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 ٢٠١٥-٤-١٤مسجد اإلمام أبو العزائم مغاغة املنيا الثال*ء  اسئلة حائرة وإجا ت شافية        ١

  األنبياء يف قبورهماألنبياء يف قبورهم
أنه مرَّ على موسى يف قربه وسلَّم أنه مرَّ على موسى يف قربه وسلَّم : (: (هل األنبياء يف قبورهم، كما أخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلصهل األنبياء يف قبورهم، كما أخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص

  ، أم أNم يف السماء؟، أم أNم يف السماء؟))عليهعليه
---------------------------------  

. ١)األَنِْبَيــاُء َأْحَيــاٌء ِيف قـُبُــورِِهْم ُيَصــلُّونَ : (ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصهــذا األمــر لــيس فيــه خــالف، قــال   
فهم موجودون يف القبور متاماً بتمام، لكننا نعلم أن القرب حيوي اجلسـم، والـروح تصـعد إىل 

يــه، فإنــه يــرد عليــه املــأل األعلــى، ولكــن هلــا صــلة kــذا اجلســم، فمــن زاره وألقــى الســالم عل
الَّ ( : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصالسالم، لقوله  نـَْيا فـَُيَسـلُم َعَلْيـِه ِإ َما ِمْن َعْبٍد َميُرُّ ِبَقْربِ رَُجٍل َكاَن يـَْعرِفُـُه ِيف الـدُّ

يِمـِه فـَُيَسـلمُ : (، وىف حـديث آخـر، وىف حـديث آخـر٢)َعَرَفُه َوَردَّ َعَلْيِه السَّـَالمَ  ـَر محَِ  َمـا ِمـْن رَُجـٍل يـَـُزوُر قـَبـْ
الَّ َردَّ َعَلْيِه السََّالَم َوأَِنَس ِبِه َحىتَّ يـَُقوَم ِمْن ِعْنِدهِ    .٣)َعَلْيِه َويـَْقُعُد ِعْنَدُه ِإ

إذاً األنبيـاء أجسـادهم يف األرض، وأرواحهـم يف السـماء، ولكـن هـذه األرواح علـى 
: صــلة kــذه األجســام، ولــذا أخــذه األمــني جربيــل إىل حيــث قــرب ســيد} موســى وقــال لــه

فوجدتـه قائمـاً ُيصـلي ~ عـزَّ : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصانزل هاهنا فصلَّ، هنا قـرب أخيـك موسـى، فقـال (
   ).وجلَّ 

صــالتنا صــالة تكليــف، لكــن الصــالة األخــرى فيهــا تشــريف، وفيهــا جتلــي، وفيهــا 
ال يعلمهمــا أحــد مــن خلــق هللا، ال  متلــي، وفيهــا مشــاهدات ومكاشــفات  ألNــا أمــور غيبيــة 

ــا الكســبية، لكــن األنبيــاء أحيــاء عنــد رkــم يُرزقــون �رواحهــم،  نســتطيع أن نــدركها بعقولن
َ عـزَّ وجـلَّ : (ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصكما أن أجسامهم قال فيهـا ،  وهناك صلة بني أرواحهم وأجسامهم ِإنَّ ا�َّ

                                                 
  .� مسند البزار وابن حجر عن أنس ١
ُ عنُه، اسم الكتاب) خط( ٢  جامع املسانيد واملراسيل  : وابن عساكر ، عن َأيب ُهَريـَْرَة رَضي ا�َّ
ُ عنُه، جامع املسانيد واملراسيل   ٣  َأبو الشَّيخ والدَّيلمي عن َأيب ُهَريـَْرَة رَضي ا�َّ
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  . ٤)اْألَنِْبَياِء َعَلْيِهُم السَّالمَقْد َحرََّم َعَلى اْألَْرِض َأْن �َُْكَل َأْجَساَد 

ال يصـيبها  ال يصيبها الِبلى، وتظل هناك صلة بينها وبني الروح، وما دام  أجسادهم 
البلى فهذا يؤكد لنا أن هناك صلة بينها وبني الروح، ألن الـروح بعـدما تفـارق اجلسـم فـوراً 

بعـد دفنـه إذا فتحنـا جنـد  نرى عالمات البلى؛ يبـدأ ينـتفخ، مث ختـرج الرائحـة، مث بعـد ذلـك
أمـــا أجســـاد . الشـــعر وقـــد تســـاقط، واجللـــد وقـــد �ـــدَّل، وهكـــذا، ألن الـــروح قـــد فارقتـــه

ال هللا عزَّ وجلَّ  ال يعلم أمرها إ ال تبلى، وهذا خري دليل على أن فيها روح     .األنبياء فإNا 

  وصلى هللا على سيد} دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

********************* 

                                                 
 .سنن أيب داود والنسائي عن أوس بن أوس � ٤


