
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (سلسة أجوبة الشيخ العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)

 ن راية العقاب واللواءيجواب سؤال حول استخدام الخلفاء الراشد

 الواثق بنصر هللا إلى 

 

 :السؤال

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 .ن رفعوا راية العقاب واللواء؟ وهل ورد هذا في األثر؟ وبارك هللا فيكميالخلفاء الراشد نأهل ورد 

 

 : الجواب

 ليكم السالم ورحمة هللا وبركاته،وع 

عن رسول هللا نعم يا أخي كان الخلفاء الراشدون يستعملون راية العقاب واللواء، أما األدلة على ذلك فهي ما ورد 
 :رايته كانت العقاب ولواءه كان أبيض، ومن هذه األدلة بأن صلى هللا عليه وسلم

بِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -1 َة َولَِواُؤهُ »أخرج النسائي في سننه الكبرى، والترمذي َعْن َجاِبٍر، أَنَّ النَّ َدَخلَ َمكَّ
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبَيضَ َكاَن لِوَ »: وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه َعْن َعْمَرَة َقالَتْ . «أَْبَيضُ   .«اُء َرُسوِل هللاَّ

ِد ْبِن اْلَقاِسِم، َقالَ  -2 ُد : أخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي في سننه الكبرى عن ُيوُنُس ْبُن ُعَبْيٍد َمْولَى ُمَحمَّ َبَعَثِني ُمَحمَّ
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َماهى؟ َفَقالَ  ْبُن اْلَقاِسِم إِلَى اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َيْسأَلُهُ  َعًة »: َعْن َراَيِة َرُسوِل هللاَّ َكاَنْت َسْوَداَء ُمَربَّ

 .«ِمْن َنِمَرة  

اٍس َقالَ  -3 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َسْوَداَء، َولَِواُؤهُ »: أخرج الترمذي وابن ماجه َعْن اْبِن َعبَّ
ِ َصلَّى هللاَّ َكاَنْت َراَيُة َرُسوِل هللاَّ

 .«أَْبَيضَ 

بِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َسْوَداَء ُتَسمَّى »: َعِن اْلَحَسِن، َقالَ : أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه -4 َكاَنْت َراَيُة النَّ
 .«اْلُعَقابَ 

دليالً بأن يكون الخلفاء الراشدون قد اقتدوا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بالراية واللواء، فهم كانوا ال ويكفي هذا 
يتركون أمراً أعلنه الرسول صلى هللا عليه وسلم  بينهم إال ويفعلونه، وال داعي لمزيد بحث عن الراية واللواء في 

 :عهد الخلفاء الراشدين، وذلك ألمرين

 .خذ من الرسول صلى هللا عليه وسلملحكم الشرعي يؤأن ا: األول

 .أن الخلفاء الراشدين ال يتركون أمراً مشهوداً فعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كالراية واللواء: الثاني

 

 أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
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 :رابط الجواب من صفحة األمير على الفيسبوك

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=168289956672423&set=a.154439224724163.107
3741827.154433208058098&type=1&relevant_count=1 
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