
 بعض األحاديث في ثبوتها
َضْغَطًة،  ِللَْقبِْر  »ِإّن  النبي ]:  َقاَل 
ِمنَْها  ا  جَنَ ِمنَْها  نَاِجًيا  أََحٌد  َكاَن  َولَْو 

َسْعُد بُْن ُمَعاٍذ«)1(.
لَُه  ّرَك  حَتَ اّلِذي  »َهَذا   :[ وَقاَل 
الّسَماِء،  أَبَْواُب  لَُه  َوُفِتَحْت  الَْعْرُش، 
امْلاََلِئَكِة،  ِمَن  أَلًْفا  َسبُْعوَن  َوَشِهَدهُ 

لََقْد ُضّم َضّمًة، ثُّم ُفّرَج َعنُْه«)2(.
األحاديث  وسائر  احلديثان،  هذان 
ثبوتها  في  اختلف  للضغطة  املثبتة 
أهل العلم، والقول بالضغطة ثابت، 
األحاديث،  ثبوت  بعدم  قيل  وإن 
وهذا  فيها،  اإلجماع  لثبوت  وذلكم 

ما تقف عليه في:

 اإلجماع على ثبوتها
أبي  ابن  كالم  من  اإلجماع  يستفاد 
كتابه  القيرواني، فقد ذكر في  زيد 
الديانة  أمور  بعض  السنة  في 
منها،  الضغطة  وعد  عليها،  املجمع 
عليه  أجمعت  »فيما  قال:  حيث 

األمة من أمور الديانة من السنن... 
قبورهم  في  يفتنون  املؤمنني  وأن 

ويضغطون« )٣(.
ويستفاد من كالم املزني، حيث قال 
في )السنة(: »ثم هم بعد الضغطة 
في القبور مسؤولون«)4(، وقد قال 
في آخر السنة: »هذه مقاالت اجتمع 

عليها املاضون«)5(.
في  بطة  ابن  كالم  من  ويستفاد 
»اإلبانة الصغرى«، حيث قال: »فيلزم 
ومضغوط«)6(،  ميت،  أنك  القلب 
وقد نقل اتفاق العلماء على مسائل 
كتابه، حيث قال: »ثم على إثر ذلك: 

شرح السنة من إجماع األئمة«)7(.
أحمد  بن  معمر  كالم  من  ويستفاد 
مطلعها:  في  قال  التي  رسالته  في 
»وملا رأيت غربة السنة... أحببت أن 
كان  ما  وأجمع  أصحابي...  أوصي 
عليه أهل احلديث واألثر«)8(، وقد 
ذكر في الوصية ضغطة القبر، حيث 

قال: »وضغطة القبر حق«)9(.

  كيفية ضغطة القبر
وأثرها في امليت

أَبُو  َقاَل  فقد  الضغطة  كيفية  أما 
الَْقاِسم الّسْعِدّي مبيناً إياها: »امْلَراد 
على  جانبيه  التقاء  الَْقبْر  بضغطة 

َجَسد امْلَّيت«)10(.
أن  يخفى  وال  قال،  هكذا  قلت: 
الغيبيات  وكيفية  غيبية،  الضغطة 
ملا  أجد  ولم  بالدليل،  إال  تعلم  ال 
ذكره دلياًل، وقد يكون ما ذكره حقاً، 
أخرى،  بكيفية  الضغطة  تكون  وقد 
وعليه فيقال: نحن نؤمن بالضغطة، 
ونفوض علم كيفيتها هلل رب العاملني.
وأما أثرها على بدن امليت فإن ابن 
رجب ذكر األنواع الواردة في عذاب 
القبر،  تضييق  منها  وعد  القبر، 
على  القبر  تضييق  »ومنها:  فقال: 
أضالعه،  فيه  تختلف  حتى  امليت 
أحاديث  في  ذلك  سبق  وقد 
الوارد  والتضييق  متعددة«)11(، 
أشار  التي  املتعددة  األحاديث  في 
إليها هو التضييق على من لم يوفق 

لإلجابة على أسئلة منكر ونكير.
أنواع  من  النوع  هذا  حتت  قال  ثم 

ضغطة القبر
الشيخ : يوسف الساكت

هذا مقال في أحد مواضيع الحياة البرزخية، وهو: »ضغطة القبر«، وسنتحدث حولها في 
عدة مسائل هي : األحاديث في ثبوتها ، اإلجماع على ثبوتها ، كيفية ضغطة القبر، وأثرها 

في الميت ، وأخيرا كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية عن ضغطة القبر .

الحياة البرزخية
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على  يدل  ما  ورد  »وقد  العذاب: 
والكافر،  للمؤمن  عام  التضييق  أن 
العلماء  من  طائفة  بذلك  وصرح 
منهم ابن بطة وغيره« ثم طفق يذكر 

أحاديث الضغطة.
يفيد  تعالى  اهلل  رحمه  منه  وهذا 
حيث  واحدة،  التضييقني  كيفية  أن 
إلى  وأشار  التضييق،  كيفية  ذكر 
األحاديث املتعددة التي سبق ذكرها، 
وهي في التضييق على من لم يجب 
هذا  أن  ذكر  ثم  امللكني،  أسئلة  عن 
وأخذ  أيضاً،  املؤمن  يعم  التضييق 

يذكر أحاديث الضغطة.
في  ذكرها  التي  األحاديث  وفي 
يحتمل  واحد  حديث  القبر  ضغطة 
كيفية  على  القبر  ضغطة  تكون  أن 
التضييق التي ذكرها إال أنه رحمه 
»وخرج  قال:  اهلل قد ضعفه، حيث 
جابر  بن  محمد  حديث  من  أحمد 
عن عمرو بن مرة عن أبي البختري 
الرسول  مع  كنا  قال  حذيفة  عن 
]... قال: »يضغط املؤمن ضغطة 
تزول منها حمائله وميأل على الكافر 
ناراً« ومحمد بن جابر هو اليمامي: 
يدرك  لم  البختري  وأبو  ضعيف، 

حذيفة«.
من  عليه  عثرت  فيما  نظرت  وقد 
ولم  القبر«،  »ضغطة  في  أحاديث 
ما  إثبات  في  عليه  يعتمد  ما  أجد 
للضغطة  أثر  من  رجب  ابن  ذكره 
في  فيقال  وعليه،  البدن،  على 
هذه املسألة مثل ما قيل في كيفية 

الضغطة.
هذه  أثر  جعل  قد  اهلل  رحمه  وهو 
تكون  التي  الضغطة  كأثر  الضغطة 
يوفق  ال  ملن  امللكني  سؤال  بعد 
لإلجابة املنجية، وهذا ال يصح؛ إذ 
هو إحلاق لضغطة تعم أهل اإلميان 
بالكفار  تختص  بضغطة  وغيرهم 

واملنافقني.
على  الضغطة  أثر  لبيان  وإمتاما 

البدن أقول: 
من أهل العلم من قال: إن الضغطة 

ليست عذاباً، وال ألم معها، وإمنا هي 
كضمة الوالدة لولدها الغائب)12(. 
وقال بعضهم: إنها عذاب، وإن املرء 
مهما بلغ من الصالح فال بد أن يقع 
منه تقصير، فيضغط بسببه)1٣(. 

وليست  مؤملة،  هي  بعضهم:  وقال 
عذاباً؛ فال يلزم من اإليالم التعذيب.

واهلل  فيها،  يقال  ما  أولى  وهذا 
ظاهر  يأباه  األول  القول  إذ  أعلم؛ 
فإنها  للضغطة؛  املثبتة  األحاديث 

تدل على أنها مؤملة. 
يعذب  اهلل  أن  يفيد  الثاني  والقول 
أهل اإلميان والتقوى، وهذا معارض 
بأدلة منها: قوله ]: »وحق العباد 
على اهلل أن ال يعذب من ال يشرك 
هذه  لي:  »فقيل  وقوله:  شيئاً«،  به 
يدخلون  ألفاً  سبعون  ومعهم  أمتك، 

اجلنة بغير حساب وال عذاب«.
وأما ثالث األقوال فال يخالف ظاهر 
يعارض  وال  الضغطة،  أحاديث 
نصوص نفي العذاب عن املؤمنني. 

ليست  الضمة  »هذه  الذهبي:  قال 
هو  بل  في شيء،  القبر  عذاب  من 
أمر يجده املؤمن كما يجد ألم فقد 
ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد 
نفسه  خروج  وألم  مرضه  ألم  من 
وألم سؤاله في قبره وامتحانه وألم 

قيامه  وألم  عليه  أهله  ببكاء  تأثره 
وألم  وهوله  املوقف  وألم  قبره  من 

الورود على النار ونحو ذلك.
فهذه األراجيف كلها قد تنال العبد، 
من  وال  القبر  عذاب  من  هي  وما 
عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي 
أو  ذلك  بعض  في  به  اهلل  يرفق 

كله...«)14(.

من مكفرات الذنوب
)منهاج  في  اإلسالم  شيخ  ذكر 
بها  تندفع  أسباب  عشرة  السنة( 
عقوبة جهنم، وجعل الضغطة منها، 
حيث قال: »السبب الثامن: ما يبتلى 
الضغطة  من  قبره  في  املؤمن  به 

وفتنة امللكني«)15(.
أن  أسأل  واهلل  املقصود،  مت  بذا 
ويخفف  القبر،  عذاب  من  يعيذنا 

عنا ضمته.

الهوامش:
1 - رواه أحمد )2428٣(.

2 - رواه النسائي )2055(.
٣ - اجتماع اجليوش اإلسالمية )215-
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4 - اجتماع اجليوش اإلسالمية )248(.

5 - املصدر السابق )251(.
6 - اإلبانة الصغرى )1٣6(.
7 - اإلبانة الصغرى )2٣(.

8 - احلجة في بيان احملجة )247/1(.
9 - املصدر السابق )249/1(.

املوتى  حال  بشرح  الصدور  شرح   -  10
والقبور )114(

11 - أهوال القبور )56(.
12 - وهذا ما يفيده كالم محمد التيمي، 
والشيخ   ،)115( الصدور«  »شرح  فانظر 
ابن عثيمني بني في »الفتاوى« )470/17( 

أنه املراد من احلديث إن صح.
1٣- قال بهذا احلكيم الترمذي، فانظر 

)شرح الصدور( )115(.
14 - السير )٣/178(.

جواب  أيضاً  وانظر   ،)2٣8/6(  -  15
االعتراضات املصرية )72(.

التضييق عام للمؤمن 
بذلك  وصرح  والكافر، 
العلماء  من  طائفة 
منهم ابن بطة وغيره

من  العلم  أهل  من 
الضغطة  إن  قال: 
وال  عذابًا،  ليست 
وإنما  معها،  ألم 
الوالدة كضمة  هي 
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