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 (1) عبر وعظات السكرات
 للشيخ السيد مراد سالمة 

 الخطبة األولى
وأنزل  ،وجعل تالوته بخضوع تهل دمع الخاشعين ،الحمد لله الذي جعل القرآن هدايةً للمقبلين

بعد الموت  وأننا ،وأخبر فيه أن الموت نهايٌة لعالمين ،فيه من الوعيد ما يهز به أركان الظالمين
 ،نوسنقف بذل وخضوع بين يدي رب العالمي ،للحساب مبعوثين وأننا سنحاسب عما كنا فاعلين

َقرَّنِيَن ِفي اأَلْصَفاِد [ ][ ]َوتَ َرى اْلُمْجرِِميَن يَ ْومَ 32 :]َ َوِجيَء يَ ْوَمِئٍذ ِبَجَهنََّم [ ]الفجر  :إبراهيمِئٍذ مُّ
 ،هذا جزاء من أخلص العمل لله رب العالمين ،[ ليس هناك فرق بين ملك معظم وإنسان مهين94

 وهذا عطاء رب األرباب مالك يوم الدين.

 سبحانه من إله عظيم أعز الحق وأخرس المبطلين سبحانه عدد

 ما انهمرت دموع المنيبين سبحانه جواد كريم قوي متينما دعاه عباده المساكين سبحانه عدد 

ونشهد أن ال إله إال الله وحده شريك له وأن محمًدا رسول الله ما جرا أثواب الحرير وما مشى 
 التاج من فوق الجبين مرصًعا القميص مرقًعا 

( ]آل 203ُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن )أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل َتُمو  }يَا
{ 203عمران/  

ُهمَ  }يَا َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ا رَِجااًل  أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
 []       2( ]النساء/2ْم َرِقيًبا )ِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيكُ َكِثيرًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِ 

ا قَاُلوا وََكاَن ِعْنَد ا ( 94لَِّه َوِجيًها )ل}يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َآَذْوا ُموَسى فَ بَ رَّأَُه اللَُّه ِممَّ
 []02-94(  ]األحزاب/00وا ات َُّقوا اللََّه َوُقولُوا قَ ْواًل َسِديًدا )يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمنُ 

 أما بعد
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مور وشر األ  -فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم
 .ضاللة في النار وكل ضاللةمحدثاتها، وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة 

 

اليوم مع اهلول املهول واخلطب اجلسيم مع السكرات عرب وعظات فما هي  اإلسالم: نقفأمة 

 السكرات؟

 ؟وكيف كان أحوال األنبياء واألولياء مع السكرات ؟وما أدلتها

 أعريوني القلوب واألمساع  

 وغمراتهالعنصر األول تعريف السكرات: هي كربات املوت 

 يف تعاىل اهلل قدرة بإظهار يرتبط جهة من ألّنه رّباني، وقانون إهلية سّنة املوت، حتمية إّنأخي السلم: 

 يف اإلهليني والعدل احلكمة مببدأ يرتبط أخرى جهة ومن جديد، من بعثها إعادة يف ثم خملوقاته، إفناء

 ىلإ عامل من الروح وانتقال. حتميًا املوت كان لذلك. والثواب واجلزاء احملاسبة فيه تتم آخر عامل إبداع

 ُثمَّ ُمَلاِقيُكْم ِإنَُّهَف ِمْنُه َتِفرُّوَن الَِّذي اْلَمْوَت ِإنَّ ُقْل ﴿:تعاىل اهلل يقول ذلك ويف أيضًا، حتمي أمر آخر عامل

 هذا -عنهرضي اهلل – علي ماماإل ويقرِّر. ﴾ َتْعَمُلوَن ُكنُتْم ِبَما َفُيَنبُِّئُكم َوالشََّهاَدِة اْلَغْيِب َعاِلِم ِإَلى ُتَردُّوَن

 (2)".موت حيٍّ لكّل" يقول حينما وبسيطة واضحة بكلمات النافذ، اإلهلي والقانون املبدأ

مل يكن بني يدي العبد من هول وال عذاب االحتضار ولو سكرات يالقيها كل إنسان حني  املوت له

 ه جفن وال ينام ويفارقه سهوهسروره  ويتكدر عليهسوى السكرات لكن جديرا أن يتنغص عليه عيشه 

صلى اهلل عليه وسلم على شدة -األمني وسنة نبيناالقران الكريم  ولقد دلاألدلة على سكرات املوت 

 ْلَمْوِتا َغَمَراِت ِفي الظَّاِلُموَن ِإِذ َتَرى َوَلْو}-جاللهجل –رب األرض و السماوات  والسكرات فقالالنزع 

 اْلَحقِّ َغْيَر اللَِّه َعَلى َتُقوُلوَن ُتْمُكْن ِبَما اْلُهوِن َعَذاَب ُتْجَزْوَن اْلَيْوَم َأْنُفَسُكُم َأْخِرُجوا َأْيِديِهْم َباِسُطو َواْلَمَلاِئَكُة

 [39: األنعام] {َتْسَتْكِبُروَن آَياِتِه َعْن َوُكْنُتْم

 يغمر حني حممد، يا ترى، ولو: وسلم عليه اهلل صلى حممد لنبيه ذكره تعاىل يقول: جعفر أبو قال

 نم بشر على اهلل أنزل والقائلني: "ما واألنداد، اآلهلة بربهم العادلني الظاملني هؤالء بسكراته املوت
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 زلوالقائلني: "سأن شيء، إليه يوَح ومل إليه أوحى اهلل أّن الزاعمني كذًبا، اهلل على واملفرتين ،"شيء

 آجاهلم، فناء وحان اهلل، أمر بهم ونزل املوت، سكرات غشيتهم وقد فتعاينهم" اهلل أنزل ما مثل

 ْلَمالِئَكُةا َتَوفَّْتُهُم ِإَذا َفَكْيَف }: ثناؤه جل قال كما وأدبارهم، وجوههم يضربون أيديهم باسطو واملالئكة

 ، 22:  حممد سورة] { ِرْضَواَنُه َوَكِرُهوا اللََّه َأْسَخَط َما اتََّبُعوا ِبَأنَُّهُم َذِلَك َوَأْدَباَرُهْم ُوُجوَهُهْم َيْضِرُبوَن

 .أنفسكم أخرجوا: هلم يقولون[ . 22

 األشياء يغمر الذي الشيء وأصله ومعظمه، كثرته ،"شيء كل غمرة"و ،"مجع "غمرة" الغمرات"و

 (9: )الشاعر قول ومنه فيغطيها،

 (4الِفَراُر ) أِو الِقَتاِل ُبَراَكاُء... إال اْلَغَمَراِت ِمَن ُيْنِجي َوَهْل

 َكِرُهواَو اللََّه َأْسَخَط َما اتََّبُعوا ِبَأنَُّهُم َذِلَك( 22) َوَأْدَباَرُهْم ُوُجوَهُهْم َيْضِرُبوَن اْلَمَلاِئَكُة َتَوفَّْتُهُم ِإَذا َفَكْيَف}

 [22 ،22: حممد] {َأْعَماَلُهْم َفَأْحَبَط ِرْضَواَنُه

 مفزع مشهد وهو!  «ْمَوَأْدباَرُه ُوُجوَهُهْم َيْضِرُبوَن اْلَمالِئَكُة َتَوفَّْتُهُم ِإذا َفَكْيَف»-اهلليقول سيد قطب رمحه 

 .األرض هذه على حياتهم نهاية يف وهم. قوة وال هلم حول وال. حيتضرون وهم. مهني

 ظةحل الوفاة، حلظة يف. واألدبار الوجوه بضرب تفتتح اليت احلياة هذه. األخرى حياتهم مستهل ويف

! مأساة من فياهلا! اهلدى هلم تبني ما بعد من عليها ارتدوا اليت األدبار. واملخافة والكرب الضيق

 .«  .َأْعماَلُهْم َفَأْحَبَط ِرْضواَنُه، َوَكِرُهوا اللََّه، َأْسَخَط ما اتََّبُعوا ِبَأنَُّهُم ذِلَك»

 ومعصية نفاق من اهلل أسخط ما إىل عمدوا الذين هم. واختاروه املصري هذا ألنفسهم أرادوا الذين فهم

 اعملو بل له، يعملوا فلم اهلل رضوان كرهوا الذين وهم. فاتبعوه ورسوله دينه وأعداء اهلل أعداء مع وتآمر

 مهارة اوحيسبونه ويتعاجبون بها يعجبون كانوا اليت..  «َأْعماَلُهْم َفَأْحَبَط. »...ويغضبه اهلل يسخط ما

 (5) وتضيع تهلك ثم. وتنتفخ تتضخم األعمال بهذه فإذا. ويكيدون املؤمنني على يتآمرون وهم وبراعة

 [13: ق] {َتِحيُد ِمْنُه ُكْنَت َما َذِلَك ِباْلَحقِّ اْلَمْوِت َسْكَرُة َوَجاَءْت}

                                                           
 .حازم أبي بن بشر هو- 9

 (592/ 11) شاكر أمحد ت-الرسالة ط-الطربي تفسري - 4

 (9232/ 6) القرآن ظالل يف - 5
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 البشري املخلوق حياول ما أشد اخليف: واملوتلنا ذلك املشهد  وهو يصوريقول سيد قطب رمحه اهلل 

 :ذلك له أنى ولكن. خاطره عن شبحه يبعد أو منه، يروغ أن

 برجفة كفيل املوت سكرة وذكر امليعاد خيلف وال اخلطى، يبطئ وال الطلب، ميل ال طالب واملوت

 «.َتِحيُد ِمْنُه ُكْنَت ما ذِلَك: »اإلنسان يسمع معروض املشهد وبينما! األوصال يف تدب

 بتث وقد! السكرات يعاني وهو له تقال حني به فكيف! احلياة عامل يف بعد وهو لصداها لريجف وإنه 

 :ويقول وجهه عن العرق ميسح جعل املوت تغشاه ملا-وسلم عليه اهلل صلى-اهلل رسول أن الصحيح يف

 .«  .لسكرات للموت إن. اهلل سبحان»

 عداه؟ مبن فكيف. اهلل لقاء إىل واشتاق األعلى الرفيق اختار قد وهو يقوهلا

 النفس أنب توحي وهي .«  .ِباْلَحقِّ اْلَمْوِت َسْكَرُة َوجاَءْت: »احلق كلمة ذكر التعبري يف النظر ويلفت

 وما جتهل كانت ما منه وتدرك حجاب، بال تراه. املوت سكرات يف وهي كامال احلق ترى البشرية

 وال توبة، تقبل وال إدراك، جيدي وال رؤية، تنفع ال حني األوان، فوات بعد ولكن جتحد، كانت

 .إميان حيسب

 جيدي ال به ويصدقون يدركونه وحني .املريج!  ... األمر إىل فانتهوا به كذبوا الذي هو احلق وذلك

 (6)احلساب  وهول احلشر، وهلة إىل املوت، سكرة ومن! يفيد وال شيئا

 :املوت لسكرات الصاحل السلف وصف

ها فتأملوا عباد اهلل يف ذلك الوصف اقال يعلمها إال من ذ وسكراته غصصللموت  اإلسالم: إن ةخوإ

 عن حدِّثنا: األحبار لكعب قال أنه:"- عنه اهلل رضي- اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري عن الرهيب فعن

 كلُّ فأخذْت رجل، جوف يف ُأدِخل الشوك كثري كغصن هو املؤمنني، أمري يا نعم: كعب فقال املوت،

 ".أبقى ما وأبقى أخذ، ما فأخذ اجلذب، شديُد رجٌل جَذبه ثم بِعْرق، شوكة

رضي اهلل عنه املبشر باجلنة يتمنى لو انه ميلك طالع األرض ذهبا ليفتدي به من هول  –عمر  وها هو

 ."امَلطَلع هول من بها الفتديت ذهًبا، األرض ِطالع لي أن لو: "يقول- عنه اهلل رضي- عمر املطلع فعن
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  ؟وهي تقرضاخلشب هل رأيت املقاريض  وهي تنشراملناشري  رأيت اهلل: هلعبد  

 واآلخرة الدنيا يف هول أفظع املوت: "أوس بن شداد لعلك رأيت ذلك فسكرات املوت اشد منها قال

 ُبِعث) ُنِشَر امليت أن ولو القدور، يف وَغْلي باملقاريض، وقْرض باملناشري نشٍر من أشد وهو املؤمن، على

 ".بنوم تلذَّذوا وال بعيش انتفعوا ما املوت، بأمل الدنيا أهل فأخرب ،(قربه من

 ومن يعترب؟يتعظ  ولكن منامليت  والغمرات علىوقد يرى املسلم شدة السكرات  

 املوت، سكرات يف فوجده" َيعوده مريض على رمحه اهلل ملا دخل–حال احلسن البصري  إىلانظروا 

: له فقالوا عندهم، من به خرج الذي اللون بغري أهله إىل فرجع به، نَزل ما وشدَِّة َكْربه، إىل فنظر

 أعمل أزال ال مصرًعا رأيُت لقد فواهلل وشرابكم، بطعامكم عليكم أهاله، يا: فقال! اهلل يرمحك الطعام

 ".ألقاه حتى له

بد ع ابنه له قال الوفاة- عنه اهلل رضي- العاص بن عمرو حضرت ثم خبري ملا وال ينبئكأخي املسلم 

 :اهلل

 ما لي َيِصف حتى املوت، نزول عند عاقاًل رجاًل ألقى كنُت ليتين: لنا تقول كنَت قد إنك أبتاه، يا"

 وكأني (،2َتْخت) يف َجْنِبي لكأن بين يا واهلل: فقال املوَت، لي فِصْف الرجل، ذلك وأنت َيِجد،

 :قال ثم هاميت، إىل قدمي من به ُيَجرُّ الشوك غصن وكأن إبرة، َسمِّ من أتنفَّس

  لي بدا ما قبل كنُت ليتين

 ؛"(11اإلذخر) بدريب اإلماء (10أعركتين) (،3حيًضا) كنُت ليتين واهلل  الوعوال أرعى (اجلباِل2قالل) يف

 والسكراتالعنصر األنبياء  

                                                           
 .الثياب فيه ُتصان وعاء: التخت- 2

 .وأعاله قمته شيء كل وُقلَُّة ُقلَّة، مجع: القالل- 2

 اإلماء بها تستثِفر اليت: خِلرقة- 3

 .دلكه: أي وعركه؛- 10

 (.39 ص احملتضرين كتاب)- 11



6 
 

 وأمسىمكانا  وهم أعلىهم صفوة خلق اهلل من خلقة  األنبياء-وسلمصلى اهلل عليه –أحباب رسول اهلل 

 وهم علىاألنبياء  وإليكم مشاهد وشدة السكراتمن ذلك مل يسلم األنبياء من املوت  وعلى الرغم منزلة

 فراش املوت 

ذلك النيب الذي جعل اهلل تعاىل  النار بردا و سالما  –عليه الصالة و السالم –خليل الرمحن إبراهيم 

 اْلُمْشِرِكنَي ِمَن َيُك َوَلْم اَحِنيًف ِللَِّه َقاِنًتا ًةُأمَّ َكاَن ِإْبَراِهيَم ِإنَّ}عليه ذلك النيب الذي وصفه اهلل تعاىل بقوله 

 اْلآِخَرِة ِفي َوِإنَُّه َحَسَنًة الدُّْنَيا ِفي َوآَتْيَناُه( 121) ُمْسَتِقيٍم ِصَراٍط ِإَلى َوَهَداُه اْجَتَباُه ِلَأْنُعِمِه َشاِكًرا( 120)

: النحل] {ُمْشِرِكنَياْل ِمَن َكاَن َوَما َحِنيًفا ِإْبَراِهيَم ِملََّة اتَِّبْع َأِن ِإَلْيَك َأْوَحْيَنا ُثمَّ( 122) الصَّاِلِحنَي َلِمَن

120 - 129] 

 من مسو املنزلة مل يسلم من املوت وال من السكرات  وعلى الرغم

 :له- وجل عز- اهلل قال مات ملا- والسالم الصالة عليه- إبراهيم عن ُيروى

 ثم َرطب صوف يف ُجِعل (12كسفود ): - والسالم الصالة عليه- إبراهيم قال املوَت؟ وجدَت كيف))

 (19)((.عليك هوَّنا قد إنَّا أما: العزة رب له فقال ُجِذب،

 النَّاِس َعَلى َكاْصَطَفْيُت ِإنِّي ُموَسى َيا َقاَل} قال له ربه سبحانه وتعاىل من السالم:كليم اهلل موسى عليه  

 [144: األعراف] {الشَّاِكِريَن ِمَن َوُكْن آَتْيُتَك َما َفُخْذ َوِبَكَلاِمي ِبِرَساَلاِتي

 يعاني السكرات ويصف لنا شدتها 

 موسى، يا: ))ربه له قال- وجل عز- اهلل إىل ُروحه صارت ملا أنه: "- السالم عليه- موسى عن ُيروى

 (15) ((.ُتسَلخ (14)القصَّاب  بيد حيَّة كشاة نفسي وجدُت: قال املوت؟ وجدَت كيف

 :قال أنه أيًضا عنه وُروي

 (16)".فيطري ينجو وال فيسرتيح، ميوت ال امِلقلى، يف ُيْقَلى حني احلي كالعصفور نفسي وجدُت"

                                                           
 .اللحم عليها يشوى معقفة حديدة: السفود - 12

 (114: ص) املوت ذكر يف العاقبة - 19

 .اجلزَّار: القصَّاب - 14

 (114: ص) املوت ذكر يف العاقبة - 15

 (114: ص) املوت ذكر يف العاقبة - 16
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 -حبيب الرمحن حممد صلى اهلل عليه وسلم

 حديث من البخاري أخرج فقد السكرات؛ هذه من كذلك- وسلم عليه اهلل صلى- الرسول عانى وقد

 أو- (12)َركوٌة  يديه بني كان- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول : "إنقالت- عنها اهلل رضي- عائشة

: ويقول وجهه بها فيمسح املاء يف يده ُيدِخل فجعل-( احلديث رواة أحد) عمر يشك ماء، فيها علبة

 ِبَضُق حتى ،((األعلى الرفيق يف: ))يقول فجعل يده نصب ثم ،((سكرات للموت إن اهلل، إال إله ال))

 (.اجِلْلد) األدم من والرَّكوة اخلشب، من العلبة: عبد اهلل أبو قال ،"يده ومالت

- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول مات: "قالت- عنها اهلل رضي- أيًضا عائشة عن البخاري وأخرج

 ".وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول بعد ألحد املوت شدة أكره فال (،13وذاقنيت) (12حاِقَنيت) بني وإنه

 فاطمة علتفج الكرب، يتغشَّاه جعل- وسلم عليه اهلل صلى- النيب َثُقل ملا أنه: "أيًضا" الصحيح" ويف

 دبع أبيك على َكْرب ال: ))- وسلم عليه اهلل صلى- فقال! أبتاه واكرب: تقول- عنها اهلل رضي-

 ((.اليوم

 وَجد ملا َيعين- ذلك فاطمة قالت ملا" :قال- عنه اهلل رضي- أنس عن صحيح بسند أمحد اإلمام وعند

 - اهلل رسول قال! واكرباه: فاطمة قالت وجد، ما املوت َكْرب من - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول

 ومي ملوافاة أحًدا منه بتارك اهلل ليس ما بأبيك حضر قد إنه ُبنيَّة، يا: ))- وسلم عليه اهلل صلى

  (20)((القيامة

 هو نهإ فاستغفروه، ذنب؛ كل من املسلمني ولسائر ولكم لي الكريم العظيم اهلل وأستغفر القول، هذا أقول

 .الرحيم الغفور

 الخطبة الثانية

 .الظاملني على إال عدوان وال للمتقني، والعاقبة العاملني، رب هلل احلمد

                                                           
 .املاء فيه ُيشرب اجللد من صغري إناء: الرَّكوة- 12

 .واحللق الرتقوة بني املطمئن: احلاقنة- 12

 ذلك غري وقيل الذقن، نقرة: الذاقنة- 13

 (.1292: الصحيحة السلسلة)- 20
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 آله وعلى عليه اهلل صلى ورسوله، عبده حممدا أن وأشهد له، شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد

 .تسليما وسلم وأصحابه

 :بعد أما

 احلكمة من تشديد السكرات على خري املخلوقات

 وهم أفضل اخللق على اإلطالق؟ النبيِّني على املوت تشديد من احلكمة ما

 :فائدتان األنبياء على املوت لتشديد: "فقال- اهلل رمحه- القرطيب هذا عن ُيجيب

- النيب قال ما جنس من هو بل عذاًبا، وال نْقًصا ذلك وليس درجاتهم، ورْفع فضائلهم تكميل: األوىل

 بالًء الناس أشد إن: ))وأمحد ماجه وابن الرتمذي أخرجه الذي احلديث يف كما- وسلم عليه اهلل صلى

 ((.فاألمثل األمثل ثم األنبياء،

 يرى فال املوتى، بعض على اإلنسان َيطَّلع وقد باطن، وأنَّه املوت أمل مقدار اخَللق يعرف أن: الثانية

 فيه امليت ما يعرف وال املوت، أمر سهولة فيظن الرُّوح، خروج سهولة ويرى قَلًقا، وال حركة عليه

 قال ذينال بالظاملني فكيف الطيبني، اهلل وعباد واملرسلني األنبياء على املوت سكرات هذه كانت فإذا

 َأْنُفَسُكُم َأْخِرُجوا ِهْمَأْيِدي َباِسُطو َواْلَمَلاِئَكُة اْلَمْوِت َغَمَراِت ِفي الظَّاِلُموَن ِإِذ َتَرى َوَلْو: العاملني رب عنهم

: األنعامَتْسَتْكِبُروَن ] آَياِتِه ْنَع َوُكْنُتْم اْلَحقِّ َغْيَر اللَِّه َعَلى َتُقوُلوَن ُكْنُتْم ِبَما اْلُهوِن َعَذاَب ُتْجَزْوَن اْلَيْوَم

39.] 

 :موعظة

 ،املوت سكرة: َخصلتان عليك جيتمع ال آدم، ابن يا اهلل اتِق: "- اهلل رمحه- البصري احلسن يقول

 ".الفوت وحسرة

 ْدرق واصٌف َيِصف فال الِغرَّة، على وأنت املوت َيفجَأك أن واحلسرة، السكرة احَذر: "السماك ابن وقال

 ".تلقى ما

 شاء اهلل إنلقاء قادم  إىلو 
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