب و َّأ  َّأنية َّبني ،َّون 

وإذاَّكانتَّعندَّرجلَّأخرجهاَّ،َّكانتَّعندهَّالعقابَّرايةَّقريش

َّأحدَّأعطوهَّالعقاب،َّإذاَّمحيتَّاحلرب ىل  َّ،فإنَّاجتمعتَّقريشَّع 

َّأحدَّرأسواَّصاحبهاَّوقدنوه ىل   .َّ"وإنَّملَّجيتمعواَّع 

 :الرايات يف اإلسَلم :ثانياا 

َّأَّإن َّ :فمنهمَّن َّقال،َّقدتَّيفَّاإلسالمع ََّّيفَّأولَّرايةٍَّاختلفَّ َّول 

َّارثَّب َّعبدَّاملطلبعبيدةَّب َّاحلَّراية ََّّملسو هيلع هللا ىلصعقدهاَّرسولَّاهللََّّرايةٍَّ

َّ.وهذاَّقولَّاب َّإسحاق،َّحنيَّبعثهَّإىلَّبط َّرابغ،َّب َّعبدَّنناف
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َّ :وقالَّآخرون ََّّأول 
ٍ
لواءَّمحزةَّب َّعبدََّّملسو هيلع هللا ىلصالرسولََّّعقدهَّلواء

 لقريش.َّاملطلبَّحنيَّبعثهَّيعرتضَّعريا َّ

َّالبعثنيَّكاناَّنتقاربنيَّولك َّالَِّمالَّوقدَّحصلَّاالشتباهَّألن َّ

ةَّبينامَّعقدتَّراي،َّقدتَّيفَّرنضانرايةَّمحزةَّع ََّّلالشتباهَّ؛َّألن َّ

َّأيَّبعدَّشهرَّتقريبا.َّ،َّعبيدةَّيفَّشوال

ََّّ" :(3َّ/163)َّ«زادَّاملعاد»َّقالَّاب َّالقيمَّيف ل  لواءََّّوكانَّأو 

عىلََّّ،شهرَّرنضانَّحلمزةَّب َّعبدَّاملطلبَّيفَّملسو هيلع هللا ىلصعقدهَّرسولَّاهللَّ

ِره اج  ه  َّ،َّرأسَّسبعةَّأشهرَّن َّن  َّأبيض  وكانَّحاِنلهَّ،َّوكانَّلواء 

ن ازَّب َّاحل َّ ث دَّك  ر  ن ويأبوَّن  ثالثنيََّّوبعثهَّيف،َّحليفَّمحزةَّصنيَّالغ 

َِّن َّاملهاجري َّخاّصة ال  ج  َّر  َّلقريشَّجاءتَّن َّ، َِّعريا  يعرِتض 

َّ....ثمَّبعثَّع َّ،َّالشام َّب   ة  ةَّإىلب ي د  َّاحلارثَّب َّاملطلبَّيفَّرسي 

ابغَّيف الَّعىلَّرأِسَّثامنيةَّأشهرَّن َّاهلجرةَّب طِ َّر  دَّلهَّوعق،َّشو 

َّ َّأبيض  َّلواء  َّع، َّب  اث ة ث  َّأ  َّب  ط ح  َِّنس  َّعبومحله َّاملطلبَّب  دَّبد

َّ."ستنيَّن َّاملهاجري َّليسَّفيهمَّأنصاري...َّوكانواَّيف،َّنناف

َّوكانتَّالر َّ ََّّايات  َّالنبي َّالصحابةَّملسو هيلع هللا ىلصيفَّعهد َّبعده َّيفَّون 
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َّوالغزوات َّاملعارك َّيف َّترفع َّالراشدة َّاخلالفة َّزنان َّيك ، َّومل

َّراية َّ َّودورَّت ََّّهناك َّكاإلنارة َّالدولة َّيف َّاحلكم َّأنكنة َّعىل رفع

َّالقضاءَّوغريهاَّكامَّتقدمَّنعناَّيفَّنِّسدَّاألحاديثَّواألحكام.

 :الرايات عند األمويْي :ثالثاا 

َّعرصَّا َّوبدأ َّالراشدة َّانقضتَّاخلالفة َّإن َّحتىَّنا ألنويني

َّفة َّوحنيَّانتقلتَّاخلال،َّالراياتَّتتجهَّإىلَّالشعارَّوالرنزَّصارت

كامََّّ،إىلَّنعاويةَّتعددتَّاأللويةَّوالراياتَّيفَّإدارهتمَّالعسكرية

تعددتَّألواهناَّكاللونَّاألخرضَّواألمحرَّواألبيضَّبالرغمَّن َّ

َّاختاذهمَّاللونَّاألبيضَّشعارا َّورنزا َّخلالفتهم.

علقَّاألنوينيَّالَّسيامَّفيامَّيتَّفلذلكَّاختلفَّاملؤرخونَّيفَّراية

نعاملََّّنآثرَّاإلنافةَّيف»َّالقلقشنديَّيفَّقالََّّفقد،َّبلوهناَّوشكلها

َّشعارهمَّاخلرضةَّ" :(2/235)َّ«اخلالفة ان  الَّإِن هَّك  ق  َّ،فبنوَّأ ني ةَّي 

َّ احب  قدَّحكىَّص  احبَّالَّو  مَّيم َّامل  قدمحاةَّع  َّامللكَّالسعيدَّص 

نَّّ أ  َّو  ة ف  ال  َِّحنيَّاّدعىَّاخل  َّأ نه َّذكره َّلبسَّاخلرضةه َّ،ن َّبنيَّأ ني ة

َّ يح  ِ اَّرص  ذ  ه  َّ."شعارهمَّاخلرضةَّأ ن ََّّيفَّو 
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عارَّشَّوذلكَّأن َّ،َّألويةَّبنيَّأنيةَّكانتَّبيضاءَّوهناكَّن َّيرىَّبأن َّ

ةَّاملأنونَّانتقلَّإىلَّشعارَّاخلرضَّأن ََّّوخاصة َّ،َّالعباسينيَّكانَّالسواد

َّوناكانَّلينتقلَّإىلَّشعارَّخمتصَّباألنويني.،َّثمَّعادَّللسواد

بِيٍبَّوقدَّتقدمَّ ِ َّأ يِبَّح  َّب  ِزيد  َّحيٍحَّبإسناٍدَّص،َّنعناَّاألثرَّع َّي 

ي ان ََّّ" :عندناَّقال ف  َّأ يِبَّس  َّب    ة  اِوي  ع  َّن  ي ض  َّاأل  ب  اء  َّالل و  د  ق  َّع  َّن    ل  َّ،أ و 

ا ود  َّس  اي ات  ان ِتَّالر  َّك  إِن ام   ."و 

األبيضَّفيامَّبعدَّشعارَّاملوحدي َّيفَّاملغربََّّوقدَّاستمرَّاللون َّ

َّيفَّاحلربَّوالسلم.َّخاصة ََّّهَّعناية َّو َّول َّواألندلسَّالذي َّأ َّ

 :الرايات عند العباسيْي :رابعاا 

َّشعارا َّ َّاألسود َّاللون َّواختاروا َّالعباسيون َّجاء َّيفََّّثم هلم

َّ!.؟ولك َّاختلفَّيفَّسببَّاختيارهمَّالسواد،َّراياهتمَّولباسهم

َّيف َّاملاوردي َّ" :(2/440)َّ«الكبريَّاحلاوي»َّقال َّن    ل  أ و  و 

اَّهل  م َّ ار  َِّشع  تِِهم  ف  ب اِسَّيِفَِّخال  ع  ن وَّال  َّب  اد  و  َّالس  ث  د  َّال،َّأ ح  أِل ن  َّو  ة  اي  ر 

َّ ٍ ن ني  َّح  م  و  ي  َّو  ة  ك  َّن  ت ِح َّف  م  و  َّي  ن ه  َّع  َّاهلل   يِض  ب اِسَّر  ع  َّلِل  ت  ِقد  َّع  تِي ال 

اء َّ د  و  َّس  ان ت  َّ."ك 
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ََّّويرىَّاملؤرخونَّأن َّ هوَّاحلزنَّعىلَّقتالهمَّن َّقبلَّبنيََّّالسبب 

فإّنَّراياهتمَّكانتَّ" :(1/320)َّ«تارخيه»َّقالَّاب َّخلدونَّيف،َّأنية

َّعىلَّبنيَّأنّيةَّيفَّعىلَّشهدائهمَّن َّبنيَّهاشمَّونعيا ََّّحزنا ََّّسودا َّ

َّقتلهم َّاملسّودة، َّولذلكَّسّموا اهلاشمّينيَّوخرجََّّافرتقَّأنر ََّّوملا،

فتهمَّذهبواَّإىلَّخمال،َّالّطالبيّونَّعىلَّالعّباسينيَّن َّكّلَّجهةَّوعرص

َّيفَّذلك َّالّراياتَّبيضا َّ، ََّّفاخّتذوا َّاملبيَّّوس  رَّأّيامَّضةَّلذلكَّسائّموا

َّالعبيدّيني َّباملرشقَّ، َّالعهد َّذلك َّيف َّالّطالبّيني َّن  َّخرج ون 

ةَّّرافضكالّداعيَّبطِّبستانَّوداعيَّصعدةَّأوَّن َّدعاَّإىلَّبدعةَّال

نزعَّاملأنونَّع َّلبسَّالّسوادَّوشعارهََّّن َّغريهمَّكالقرانطة.َّوملا

َّ."يفَّدولتهَّعدلَّإىلَّلونَّاخلرضةَّفجعلَّرايتهَّخرضاء

َّاملأنونَّإىلَّالسواد َّعاد َّولك َّبعدَّذلكَّرسعانَّنا كامَّكانَّ،

َّعليهَّاحلالَّن َّقبل.

 :الرايات عند الفاطميْي :خامساا 

َّ َّالباطنيون َّالفاطميون َّجاء َّهـ(567-297)ثم َّكانتَّ، وملا

العداوةَّنتأصلةَّيفَّنفوسهمََّتاهَّالعباسينيَّالذي َّكانَّشعارهمَّ
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َّالسواد حَّهلمَّوهوَّاألبيضَّفأصبَّخمالفا ََّّاختذَّالفاطميونَّلونا َّ،

  هلم.َّشعارا َّ

َّيف  َّخلدون َّاب  َّأنر َّ" :(1/320)َّ«تارخيه»َّقال َّافرتق َّومّلا

اهلاشمّينيَّوخرجَّالّطالبّيونَّعىلَّالعّباسينيَّن َّكّلَّجهةَّوعرصَّ

َّوسّمواَّ َّبيضا َّالّرايات َّفاخّتذوا َّذلك َّيف َّخمالفتهم َّإىل ذهبوا

َّ."املبيضةَّلذلكَّسائرَّأّيامَّالعبيدّيني

َّاآلياتَّيفَّراياهتم َّيكتبون َّوكانوا َّاهللفإن َّ، َّعبد َّأبو َّدخل َّملا َّه

 مف  خف حف  ُّ :َّوكتبَّيفَّبنودهَّ"املغربَّالفاطميَّبالد
 زي ري ٰى ين  ىننن من زن رن مم ُّ و  َّ مق حق
َّ.(1)"ن َّالقرآنَّيفَّهذاَّاملعنىَّةوآياتَّكثري  َّ مي

 :يوبيةالدولة األعند الرايات  :سادساا 

َّالفاطميةََّّثمَّجاءتَّالدولة َّ َّالتيَّقضتَّعىلَّالدولة األيوبية

َّشعار َّ َّاأليوبيون َّواختذ َّراياهتمَّالباطنية َّيف َّيفََّّ،الصفرة وكان

                                                           

  .1َّ/151البيانَّاملغربَّيفَّأخبارَّاألندلسَّواملغربَّ -(1)
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 .َّ(2)القوةَّوالثقةَّيفَّالنرصَّوسطهَّصورةَّطريَّالنِّسَّعالنة َّ

َّالرايات َّبني َّنطرزةََّّراية َّ :وكان َّأصفر َّحرير َّن  عظيمة

ةَّىَّالعصابةَّورايسم َّوت َّ،َّبالذهبَّعليهاَّألقابَّالسلطانَّواسمه

ياتَّورا،َّ"اجلاليش"ىَّعظيمةَّيفَّرأسهاَّخصلةَّن َّالشعرَّتسم َّ

ََّّ.(3)"السناجق"صفرَّصغارَّتسمىَّ

ََّّالكبرية ََّّوكانتَّالراية َّ  .َّ(4)يفَّركبَّالسلطانَّملَّعادة َّحت 

وع َّالرايةَّالصالحيةَّيتحدثَّالعامدَّلدىَّفتحَّاجليشَّاأليويبََّّ

َّ َّسنة َّيقول1187/ـه583لصيدا َّصاحبهاَّ :م َّرسل جاء

وطلعتََّّ،بمفاتيحهاَّوأذهبناَّظلامهتاَّن َّالعزائمَّالعزَّبمصابيحها

َّ.(5)الرايةَّالصفراءَّباليدَّالبيضاءَّعىلَّسورها

َّن َّقصائدَّ َّيفَِّمموعة َّالصالحية َّالراية َّذكر َّورد َّوقد هذا

                                                           

َّ.168اجليشَّاأليويبَّيفَّعهدَّصالحَّالدي َّصََّّ-(2)

َّ.168(،َّاجليشَّاأليويبَّص4/8َّصبحَّاألعشىَّ)َّ-(3)

َّ.168اجليشَّاأليويبَّيفَّعهدَّصالحَّالدي َّصََّّ-(4)

َّ.169،َّاجليشَّاأليويبَّص103َّالفتحَّالقسَّصََّّ-(5)
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شعراءَّذلكَّالعرصَّيفَّاملناسباتَّالتيَّأحرزَّفيهاَّاجليشَّاأليويبَّ

َّور َّ،َّنرصا َّعىلَّالصليبيني
َّ.عَّفيهاَّالعلمَّاأليويبفِ

 :عند الدولة العثَمنية الرايات :سابعاا 

َّيف َّتيمور َّأمحد َّالعثامين»َّقال َّالعلم اختذََّّ" :4صَّ«تاريخ

َّ األخرضَّثمَّوهَّبالعثامنيونَّيفَّنبدأَّدولتهمَّالعلمَّاألبيضَّثمَّغري 

باألمحرَّوهوَّاللونَّالباقيَّإىلَّاليوم...ووضعواَّيفَّوسطهَّدائرةَّ

َّوهوَّالعلمَّالسلطاينَّوكانتَّهلم،َّخرضاءَّبيضيةَّهباَّثالثةَّأهلة

أعالمَّأخرىَّخاصةَّبالوزراءَّوكتائبَّاجلندَّخمتلفةَّاأللوانَّننهاَّ

َّ."األمحرَّواألصفر

األبيضَّفلمَّيبتدعهَّالعثامنيونَّبلَّكانََّّوأناَّالعلم َّ" :أيضاوقالَّ

الدي َّآخرَّالسلجوقينيَّللسلطانَّعثامنََّّننحهَّالسلطانَّعالء ََّّعلام َّ

َّاألول ،َّ َّاستقل  َّبعدهََّّفلام َّواستعمله َّيغريه َّومل َّعلمَّمملكته جعله

َّللسلطانَّنرادَّاألولَّتغيريَّلونهَّفجعلهَّ،َّالسلطانَّأرخان ثمَّبدا

َّ."حممدَّأمحرَّذاَّدائرةَّخرضاءَّيفَّوسطهأخرضَّثمَّجعلهَّالسلطانَّ

وأناَّاهلاللَّفالَّيعلمَّبالتحقيقَّتاريخَّاختاذَّاهلاللََّّ"وقالَّأيضا
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سَّن َّأنهَّنقتب"وسببهَّرأيانَّاألول،َّ"والنجمَّعىلَّالعلمَّالرتكي

الرومَّبعدَّفتحَّالعثامنينيَّللقسطنطينيةَّألنهَّكانَّشعارَّمملكتهمَّ

َّا َّونعامجهم َّنعاملهم َّيف َّاإلفرنج َّقول َّوهو َّ"لتارخييةالرشقية

والرأيَّالثاينَّأنَّاهلاللَّكانَّنعروفاَّعندَّالعثامنينيَّن َّننشأَّ"

دولتهمَّوكانَّنعروفاَّأيضاَّعندَّالسلجوقينيَّبلَّكانَّقبلهمَّعندَّ

َّإىلَّ"."الفرس َّنضافا َّالعثامين َّالعلم َّعىل َّالنجم َّوضع وأنا

اهلاللَّليسَّبقديمَّكامَّيتومههَّكثريونَّوكانَّيفَّزن َّالسلطانَّ

ملاَّأحدثَّالنظام1222ََّّإىل1203ََّّنةَّسليمَّالثالثَّاملتويلَّن َّس

َّ."اجلديدَّللجند

َّ َّجعلن َّىَّالغلطَّواالنحرافَّعندَّد َّهذاَّالتاريخَّيبنيَّن ََّّوكلُّ

السوداءَّاملكتوبَّفيهاَّكلمةَّالتوحيدَّهيَّرايةََّّ"قابالع َّ"رايةَّ

َّإىلَّسقوطَّاخلالفةَّالعثامنية!!.َّملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّاألنةَّننذَّزن َّ

األزرقَّفوائدَّاأللويةَّوالراياتَّعندَّاخللفاءَّيفََّّوقدَّذكرَّاب  َّ

َّ :وننهاَّفوائد" :(215)صَّ«بدائعَّالسلكَّيفَّطبائعَّامللك»َّكتابه

لمَّف،َّأهناَّن َّشعارَّاحلروبَّوننذَّعهدَّاخلليقة :الفائدةَّاألوىل
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تزلَّاألنمَّتعقدهاَّيفَّنواط َّاحلروبَّوالغزواتَّولعهدَّالنبيَّ

هاَّاختذو،َّاخلالفةَّنلكا َّوعندَّانقالبَّ،َّون َّبعدهَّن َّاخللفاء،َّملسو هيلع هللا ىلص

نعَّذلكَّزينةَّوتنوهيا .َّفكثريَّناَّكانَّالعانلَّأوَّقائدَّاجليشَّيعقدَّ

لهَّاخلليفةَّن َّالعباسنيَّوالعبييدي َّلواءَّوخيرجَّإىلَّعملهَّأوَّبعثهَّ

َّالرايات َّأصحاب َّن  َّنوكب َّيف َّالعانلَّ، َّنوكب َّيتميز فال

 َّليفةَّنأوَّبامَّأختصَّبهَّاخل،َّواخلليفةَّإالَّبكثرةَّاألولويةَّأوَّقلتها

َّاأللوانَّلرايتهَّوبنده.

َّالثانية َّوإطالةَّإنامَّهوََّّأن َّ :الفائدة َّأوَّتلوينا  َّتكثريا  القصدَّهبا

َّالتهويلَّيفَّاألكثر َّغريب، ة.َّوربامَّحتدثَّيفَّالنفوسَّوتلويناهتا

ئدةَّوثباهتاَّثباتَّأف،َّأرواحَّالعساكرَّ..وهيواهللَّاخلالقَّالعليم.

َّاجلامهري َّوحيثَّانتقلت، َّالقلوب، َّانتقلتَّنعها ،َّ ،َّأدبرتوإن

َّ.تبعتهاَّأنفسَّاجللدَّواهلروب

،َّارهأنَّتلوينهاَّخيتلفَّباختالفَّالدولَّيفَّاختي :الفائدةَّالثالثة

َّ،كالسوادَّيفَّأيامَّبنيَّالعباسَّحزنا َّعىلَّشهدائهمَّن َّبنيَّهاشم

َّعىلَّبنيَّأنيةَّيفَّقتلهم َّونعيا  َّوالبياض، َّولذلكَّسموَّاملسودة
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،َّةَّهلمفخمال،َّعندَّالطالبنيَّاخلارجنيَّعليهمَّيفَّكلَّجهةَّوعرص

ن َّخرجََّّوكذاَّمجيع،َّففيَّذلكَّسموَّاملبيضةَّسائرَّأيامَّالعبيدي 

َّعدلَّإىلَّلون،َّوملاَّنزعَّاملأنونَّع َّلبسَّالسوادَّوشعاره،َّعليهم

َّفجعلَّرايتهَّخرضاء.،َّاخلرضة

َّبحسَّإن َّ :الفائدةَّالرابعةَّ بَّالتكثريَّننهاَّوالتقليلَّخيتلفَّأيضا 

إىلََّّالعزيزَّنزارفالعبيديونَّملاَّخرجَّننهمَّ،َّنقاصدَّالدولَّيفَّذلك

َّوبنوَّنرص،َّكانَّلهََّخسَّنائةَّن َّالبنود.َّواملوحدون،َّفتحَّالشام

َّلسبعة.َّتِّبكا َّبا،َّاقترصواَّعىلَّسبعةَّيفَّالعدد،َّأيدهمَّاهللَّتعاىل

وزناتهَّيبلغونَّفيهاَّإىلَّالعرشةَّوالعرشي .َّ" :قالَّاب َّخلدون

قالَّوقدَّبلغتَّأيامَّالسلطانَّأيبَّاحلس َّفيامَّأدركناهَّنائةَّن َّ

،َّغريناَّبنيَّكبريَّوص،َّنلونةَّباحلريرَّوننسوجةَّبالذهبَّ،البنود

ونائةَّن َّالطبولَّويأذنونَّللوالةَّوالقوادَّيفَّاختاذَّرايةَّواحدةَّ

َّالَّ َّاحلروب َّأيام َّصغري َّوطبل َّبيضاء َّالكتان َّن  صغرية

َّوالرتكَّيتخذون َّيتجاوزونَّذلك. َّاب َّخلدونَّعىلَّ، َّذكر فيام

َّ،الشعرويفَّرأسهاَّخصلةَّكبريةَّن َّ،َّرايةَّواحدةَّعظيمة،َّعهده



  117   في أحكام الراية الدرايـــة

َّوهيَّشعارَّالسلطانَّعندهم َّالرايات، َّثمَّتتعدد َّويبالغونَّيف،

َّاألندلسَّ َّن  َّاإلفرنجة َّن  َّواجلالقة َّالطبول. َّن  االستكثار

َّعىلَّعهده َّأيضا  َّذكر َّفيام َّيتخذون َّيفَّاجلوَّ، َّذاهبة َّقليلة ألوية

َّصعدا َّ َّالغيظات، َّونفخ َّاألوتار. َّقرع َّونعها َّفيهاَّ، ويذهبونا

وع َّ،َّهكذاَّبلغناَّعنهم :النذهبَّالغناءَّيفَّنواط َّحروهبم.َّق

َّن َّوراءهمَّن َّنلوكَّالعجم ويفَّخلقَّالسامواتَّواألرضَّ،

َّانتهى."واختالفَّألسنتكمَّوألوانكمَّآياتَّللعاملني

َّ َّفأص،َّالدوليةَّألعالم َّفكانتَّاذلكَّن َّبعدََّّاألنر ََّّع َّثمَّتوس  َّبح 

َّ َّاحلكونيةَّعلم ََّّدولةٍََّّلكل  َّأبنيتها َّعىل َّترفعه َّاخلاصَّالذي ها

َّ َّالدول َّيف َّاألخرىوسفاراهتا ََّتدَّ، َّالواحدة َّالدولة وضم 

َّ.ؤسساتَّكاملؤسسةَّالعسكريةَّوغريهااألعالمَّاخلاصةَّبامل

 :العلم السوري تاريُخ  :ثامناا 

َّالعلمَّالسوريَّبتغرياتَّبحسبَّالواقعَّالسياسَّاحلاكمَّيفَّ نر 

َّ :سوريا

1-ََّّ العثامينَّيرفرفَّيفَّسامءَّالشامَّحتىَّوقعتَّناََّّم َّل َّالع ََّّظل 
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َّسم َّي َّ َّالثورة َّاإلَّالعربيةى َّنع َّإلاملتحالفة الفةَّسقاطَّاخلنكليز

َّالعثامين َّالعلم َّفأنزلوا َّالعثامنية ،َّ َّعلم َّعربيةالَّالثورةورفعوا

َّالكِّبى َّو، َّيفَّورفرفَّفوقَّنبنىَّالبلديةَّسوريةرفعَّيفَّسامء

قبيلَّدخول1918ََّّأيلولَّن َّعام30ََّّيفََّّدنشقبـَّاملرجةَّساحة

َّا.َّإليهَّاحلسنيَّب َّفيصلَّاألنريقواتَّ

َّن َّثالثةَّألوانَّنستطيلةَّاألسودَّيفَّاألعىلَّثمَّ وكانَّيتألف 

َّأمحر. َّاألخرضَّثمَّاألبيضَّويفَّزاويتهَّاليِّسىَّنثلث 

َّاالحتاللَّالفرنسرفضهَّف،َّلمَّملَّيدمَّطويال َّهذاَّالعَّلك  ََّّ-2

،َّم1920متوز24ََّّيفََّّنعركةَّنيسلونعندَّدخولهَّدنشقَّبعدَّ

ورفعَّعلمَّاالنتدابَّالفرنسَّوكانَّأزرقَّاللونَّنعَّدائرةَّبيضاءَّ

ر.،َّيفَّننتصفه غ  ص  َّويفَّالزاويةَّالعلياَّالعلمَّالفرنسَّبشكٍلَّن 

1925َّويفَّعامََّّ-3 ي َّأخرضمَّإىلَّخطنيَّل َّالع َّالفرنسيونََّّمَّغري 

َّ.نعَّبقاءَّالعلمَّالفرنسَّيفَّاألعىل،َّنعَّاللونَّاألبيضَّيفَّالوسط

َّاالستقاللَّ-4 َّعلم َّجاء َّثم َّنعاهدةَّ، َّتوقيع َّنتيجة وكان

َّ َّم1932االستقاللَّيفَّباريسَّيفَّعام َّدستورَّ، والذيَّنتجَّعنه

http://www.discover-syria.com/bank/121
http://www.discover-syria.com/bank/121
http://www.discover-syria.com/bank/81
http://www.discover-syria.com/bank/81
http://www.discover-syria.com/bank/6220
http://www.discover-syria.com/bank/1428
http://www.discover-syria.com/bank/1428
http://www.discover-syria.com/bank/6145
http://www.discover-syria.com/bank/247
http://www.discover-syria.com/bank/247
http://www.discover-syria.com/bank/6150
http://www.discover-syria.com/bank/6150
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َّوضعتهَّاللجنةَّالِّبملانيةَّالتيَّكانتَّبرئاسةَّالزعيمَّإبراهيمَّهنانو.

ثالثةَّألوانَّاألخرضَّفاألبيضََّّوكانَّهذاَّالعلمَّنستطيالَّن 

وكانَّاللونَّاألخرضَّيرنزَّ،َّفاألسودَّويفَّوسطهَّثالثَّنجامت

َّاإلسالنية َّللخالفة َّاألنوية، َّاألبيضَّللدولة َّواللون ونَّوالل،

َّللدولةَّالعباسية.األسودَّ

َّ،َّوهذاَّالعلمَّهوَّالذيَّيرفعهَّالثوارَّيفَّسوريا َّسوري  َّفهوَّعلم 

َّ َّلالستقاللَّ،َّأصيل  رفعهَّو،َّع َّفرنساوضعهَّالسوريونَّعنوانا 

َّالسوريونَّيفَّالثورةَّعنوانا َّعىلَّاالستقاللَّع َّالنّظامَّاملجرم.

فعَّيفَّسامءَّسوريةَّيفَّنفسَّوهوَّ نيسانَّن 17ََّّالعلمَّالذيَّر 

َّ َّحتى1946ََّّعام َّواستمر َّالوط  َّع  َّالفرنسيني َّجالء بعد

َّالوحدةَّبنيَّسوريةَّونرص.

علمَّاجلمهوريةَّكانَّ،َّوملاَّقانتَّالوحدةَّبنيَّسورياَّونرصَّ-5

َّبنيَّنرصَّوسوريةال َّالذيَّيمثلَّالوحدة َّاملتحدة َّا َّنكونَّ،عربية

وبهََّّ،اللونَّاألمحرَّيفَّاألعىلَّثمَّاألبيضَّثمَّاألسودَّن َّثالثة

َّ َّننهامَّذاتََّخسَّشعبَّلوهناَّأخرض.َّنجمتانَّكلٌّ
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ََّّ.م1958نيسانَّعام1َّوقدَّارتفعَّهذاَّالعلمَّيفَّسامءَّالقطري َّيفَّ

االنفصالَّبنيَّمَّحدث1961َّأيلولَّن َّعام28ََّّيفَّصباحَّوَّ-6

َّاجلمهوريةَّ َّننهام َّتتكون َّاللذي  َّواملرصي َّالسوري القطري 

رسومَّنَّوبعدَّيوننيَّن َّالتاريخَّاملذكورَّصدرَّالعربيةَّاملتحدة.

َّبإعادةَّرفعَّالعلمَّالسابقَّعلمَّاالستقالل.

7-ََّّ َّعام َّعلم 1963َّويف َّاستبدل َّانقالبَّالبعثيني َّوبعد َّم

،َّلونَّاألمحربالاالستقاللَّبتغيريَّاللونَّاألخرضَّالذيَّيفَّاألعىلَّ

َّوجعلتَّالنجامتَّالثالثَّمحرا َّبعدَّأنَّكانتَّخرضا .

مَّكانَّعلمَّاحتادَّاجلمهورياتَّالثالثَّبني1972َّويفَّعامََّّ-8

 َّنَّالعلمَّالسابقَّولك َّوضعَّالنِّسَّبدال َّ،َّسورياَّونرصَّوليبيا

َّالنجامتَّيفَّالوسط.

َّوَّ-9 ََّّم3/4/1980يف َّرقم َّالقانون املحدد25ََّّصدر

ألوصافَّالعلمَّالوطنيَّللجمهوريةَّالعربيةَّالسوريةَّونرشَّيفَّ

َّ َّالعدد َّالرسمية 15ََّّاجلريدة َّلسنة َّاألول( 1980َّ)اجلزء

  :ونصهَّكالتايل601َّالصفحةَّ
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َّألوان َّثالثة َّن  َّالسورية َّالعربية َّاجلمهورية َّيتألفَّعلم  :ـ

َّواألبيضَّواألمحراأل َّسود ،َّ َّنجمتان َّذاتوبه َّننها َخسََّّكل

لثاَّعرضهَّث،َّويكونَّالعلمَّنستطيلَّالشكل،َّشعبَّلوهناَّأخرض

َّطوله َّبطولَّ، َّاألبعاد َّنتساوية َّنستطيالت َّثالثة َّن  يتكون

ونَّوثلثهاَّبالل،َّوأوسطهاَّباللونَّاألبيض،َّأعالهاَّاألمحر،َّالعلم

 وتتوسطَّالنجمتانَّاملستطيلَّاألبيض.،َّاألسود

َّعبريا َّت،َّوملاَّقانتَّالثورةَّالسوريةَّرفعواَّعلمَّاالستقاللَّ-10

 ع َّاالستقاللَّع َّهذاَّالنظامَّاملجرم.

ونعَّذلكََّتدَّالغالة َّن َّداعشَّوتنظيمَّالقاعدةَّونثلهمَّحزبَّ

ه،َّيضللونَّن َّيرفعَّهذاَّالعلم،َّالتحرير َّهذاََّّ،بلَّبعضهمَّيكّفر  ألن 

َّللدولةَّالعلامنيةَّأوَّسايكسَّبيكو!!!.  العلمَّعندهمَّهوَّرنز 

َّعندَّن َّي سّميَّنفسه ََّّأن،َّ!!"لتحريرهيئةَّا"بلَّوصلَّاحلدُّ يش  

َّذلك َّأجل َّن  َّاملجاهدي  َّضد َّاملعارك َّاألعالمَّ، فينزلون

وهمَّبذلكَّالَّينرصونَّالشعبَّالسوريَّ،َّويدوسوهناَّبأقدانهم

 بلَّينرصونَّالنظامَّاملجرم!!.،َّالذي َّيدعونَّأهنمَّجاؤواَّلنرصته
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ليسَّاملرادَّإعطاءَّ،َّونح َّعندناَّنِّسدَّتاريخَّالراياتَّواألعالم

َّع َّسلبها َّأو َّهلا َّنهارشعية َّالواقع، َّنعرفة َّاملراد َّوإنام َّحزبَّ، ألن 

َّالتحريرَّكذبَّعىلَّالرشعَّوالواقع َّالعقابَّ، َّراية َّأن  ر  َّقر  عندنا

َّاملكتوبَّفيهاَّكلمةَّالتوحيدَّهيَّرايةَّاملسلمنيَّننذَّألفَّسنة!!.
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 الرابعُ  المطلُب

 بهاتـالش ُفـكش

اياتََّّىفتوَّناَّالعلميَّيفَّهيئةَّالشامَّاإلسالنيةنكتب ََّّملاَّأصدر َّ الر 

،َّوصدرتَّيفَّذلكَّالنرشاتَّ،تتابعتَّالردودَّوالتعقبات،َّاألعالمو

ِشدتَّاملظاهرات  ورفعتَّفيهاَّالشعارات.،َّبلَّح 

َّكِّبَّذلكَّ َّوالذيَّتوىل  َّالذيََّتاوزَّأ،َّالتحريرَّاإلسالنيَّحزب  َّهل 

َّا :حيثَّيقول،َّالغلوَّداعشَّوتنظيمَّالقاعدةَّيفَّحكمَّالراية َّلراية َّإن 

أوََّّهيَّالرايةَّالسوداء،َّغريهاَّرفع ََّّوحيرم َّ،َّالرشعيةَّالتيَّجيبَّرفعها

َّإال َّاهلل :البيضاءَّاملكتوبَّفيها َّاهلل!!.،َّالَّإله   حممدَّرسول 

ََّّيفَّهذهَّالردودَّيتبنيَّلهَّوالناظر َّ َّاملرك ََّّاجلهل  والواقعََّّبالرشعَّب 

اهتامَّبَّبلََّتاوزواَّاألنر َّ،َّوالتاريخَّواملآالتَّواملصالحَّواملفاسد

َّالنياتَّواملقاصد ،َّ َّالنبي َّراية َّضد َّاملزعونةَّملسو هيلع هللا ىلصبأننا عىَّونس،

،َّاناتيفَّسلسلةَّن َّاالهت،َّلتثبيتَّعلمَّاالستقاللَّاالستعامري
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َّ َّفين،َّن َّملَّيصمدَّيفَّساحةَّالعلمَّوالتحقيقَّوهذاَّسبيل  َّسحب 

ََّّللقتالَّإىلَّزاويةٍَّ َّوجل  َّيتقَّاهللَّعز  َّن َّمل َّكلُّ َّحيسنها َّيص، َّول 

َّ َّ،َّفيهاَّوجيول  َّبهَّالشيطان.َّويتالعب 

َّهداناَّاهللَّوإياهمَّإىلَّسواءَّالسبيل.

 :الشبهات :أولا 

َّالقارئَّ-فإليك َّمماَّ-أخي َِّمموعة َّالشبهات َّره َّسط ََّّهذه

َّ َّنرشاتهَّحزب  َّيف َّالتحرير ،َّ َّعىل َّاألخوة َّعلقه َّيفومما َّالفتوى

  :وسأنقلهاَّبلفظها،َّنواقعَّاالتصال

َّراية َّ :قالواَّ-1 َّقابالع ََّّإهنا ،َّ َّبذل  الغايلََّّالصحابة ََّّوالتي

 .!!والنفيسَّيفَّسبيلَّإعالئهاَّوتنكيسَّنادوهنا

َّملسو هيلع هللا ىلصاَّنرسول ََّّفإن َّ،َّقابَّبنيَّسائرَّالطيورهذهَّهيَّصفاتَّالع َّوَّ-2

 .!!بقاانتقىَّلرايتهَّولرايةَّدولتهَّودولةَّأنتهَّن َّبعدهَّاسمَّالع َّ

َّالتيَّملَّيعرفَّاملسلمونَّغريهاَّألكثرَّن َّألِفََّّوهيَّالراية ََّّ-3

 .!!ارَّأوَّتنظيمأوَّتي ََّّأوَّحزٍبََّّوهيَّالَّختتصَّبجامعةٍَّ،َّعام
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َّ،َّالعقابَّالسوداءَّهيَّراية ََّّالراية ََّّإن ََّّ-4 َّفيهاَّكلمةَّواملكتوب 

َّ،للخالفةَّاإلسالنيةَّوكانتَّرنزا ََّّملسو هيلع هللا ىلصوهيَّرايةَّالنبيَّ،َّالتوحيد

َّنرفوعة َّ َّبإسقاطََّّوبقيت َّوأسقطها َّأتاتورك َّكامل َّجاء حتى

 .!!اخلالفةَّالعثامنية

وهيَّرايةَّأنتهَّن ََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّاهللََّّقابَّهيَّراية َّالع ََّّوراية ََّّ-5

َّ،َّبعده والَّحياولَّإهانتهاَّ،ََّّكريمالَّيرفعهاَّويعليهاَّويكرنهاَّإال 

رفعهاَّف،َّواالنتقاصَّننهاَّإالَّلئيمَّعدوَّهللَّولرسولهَّوللمؤننني

َّواجب َّواجب، َّوإعالؤها َّواجب، َّوحفظها َّيفَّ، والتضحية

َّإىلَّالنب،َّسبيلَّاحلفاظَّعليهاَّأبلغَّوأعظمَّعندَّاهلل يَّجاءَّرجل 

َّيقاتلََّّملسو هيلع هللا ىلص فقالَّيارسولَّاهللَّنالقتالَّيفَّسبيلَّاهللَّفإنَّأحدنا

غضباَّويقاتلَّمحيةَّفرفعَّإليهَّرأسهَّقالَّونارفعَّإليهَّرأسهَّإالَّأنهَّ

بيلَّسكانَّقائامَّفقالَّن َّقاتلَّلتكونَّكلمةَّاهللَّهيَّالعلياَّفهوَّيفَّ

 !!!."البخاري...َّ"اهللَّعزوجل

هذهَّالراياتَّأوَّالدعوةَّإليهاَّواالنتسابََّّرفع ََّّجيوز ََّّوالَّ-6

َّ،َّوالَّحتىَّالقتالَّحتتَّظالهلا،َّهلا حديثَّرسولََّّوهذاَّنصداق 
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ن َّقاتلَّحتتَّرايةَّعميةَّيدعوَّاىلَّ" :ملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّاهللَّ،َّملسو هيلع هللا ىلصاهللَّ

َّجاهلية َّفقتلته َّلعصبية َّيغضب َّأو َّنَّ"عصبية َّاب  اجةَّرواه

 !!!."حزبَّالتحريرَّواليةَّسوريةَّ،ونسلم

َّ" :وملاَّذكرناَّبطالنَّحديثَّالكتابةَّيفَّالرايةَّقالَّبعضهمَّ-7

ََّّحتىَّولوَّكان ...وعىلَّقاعدةَّن َّيرىَّالعملَّضعيفا َّاحلديث 

 .!!"باحلديثَّالضعيفَّيفَّالفضائلَّفيكونَّعندهَّسنة

َّبنيََّّرفع ََّّإن ََّّ-8 َّالعقدية َّالفوارق َّيذيب َّاالستقالل علم

َّفيكونَّالوالءَّ،َّالشعب ه  والِّباءَّألجلَّالوط َّوالشعبَّنسلم 

ه ر  َّوكاف  َّتعاىل، َّقال  جغ مع جع مظ حط مض ُّ  :وقد
 [.35َّ،36َّ :]القلم  َّ حف جف مغ

َّثمرة ََّّم َّل َّع ََّّإن ََّّ-9 َّسايكسَّاالستقاللَّهو ،َّوبيكَّ-التفاقية

 .هَّهوَّرضاَّهبذهَّاالتفاقية!!!ورفع َّ

َّأنتمَّضدَّرايةَّالنبيََّّ-10 وبنفسَّالوقتَّتروجونََّّملسو هيلع هللا ىلصملاذا

َّالعلامين َّاالستقالل َّلعلم ،َّ َّمما َّتقولونوهذا َّفيام َّالريبة هَّجيعل

 .!!وتدعونَّإليه
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عليكمَّيفَّحتركاتكمَّأنَّترفعواََّّإن َّ :أهياَّاملسلمون :قالواَّ-11

َّالئم اَّيفَّاهللَّلونة  شو  َّدونَّأنَّخت  زاعمَّوالَّتتأثرواَّبامل،َّهذهَّالراية 

َّبالقول َّبينكم َّاملضّللون َّالتيَّينرشها َّترنزَّإن َّ، َّالراية إىلََّّهذه

َّاخلالفة َّتستفز ََّّن َّإو، َّوتقصمََّّهذه َّفلتستفزهم الغربَّالكافر!

َّظهرهم َّالذيَّ، َّواملسلمنيَّاملبلغ  َّبلغَّن َّحرهبمَّلإلسالم فقد

َّإن َّ َّصادقَّخملص... َّنسلم َّكل  َّنميتََّّيستفز َّأن َّهو األصل

ناهيكََّّ،الكفارَّاملستعمري َّبغيظهمَّالَّأنَّنقبلَّاستفزازهمَّلنا

هم!َّبلَّإن َّ،َّعليناع َّعدواهنمَّ َّاحلَّثمَّنخشىَّنح َّأنَّنستفز  ق 

َّصاعني َّعليهمَّالصاع   مت  ُّ :وأنَّنقولَّهلمَّبالفمَّاملآلن،َّأنَّنرد 
 [.119 :]آلَّعمرانَّ َّ       حجمث هت

بهات :ثانياا   :كشُف الشُّ

َّوحول،َّملسو هيلع هللا ىلصفهذهَّمجلةَّالشبهاتَّالتيَّذكرتَّحولَّرايةَّالنبيَّ

وبيانَّ،َّالشبهاتوهذاَّآوانَّكشفَّهذهَّ،َّنفهومَّالراياتَّبالعموم

َّن َّأغالطٍَّ َّفيها َّعىلَّالرشعَّوعىلَّالتاريخَّنا َّوبيانَّالشططَّيف،

 .ابيفَّهذاَّالبَّعليهَّالعلامء ََّّوناَّأمجع َّ،َّاألحكامَّاملخالفةَّللنصوص
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َّ َّ،َّباهللَّنستعينا ََّّفأقول    :إالَّباهللَّوالَّقوة ََّّوالَّحول 

والتيَّبذلَّالصحابةَّالغايلَّ،َّإهناَّرايةَّالعقاب :أناَّقوهلم :أولا 

 يفَّسبيلَّإعالئهاَّوتنكيسَّنادوهنا.َّوالنفيس

  :اجلوابف

ََّّهقابَّملَّيردَّفيتسميةَّالرايةَّبالع ََّّ-1 ََّّحديث  ،َّامَّتقدمكَّصحيح 

َّيمك َّأنَّي ََّّولك َّتنزال َّ َّهلذاَّاالسمَّأصلَّلتعددَّالرواياتَّأن ََّّقال 

َّضعيفةوإنَّكانتَّ جيزنونَّبذلكَّن َّغريَّالتحريرينيََّّولك  َّ،

َّاالت َّأنَّهذا مَّنعنا َّالنبيَّردد!!َّوقدَّتقد  َّبراية سمَّليسَّخمتصا 

 .أيضا ََّّقريشٍَّهوَّاسمَّلرايةََّّبلَّ،َّملسو هيلع هللا ىلص

َّالنبيََّّ"قابالع َّ"َّراية ََّّ-2 َّملسو هيلع هللا ىلصهيَّراية وكانَّللصحابةَّن َّ،

وكانواَّيبذلونَّأنفسهمَّحتىَّتبقىَّ،َّاملهاجري َّواألنصارَّرايات

َّالراياتَّنرفوعة َّهذه َّايةالر ََّّليسَّلذاِتَّ، َّعالنة َّ، عىلََّّبلَّألهنا

 الثباتَّواالنتصار.

َّوأن ََّّ-3 َّفهذاَّا َّوينكسَّنادوهنا َّننافسة أنَّتكونَّهناكَّراية

 الحقيقةَّلهَّوالَّواقعَّله.
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َّ،هذهَّهيَّصفاتَّالعقابَّبنيَّسائرَّالطيور :وأناَّقوهلم :ثانياا 

َّرسولناَّ انتقىَّلرايتهَّوَّلرايةَّدولتهَّودولةَّأنتهَّن َّبعدهََّّملسو هيلع هللا ىلصفإن 

 قاب.اسمَّالع َّ

َّحرٍبََّّوإنامَّكانتَّراية َّ،َّدولةٍََّّراية ََّّملَّتك َّهذهَّالراية َّ :اجلوابف

َّ   َّبعده.نَّألنتهَّملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّجيعلهاَّوملَّ،َّملَّيفَّاملعاركَّوالغزواتحت 

قلَِّ ََّّوملَّي ية َّ :ملسو هيلع هللا ىلصَّالنبيُّ عديَّهذهَّرايتيَّورا َّ،َّأنتيَّن َّب ــُّ اَّوعض

ََّّياتَّفإن َّاوإياكمَّوحمدثاتَّالر،َّعليهاَّبالنواجذ َّهاغريَّرايةَّكل 

 .بعديَّبدعة!!!

َّ َّهذا َّولألسف َّالتحريرنذهب َّحزب ،َّ َّخصُّ َّهذهَّعندنا وا

َّ،َّبالوجوبالرايةَّ  .ية َّمَّّع ََّّجاهلية ََّّوناَّدونَّذلكَّهيَّرايات 

 منذ ألف عام !! األمة راية :ثالثاا 

وهيَّالرايةَّالتيَّملَّيعرفَّاملسلمونَّغريهاَّألكثرَّ :وأناَّقوهلم

 م.أوَّتنظيَّأوَّتيارٍََّّأوَّحزٍبََّّوهيَّالَّختتصَّبجامعةٍَّ،َّن َّألفَّعام

!!يردَُّّ :اجلواب َّلهَّقرون  األحاديثَّواآلثارَّن َّمَّهَّناَّتقد َّهذاَّكذب 
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َّألعالمَّوالراياتتاريخَّان َّو َّ،همَّالبياضيونَّكانَّشعار َّفاألنو،

َّهمَّالسواداسيونَّشعار َّوالعب َّ َّع َّوأن َّ، َّهذاََّّم َّل َّا َّفإنه َّالعثامنية اخلالفة

َّوملَّيك َّيفَّكلَّهذهَّالراياتَّاملتتاليةَّنكتوب،َّاملعروفَّاآلنَّيفَّزناننا

َّالتوحيد َّكلمة َّفيها َّت َّ، َّبالعقابسم َّومل َّرَّفضال ََّّ!!ى َّتكون َّنزا َّأن

َّاإلسالنيةَّعىلَّندىَّالتاريخللدولةَّ ذاَّيفَّهَّحادثة ََّّبلَّهيَّبدعة َّ،

َّالزنان َّالتحرير، َّحزب َّأحدثها َّبعده، َّن  َّالقاعدة َّتنظيم َّثم ثمَّ،

َّلدولتهمَّالزور.َّالدواعشَّاألرجاسَّفتبنواَّهذهَّالرايةَّشعارا َّ

 ن َّأهلَّالبدع.ََّّعىلَّالغالةََِّّام  َّل َّع ََّّفأصبحتَّهذهَّالراية َّ

 ..عليها كلمة التوحيد مكتوب :رابعاا 

هاَّواملكتوبَّفي،َّالسوداءَّهيَّرايةَّالعقابَّالراية ََّّإن َّ :قوهلم وأنا

َّالتوحيد َّكلمة ،َّ َّالنبي َّراية َّرنزا ََّّملسو هيلع هللا ىلصوهي للخالفةََّّوكانت

حتىَّجاءَّكاملَّأتاتوركَّوأسقطهاََّّوبقيتَّنرفوعة َّ،َّاإلسالنية

 بإسقاطَّاخلالفةَّالعثامنية!!.

َّ :اجلوابف َّالتاريخ َّخيالف َّالكالم َّوالرشعهذا َّن َّ، وهو

َّ َّنرك ََّّصاحبهَّجهل   .ب 
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َّالنبيَّ َّولك َّملَّيك ،َّكانتَّسوداءَّواسمهاَّالعقابَّملسو هيلع هللا ىلصفراية 

رفعَّيفَّت ََّّحربية ََّّوكانتَّراية َّ،َّنافيهاَّكلمةَّالتوحيدَّكامَّبي ََّّنكتوبا َّ

َّالغزوات َّرنزا َّ، َّتك  َّللدولةَّومل َّبعدهمَّ، ونثلَّذلكَّمل َّجاء

ارهمَّشعوالعباسيونَّ،َّهمَّالبياضفاخلالفةَّاألنويةَّكانَّشعار َّ

َّالسواد َّندركَّاألنو، َّمل َّكنا َّراياهتمَّيوإذا َّنر نيَّوالعباسينيَّومل

َّبأعيننا َّذيَّاهلاللَّ، َّاألمحر َّبعلمها َّالعثامنية َّاخلالفة َّأدركنا فقد

َّ.فأي َّرايةَّالعقابَّالسوداءَّالتيَّأسقطهاَّأتاتورك؟!،َّوالنجمة

َّ َّعقولنا َّأنَّحترتنوا َّتريدوا َّمل َّإن َّالتحريريون! َّأهيا َّفقا َّرَِّففيا

 قولَّنقلديكم؟!.بعقولكمَّوع

َّ!!ن َّهذهَّاملجازفاتَّوالشطحاتَّ-أخيَّاملسلم-كَّلتعجبوإن َّ

َّ يفََّّرة َّزو َّاملَّفقدَّعشعشتَّهذهَّالراية َّ،َّالغلوَّوالتعصبسببهَّذلكََّّكلُّ

َّقلوهبم َّهبا َّوأرشبت َّالقوم َّعقول َّانفكاكا َّ، َّعنها َّيستطيعوا َّ،فلم

 .وزورا َّالفعلَّن ََّّوننكرا ََّّوأصبحواَّيرونَّناعداهاَّضالال َّ

 وجوب رفعها.. :خامساا 

وهيَّرايةَّ،َّملسو هيلع هللا ىلصقابَّهيَّرايةَّرسولَّاهللَّالع ََّّوراية َّ :قوهلم وأنا

لَّوالَّحياو،َّالَّيرفعهاَّويعليهاَّويكرنهاَّإالَّكريم،َّأنتهَّن َّبعده
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َّ،إهانتهاَّواالنتقاصَّننهاَّإالَّلئيمَّعدوَّهللَّولرسولهَّوللمؤننني

َّ والتضحيةَّ،َّوحفظهاَّواجب،َّوإعالؤهاَّواجب،َّفرفعهاَّواجب 

َّ،َّعليهاَّأبلغَّوأعظمَّعندَّاهلليفَّسبيلَّاحلفاظَّ َّالنبيَّإىلَّجاءَّرجل 

َّيقاتلَّأحدنَّيارسولَّاهللَّنالقتالَّيفَّسبيلَّاهللَّفإن َّ :فقالَّملسو هيلع هللا ىلص ا

أسهَّونارفعَّإليهَّرَّ-فرفعَّإليهَّرأسهَّقالَّ؟!ويقاتلَّمحية ََّّغضبا َّ

لياَّالعَّن َّقاتلَّلتكونَّكلمةَّاهللَّهي" :فقالَّ-إالَّأنهَّكانَّقائام َّ

 .!!!.البخاري.."فهوَّيفَّسبيلَّاهللَّعزوجل

  :اجلوابف

تهَّورايةَّأنَّملسو هيلع هللا ىلصَّي َّعىلَّأهناَّهيَّرايةَّالنبينرّصَّالقومَّنازالََّّ-1

 ن َّبعدهَّوقدَّبيناَّبطالنَّذلك.

2-ََّّ َّرفع ََّّن َّإأنا َّواجب  َّالتيََّّها َّن َّشذوذاتَّاألحكام فهذا

َّالعقديةَّ َّالشذوذات َّن  َّعنده َّوكم َّالتحرير َّحزب َّهبا ابتيل

ََّّفقيها َّوالَّوملَّنجدَّعاملا َّ،َّوالرشعيةَّالتيَّقدَّنبينهاَّيفَّنكانَّآخر

ع َّوجوبَّرفعَّهذهَّالرايةََّّفضال َّ،َّقالَّبوجوبَّرفعَّالرايات

 .هذاَّن َّاملستحباتَّبلَّغايةَّناَّعندَّالعلامءَّأن َّ،َّاملحدثة
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اَّاأللوانَّالسوادَّوالبياضَّفليسَّهوَّن َّبابَّاالستحبابَّأن َّ

الرشعيَّبلَّهوَّن َّبابَّاالستحبابَّالعريفَّالعميلَّكامَّبيناَّذلكَّ

 يفَّأحكامَّالرايات.

َّوالرايةََّّن َّثمَّإَّ-3 َّاحلسية احلزبَّيفَّنرشتهَّخيلطَّبنيَّالراية

َّاملعنوية َّالبخاري، َّرواه َّالذي َّالرايةََّّواحلديث َّع  يتحدث

أضافواََّّ،فمعَّجهلهمَّبالواقعَّوالتاريخ،َّاملعنويةَّالَّالرايةَّاحلسية

 إىلَّذلكَّاجلهلَّيفَّاالستنباطَّالرشعي.

مَّيصفونَّالرافعنيَّلرايتهمَّاملحدثةَّبالكرناءَّون َّثمَّإهّنََّّ-4

َّ.َّيرفعهاَّورفعَّغريهاَّفهوَّن َّاللؤناء!!مل

وهذاَّأكِّبَّطع َّبالثوارَّواملقاتلنيَّالذي َّرفعواَّراياٍتَّليستَّ

َّهيَّرايةَّالعقابَّاملدعاة.

ََّّم َّوالذ َّ وَّبلَّه،َّاسَّوأهوائهمللن َّليسَّنرتوكا ََّّعىلَّعملٍََّّواملدح 

َّن َّاختصاصَّالرشع.

َّثم ََّّأوَّعمال ََّّأهنمَّخيرتعونَّقوال ََّّ؛وهذاَّن َّننهجَّأهلَّالبدع

َّ.ونَّتاركههَّويذنَُّّيمدحونَّفاعل َّ
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َّ َّيقالَّواحلقُّ َّأوصاٍفَّ :أن َّن  َّفيها َّأحدثتم َّونا َّرايتكم إن 

 .املذنومَّفعالَّوفاعال َّوأحكاٍمَّهوَّ

َّع َّ َّ" :أن هَّقالَّملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّفقدَّصح  يفَّأنرناَّهذاَّفهوََّّن َّأحدث 

َّ" :وقالَّأيضا َّ،َّ"ردٌَّّ  ."ناَّفهوَّردٌَّّليسَّعليهَّأنر ََّّعمال ََّّن َّعمل 

  ..وغريها راية عمية :سادساا 

َّإليهاََّّرفع ََّّجيوز ََّّفال :قوهلم وأنا َّالدعوة َّأو َّالرايات هذه

َّواالنتسابَّهلا َّحتتَّظالهلا، َّالقتال َّحتى َّوال ،َّ َّنصداق  َّوهذا

ن َّقاتلَّحتتَّرايةَّ" :ملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّاهللَّ،َّملسو هيلع هللا ىلصحديثَّرسولَّاهللَّ

رواهََّّ"عميةَّيدعوَّاىلَّعصبيةَّأوَّيغضبَّلعصبيةَّفقتلتهَّجاهلية

 !!!.اب َّناجةَّونسلمَّ

  :اجلواب

َّرايَّوجيوز،َّهذهَّالراياتَّهيَّراياتَّحربيةَّقلناَّإن ََّّ-1 ةَّرفعَّأي 

َّفقولكمَّ،َّبالرشوطَّالرشعيةَّأوَّشكلٍََّّلونٍَّبأيَّ َّوقو،َّباطل  عىلََّّل 

 اهللَّبغريَّعلم.
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َّقوهلمَّ-2 َّالراياتَّوهيََّّإنهَّال :وأنا جيوزَّالقتالَّحتتَّهذه

َّ مَّقد َّتفهمَّكامَّ،َّجاهلية!!ويستدلونَّبحديثَّالرايةَّالعميةَّرايات 

 .اليفرقونَّبنيَّالرايةَّاحلسيةَّواملعنوية

َّ،راياتَّاملجاهدي َّراياتَّجاهليةتكونَّكّلَّعىلَّكالنهمََّّوبناء َّ

َّ،َّوالجيوزَّالقتالَّحتتها َّرايةَّتنظيمَّالقاعدةَّوداعشَّألهناَّرايةَّإال 

 فتأنلواَّياَّأويلَّاألبصارَّأي َّيذهبَّاجلهلَّبصاحبه.،َّالعقاب

3-ََّّ َّالعِّبة َّهل َّالقتالثم َّأمَّيف َّفهؤالءَّاملنهجَّالراية ؟!

وحتكمونَّعليهمَّأنتمَّ،َّالدواعشَّيرفعونَّرايةَّالعقابَّالسوداء

َّوالضالل َّباالنحراف َّاملجاهدي ََّّعىلَّفكيفَّحتكمون، قتال

َّراياهتم َّبسبب َّوالضالل َّباالنحراف َّبي َّ، َّتقدوقد َّفيام َّأن َّنا َّم

 رفع.العِّبةَّباملنهجَّوليسَّبقطعةَّالقامشَّالتيَّت َّ

بتخرجيهَّفقدنواَّاب َّناجةَّعىلَّوملاَّذكرواَّاحلديثَّذيلوهََّّ-4

َّ َّاملبتدىءَّنسلم!!وطالب  َّنقدم ََّّيعرفَّأن ََّّالعلم َّكتابَّنسلم

 .عىلَّكتابَّاب َّناجة

ََّّثم َّاملظلمة َّنرشهتم َّذيلوا َّذلك َّالتحريرَّ"باسمبعد حزب
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َّ"واليةَّسورية َّخالفتهمَّعىلَّالورقَّويفَّأذهاهنمَّ، فهمَّأقانوا

 وقسمواَّالدولَّإىلَّواليات!!.

 .. عَملالعمل بفضائل األ :سابعاا 

حتىََّّ" :بعضهمَّملاَّذكرناَّبطالنَّحديثَّالكتابةَّيفَّالرايةَّقال 

َّضعيفا َّ َّكان َّباحلديثَّولو َّالعمل َّيرى َّن  َّقاعدة ...وعىل

 ."الضعيفَّيفَّالفضائلَّفيكونَّعندهَّسنة

َّن َّاخللطَّواجلهلَّيفَّالعلمَّواخلبط :اجلواب َّفيهَّخبطَّهذا

أنَّ :عاملَّاشرتطَّالعلامءَّفيهاَّرشوطا َّفمسألةَّفضائلَّاأل،َّعشواء

َّ عفهَّالضعفَّوإنامَّضَّالواردَّيفَّالفضائلَّشديد ََّّاليكونَّاحلديث 

َّحمتمل َّالصحيحة، َّباألدلة َّثبت َّقد َّالعمل َّأصل َّيكون َّ،وأن

َّحاديثَّالصحيحةالضحىَّثبتتَّباألَّصالة ََّّفمثال َّ َّجاءناَّفإ، ذا

َّ ََّّيبني ََّّضعيفَّحديث  صلَّهَّاليؤألن َّ،َّبهَّهذهَّالصالةَّنأخذ ََّّفضل 

َّ،َّجديدٍََّّلعملٍَّ  .قدَّثبتَّباألدلةَّالصحيحةَّناَّعىلَّعملٍَّوإنامَّحيضُّ

َّونسأ َّوليستَّألحكاميفَّاَّفهي،َّهذاَّلةَّالرايةَّأجنبيةَّع َّكل 

َّ،َّلفضائليفَّا َّفيهاَّبَّولوَّكانتَّيفَّالفضائلَّفاحلديث   ننكر.َّاطل 
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َّيذكرينَّبقصةٍَّ َّالكالم  َّنَّقديام ََّّحدثتَّنعيَّشخصيا ََّّوهذا

َّحيثَّكناَّيفَّتلبيةَّدعوةَّلبعضَّإخوانناَّيف،َّكثرَّن َّعرشي َّسنةأ

الس ََّّكبريَّفدخلتَِّملسهَّوإذَّبرجلٍَّ،َّكَّيفَّدنشقخميمَّالرينو

َّ  :ملسو هيلع هللا ىلصفأوردَّحديثاَّينسبهَّللنبيَّ،َّويعظ ََّّأقربَّإىلَّالعوامَّيتحدث 

 !!."لنفعهَّاهللَّبهَّهَّبحجرٍَّكمَّظن أحد ََّّلوَّأحس  ََّّ"

َّ َّنوضوع َّ :لهَّفقلت  وذكرتَّلهَّكالمَّأهلَّالعلمَّ،َّهذاَّحديث 

نونَّحيسادَّاألصنامَّالذي َّهوَّن َّكالمَّعبَّّ" :وننهَّكالمَّاب َّالقيم

 ."ظنهمَّباألحجار

هذاَّ :ولكنهَّيؤخذَّبهَّيفَّفضائلَّاألعامل!!!َّفقلتَّله :فقالَّيل

 ونتىَّكانَّذلكَّن َّفضائلَّاألعامل؟!.،َّورشك ََّّكفر َّ

 .. علم الستقَلل يذيب الفوارق العقدية بْي الشعب :ثامناا 

ََّّإن َّ :قوهلم وأنا الفوارقَّالعقديةََّّرفعَّعلمَّاالستقاللَّيذيب 

َّالشعب َّبني ،َّ َّوالشعبَّفيكون َّالوط  َّألجل َّوالِّباء الوالء

ه ر  َّوكاف  ه   جع مظ حط مض ُّ  :وقدَّقالَّتعاىل،َّنسلم 
َّ[.35َّ،36 :]القلم  َّ حف جف مغ جغ مع
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  :اجلواب

َّأنر ََّّ-1 َّوالِّباء َّقلبيَّينعكسَّعىلَّاجلوارحَّالوالء لمَّواملس،

َّ حيققَّوالءهَّللمؤنننيَّوبراءهَّن َّالكافري َّن َّغريَّنظرَّإىلََّّاحلقُّ

 الراياتَّوالشعاراتَّالتيَّترتفعَّهناَّوهناك.

َّخالصةََّّ-2 َّالتاريخ َّندى َّعىل َّاإلسالنية َّالدولة َّتك  مل

َّللمسلمني َّوالنصارىَّالذي َّ، َّاليهود فهناكَّغريَّاملسلمنيَّن 

َّ وخيضعونَّألحكامَّاإلسالمَّ،َّالدولةَّاإلسالنيةَّيعيشونَّيفَّظل 

ونعَّتطورَّالراياتَّأصبحتَّاأللوانَّ،َّتيَّتعرفَّبأحكامَّالذنةال

َّعندَّ َّاألسود َّكاللون َّشعارا َّمتثل َّاإلسالنية َّللدولة بالنسبة

َّالعباسيني َّاألعالمَّ، َّهذه َّوأصبحت َّاأليوبيني َّعند واألصفر

َّوملَّخيطرَّيفَّباهلمَّأنَّجيعلوا،َّترفعَّعىلَّإداراتَّالدولةَّوقالعها

ََّّيفَّهذهَّالراياتَّفرقانا َّ  يزَّالعقدي.عىلَّالتامَّيدلُّ

َّيظنونَّو َّالتوحيدَّكانتَّكلمة ََّّأن َّهؤالء جلميعََّّالزنة ََّّكلمة

دَّتبنيَّوق،َّيفَّالوالءَّوالِّباءَّفكانتَّفرقانا ََّّ؛الراياتَّاإلسالنية

 لناَّبطالنَّذلك.
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َّليسَّدستورا ََّّ-3 َّالعلم  َّ،َّأوَّنكتوبا ََّّناطقا ََّّثمَّإن  اَّفيهَّنَّبلَّكلُّ

َّالعلم َّهلذا َّالواضعني َّبحسب َّحقائق َّع  َّيعِّب َّرنز َّفاللون،

،َّيةأوَّإىلَّالدولةَّالعباسَّملسو هيلع هللا ىلصاألسودَّيرنزَّعندَّقومَّإىلَّرايةَّالنبيَّ

َّوعندَّآخري َّهوَّرنزَّع َّعصورَّالتخلف وقدَّيقصدَّبذلكَّ،

وبناءَّعىلَّذلكَّفاللونَّاألسودَّعندَّأناسَّ،َّالعصورَّاإلسالنية

 يعِّبَّع َّاإليامنَّوعندَّآخري َّعبارةَّع َّالكفران.

يفََّّليهَّالدولةَّوليسالعِّبةَّهيَّباملنهجَّالذيَّتســريَّعَّثمَّإن ََّّ-4

َّ،َّالعلم يدلُّ نا كانَّيفَّالعلمَّ عىلَّانحرافَّننهجيَّن ََّّإالَّإذاَّ

 شارةَّكفريةَّأوَّبدعية.َّ

َّ َّرفعََّّوالشعب  َّاالستقاللَّعلم َّالسوريَّالثائرَّملا  َّيفَّملَّيك،

ذاَّهَّوملَّخيطرَّيفَّباهلمَّحلظةَّواحدةَّأن َّ،َّكلَّهذهَّالفلسفةأذهاهنمَّ

َّكامَّيزعمَّاملخالفونَّعلمَّوضعتهَّفرنسا َّأن ََّّالذيَّيفَّباهلمبلَّ،

َّالسوريونَّوقتَّاالستقالل َّالعلمَّقدَّتبناه َّهذا اللَّفهوَّاستق،

هَّانَّرفع َّفك،َّع َّاالستعامرَّالفرنسَّواستقاللَّع َّالنظامَّاملجرم

َّأَّوملَّيك َّباجتامعَّن ،َّعفويا َّ َّ.والعقدَّهلَّاحلل 
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وقدَّتتابعَّاملجاهدونَّعىلَّرفعَّهذاَّالعلمَّوملَّيرفضهَّإالَّأهلَّ

 ةَّوأخواهتا.الغلوَّن َّتنظيمَّالقاعد

َّوملاَّتقامَّدولة َّ،َّصبحتَّعالنةَّعىلَّالدولأَّاألعالمَّاآلنَّثمَّإن َّ

َّسوريا َّيف َّاحلق ،َّ َّذلك َّعند َّنانع َّعلمَّفال َّأي َّعىل َّيتفقوا أن

َّيرفعونه ،َّ َّتوقيف  َّفيه ََّّفليسَّاألنر َّخيضعَّونص  َّأنر َّهو َّوإنام

 الختيارَّالناس.

َّ األنةَّهبذهَّالقضيةَّثمَّنفاصلَّونوايلَّونعاديََّّولك َّأنَّنشغل 

 فهذاَّهوَّالتفريقَّاحلقيقيَّلألنة.،َّفيها

  .. يكوب -علم الستقَلل هو ثمرة لتفاقية سايكس :تاسعاا 

َّ-التفاقيةَّسايكسَّاالستقاللَّهوَّثمرة ََّّعلم ََّّإن َّ :قوهلم وأنا

 .ورفعهَّهوَّرضاَّهبذهَّاالتفاقية!!!،َّبيكو

َّاست َّ :اجلواب َّهللَّالعجبَّكم َّيفَّغريَّخدَِّيا َّالكلمة نتَّهذه

َّهاحمل َّ َّكثريٍََّّعندَّكثريٍَّقاعدةََّّحتىَّأصبحت،  َّنَّن َّالغالةَّلرد 

َّ.األنورَّالتيَّتتعلقَّبجلبَّاملصالحَّودرءَّاملفاسد
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َّقلت َّالسوريون :فإذا َّإال  َّحيكمها َّال َّسوريا هذهَّ :قالوا،

 سايكسَّبيكو!!.

َّأنَّيأتيكَّشذ َّأن َّ ََّّاذ َّا ن ََّّاألفاقَّمم َّانحرفَّع َّاملنهجَّاحلق 

َّ؛لغلبةينيَّباويتسلطونَّعىلَّرقابَّالسور،َّبالدَّالعربَّوالعجم

فهذاَّعندهمَّن َّصميمَّالرشعَّوحقيقةَّالشورىَّالتيَّأتتَّهباَّ

 .إحياءَّملفهومَّاملهاجري َّواألنصار!!!هوَّو،َّالرشيعة

َّاتفاقية َّإن  ََّّ"سايكسَّبيكو"َّنعم َّحق  َّيف َّغدر َّكانتَّجريمة

َّ،املسلمنيَّوالعربَّننهمَّخاصةَّوسعىَّأذناهبمَّلتثبيتهاَّيفَّالواقع

َّآثارَّهذهَّاجلريمةَّاملنكرةَّ.وجيبَّعىلَّاجلميعَّالسعيَّإلزالةَّ

َّ،َّننهَّالَّبد َّنعَّآثارَّهذهَّاجلريمةََّّلتعانلاو َّعنهَّأحد ََّّوالينفكُّ

َّ.أمَّأبىَّشاء َّ

 التعانلَّنعَّالواقعَّوالرضاَّبه.وجيبَّالتفريقَّبنيَّ

َّل َّلقدَّأصبح  َّحدود ََّّدولةٍََّّكل  ،َّهام َّل َّهاَّوع َّملت َّاَّوع َّهاَّوجوازاهت 

 :يضا َّيقالَّأ،َّرفعَّهذهَّاألعالمَّرىضَّبسايكسَّبيكوَّفإذاَّقلناَّإن َّ

ََّّكذلك َّوالنقود َّباجلوازات َّرىضََّّالتم َّوالع َّالتعانل هو

 بسايكسَّبيكو؟!.
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 َّونحَّ؟!هؤالءَّأنَّيمزقواَّجوازاهتمَّوعمالهتمَّفهلَّيستطيع َّ

َّألهناَّ َّجوازاتَّبالدهم َّيمزقون َّالذي  َّبعضَّاحلمقى وجدنا

فامَّباهلمَّملَّيمزقواَّالعمالتَّالتيََّّيفَّزعمهم!!َّتابعةَّللطاغوت

قوهاَّنز َّفإنَّ،َّعليهاَّصورَّالطواغيتَّكامَّيزعمونَّفإن ََّّ؟!نعهم

 لدوالرَّالذيَّعليهَّالطاغوتَّواشنط !!.جلاؤواَّإىلَّا

َّفيهاو َّالدولة َّقانت َّإن َّسوريا ،َّ َّهي َّاخلالفةفليست َّ،دولة

َّع ََّّقطرية ََّّوستبقىَّدولة َّ َّوم َّل َّهلا َّها َّحدودها َّهباَّوناَّخيتصُّ الَّو،

َّ  .ع َّذلكَّيمك َّأنَّتنفك 

 ؟!ملسو هيلع هللا ىلص نبي ملاذا أنتم ضد راية ال :عارشاا 

َّقوهلم َّأنتمَّضد َّ :وأنا َّالنبيََّّملاذا ؟!وبنفسَّالوقتََّّملسو هيلع هللا ىلصراية

َّالعلامين َّاالستقالل َّلعلم َّتروجون َّفيام، َّالريبة َّجيعل َّمما َّوهذا

 .!!تقولونهَّوتدعونَّإليه

َّهيَّراية ََّّأن ََّّأوال ََّّأثبتوا :يقالَّلكم :اجلواب َّملسو هيلع هللا ىلصالنبيََّّهذه

َّ َّ.تادَّ!!الق ََّّط َّر َّودونَّذلكَّخ 

َّضد َّ ََّّرايةٍََّّثمَّنح َّلسنا َّالتوحيدَّنكتوب  َّكلمة َّفيها  َّولك،
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اخرتاعَّرايةَّناََّّوضد َّ،َّالكذبَّعىلَّالتاريخَّوالرشعَّنح َّضد َّ

َّ.الوالءَّوالِّباءَّعليهاَّقد َّثمَّع َّ،َّأنزلَّاهللَّهباَّن َّسلطان

ثمَّيوالونَّويعادونََّّأهنمَّخيرتعونَّبدعة َّ،َّهلَّالبدعأَّوهذاَّهوَّشأن

َّ."والبدعةَّنقرونةَّبالفرقة" :وكامَّقالَّشيخَّاإلسالم،َّعليها

َّإسالني َّعلامينَّأو َّوالراياتَّالَّتوصفَّباعتقاٍد َّ،واألعالم 

َّوإنامَّاالعتقادَّوصفَّحلانلَّالراية ،َّ بلَّقدَّيرفعَّاخلوارجَّراية 

َّنكتوبَّعليهاَّكلمةَّالتوحيدَّوهمَّننحرفونَّضالون.

َّاملرشحَّأنَّيكونَّجانعا َّ،َّوبعدَّسنواتَّن َّالثورة ل م  َّالع  فإن 

ائلَّرفعتهَّكِّبىَّالفصوقدَّ،َّللسورينيَّإنامَّهوَّعلمَّاالستقالل

َّاإلسالنية َّالتحريرَّ، َّحزب َّرأسهم َّوعىل َّالغالة َّأزعج مما

َّوتنظيمَّالقاعدةَّوالدواعش.

َّ َّحتدثت  ََّّوملا َّع  َّلقاءالراية َّتلفزيوينَّيف َّن ، َّاهلجوم َّجاء

ابيناهَّالعلميَّعىلَّنَّواَّالرد َّوملَّيردَُّّ،َّاهتمواَّالنياتف،َّالتحريريني

توقفَّل َّن" :قالوافيفَّهذهَّالرسالةَّبلَّذهبواَّبعيداَّيفَّاالهتامَّ

َّاهللَّ َّرسول َّالعقابَّراية َّراية َّعند َّأهلََّّملسو هيلع هللا ىلصكثريا  ها التيَّرفع 
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َّملرشوعهمَّاإلسالني َّرنزا  َّالشام َِّنرارا َّ، كمها َّح  نا فقدَّوّضح 

قوفكمَّ،َّ!!ويفَّأكثرَّن َّنقام ولكنّناَّنتساءلَّناَّهوَّالِّّسَّوراءَّو 

َّنرشوعَّاإلسالمَّالعظيمَّالذيَّينبثقَّن َّ يفَّوجهَّرايٍةَّهيَّرنز 

والذيَّي ضحيَّاملجاهدونَّاملخلصونَّبأرواحهمَّ،َّاألنةعقيدةَّ

ن َّأجلَّإجيادهَّيفَّواقعَّاحلياة؟.َّوناَّهوَّالِّّسَّوراءَّتروجيكمَّ

َّفرنسَّليكونَّرنزا َّلوطنيٍةَّعفنةَّوتفرقٍةَّنقيتٍةَّ لعل ٍمَّصن عهَّحمتل 

َّي روجونََّّ،نذنونة َّإعالنه َّووسائل َّالغربَّوأدواته َّزال ونا

 !!!."وي سّوقونَّله

َّغلط َّوقدَّبي َّ ل مَّإىلَّالفرنسيني!!َّبلَّهوَّنَّنا َّالع   َّينسبَّهذا

َّصنعهَّالسوريونَّعامَّ لم  ،َّورفعوهَّحنيَّاالستقالل،َّم1932ع 

َّتعبريا َّع َّاالستقاللَّع َّالنظامَّاملجرم.  ورفعهَّالثوار 

 !!ارفعوا راية نبيكم :عرش حادي

عليكمَّيفَّحتركاتكمَّأنَّترفعواََّّإن َّ :أهياَّاملسلمون :قولكم أنا

َّالئم اَّيفَّاهللَّلونة  شو  َّدونَّأنَّخت  زاعمَّوالَّتتأثرواَّبامل،َّهذهَّالراية 

َّإن َّ َّبالقول َّبينكم َّاملضّللون َّترنزَّالتيَّينرشها َّالراية إىلََّّهذه
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َّاخلالفة َّتستفزََُّّّن َّإو، َّوتقصمََّّهذه َّفلتستفزهم الغربَّالكافر!

َّظهرهم ،َّ َّبلغَّن َّحرهبمَّلإلسالم َّالذيواملسلمنيَّفقد َّاملبلغ 

َّ َّكل  َّإن َّخملصٍََّّصادٍقََّّنسلمٍََّّيستفز َّنميتََّّ... َّأن َّهو األصل

ناهيكََّّ،الكفارَّاملستعمري َّبغيظهمَّالَّأنَّنقبلَّاستفزازهمَّلنا

َّ،َّع َّعدواهنمَّعلينا هم!َّبلَّإنَّاحلق  ثمَّنخشىَّنح َّأنَّنستفز 

َّصاعني َّعليهمَّالصاع   مت خت  ُّوأنَّنقولَّهلمَّبالفمَّاملآلنَّ،َّأنَّنرد 
َّ.[119َّ :]آلَّعمرانَّ َّ  حجمث هت

  :اجلواب

َّهذاََّّ-1 ََّّمحاس ََّّخطاب  َّعاطفي  وهوَّ،َّشخصَّيقدرَّعليهَّكلُّ

َّ  .صحيحة ََّّوملَّيقرأَّالواقعَّقراءة َّ،َّن َّملَّيفقهَّالرشعَّخطاب 

ََّّوهل َّاملسلمنيي طلب  َّوذهلمَّن  َّضعفهم َّنع َّيستفزَُّّ، اَّوأن

َّيفَّنعاركَّخارسةٍَّ َّويدخلوا َّليسَّبواجٍبََّّالعامل َّوالَّعىلَّأنر

 .حمدثاتَّاألنورَّوبدعهاَّبلَّهوَّن ،َّنستحٍبَّ

ونَّوإنامَّتك،َّةَّالتكونَّبإرسالَّالكالمَّن َّغريَّقيداألنََّّّونرصة َّ

َّاالستطاعة َّقدر َّبفعلَّاملرشوع َّاملصالحَّواملفاسدَّ، َّنراعاة نع
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 والسن َّالربانيةَّ.

َّإن َّ ََّّثم َّيقول  َّالعجيبَّأن ََّّن  َّحزب  َّالكالم َّهذا ليسَّن َّ،

َّ  .إالَّالقتالَّبالكالمَّوحسب!!،َّوالَّاجلهادَّننهجهَّالقتال 

َّ َّووسطَّوالناس  َّطرفان َّالواقع َّتغيري َّيف ،َّ َّتغيَّطرف  ريَّيريد

َّإىلَّسن َّالتغيري َّالواقعَّدونَّالنظر ،َّ غيريَّيستصعبَّالتَّوطرف 

 .وكالمهاَّنذنوم،َّن َّالزحفَّفيفر َّ

َّي ََّّوالوسط َّ َّأن ََّّويدفع ََّّاخلري ََّّستجلب  ،َّةاالستطاعَّرقدَّالرشُّ

 وبالتدرجَّاخلاضعَّللسن َّالرشعيةَّوالكونية.

2-َََّّّ ََّّهالرسالةَّوأن ََّّاليتحركَّبمحضََِّّملسو هيلع هللا ىلصَّكانَّالنبيُّ َّؤيد َّنَّرسول 

َّاهللَّوحسب َّن  َّالتغيريَّ، َّوسن  َّالكونية َّالسن  َّيراعي َّكان بل

َّوالتدرج ََّّوملا، َّلقتال َّنالئام  َّليس َّالواقع ىلَّإَّقريشَّسعىكان

َّنهادنتها َّبعضَّكانَّيفََّّوقد، َّالصلحَّض  وملََّّ،للمسلمنيَّيم َّبنود

ََّّيرض  .َّورسولهاهلليفَّالبدايةَّثمَّاستسلمواَّألنرََّّالصحابةَّبهَّجلُّ

حيمِ » :للكاتبَّملسو هيلع هللا ىلصقالَّالنبيَّ َْحِن الرَّ .َّفقالَّ«اكُتب بسِم اهللِ الرَّ

وَّفواهللَِّناَّندري،َّأناَّالرمح  َّ :يلسه َّ :ولك َّاكتب،َّناَّه  َّباسِمك 
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َّ َّتكتب  َّكامَّكنت  م  سِمَّواهللَِّالَّنكت بهاَّإالَّب :فقالَّاملسلمون،َّالله 

مح َّالرحيماهللِ ثمَّ،َّ«باْسِمَك اللُهمَّ اْكُتْب » :ملسو هيلع هللا ىلصَّفقالَّالنبي،ََّّالر 

ٌد رُسوُل اهللِ :اْكُتْب » :قال هيل،َّ«هذا ما قاىض َعَلْيِه حُمَمَّ  :فقالَّس 

َّاهللِ َّأنكَّرسول  َّلوَّكن اَّنعلم  َّع َّالبيت،َّفواهللِ والََّّ،ناَّصددناك 

َّقاتلناك َّحممدَّب َّعبدَّاهلل :تبولك َّاك،  إينِّ » :ملسو هيلع هللا ىلصَّفقالَّالنبي،

بْ  ُد ْبُن َعْبِد اهلل :اْكُتْب ، ُتُموينَرُسوُل اهللِ وإْن َكذَّ  .«حُمَمَّ

َّاخلطاب َّب   ر  م  َّع  َّنن :قال َّشككت  َّنا َّإالَّواهللِ َّأسلمت  ذ

َّالنبي َّنبي :فقلت،َّملسو هيلع هللا ىلصَّيونئذ.َّفأتيت  َّاهلل؛َّألست  اهللََّّياَّرسول 

َّ،َّ«بىل» :حقا َّ؟َّقال ناَّعىلَّالباطلَّ :قلت  َّ؟ألسناَّعىلَّاحلقَّوعدوُّ

َّ،َّ«بىل» :قال َّ :فقلت  ني ة  َّن عطيَّالد  جَِّ،َّدينناَّإذا ََّّيفعالم  ر  َّوملاَّون  ع 

َّفقال َّ؟ َّأعدائنا َّوبني  َّبيننا َّاهلل  م َوُهَو  ،إينِّ َرُسوُل اهللِ» :حي  ك 

ي  .«َوَلْسُت أْعِصيهِ ، َناِِصِ

َّ«زادَّاملعاد»يفَّذكرَّاب َّالقيمَّن َّالفوائدَّن َّهذهَّالقصةوقدَّ

َّفيهََّّأن َّ :وننها" :فقالَّ(3/272) َّاملرشكنيَّببعضَّنا نصاحلة 

َّعىلَّ ي م  َّللمصلحةَّالراجحةض  َّجائزة  َّودفعَّناَّهوَّرش،َّامل سلمني 
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َّأعىلَّاملفسدتنِيَّباحتامِلَّأدنامها،َّننه  ."ففيهَّدفع 

ثمَّبعدَّذلكَّيأيتَّشبابَّيريدونَّأنَّجياهبواَّالعاملَّن َّأجلَّقطعةَّ

تنازلَّع َّذلكَّن َّأجلََّّملسو هيلع هللا ىلصفإذاَّكانَّالنبيَّ،َّقامشَّحمدثةَّنصطنعة

َّ،َّجلبَّنصلحةَّودفعَّنفسدة ناَّهوَّدونََّّفهلَّن َّاحلكمةَّأنَّنفعل 

 مماَّقدَّيرتتبَّعليهَّنفاسدَّن َّغريَّجلبَّنصلحةَّتذكر.َّ؟!ذلك

َّيفَّالتفكريَّهيَّالتيَّجلبتَّعىلَّاملسلمنيََّّ-3 َّالطريقة هذا

،َّهاحلربَّعىلَّالعاملَّكل ََّّالقاعدةَّراية ََّّحيثَّرفعَّتنظيم َّ،َّالرشور

 اإلسالنيَّأيضا .ليسَّعىلَّالعاملَّالكفريَّبلَّعىلَّالعاملَّ

ملاَّكانََّّ" :(358)صَّ«املسلولَّالصارم»َّيفَّقال شيخ اإلسَلم

َّهوَّوأصحابهَّعاجزي َّع َّاجلهادَّملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ َّ،بمكةَّنستضعفا 

َّ هاجرواََّّفلام،َّأيدهيمَّوالصِّبَّعىلَّأذىَّاملرشكنيَّأنرهمَّاهللَّبكف 

َّاملدينة َّإىل َّون َّ، َّعزة َّدار َّله َّباجلهادن وصار َّأنرهم َّعة ،َّ َّوبالكف 

َّ َّ،...َّفحيثَّناَّكانَّللمنافقَّظهور َّ،َّيدهَّعنهمَّعم َّساملهمَّوكف 

 نئُّةَّعملناَّبآي،َّعليهَّفتنةَّأكِّبَّن َّبقائهَّوختافَّن َّإقانةَّاحلد َّ
َّ[،48 :األحزاب] َّ ىئ َّجهادََّّ َّع  َّحيثَّعجزنا َّأنه كام
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َّالكفار ،َّ َّالكف  َّبآية َّوالصفحَّعملنا َّعنهم َّحصلَّ، َّنا وحيث

َّبقوله َّخوطبنا َّوالعز  َّ جم يل ىلُّ :القوة

 ."[73 :التوبة]

تلكَّوصارتَّ" :(221)صَّ«الصارمَّاملسلول»َّوقالَّأيضاَّيف

َّبالصِّبَّوكفَّاأليدي( َّاآليات)أيَّاآلياتَّالتيَّتأنر ََّّيف، حق 

َّوالَّ َّبيده َّورسوله َّنرصَّاهلل َّيمكنه َّال ت ضعٍف س  َّن  َّنؤنٍ  كل 

َّبلسانه َّفينترصَّبامَّيقدرَّعليهَّن َّالقلبَّونحوه، ارتَّآيةَّوص،

َّكلَّنؤن َّقوي غارَّعىلَّاملعاهدي َّيفَّحق  َّيقدرَّعىلَّنرص،َّالص 

فم َّكانَّن َّاملؤنننيَّبأرٍضَّهوَّاهللَّورسولهَّبيدهَّأوَّلسانه...َّ

َّنستضعف َّفيها َّنستضعف، َّفيه َّأوَّيفَّوقتَّهو بآيةََّّفليعمل،

َّعم َّ َّوالعفو َّوالصفح َّاهللَّورسولهالصِّب َّيؤذي  َّ َّالذي ، َّن 

َّوأن َّ،َّأوتواَّالكتابَّواملرشكني الَّالقوةَّفإنامَّيعملونَّبآيةَّقتَّاَّأهل 

َّالدي  َّيف َّيطعنون َّالذي  َّالكفر َّأئمة َّأوتو، َّالذي  َّقتال اَّوبآية

 ."حتىَّيعطواَّاجلزيةَّع َّيٍدَّوهوَّصاغرون،َّكتابال

َّ،ويفَّبالدَّالشامَّخاصة َّ،َّالواقعَّيفَّالعاملَّاإلسالنيَّعانةَّ-4
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واليكونَّذلكَّإالَّبالتأصيلَّالعلميَّالرشعيَّ،َّحيتاجَّإىلَّتغيري

ثمَّدعوةَّالناسَّإىلَّااللتزامَّباإلسالمَّ،َّلكافةَّالقضاياَّاملطروحة

لةَّاحلسنةَّوباملجادَّباحلكمةَّواملوعظة،َّوسلوكا ََّّورشيعة ََّّعقيدة َّ

فالبدَّن َّالصِّبَّواملصابرةَّنعَّالتقوىَّهللَّعزَّ،َّبالتيَّهيَّأحس 

 مغ  جغ مع جع مظ ُّ  :وجلَّكامَّقالَّتعاىل
[200َّ :]آلَّعمران َّ  مق حق مف خف حف جف

 َّ  مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ  :وقالَّأيضا

 [.11 :]الرعد
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 :ة ـالخاتم

يامَّيتعلقَّالتارخييةَّفيةَّالفقهيةَّثبعدَّهذهَّاجلولةَّالعلميةَّاحلدي

َّناَّ َّبخالصة َّالبحث َّهذا َّأختم َّواألعالم َّواأللوية بالرايات

َّ :تقدمَّتكفيَّللمطلعَّالِّسيع

1-ََّّ ،َّملسو هيلع هللا ىلصيفَّالكتابةَّيفَّرايةَّالنبيََّّواحد ََّّملَّيثبتَّوالَّحديث 

َّفكلَُّّ َّ،َّننكر ََّّهاَّإناَّباطل  َّ.نوضوع ََّّأوَّكذب 

َّإالَّاألسودََّّ-2 َّوالصحابية َّيثبتَّيفَّلونَّالراياتَّالنبوية مل

َّت.بضَّوغريهاَّليسَّبثاواألبي

َّب َّعازبََّّ-3 َّالِّباء َّثبتَّع  َّفقد َّالنبوية َّالراية َّشكل أنا

َّ وِلَّاهلل ِ س  َّر  ِة اي  ََّّملسو هيلع هللا ىلصريضَّاهللَّعنهَّملاَّسئلَّع َّر  ال  ؟َّق  ان ت  اَّك   :ن 

َعةا ِمْن َنِمَرةٍ " َّ."َكاَنْت َسْوَداَء ُمَربَّ

ََّّ"العقاب"أنهَّكانَّملسو هيلع هللا ىلصوملَّيثبتَّيفَّاسمَّرايةَّالنبيََّّ-4 َّفكلُّ

ولك َّبمجموعهاَّيمك َّأنَّيقالَّأنَّ،َّاألحاديثَّواآلثارَّضعيفة
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 رايةَّقريشَّن َّقبل.لَّوهذاَّاالسمَّكانَّاسام َّ،َّهلذاَّاالسمَّأصل

5-ََّّ ن ة  َّس  َّوالغزوات َّاحلروب َّيف َّواأللوية َّالرايات واختاذ 

َّنبوية َّ َّأثرية َّ، َّصحابية  َّوعادة  َّاملحدثونَّوالفقهاءَّعىلَّ، وقدَّنص 

 واأللوية.استحبابَّاختاذَّالراياتَّ

َّاأللويةَّوالراياتَّملَّتك َّت رفعَّيفَّزن َّالنبيََّّ-6 َّملسو هيلع هللا ىلصوهذه

إنامََّّ،واخللفاءَّالراشدي َّعىلَّدورَّاحلكمَّوالقضاءَّونراكزَّالدولة

 كانتَّترفعَّوتعقدَّيفَّاحلروبَّوالغزواتَّوحسب.

َّذواتَّاألرواحَّن ََّّ-7 َّن  َّصور َّالراية َّيف َّيكون َّأن حيرم

 وغريه.وناَّكانَِّشعارا َّلكفرَّكصليبَّ،َّالبرشَّواحليوان

ون َّذلكَّ،َّتَّواأللويةَّهلاَّفوائدهاَّوننافعهاوهذهَّالراياَّ-8

َّفيقاتلونَّحتتهاَّوحيرصونَّعىلَّأنَّتبقىَّ أنَّجيتمعَّالناسَّإليها

  نرفوعةَّعالنةَّعىلَّاالستمرارَّيفَّالقتال.

ََّّملسو هيلع هللا ىلصوكانَّرسولَّاهللََّّ-9 قومَّرايةَّجيتمعونَّعليهاََّّجيعلَّلكل 

َّولألنصارَّراية.نَّللمهاجري َّرايةَّفكا،َّويقاتلونَّيفَّظلها

َّوالية ََّّوالراية ََّّ-10 َّلإلنامَّوليسَّلألفراد، َّوأنرها فقدَّكانَّ،
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َّهوَّالذيَّيعقدَّالراياتَّويعطيهاَّمل َّيريد.َّملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ

وإنامََّّ،وليسَّالعِّبةَّبلونَّالرايةَّأوَّشكلهاَّأوَّناَّكتبَّفيهاَّ-11

تَّفإنَّكانتَّرفع،َّالعِّبةَّبمقصدهاَّوغايتهاَّوبمنهجَّن َّحيملها

َّحق َّفهيَّراية  َّوقدَّب،َّفهيَّرايةَّباطلَّفعتَّلباطلٍَّر ََّّوإن،َّحلقٍّ َّني 

َّ  حقيقةَّالراياتَّبأحس َّاأللفاظَّوأتمَّاملعاين.َّملسو هيلع هللا ىلصَّالرسول 

12-ََّّ َّقديمة َّواأللوية َّوالرايات َّيقولهَّنع َّكام اإلنسان

َّاملؤرخون َّاحلروبَّ، َّيف َّالرايات َّتستعمل َّالقبائل وكانت

ََّّ.وحيملهاَّقائدهاَّاحلريب

مَّ-13 َّاهتمَّالعربَّبالراياتَّننذَّالِقد  َّالرايةَّوبلغتَّ، أمهية

قبلَّاإلسالمَّأنَّقيّصَّب َّكالبَّزعيمَّقريشَّاستحدثَّننصب اَّ

َّالدفاع َّوزير َّاآلن َّيسمى َّنا َّكبري َّحد َّإىل َّيشبه وضم َّ،

لَّالتفَّحولهَّالرجا،َّفإذاَّأخرجه،َّنسؤولياتهَّاالحتفاظَّباللواء

 نستعدي َّللقتال.

 :فمنهمَّن َّقال،َّاختلفَّيفَّأولَّرايةَّعقدتَّيفَّاإلسالمَّ-14

َّرايةَّعقدهاَّرسولَّاهللَّ َّأول  َّعبيدةَّب َّاحلارثَّب ََّّملسو هيلع هللا ىلصإن  راية 
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هذاَّقولَّو،َّحنيَّبعثهَّإىلَّبط َّرابغ،َّعبدَّاملطلبَّاب َّعبدَّنناف

َّاب َّإسحاق َّلواءَّ :وقالَّآخرون، َّالسالم َّعليه أولَّلواءَّعقده

 محزةَّب َّعبدَّاملطلبَّحنيَّبعثهَّيعرتضَّعرياَّلقريش.

َّعرصََّّ-15 َّوبدأ َّالراشدة َّانقضتَّاخلالفة َّإن األنوينيَّنا

َّ،لراياتَّتتجهَّإىلَّالشعارَّفكانَّشعارهمَّالبياضحتىَّصارتَّا

َّ َّالسوادَّالعباسيونواختذ َّيفَّ، َّالصفرة َّشعار َّاأليوبيون واختذ

َّراياهتم َّاآلنَّيفَّو، َّهوَّعليه َّالعثامنيةَّعىلَّنا انتهىَّعلمَّالدولة

َّالدولةَّالرتكية.

العلمَّالسوريَّبمراحلَّحتىَّاستقرَّاألنرَّعىلََّّنر ََّّوقدَّ-16

َّ.علمَّاالستقاللَّالذيَّيرفعهَّالثوار

َّ

َّ

َّ
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