بسم هللا الرحمن الرحيم
سراقة دروس وعِبر
قصة ُ

دالالت ودروس من حادثة سراقة مع النبي صلى هللا عليه وسلم:
أيهاااإلخوةاالكإلخم ا خ ،إلما إلملضاال إلجدياادإلما إلملضاالتا إلفقاااإلخمرااي كإلخمة ليا ،إللقاادإللصاااةاإلرااا قاإلإلإمااحإلياادي إل
ر خق ،إللخميدي إلت إلر خق إليدي إلذلإلدالال إل ثي ك،إلذمكإلأ إلخوةرا إلييةمااإليها إلما إلدخةاااإلية ها ،إلقادإليها إلفا إل
إللهلإللخثقإلم إلةص إلهللاإلماإلإلفقص إلر خق إل عامةاإلد لراإل ثي ك،إلأ

دلم إلألإلف إلمع

إلهذهإلخمد لس:إل

إل
 .1الثقة بنصر هللا :
أ إلإةراةاإللصا إلدتل اإلإمحإلخمةهاي إلخمصغ ىإلإمحإلخميضيض،إل عدإلأ إلةا

إلخمة ا إلتايااإلخمصااكإللخمراا إلما إل

م إلخمم م إلمهاج خإلإمحإلخممدية ،إلل عدإلأ إلأةفق إلق يشإلف إلمايق اإللضع إلمئ إلةاق إلمم إليأ إل اإليياإلألإلمي اإل.
أ أي إلإمحإلضعفإل هذخإلخمضعف،إلإةرا إلمايق،إلمهدل إلدما،إلإلملضال إلمئا إلةاقا إلمما إلياأ إل ااإلييااإلألإلمي ااإل،إل
لم إلذمكإل اة إلثق اإل ةص إلهللاإلالإليدلدإلمها،إلأيياةاإلف إلهذهإلخمظ لفإلخمصع إلخم ا إل ادختحإلتايهااإلخ ما إل مااإل ادختحإل
خ ا إلإمحإلقصع ها،إلل دإلف إل عضإلأيادي إلخمة إلصاحإلهللاإلتاياإللرا :
يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إلى قصعتها فقال قائل :ومن قِلّ ٍة نحن يومئ ٍذ؟ قال :بل أنتم
يومئ ٍذ كثي ٌر ،ولكنكم غثا ٌء ،كغثاء السيل
[ رواه أبو داود عن ثوبان ]

الإلل

إلمه إلإطاقاإل،إلإل
ل َم يا رسول هللا؟ قال :يصيبكم الوهن.قيلَ :و َما ا ْل َوهْ نُ ؟ قال َُ :ح ّب ال ّد ْن َيا َو َك َرا ِه َي ُة ال َم ْو ِ
ت

 .2الصبر في مواجهة الضغوطات:
مذمكإل ا إلخمرافإلخمصامحإلخملخيدإل أمف،إللم إل أة إلخممرامي إللضعفه إلخ مفإل أفإل.إل
ما لضيح:إلإل
ريدةاإلأ لإل

إل ض إلهللاإلتةاإللأ ضاهإلجاءهإلخر ةجادإلم إلقائدهإلةامدإل إلخملميدإلف إلمع

إلم إلخممعا ك،إللطاا إل

مةاااإلةاماادإل05إلأماافإلجةااد ،إل ةاااإلمعاااإل05إلأمفاااإلفا إلملخجاااإل055إلأمااف،إلطاا إلخمةجاادك،إلفاااذخإل امصااديقإل ضا إلهللاإلتةاااإل
ي رلإلماإل جاإللخيدخإل،إلخرماإلخمقعقا إل إلتما ل،إللمالالإلأ إلخم اا ييإليد ادإلهاذهإلخمقصا إلممااإلأم ا إلأ إل ق ال،إلممااإللصالإل
خمقعقا إلإمياإلقال:إلأي إلخممدد؟إلقالإلما:إلأةاإلخممدد،إلقالإلما:إلأةا ؟!إلقاالإلماا:إلأةاا،إللمعااإل اا ،إلفا حإلخم اا إليقاللإلخمصاديقإل

ض إلهللاإلتةا:إلياإلةامد،إلالإل عج إلأ إلأ را إلإميكإل لخيد،إلفلإلخمذ إل ع إلميمدإل اميقإلإ إلجيشاإلفياإلخمقعقا إلالإليها ،إل
لخة ص .إل
إل
 .3قانون النصر والتمكين:
مايااا إللثاثمئا إلماياال ،إللفا إل قا إلأيااد إلإلمايااا إللةصااف،إلماايسإلأما ه إل يااده إل،إلإللميرا إل اما ه إلها إلخمعايااا،إل
إلخمقص إل اهاإل ماإليا :إل

لماط فإلخآلة إلتايه إلأمفإلر يلإللر يل،إل
َو َع َد َ
صال َِحا ِ
ض
ت لَ َي ْس َت ْخلِ َف َن ُه ْم فِي ْاألَ ْر ِ
هللا ُ الَذِينَ آَ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِملُوا ال َ
( سورة النور اآلية) 55 :

هلإلةي إلمر ةافل ؟إلالإللهللا.إل
ف الَذِينَ مِنْ َق ْبلِ ِه ْم
اس َت ْخلَ َ
َك َما ْ
( سورة النور اآلية) 55 :

هذخإلقاةل :إل
ضى لَ ُه ْم
ار َت َ
َولَ ُي َم ِّك َننَ لَ ُه ْم دِي َن ُه ُم الَذِي ْ
( سورة النور اآلية) 55 :

هلإلةي إلمم َّ ةل إلف إلخ

ض؟إلي رمل إلخمة إلتاياإلخمصاكإللخمرا إل صل إلالإليرا طي إلدختيا إلفا إلخ

ضإلأ إل

يصفها.إل
َو َع َد َ
صال َِحا ِ
ف الَذِينَ مِنْ َق ْبلِ ِه ْم َولَ ُي َم ِّك َننَ
ت لَ َي ْس َت ْخلِ َف َن ُه ْم فِي ْاألَ ْر ِ
اس َت ْخلَ َ
ض َك َما ْ
هللا ُ الَذِينَ آَ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِملُوا ال َ
ضى لَ ُه ْم َولَ ُي َب ِّدلَ َن ُه ْم مِنْ َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أَ ْمنا
ار َت َ
لَ ُه ْم دِي َن ُه ُم الَذِي ْ
هلإلخممرامل إلآمةل ؟إل لإليل إل هديد،إل لإليل إللتيد،إل لإليل إلتدلخ ،إل لإليل إلقصف،إلإل
يقللإلهللاإلت إللجل:إل
َي ْع ُبدُو َننِي
( سورة النور اآلية) 55 :

إ إلصحإلخم ع ي إلأ إلهللاإلجلإلجامااإلل ا ا إلأراماءهإلف ياقإلألل،إللأ إلخممادمةي إلف ياقإلثاا إل،إلخمف ياقإلخ للإلهالإل
هللاإلت إللجل،إللتدإل امةص إللخم م ي إللخمةص إللخم طمي ،إللتاحإلخمف يقإلخمثاة إلأ إليع ده،إلفاذخإلأةلّإلخمف ياقإلخمثااة إل مااإل
تاياإلفاهللإلجلإلجاماإلف إليلإلم إللتلده،إللالإل ةرلخإلأ إل لخلإلخم ل إلأهل إلتااحإلهللاإلما إلأالإلييقاقإللتالدهإلمامادمةي ،إل
لخلإلخم ل إلأهل إلتاحإلهللاإلم إلأالإلييققإللتلدهإلمامدمةي :إلإل
َو َع َد َ
صال َِحا ِ
ضإل
ت لَ َي ْس َت ْخلِ َف َن ُهم فِي ْاألَ ْر ِ
هللا ُ الَذِينَ آ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِملُوا ال َ
قاةل إلمامدمةي :إلإل
ضى لَ ُه ْم َولَ ُي َب ِّدلَ َن ُه ْم ِمنْ َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أَ ْمنا َي ْع ُبدُو َننِيإل
ار َت َ
ف الَذِينَ مِنْ َق ْبلِ ِه ْم َولَ ُي َم ِّك َننَ لَ ُه ْم دِي َن ُه ْم الَذِي ْ
اس َت ْخلَ َ
َك َما ْ

إةلخةةاإلخم خ ،إلهذخإلف إلخمق آ ،إلأماإلف إلخمرة إلفقدإلأ دفإلخمة إلتاياإلخمصاكإللخمرا إلريدةاإلمعاذإل إلج ل:إل
هللا؟ قلتَ :
هللا على عباده؟ وما حق العباد على َ
يا معاذ ،هل تدري ما حق َ
هللا ورسوله أعلم ـإلإل
رأماإلثاةي إللثامث إلـإلإل
قال :فإن حق َ
هللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا
هذخإللخضح،إلإل
ثم سأله:إليا معاذ ما حق العباد على هللا إذا هم عبدوه؟ قال :أال يعذبهم إل
[ متفق عليه ]

أةشأإلهللاإلمةاإلياقإلتاياا،إلخومااإلخمعظاي ،إلةاامقإلخمرامالخ إللخ

ض،إلأةشاأإلماكإليقااإلتاياا،إللقاالإلطاام ة إل اا،إلياقإل

خمع ادإلتاحإلهللاإلإذخإله إلت دلهإلأالإليعذ ه .إل
إلإلإلإلهةاكإلشاهدإلآة :إل
وب ُك ْم َبلْ أَ ْن ُت ْم َب َ
َو َقالَ ِ
ش ٌر ِم َمنْ َخلَ َق
ارى َن ْحنُ أَ ْب َنا ُء َ ِ
ص َ
ت ا ْل َي ُهو ُد َوال َن َ
هللا َوأَ ِح َباؤُ هُ قُلْ َفلِ َم ُي َع ِّذ ُب ُك ْم ِب ُذ ُن ِ
( سورة المائدة اآلية) 11 :

إلهللاإلالإليعاذ إل

خر ة طإلخوما إلخمشافع إل يماإلهللاإل عامح:إلأ إلهللاإل عامحإلملإلق ِلإلدتلخه إلأةه إلأي ا اإلمماإلتذ ه ،إل
أي ا ا،إلف لإلمدم إلمر قي إلتاحإلأم إلهللاإلماإلتةدإلهللاإليقإلأالإليعذ ا،إلخآليا إلخممطمئة :إل
صالِ َحا ِ
س ِّي َئا ِ
سا َء
س َواء َم ْح َيا ُه ْم َو َم َما ُت ُه ْم َ
ت َ
ت أَنْ َن ْج َعلَ ُه ْم َكالَذِينَ آَ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َ
اج َت َر ُحوا ال َ
أَ ْم َحسِ َب الَذِينَ ْ
َما َي ْح ُك ُمونَ

(سورة الجاثية)

يياكإلخمشا إلخممدم إله إلم إل قدي إلهللاإلت إللجل،إللمر ييلإللأمافإلأمافإلأمافإلمرا ييلإلأ إليعامالإلشاا إلمرا قي إل
تفيفإلل

،إلمددإلمع ادخ اإل ماإليعاملإلشا إلم فا .إل
صال َِحا ِ
س ِّي َئا ِ
ت
ت أَنْ َن ْج َعلَ ُه ْم َكالَذِينَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َ
اج َت َر ُحوا ال َ
أَ ْم َحسِ َب الَذِينَ ْ
إل

 .4معية هللا:
أةاإلأطمئ إلخوةلكإلخم ا خ ،إلم ةةا إلأ اي إلأ إلمعيا إلهللاإلتا إللجالإلمهااإلثما ،إلمعيا إلهللاإلمعي اا إلمعيا إلتاما ،إللمعيا إل
ةاص ،إلخممعي إلخمعام إلهلإلمعةاإل عاما،إلهلإلم إل لإلإةرا ،إلي احإلخم ااف إلإلي احإلخمعاصا ،إلي احإلخممةاافق،إلي احإلخمفااج ،إل
معه إل عاما،إللم إلهللاإلت إللجلإلإذخإلقال:إل
هللا َم َع ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ
َوأَنَ َ َ
(سورة األنفال )

أ إلمعه إل ام لفيق،إللخم أييد،إللخمةص ،إللخميفظ.إلإل
إل

 .5المعنويات العالية:
أيهاإلخوةلك،إليقللإلهللاإلت إللجل:إل
قُلْ لَنْ ُيصِ ي َب َنا إِ َال َما َك َت َب َ
هللا ُ لَ َنا
( سورة التوبة اآلية) 51 :

لم إليقل:إلتايةا.إل
خمذ إلأ يدإلأ إلألضياإلأ إلخمة إلصاحإلهللاإلتاياإللرا إلذه إلإمحإلخمطائفإل دهإلأهاهااإلشا إل د،إل اذ لهإللخرا ه دلخإل
ا،إللأغ لخإلص ياةه إلأ إليض له،إللقال:إلإل
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ،وقلة حيلتي ،وهواني على الناس .يا أرحم الراحمين إلى من تكلني؟ إلى
عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فال أبالي ولك العتبى حتى ترضى ،غير أن
عافيتك أوسع ليإل
[ أخرجه الطبراني في الكبير عن عبد هللا بن جعفر ]

ا إلقدإلة

إلم إلم إللقدإلأة جاإلأهاها،إللمماإلأ خدإلأ إليعلدإلإميهاإليقللإلرايدةاإل يادإل ا إلثا ا ،إلل اا إل فيقااإلفا إل

هذهإلخم يا :إلياإل رللإلهللا،إل يفإل علدإلإمحإلم إللقدإلأة ج ك؟إلفقالإلتاياإلخمصاكإللخمرا :إل
إن هللا ناصر نبيه
[ ورد في األثر]

معةليا اإلتامي إلجدخإل،إللف إلخمهج كإللقدإلأهد إلدما،إلللضع إلمئ إلةاق إلمم إلياأ إل ااإلييااإلألإلمي ااإل،إللميقااإلرا خق إل
لأد ا،إللغاص إلقدماإلف راإلف إلخم مل،إللتا إلر خق إلأ إلهذخإلخم جلإلممةل إلمةا،إلإل
قال :يا سراقة :كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟
إليعةااا إلأةااااإلرأصااالإلإماااحإلخممديةااا ،إللردأراااسإلدلمااا ،إللأةشااايإلجيشااااإل،إللراااأيا

إلأقااالىإلدلم اااي إلفااا إلخ

ض،إل

لرأة ص إلتايهما،إللرلفإل أ ية إل ةل إل ر ى،إللمكإلياإلر خق إلرلخ إل ر ى.إل
أ أي إلإمحإلخم فادل؟إل مااإلخمهادفإلخملييادإلما إلقصا إلرا خق إلأ إل فا إلمعةلياا إلخممراامي إلهللاإلالإلي ةااحإلتاةه ،إل
م ةاإليعامجه ،إلةي إلف إلخمعةاي إلخممشددك،إللهذهإلةعم إلماإل عدهاإلةعم إل ماماإل ماإلملإلرألإلم يضإلقدإلأصاي إل ال إلة يا إل
مة ش إلف إل لإلجرما،إلرألإلخمط ي :إلماذخإلإلآ ل؟إللماإلخ ا إلخم إل مةعة إلأ إلآ اها؟إليقللإلماإلخمط ي :إل ُ لْإل لَّإلش ء،إل
إلأمْ هإلخة هح،إلمذمك:إل
اب ُكل ِّ َ
ش ْي ٍء َح َتى إِ َذا َف ِر ُحوا ِب َما أُو ُتوا أَ َخ ْذ َنا ُه ْم َب ْغ َتة َفإِ َذا ُه ْم
سوا َما ُذ ِّك ُروا ِب ِه َف َت ْح َنا َعلَ ْي ِه ْم أَ ْب َو َ
َفلَ َما َن ُ
سونَ
ُم ْبلِ ُ
( سورة األنعام)

فا قإل يا إل ااي إلأ إل اال إلفا إلخمعةايا إلخممشااددك،إلل ااي إلأ إل اال إلةااا
لخمرا إل فاءلإلأ إلير

إلخمعةايا إلخممشااددك،إلفااامة إلتاياااإلخمصاااكإل

إلخ م إللخمةظا إلف إل ل إلخمعام إلخوراام ،إلل فااءلإلمامراامي إلأ إليغ ةالخإلي احإليفايضإلخمماالإل

فيه ،إللي حإلالإليلجدإلم إليأةذه،إلل فاءلإلأ إلخ تدخءإلرلفإليةقا لخإلأصدقاء.إل

إل
عصمة هللا نب ّيه من سراقة بن مالك
أيهاإلخوةلك،إلليصاا إلخممعجا كإلخمثاةيا إلياي إلتصا إلهللاإلجالإلجامااإل رالماإلصااحإلهللاإلتايااإللراا ،إلليمااهإلما إل
ر خق إل إلمامك،إلخمذ إلطا ه إلطمعاإلف إلجائ كإلق يش،إلفقدإلتا إلر خق إل ة ه إلم إل جلإلم إل ةا إلمادم ،إل آهإلتا إل عادإل
له إلم يال إلم إلخمرايل،إلفا عه إلر خق إلله إلف إلم ا إلم إلخ

ض،إلليةقلإلخم ةا

إليدي إلر خق إليي إليقلل:إل

وقد كنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ المئة ناقة،
ا إلر خق إلي جلإلأ إلي دإلخمة إلتاحإلق يشإلليأةذإلخممئ إلةاق ،إلإل
قال :فركبت فرسي على أثره فبينما فرسي يشتد بي عثر بي ،فسققطت عنقه ،ققال :فقلقت :مقا هقذا ،ققال :ثقم
أخرجت قداحي ـ
أ إلأرهم إلـإلإل
فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره ،قال :فأبيت إال أن أتبعه ،قال :فركبت في أثره فبينمقا فرسقي يشقتد
بي عثر ـ المرة الثالثة ـ فسقطت عنه قال :فقلت ما هذا؟ فلما بدا لي القوم ،ورأيتهم
يعة إل أىإلخمة إللصاي ا،إللم إليقلدإلخمةاق ،إلإل
ورأيتهم عثر بي فرسي للمرة الرابعة ،وذهبت يداه في األرض ،وسقطت عنقه ثقم انتقيد يديقه مقن األرض،
وتبعهما دخان كاإلعصار ،قال :فعرفت حين رأيت أنه قد ُمنع مني ،وأنه ظاهر ،قال :فققال رسقول صقلى هللا عليقه
وسلم ألبي بكر :قل له :وما تبغي منا؟ فقال له ذلك أبو بكر ،قال :قلت ـ سراقة ـ تكتقب لقي كتابقا يكقون آيقة بينقي
وبينك،
فقدإلأد كإلر خق إلأ إلهذخإلإةرا إلغي إلتاد ،إل ةاإلأص إلأللإلم كإللخمثاةي ،إللخمثامث ،إللخم خ ع ،إلل لإلم كإل غلصإل
قدماإلف سإلر خق ،إلليق إلت إلف را،إلم إلخممئ إلةاق إل أل إلماإلف ا إلمص خإلتاحإلأ إليق لإلميمدخإلتاياإلخمصاكإللخمراا ،إل
أماإلف إلخمم كإلخم خ ع إلأد كإلأ إلهذخإلخوةرا إلممةل إلم إلأ إليةاماإلأذىإل،إلإل
قالإلهللاإلت إللجلإلقال:إل
َفإِ َن َك ِبأ َ ْع ُينِ َنا
( سورة الطور اآلية) 41 :

إذا كان هللا معك فمن عليك؟ وإذا كان هللا عليك فمن معك؟
أجملإل ام إلأقلمهاإلم :إلقالإل عضإلخمعاماء:إلهذخإلةطا إلماة ا إلتايااإلخمصااكإللخمراا ،إلم ا إلم الإلمادم إلما إلهاذخإل
خمةطا إلةصي ،إللأة إلأيهااإلخممادم إلإذخإل ةا إلمرا قيماإللمةاصااإل،إللم لجهااإلإماحإلهللاإلفاةاكإل اأتي إلهللا،إلفاةاكإل عاي إلهللاإل
تاك،إل قد إلإيماةكإلإلإللخر قام كإللإةاصك،إلفاذخإل ا إلهللاإلمعكإلفم إلتايك؟إللإذخإل ا إلهللاإلتايكإلفم إلمعك؟إلليااإل

إل

ماذخإلفقدإلم إللجدك؟إللماذخإللجدإلم إلفقدك؟إل
اف أَنْ َي ْف ُر َط َعلَ ْي َنا أَ ْو أَنْ َي ْط َغى * َقال َ َال َت َخا َفا إِ َننِي َم َع ُك َما أَ ْس َم ُع َوأَ َرى
َق َاال َر َب َنا إِ َن َنا َن َخ ُ
( سورة طه )

مذمكإلمماإل أىإلر خق إلأ إلخمة إلصاحإلهللاإلتاياإللرا إلإةرا إلغي إلتاد إلممةل إلم إلأ إليةاماإلأيدإل أذىإلإل
قال :أريد أن تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك ،قال :اكتب له يا أبا بكر ،فكتب لي كتابا في عظم ،أو فقي
رقعة ،أو في خرقة ،ثم ألقاه إلي ،فأخذته فجعلته في كنانتي ،ثم رجعت فلم أذكر شيئا،
أ خدإلأ إلي ل إلهذخإلر خإل يةاإلل ي إلخمة ،إللي دلإلأةاإلييةماإلأيق إلأةاإل ماإلقُ ل،إللأ إلخمة إلصاحإلهللاإلتاياإللرا إلم إل
يق اا،إللإةاإلإةرا إلأ إلخمة إلصاحإلهللاإلتاياإللرا إلممةل إلم إلأ إليةاماإل أذى،إلإل
لقدإلةذ إلر خق إلف إل لخي إلصييي إلإل
أنه اقترب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر حتى سمع قراءة رسقول هللا صقلى هللا عليقه وسقلم
وهو ال يلتفت ،وأبو بكر يكثر االلتفات ،كما ذكر أنه عرض عليهم الياد والمتاد فلم يأخذا منه شيئا ،وأن وصقيته
كانت أنه أخ ِ
ف عنا
أ خدإللفاءإلم إلخمة إلأ إليع إلتاياإل لإلة ،فا إلأذ إلشيئاإلممااإل اا ،إلثا إلي احإلة ا إلمقااءهإل راللإلهللاإلصااحإلهللاإل
تاياإللرا إل عدإلف حإلم إللإراما.إل
أةاإلأ صل إلهدالءإلخمذي إلتامالخإلخمة إل اةرا إلتاد إلمماإل شاف إلمها إلخميقيقا إلأةااإل راللإلهللا،إلمااذخإلخماذ إليصالإل
مه ؟إلإل
إل
إل
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