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 ملخص باللغة العسبًة
 زسل يىىس ىايفالطالبة 

 أ.د.  حمند سلنان حمنىد

ماـ البييقي رحمو اهلل كسيرتو العممية كنسبة كتاب الخالفيات لو درسنا في ىذا البحث حياة اإل
ثبت البحث سعة عمـ البييقي رحمو الجنازة ككضعيا في القبر. كأكحمؿ كترجيحاتو في التكفيف 
دلتيـ ثـ ؛ ألنو يذكر مذىب الشافعية كأدلتيـ ثـ بذكر مذىب الحنفية كأاهلل في الفقو المقارف

سانيد اىمتو أليقـك بالترجيح كفؽ أسس عممية تدؿ عمى سعة عممو في السنة النبكية كدراسة ا
إذ كاف  ا أثبت البحث سعة اطالعو عمى حديث الرسكؿ لمحكـ عمى الحديث الشريؼ. كم

يستدؿ لمذىب الشافعية بأحاديث لـ يستدلكا بيا كاثبت البحث صحة ترجيحو في مسألة تكفيف 
السنة المشي ف أثكاب ليس فييا قميص كال عمامة ك أف يكفف الرجؿ في ثالثة أالرجؿ إذ الراجح 

 دلة في ذلؾ.خمؼ الجنازة لقكة األ
 ترجيحات البيهقي، التكفين وحمل الجنازة، فقهية مقارنةالمفتاحية: الكممات 

AL-BAYHAQI'S WEIGHTINGS IN SHROUDING, CARRYING THE 
FUNERAL AND PLACING IT IN THE GRAVE A COMPARATIVE 

JURISTIC STUDY 

Russell Y. Naif 
Prof. Dr. Muhammad S. Mahmoud 

Abstract:  
In this research, we studied Imam Al-Bayhaqi's life and academic career 

(may Allah have mercy on him ) The controversial book is preferred to cover 

up, carry the funeral and place it in the grave.  The work has demonstrated 

the potential of Al-Bayhaqi's expertise in comparative jurisprudence because 

it mentions the Shafi'i school and its evidence, then mentions the Hanafi 

school and its evidence, and then it is weighted according to scientific 

evidence showing the scope of its knowledge in the Sunnah of the Prophet ( 

peace be upon him ), as he inferred Shafi'i school of thought with hadiths 

which they did not infer. And the research showed the man's correct 

preferred in wrapping the man, as it is more likely that the man will cover 

himself in three garments with no shirt or turban. 

Key words: Al-Bayhaqi Weighting, Shrouding and Funeral Pregnancy, A 

Comparative Study 
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 املقدمة 

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى رسكلو األميف كعمى آلو كصحبو 
 :إما بعد... أجمعيف

بنعـ كثيرة منيا كثرة  فإف اهلل سبحانو كتعالى قد أنعـ عمينا أمة النبي محمد 
الفقياء الذيف بذلكا ما بكسعيـ لمعرفة حكـ اهلل سبحانو ك تعالى في كؿ مسألة فمو 
سبحانو كتعالى الحمد كالمنة كىذا ديف في أعناؽ طمبة العمـ في إظيار فضميـ كذكرىـ 

كىك البييقي  األمةاظير فضؿ عالـ مف عمماء  أفا في بحثي ىذ أردتبخير كلذلؾ 
بالمذاىب  كأقارنيمارحمو اهلل ألدرس ترجيحاتو بيف اكبر مذىبيف الحنفية كالشافعية 

العمـ كاشتمؿ البحث عمى  أىؿ أقكاؿليتبيف لنا مدل مكافقة البييقي لمصكاب مف  األخرل
 مقدمة كمبحثيف كخاتمة:

 أما المباحث فيي كما يأتي:أما المقدمة فيي التي بيف يدؾ ك 
 حياة اإلماـ البييقي رحمو اهلل كفيو مطمباف: : المبحث األكؿ

  . المطمب األكؿ: اسمو كنسبو ككنيتو ككالدتو
 . شيكخو كتالميذه كمؤلفاتو كمكانتو العممية ككفاتو: المطمب الثاني

المبحث الثاني: فكاف في ترجيحاتو رحمو اهلل في التكفيف كحمؿ الجنازة  أما
 : ككضعيا في القبر كفيو أربع مطالب
 المطمب األكؿ: تكفيف الرجؿ 

 المطمب الثاني: كيفية حمؿ الجنازة
 المطمب الثالث: المشي لمجنازة
 قبرهالمطمب الرابع: إدخاؿ الميت 

 ثـ الخاتمة كأىـ النتائج 
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 األول:  املبحث
 حًاة اإلماو البًهقٌ زمحه اهلل

 املطلب األول: 
 امسه وىسبه وكيًته ولقبه ووالدته

 أواًل: اسمو ونسبو 
 ىك أحمد بف الحسيف بف عمي بف عبداهلل بف مكسى بف عبداهلل 

 . (2)، الخراساني(3)،البييقي(1)جردم الخسرك 
  

                                                           

: بضـ الخاء المعجمة كسككف السيف الميممة كفتح الراء كسككف الكاك ككسر الجيـ كسككف جردمك الخسر ( (1
الراء كفي آخرىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة إلى خسر كجرد، كىي قرية مف ناحية بييؽ ككانت قصبتيا 

د ، عب4/135لمسمعاني:  ،نسابثـ صارت القصبة سبزكار، كخرج منيا جماعة مف األئمة. ينظر: األ
ق(، مجمس دائرة المعارؼ 453الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم، أبك سعد )ت

 المحقؽ: عبد الرحمف بف يحيى المعميا اليماني كغيره،، ـ1853–ق1273، 1ط، حيدر آباد، العثمانية
لمحقؽ: د. ق(، ا661، تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي )ت3/7طبقات الشافعية الكبرل: 

 ق.1312، 3ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط ،محمكد محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحمك
جكد: ناحية كبيرة كككرة كاسعة ( البييقي: بالفتح اصميا بالفارسية بيية يعني بيائييف، كمعناه بالفارسية األ(3

حدل كعشريف قرية بيف نيسابكر كقكمس ا  ك  كثيرة البمداف كالعمارة مف نكاحي نيسابكر تشمؿ عمى ثالثمائة
كالن خسركجرد ثـ صارت سابزكار كقد أكؿ حدكدىا كنيسابكر ستكف فرسخان، ككانت قصبتيا أكجكيف، بيف 

دباء. ينظر: معجـ البمداف خرجت ىذه الككرة مف ال يحصى مف الفضالء كالعمماء كالفقياء كاألأ
1/426-427 . 

زاد دار قصبة جكيف كبييؽ، كآخر آ ،كؿ حدكدىا مما يمي العراؽأالخرساني: خرساف: بالد كاسعة، ( (2
ميات مف أنما ىك اطراؼ حدكدىا، كتشمؿ عمى إكليس ذلؾ منيا  ،حدكدىا مما يمي اليند طخارستاف

كيعد ما  ،عماؿ خكارـز منياأالبالد منيا نيسابكر كىراة كمرك، كىي كانت قصبييا كمف الناس مف يدخؿ 
 :معجـ البمداف :كقد افتتحت ىذه البالد عنكة كصمحا، ينظر ،كراء النير منيا كليس األمر كذلؾ

3/243 . 
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 ( 1)ثانياً: كنيتو ولقبو
 كاف اإلماـ البييقي رحمو اهلل يكنى بأبي بكر  كنيتو:
 .لقب اإلماـ البييقي رحمو اهلل بالحافظ لقبو:
 . (3)نو يمقب بشمس الديفإكقيؿ 

 ثالثاً: والدتو: 
ربعان كسبعيف سنة كعاش أ( 2)ىػػ(273كلد اإلماـ البييقي في شعباف مف سنة )

حبؿ اهلل المتيف، فقيو جميؿ، حافظ حد أئمة المسمميف كىداة المؤمنيف كالدعاة إلى أككاف 
كبير، أصكلي زاىد كرع، قانت هلل، قائـ بنصرة المذىب أصكالن كفركعان مف جباؿ 

 .(3)العمـ
  : املطلب الثاىٌ

 ووفاته العلنًةشًىخه وتالمًره ومؤلفاته ومكاىته 
 شيوخو : والأ

خذ عممو مف ان جمع بيف معرفة الحديث كفقيو، أكاف البييقي إمامان فقييان حافظ
 شيكخو:  أشيركمف ( 4)بمغ عدد شيكخو أكثر مف مائة شيخ عمماء كبار
شيخ  كأقدـىػػػ(: كىك اكبر شيخ لو، 331محمد بف الحسيف العمكم )ت  -1

 . (5)عنده، سمع منو كىك ابف خمس عشر سنة

                                                           

 . 1/64 عياف:، كفيات األ3/313لمسمعاني:  ،نساباأل( ينظر: (1
 .1/1سامي الكتب كالفنكف: أكشؼ الظنكف عف ( (3
 . 3/7الشافعية الكبرل: طبقات ك ، 17/153سير أعالـ النبالء:  ( ينظر:(2
 .17/153سير أعالـ النبالء:  ( ينظر:(3
 .13/48تاريخ اإلسالـ: ك  ،3/8طبقات الشافعية الكبرل: ك ، 3/313لمسمعاني:  ،األنسابينظر: ( (4
 . 17/153سير أعالـ النبالء: ك  ،13/48تاريخ اإلسالـ: ( ينظر: (5
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الحسيف بف محمد بف محمد الطكسي كيكنى اإلماـ أبك عمي الركذبارم  -3
ر الصكفية، سكف مصر، كاف مف أىؿ الفضؿ كالفيـ، ككاف ىػػ(: كىك مف كبا332)ت

 .(1)احد أئمة الزماف
أبك عبداهلل الحاكـ، المعركؼ بابف البيع، كيكنى بالحاكـ النيسابكرم   -2

ف فيو، مكلده ككفاتو في نيسابكر حفاظ الحديث كالمصنفي أكابرىػػ( كىك مف 334)ت
 .(3)شيخ، كىك مف أعمـ الناس بصحيح الحديث كتميزه عف سقيمو ألفيخذ عف نحك أ

ىػػ(: 335أبك القاسـ النيسابكرم )ت أيكبالحسف بف محمد بف حبيب بف  -3
، كتناقؿ الناس تصانيفو كلو كاألدب، كاعض، مفسر، صنؼ في القراءات كالتفسير أديب

نو بنيسابكر العمـ شعر جيد في الكعظ، كاف يدرس ألىؿ التحقيؽ كيعظ العكاـ كانتشر ع
 .(2)الكثير كسارت تصانيفو في اآلفاؽ

صبياني أبك بكر بف محمد بف الحسيف بف فكرؾ، كيكنى ابف فكرؾ األ  -4
النحكم الكاعظ، درس  األديباإلماـ العالمة، الصالح، شيخ المتكمميف،  ،ىػػ(335)ت

كداران كظيرت بركتو فكرد عمييـ كبنكا لو مدرسة ، في العراؽ مدة، فراسمو أىؿ نيسابكر
 .(3)عمى المتعففة كبمغت تصنيفاتو مف مائة مصنؼ

 تالميذه: تتلمذ على البيهقي خلق كثير نذكر اشهرىم: :ثانياً 
ىػػ(: 323يحيى بف عبد الكىاب بف محمد كيكنى أبك زكريا )تابف منده ػ 1

الفضؿ، كاسع الشيخ، اإلماـ، الحافظ، المحدث، قاؿ السمعاني: شيخ جميؿ القدر، كافر 
 .(4)الركاية، ثقة، حافظ، مكثر، صدكؽ، كثير التصانيؼ، حسف السيرة

                                                           

 . 5/177لمسمعاني:  ،األنسابينظر: ( (1
 .5/336لمزركمي:  ،األعالـينظر: ( (3
 .13/143 :( ينظر:  الكافي بالكفيات(2
 .3/363 :األعياف، كفيات 314-16/313ينظر: سير أعالـ النبالء: ( (3
 .285-18/284ينظر: سير أعالـ النبالء: ( (4
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ىػػػ(: الفقيو، اإلماـ، 436ػ ابف البييقي إسماعيؿ بف أحمد كيكنى أبك عمي )ت3
شيخ القضاة، كاف عارفا بالمذىب، مدرسان، جميؿ القدر، كقد حدث عنو أبك القاسـ 

 .(1)ف أىؿ بغدادإسماعيؿ بف أحمد السمرقندم، كطائفة م
الشيخ،  ،ىػػػ(432ػ حفيده عبد اهلل بف محمد بف أحمد كيكنى أبك الحسف )ت2

 .(3)المسند، سمع الكتب مف جده
ىػػ(: الشيخ 423ػ تميـ بف أبي سعيد العباس، يكنى أبك القاسـ الجرجاني )ت3

 .(2)الفاضؿ المؤدب، مسند ىراة، ككاف ثقة صالحان، يعمـ الصبياف
بف عبدالكىاب بف عبداهلل الدىاف، كيكنى أبك الحسف النيسابكرم  ػ عبدالجبار4

، كاف عند تصانيؼ البييقي، كحدث كاألمانةشيخ صدكؽ مف أىؿ الخير  ،ىػػ(421)ت
 .(3)بالكثير

الشيخ،  ،ىػػ(425الحسيف بف أحمد بف عمي بف فطيمة كيكنى أبك عبداهلل )ت -5
 .(4)الفقيو، القاضي، حسف السيرة، مميح المجالسة

 ،ىػػ(428محمد بف إسماعيؿ بف محمد، كيكنى أبك المعالي الفارسي )ت -6
 .(5)الشيخ، المسند، ثقة مكثر، سمع السنف الكبير مف أبي بكر البييقي

  

                                                           

 .213-18/212 المصدر نفسو:ينظر: ( (1
 .18/432: المصدر نفسوينظر: ( (3
 .31-33/33: المصدر نفسو ينظر:( (2
 .1/233 ينظر: التحبير في المعجـ الكبير:( (3
 .51-33/53ينظر: سير أعالـ النبالء: ( (4
 .33/82: المصدر نفسوينظر: ( (5
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 ثالثا: مؤلفاتو 
كاف اإلماـ البييقي رحمو اهلل جامعان بيف عمـ الحديث كالفقو، كبياف عمؿ 

الحديث، كحفظو منذ صباه، كتفقو كبرع، ، كتب األحاديثالحديث، ككجو الجمع بيف 
 .(3)لؼ جزءأكاشتغؿ بالتصنيؼ حتى بمغت تصانيفو ، (1)كاخذ مف األصكؿ
 ىذه المصنفات: وأشهر أىموسأذكر 

: كىك كتاب كاسع ذكر فيو الخالؼ بيف اإلماميف يحقؽ كتاب الخالفيات -1
سنة ألكؿ مرة عمى خمسة أصكؿ خطية لإلماـ أبك بكر البييقي المتكفي 

-ىػ1325المحقؽ: محمكد بف عبدالفتاح أبك شذا النحاؿ،  ،ىػػ347
 .أجزاءخمسة  أجزاءهكعدد  ـ،3314

 ،: تحقيؽ: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العممية، بيركتالسنن الكبرى -3
 ـ. 3332-ىػػ1333، 2طلبناف، 

عة الدراسات ميف قمعجي، جامأ: تحقيؽ عبدالمعطي معرفة السنن اآلثار -2
حمب، دمشؽ، دار ، دمشؽ، بيركت، دار الكعي، مية، دار قتيبةاإلسال

خمسة  أجزاءهكعدد  ،ـ1881-ىػػػ1313 ،1ط ،القاىرة ،الكفاء المنصكرة
 عشر جزءان. 

: تحقيؽ د. الشريؼ نايؼ بيان خطأ من أخطاء على الشافعي والبيهقي -3
جزءان  أجزاءهكعدد  ،ىػػ1333، 1طبيركت،  ،الدعيس، مؤسسة الرسالة

 كاحدان.
، 1طبيركت،  ،الجديدة فاؽاآلتحقيؽ: أحمد عصاـ الكاتب، دار  :االعتقاد -4

 جزاءه جزءان كاحدان.أكعدد  ،ىػػ1331
                                                           

 .17/156ينظر: سير أعالـ النبالء: ( (1
 . 3/8 :ينظر: طبقات الشافعية الكبرل( (3
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حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو: الدكتكر عبد العمي  :اإليمانشعب  -5
: مختار أحمد الندكم، أحاديثوشرؼ عمي تحقيقو كتخريج أعبدالحميد حامد، 
اليند، مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع  ،السمفية بمكمبامصاحب الدار 

عشر )ثالثة عشر،  أربعة أجزاءهـ، كعدد 3332-ىػػػ1332، 1طبالرياض، 
 . كمجمد لمفيارس(

القاىرة،  ،تحقيؽ: السيد أحمد صقر، مكتب دار التراث :مناقب الشافعيـ 7
 كعدد أجزاءه جزأيف. ،ـ1863-ىػػ1283، 1ط

 العلمية. رابعا: مكانتو
كاف إماما مصنفان كثير التصنيؼ، قكم التحقيؽ، جيد التأليؼ، ظاىر 
اإلنصاؼ، بعيدان مف االعتساؼ، كاف جامعان بيف عممي الحديث كالفقو، ككاف مف كبار 
أصحاب الحاكـ أبي عبد اهلل الحافظ، كعميو تخرج في الحديث، عني بكتب الحديث 

في الفقو، كاشتغؿ باألصكؿ، كرحؿ إلى  كحفظو مف صباه إلى أف نشأ كتفقو كبرع
 .(1)العراؽ كالحجاز

كاف يقكؿ عف نفسو: )إني منذ نشأت كابتدأت في طمب العمـ اكتب أخبار سيدنا 
كعمى آلو أجمعيف، اجمع آثار الصحابة الذيف كانكا أعالـ الديف،  المصطفى 

تمييز صحيحيا كاسمعيا ممف حمميا، كأتعرؼ أحكاؿ ركايتيا مف حفاظيا، كاجتيد في 
مف سقيميا، كمرفكعيا مف مكقكفيا، كمكصكليا مف مرسميا، ثـ انظر في كتب ىؤالء 
األئمة الذيف قامكا بعمـ الشريعة كبنى كؿ كاحد منيـ مذىبو عمى مبمغ عممو مف الكتاب 
كالسنة، فأرل كؿ كاحد منيـ رضي اهلل عنيـ جميعيـ قصد الحؽ فيما تكمؼ كاجتيد في 

في حديث صحيح عنو لمف اجتيد فأصاب أجريف  قد كعد رسكؿ اهلل أداء ما كمؼ، ك 
نما يككف عمى ما تكمؼ  كلمف اجتيد فأخطأ أجران كاحدان، كال يككف األجر عمى الخطأ كا 

                                                           

 .222-1/223طبقات الفقياء الشافعية:  ( ينظر:(1
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مف االجتياد، كيرفع عنو إثـ الخطأ بأنو إنما كمؼ االجتياد في الحكـ عمى الظاىر دكف 
الباطف كال يعمـ الغيب إال اهلل 

(1) . 
 خامساً: وفاتو 

ف كفاة اإلماـ البييقي رحمو اهلل بنيسابكر في أرخيف في ؤ عمـ خالفا بيف المال أ
كبر ربعمائة، كحمؿ إلى خسركجرد كىي أسنة ثماف كخمسيف كأ األكلىالعاشر مف جماد 

 .(3)فدفف ىناؾ ،بالد بييؽ
  

                                                           

 . 1/338: كاآلثارمعرفة السنف ( (1
 .3/13ينظر: طبقات الشافعية الكبرل: لمسبكي: ( (3
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  : املبحث الثاىٌ
 اجلياشة ووضعها يف القرب تسجًحاته يف التكفني ومحل

 املطلب األول: 
 تكفني السجل

 اختمؼ الفقياء في عدد األثكاب التي يكفف فييا الرجؿ عمى أقكاؿ: 
الرجؿ التي ُيكفف بيا   األثكابيرل أصحاب ىذا القكؿ إف عدد القول األول: 

كما في  ثالثة أثكاب ليس فييا قميص كال عمامة كىك ما رجحو اإلماـ البييقي رحمو اهلل
ليو ذىب (1)قكلو: )كيكفف الرجؿ في ثالثة أثكاب ليس فييا قميص كال عمامة( ، كا 

 .(5)، كالزيدية(4)، كالظاىرية(3)، كالحنابمة(2)، كالشافعية(3)المالكية
 واستدلوا بما يأتي: 

كفف في ثالثة أثكاب بيض  : "أف رسكؿ اهلل ما صّح عف عائشة  .1
 .(6)عمامة"سحكلية، ليس فييا قميص كال 

 وجو الداللة: 
 كىك  ،(7)دّؿ الحديث عمى أف اهلل عز كجؿ لـ يكف ليختار لنبيو إال األفضؿ 

  كىذا يعني أف المسمـ يكفف ثالثة أثكاب اقتداءن برسكؿ اهلل  أثكابكفف في ثالث . 
                                                           

 .3/183الخالفيات لمبييقي:  (1)
، ركضة المستبيف في شرح كتاب 1/363، الكافي في فقو أىؿ المدينة: 1/334ينظر: بداية المجتيد: ( 3)

 .1/235التمقيف: 
 .2/33الحاكم الكبير: ك ، 7/123المزني:  مختصر ،1/235 بدائع الصنائع:ينظر: ( 2)
سحاؽ ابف راىكيو: 3/351ينظر: شرح الزركشي: ( 3) ، الكافي في فقو 2/1272، مسائؿ اإلماـ أحمد كا 

 .1/253 :اإلماـ أحمد
 .2/228ينظر: المحمى: ( 4)
 .1/313ينظر: السيؿ الجرار: ( 5)
 عمامة.الكفف بال  باب: ،(1362) برقـ 3/66صحيح البخارم: ( 6)
 .1/383بستاف األحبار مختصر نيؿ األكطار:  ينظر: (7)
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في ثالثة أثكاب بيض  قالت: "كفف رسكؿ اهلل  ما صّح عف عائشة  .3
فييا قميص كال عمامة، أما الحمة، فإنما نسبو عمى الناس سحكلية، مف كرسؼ، ليس 

 .(1)اشتريف لو ليكفف فييا، فتركت الحمة، ككفف في ثالثة أثكاب بيض سحكلية" فييا، أنيا
 وجو الداللة: 

نَّما كفف في  دّؿ الحديث عمى أف النبي  لـ يكفف في قميص كال عمامة كا 
 ثالث أثكاب فقط.

فقمت  ،زكج النبي  "سألت عائشة،: نو قاؿأ ، ةصّح عف أبي سمم ما ػ2
 .(3)فقالت: في ثالثة أثكاب سحكلية" ؟في كـ كفف رسكؿ اهلل  ليا:

 : وجو الداللة
كفف بثالثة أثكاب مما يدؿ عمى أفَّ  دّؿ الحديث الشريؼ عمى أفَّ النبي 
 . الميت يكفف بثالثة أثكاب اقتداء برسكؿ اهلل 

كىك ما  ىذا القكؿ أنو يكفف في إزار كقميص كرداء،يرل أصحاب  القول الثاني:
 .(3)مامية، كاإل(2)ذىب إليو أبك حنيفة

 واستدلوا بما يأتي:
في ثالثة أثكاب في  "كاف كفف رسكؿ اهلل  قاؿ: ما ركم عف ابف عباس  .1

 .(4)قميصو الذم مات فيو كجبة لو نجرانية"
  

                                                           

 في كفف الميت. باب: ،(831) برقـ 3/538صحيح مسمـ: ( 1)
 في كفف الميت. باب: ،(831)برقـ  3/543 صحيح البخارم:( 3)
 .1/235، بدائع الصنائع: 1/333، تحفة الفقياء: 3/53( ينظر: المبسكط لمسرخسي: 2)
 .1/42لمشرائع:  ( ينظر: الجامع3)
ماقالكا في كـ يكفف الميت، مسند أحمد مخرجان:  باب: ،(11335) برقـ ،3/353( مصنؼ ابف أبي شيبة: 4)

، البدر مسند عبداهلل بف العباس بف عبد المطمب، عف النبي  باب: ،(1833) برقـ ،2/313مخرجان: 
 حديث ضعيؼ. :، كقاؿ محققو4/312المنير: 
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 وجو الداللة: 
  . كجبتو بقميصودّؿ الحديث عمى جكاز تكفيف الرجؿ 

ألف ركايتيا في  أكلى؛ عمى ذلؾ، بأف األخذ بركاية عائشة واعترض: 
  .(1)الصحيح

ألنَّو حضر تكفيف  أكلى؛ عمى ذلؾ بأف األخذ بركاية ابف عباس : وأجيب
ما حضرت ذلؾ عمى أف معنى قكليا ليس فيو قميص  كعائشة  كدفنو، رسكؿ اهلل 

 .(3)أم لـ يتخذ قميصان جديدان 
إف لباسو بعد مكتو معتبر بمباسو في حياتو إاّل أف في حياتو كاف : قالوا .3

كذلؾ غير محتاج إليو بعد مكتو ، حتى إذا مشى لـ تنكشؼ عكرتو ،يمبس السراكيؿ
كلكف في حاؿ حياتو اإلزار تحت القميص لتيسير المشي  ،فاإلزار قائـ مقاـ السراكيؿ

ألنو ال يحتاج إلى  ؛عميو كبعد المكت األزرار فكؽ القميص مف المنكب إلى القدـ
 .(2)المشي

 الترجيح: 
بعد عرض أراء الفقياء كأدلتيـ، يبدك لي أف الراجح ىك ما ذىب إليو أصحاب 

فييا قميص كال عمامة كذلؾ لقكة  القكؿ األكؿ كىك يكفف الرجؿ بثالثة أثكاب ليس
 أدلتيـ، كاهلل تعالى أعمـ بالصكاب.

  

                                                           

 .1/235( ينظر: بدائع الصنائع: 1)
 .1/235بدائع الصنائع:  ينظر: (3)
 .3/53لمسرخسي:  ،( ينظر: المبسكط2)
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 الثاىٌ:  املطلب
 كًفًة محل اجلياشة

  : اختمؼ الفقياء في كيفية حمؿ الجنازة عمى أقكاؿ
كىك ما ، حمؿ الجنازة بيف العمكديف سنةيرل أصحاب ىذا القكؿ  القول األول:
كىك  )كحمؿ الجنازة بيف العمكديف سنة،: رحمو اهلل كما في قكلو رجحو اإلماـ البييقي

كيحمميا ، كيقؼ خامس بيف العمكديف في المقدـ، أف يحمميا أربعة مف جكانبيا األربعة
 . (4)كالزيدية، (3)، كالحنابمة(2)، كالشافعية(3)ليو ذىب المالكيةا  ، ك (1)عمى كتفو(

 واستدلوا بما يأتي: 
 .(5)"أنو حمؿ في جنازة سعد بف معاذ بيف العمكديف": ما ركم عف النبي  .1

 . دّؿ الحديث عمى أفَّ الحمؿ بيف العمكديف سنة النبي وجو الداللة: 
"رأيت أبا ىريرة يحمؿ بيف  ما ركم عف عبد اهلل بف ثابت، عف أبيو، قاؿ: .3

 .(6)عمكدم سرير سعد بف أبي كقاص"
                                                           

 .3/314الخالفيات لمبييقي:  (1)
 .2/35، التاج كاإلكميؿ: 1/1151ينظر: شرح التمقيف: ( 3)
، نياية المحتاج إلى 2/28، الحاكم الكبير، 7/121، مختصر المزني: 1/236لمشافعي:  ،األـ ينظر:( 2)

، شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي 3/354شرح المنياج: 
، عثماف بف عبد 3/312ـ، شرح مشكؿ الكسيط: 1873-ق1333 بيركت، دار الفكر، ىػ(، 1333:ت)

المحقؽ، د. عبد المنعـ خميفة أحمد ىػ(، 532تقي الديف المعركؼ بابف الصالح )تالرحمف، أبك عمرك، 
 ـ.3311–ق1323، 1دار كنكز أشبيميا لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية، ط ،بالؿ

، المنكر في راجح 1/257، الكافي في فقو اإلماـ أحمد: 133( ينظر: اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد: 3)
 . 185 المحرر:

 .1/436ينظر: بستاف األحبار مختصر نيؿ األكطار: ( 4)
 إسناده، كقاؿ 3/376نصب الراية:  حمؿ الجنازة، باب: ،(6363) ، برقـ4/353معرفة السنف كاآلثار: ( 5)

 ضعيؼ.
مف حمؿ الجنازة فكضع السرير عمى كاىمو بيف  باب: ،(5727) ، برقـ3/21السنف الكبرل لمبييقي: ( 6)

 ، كقاؿ صحيح.3/377نصب الراية:  المقدميف، العمكديف
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"إذا تبع أحدكـ الجنازة فميأخذ : قاؿ ما ركل عف عبد اهلل بف مسعكد  .2
 . (1)"ك يذر فإنو مف السنةثـ ليتطكع بعد أ، السرير األربعةبجكانب 

أف الجنازة تحمؿ عمى  دؿ األثر عف عبد اهلل بف مسعكد : وجو الداللة
 السرير.

في جنازة رافع قائمان  نو رأل ابف عمر أ": ػ ما ركل عف يكسؼ بف ماىؾ3
  .(3)"بيف قائمتي السرير

دّؿ األثر عمى أفَّ الحمؿ عمى السرير ىك المعمكؿ بو في زمف : وجو الداللة
 .الصحابة 
ُيحمؿ بيف  ػ ما ركم عف عيسى بف طمحة قاؿ: "رأيت عثماف بف عفاف 4

 .(2)"عمكدم سرير أمو فمـ يفارقو حتى كضعو
 دؿ الحديث عمى أفَّ مف السنة حمؿ الميت بيف العمكديف.وجو الداللة: 

أفَّ عمؿ الناس اشتير بيذه الصفة كىك أيسر عمى الحامميف واعترض: 
كليذا كره  المتداكليف بينيـ كأبعد عف تشبيو حمؿ الجنازة بحمؿ األثقاؿ، كقد أمرنا بذلؾ؛

 .(3)حمميا عمى الظير أك عمى الدابة
 .(4)قد فعمكه كفييـ أسكة حسنة الصحيح األكؿ: ألف الصحابة  وأجيب:

                                                           

كقاؿ  ،4/332 البدر المنير: إجماع حمؿ الجنازة، باب: ،(5723)برقـ  ،3/23 السنف الكبرل لمبييقي:  (1)
 .مختمؼ في إسناده

الجكىر  مف حمؿ الجنازة فدار عمى جكانبيا األربعة، باب: ،(526)برقـ  ،3/21 ( السنف الكبرل لمبييقي:3)
 .كقاؿ سنده مجيكؿ ،3/33 النقي:

مف حمؿ الجنازة فكضع السرير عمى كاىمو بيف  باب: ،(5725) ، برقـ3/23السنف الكبرل لمبييقي: ( 2)
 ، كقاؿ ضعيؼ.3/377نصب الراية:  العمكديف،

 .3/45لمسرخسي:  ،ينظر: المبسكط( 3)
 .3/246ينظر: المغني البف قدامة: ( 4)
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"رأيت أبف الزبير يحمؿ : قاؿ، عف أبيو، شرحبيؿ بف أبي عكف ػ ما ركل عف5
 . (1)"بيف عمكدم سرير الميسكر بف مخرمة

دؿ األثر عمى أف الحمؿ بيف العمكديف كاف معمكال بو في زمف : وجو الداللة
 . كالصحابة كالتابعيف النبي 

يرل أصحاب ىذا القكؿ أف حمؿ الجنازة بيف العمكديف ليس بسنة  القول الثاني:
 .(2)، كاألمامية(3)ليو أبك حنيفةإبؿ السنة حمميا مف جكانبيا األربعة كىك ما ذىب 

 واستدلوا فيما يأتي:
، أنو قاؿ: "مف السنة أف تحمؿ الجنازة مف ما ركل عف ابف مسعكد  .1

 . (3)جكانبيا األربع، كما حممت بعد فيك نافمة"
 دّؿ األثر عمى حمؿ الميت مف الجكانب األربع. وجو الداللة:

زدم، قاؿ: "رأيت ابف عمر في جنازة فحممكا بجكانب ما ركل عف عمي األ .3
 . (4)السرير األربع، فبدأ بالميامف، ثـ تنحى عنيا فكاف منيا بمزجر كمب"

حمؿ الجنازة مف  دّؿ األثر عمى أف المعركؼ في الصحابة  وجو الداللة:
 . جكانبيا األربع ىك السنة

                                                           

كقاؿ إسناده  ،3/377 باب: حمؿ الجنازة ، نصب الراية: ،(6366)برقـ  ،1/354 ( معرفة السنف كاآلثار:1)
 .مجيكؿ

 .2/331، البناية في شرح اليداية: 1/238، بدائع الصنائع: 3/45ي: سلمسرخ ،ينظر: المبسكط (3)
 .1/43ينظر: الجامع لمشرائع: ( 2)
براىيـ إأبي يكسؼ يعقكب بف ، كفنوفي غسؿ الميت ك  باب: ،(333) ، برقـ1/71ألبي يكسؼ:  ،اآلثار( 3)

 بيركت،، دار الكتب العمميةأبك الكفا  المحقؽ: ق(،173تبف حبيب بف سعد بف حبتو األنصارم )
 ، كقاؿ صحيح.3/375نصب الراية: 

نصب  بأم جكانب السرير يبدأ في الحمؿ، باب: ،(11366) ، برقـ3/371( مصنؼ ابف أبي شيبة: 4)
 سند صحيح. :، كقاؿ3/375الراية: 
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كقالكا كألفَّ عمؿ الناس اشتير بيذه الصفة كىك أمف مف سقكط الجنازة  .2
، كقد أمرنا اإلثقاؿكأيسر عمى الحامميف المتداكليف لو، كأبعد مف حمؿ الجنازة بحمؿ 

 .(1)بذلؾ. كليذا يكره حمميا عمى الظير أك عمى الدابة
 .(3)يحمؿ الجنازة كيؼ شاء كىك قكؿ الظاىرية أفيجكز لمحامؿ القول الثالث: 

فال  كاستدلكا بدليؿ عقمي فقالكا: إذا ليس في حمميا نص ثابت عف رسكؿ اهلل 
 .(2)اختيار في ذلؾ، ككيفما يحمميا الحامؿ أجزاه

 الترجيح:
بعد عرض آراء الفقياء كأدلتيـ، يبدك لي أف الراجح ىك ما ذىب إليو أصحاب 

 القكؿ األكؿ كىك حمؿ الجنازة بيف العمكديف سنة ؛كذلؾ لقكة أدلتيـ، كاهلل تعالى أعمـ.
  

                                                           

 .1/238ينظر: بدائع الصنائع: ( 1)
 .2/287ينظر: المحمى باآلثار: ( 3)
 .صدر نفسوينظر: الم( 2)
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 الثالث:  طلبامل
 املشٌ للجياشة

 اختمؼ الفقياء في المشي أماـ الجنازة أـ خمفيا إلى أقكاؿ:
المشي أماـ الجنازة أفضؿ كىك ما يرل أصحاب ىذا القكؿ أف  القول األول:

ليو ا  ، ك (1))كالمشي أماـ الجنازة أفضؿ(: كما في قكلورجحو اإلماـ البييقي رحمو اهلل 
 . (4)كالزيدية، (3)كالحنابمة، (2)كالشافعية، (3)ذىب المالكية

 واستدلوا بما يأتي:
كأبا بكر، كعمر يمشكف  ،ما ركم عف سالـ عف أبيو قاؿ: "رأيت النبي  ـ1

 .(5)أماـ الجنازة"
دّؿ الحديث عمى أف مف السنة المشي أماـ الجنازة كأنو فعؿ النبي  وجو الداللة:

  كفعؿ أبك بكر .  
                                                           

 .3/333الخالفيات لمبييقي:  (1)
، عمي 3/547، التبصرة: 3/321البياف كالتحصيؿ:  ،1/335: بداية المجتيد ،1/342ينظر: المدكنة: ( 3)

تحقيؽ: الدكتكر. أحمد عبد الكريـ نجيب، ىػ(، 367خمي )تمبالبف محمد الربعي، أبك الحسف، المعركؼ 
ـ، اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخالؼ: 3311-ق1323، 1كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، قطر، ط

المحقؽ:  ىػ(،333ت، القاضي أبك محمد عبد الكىاب بف عمى بف نصر البغدادم المالكي )1/253
 ـ.1888-ىػ1333 ،1ط، دار ابف حـز ،الحبيب بف طاىر

 .7/123ينظر: مختصر المزني:  (2)
، 1/331، المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد: 133ينظر: اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد: ص( 3)

 ىػ(،543تمجد الديف ) أبك البركات، ابف تيمية الحراني، عبد السالـ بف عبداهلل بف الخضر بف محمد،
 ـ.1873-ىػ1333 ،3ط الرياض،، مكتبو المعارؼ

 .1/437ينظر: نيؿ األكطار: ( 4)
التحقيؽ في مسائؿ  ما جاء في المشي أماـ الجنازة، باب: ،(1337) ، برقـ2/233سنف الترمذم: ( 5)

، كقاؿ محققو صحيح، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم 34/11الخالؼ: 
 .ىػ1314 بيركت،، دار الكتب العممية ،محمد السعدنيمسعد عبد الحميد  المحقؽ: ىػ(،486ت)
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كأبك بكر كعمر كعثماف  ػ ما ركم عف أنس بف مالؾ: "كاف رسكؿ اهلل 3
 .(1)يمشكف أماـ الجنازة"

 ألف النبي  المشي أماـ الجنازة أفضؿ؛دؿ الحديث عمى أف وجو الداللة: 
كأف الناس شفعاء  مشى أماميما كأبك بكر كعمر كعثماف كغيرىـ مف أصحاب النبي 

 .(3)الميت كالشفيع يتقدـ في العادة عمى مف يشفع لو
 "كاف عبد اهلل بف عمر : قاؿ ػ ما صّح عف سالـ بف عبد اهلل بف عمر 2

  . (2)"يمشى بيف يدم الجنازة
كاف يمشى بيف يدم  دّؿ األثر عمى أفَّ عبد اهلل بف عمر : وجو الداللة

 ألنيا تحمؿ بيف عمكديف ممف حمؿ سار بينيما. ؛الجنازة
كيقكؿ قد ، "كاف ابف عمر يمشي أماـ الجنازة قاؿ: ػ ما ركل عف سالـ 3

 . (3)"كأبك بكر كعمر كعثماف أماميا مشى  رسكؿ اهلل 

دؿ األثر عمى جكاز المشي أماـ الجنازة ألنو فعؿ أبي بكر كعثماف : وجو الداللة
 . كىـ ال يفعمكف ما لـ يفعمو أك يأذف بو النبي  كابف عمر 

                                                           

جامع األصكؿ:  جاء في المشي أماـ الجنازة، ما باب: ،(1372) ، برقـ1/364( سنف ابف ماجة: 1)
 حديث حسف. :، كقاؿ محققو1/121

شمس الديف محمد  3/62شرح البخارم لمسفيرم المجالس الكعظية في شرح أحاديث خير البرية:  :ينظر( 3)
أحمد فتحي  حققو كخرج أحاديثو: دار الكتب العممية، ىػ(،835تف عمر بف أحمد السفيرم الشافعي )ب

 ـ.3333-ق1334 ،1ط ػمبناف، ،بيركت ،عبد الرحمف
التعميقات  المفاضمة بيف المشي أماـ الجنازة أك خمفيا، باب: ،38/33 ( الجامع الصحيح لمسنف كالمسانيد:2)

 .كقاؿ محققو إسناده صحيح ،4/53 الحساف عمى صحيح ابف حباف:
 :ؿكقا ،3/377 نصب الراية: المشي أماـ الجنازة، باب: ،(6376)برقـ  ،4/358 معرفة السنف كاآلثار: (3)

 .إسناده مجيكؿ :ؿكقا
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يرل أصحاب ىذا القكؿ المشي خمؼ الجنازة أفضؿ كىك ما ذىب القول الثاني: 
 .(2)كالظاىرية، (3)، كاألمامية(1)ليو الحنفيةإ

 واستدلوا بما يأتي:
عف المشي  قاؿ: سألنا رسكؿ اهلل  ركم عف عبد اهلل بف مسعكد  ما .1

ف كاف شنران فال يبعد إال  خمؼ الجنازة؟ قاؿ: )ما دكف الخبب، فإف كاف خينران عجمتمكه، كا 
 .(3)أىؿ النار الجنازة متبكعة كال تتبع كليس منيما مف تقدميما(

 وجو الداللة:
كأف ىذا مف قكلو  الحديث عمى أف المشي خمؼ الجنازة ىك سنة النبي  دؿّ 

 . فيقدـ عمى فعمو
إفَّ حديث ابف مسعكد يركيو أبك ماجد، كىك مجيكؿ، قيؿ ليحيى: مف  واعترض:

أبك ماجد ىذا؟ قاؿ: طائر طار، قاؿ الترمذم: سمعت محمد بف إسماعيؿ يضعؼ ىذا 
 .(4)الحديث

 ما ركل عف ابف عبد الرحمف بف أبزل، عف أبيو، "أفَّ أبا بكر، كعمر  .3
إنيما يمشياف  يمشي خمفيما، فقيؿ: لعمي  كانا يمشياف أماـ الجنازة، ككاف عمي 

إنيما يعمماف أف المشي خمفيما أفضؿ مف المشي أماميما كفضؿ صالة : أماميما فقاؿ
 .(5)ف يسيالف لمناس"الرجؿ في جماعة عمى صالتو فذا كلكنيما سيال

                                                           

 .1/238، بدائع الصنائع: 3/45لمسرخسي:  ،، المبسكط1/81ينظر: اليداية في شرح بداية المبتدئ: ( 1)
 .1/43لمشرائع:  الجامعينظر: ( 3)
 .2/282ينظر: المحمى باآلثار: ( 2)
جاء في المشي خمؼ الجنازة، كقاؿ األلباني: ضعيؼ،  ما باب: ،(1311)، برقـ 2/232سنف الترمذم: ( 3)

 كقاؿ حديث كاه. 4/321البدر المنير: 
 .3/243ينظر: المغني البف قدامة: ( 4)
، كقاؿ محققو 3/381المشي خمفيا، نصب الراية:  باب: ،(5757) ، برقـ3/27( السنف الكبرل لمبييقي: 5)

 .محققو ضعيؼ
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دّؿ األثر عمى أف المشي خمفيما أفضؿ كلكنيما أرادا أف ييسرا وجو الداللة: 
األمر عمى الناس معناه أف الناس يتحرزكف عف المشي أماميا فمك اختار المشي خمفيا 

نو حديث غير أ . كاعترض: عمى حديث عمي (1)لضاؽ الطريؽ عمى مف يتبعيا
 : كقد قيؿ إف بحرا قيؿ لو مف حدثؾ فقاؿ بحر بف جابر ككاف ضعيفا،ألنَّو ركاية  ثابت،

 .(3)طائر مر بنا
نو ينظر إلييا كيتفكر في حاؿ نفسو فيتعظ إف المشي خمفيا أكعظ فألك  ػ قالكا:2

التعاكف في حمميا فاذا كانكا خمفيا تمكنكا مف التعاكف عند الحاجة  إلىبو كربما يحتاج 
يتقدـ مف يشفع لو لمتحرز عند تعجيؿ مف تطمب منو الشفاعة  إنماكالشفيع  أفضؿفذلؾ 

 .(2)بعقكبة مف يشفع لو حتى يمنعو مف ذلؾ إذا أعجؿ بو كذلؾ ال يتحقؽ ىينا
 الترجيح: 

عرض آراء الفقياء كأدلتيـ، يبدك لي أف الراجح ىك ما ذىب إليو أصحاب  بعد
أعمـ  القكؿ الثاني كىك المشي خمؼ الجنازة أفضؿ كذلؾ لقكة أدلتيـ. كاهلل تعالى

 بالصكاب.
  

                                                           

 .3/46( ينظر: المبسكط لسرخسي: 1)
 .2/32( ينظر: الحاكم الكبير: 3)
 .نفسوالمصدر  (2)
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  السابع: طلبامل
 إدخال املًت قربه ةكًفً

 : اختمؼ الفقياء في كيفية إدخاؿ الميت قبره عمى أقكاؿ
كىك ما رجحو ، سؿ الميت مف ِقِبؿ رأسويرل أصحاب ىذا القكؿ القول األول: 

 .(1))كيسؿ الميت مف قبؿ رأسو(: كما في قكلواإلماـ البييقي رحمو اهلل 
ليو ذىب الشافعية  . (4)كالزيدية، (3)مامية، كاإل(2)، كالحنابمة(3)كا 
 واستدلوا بما يأتي:

 .(5)مف قبؿ رأسو" قاؿ: "سؿ رسكؿ اهلل  ما ركل عف ابف عباس  .1
دّؿ الحديث عمى أف المشركع سؿ الميت مف مؤخر القبر، بأف  وجو الداللة:

 .(6)يكضع رأس الميت في ناحية مؤخر القبر، كىك محؿ الرجؿ
: "سؿ مف قبؿ ما ركل عف أبي الزناد، كربيعة، كأبي النظر أف رسكؿ اهلل  .3

 .(7)رأسو، كأبك بكر، كعمر"

                                                           

 .3/343الخالفيات لمبييقي:  (1)
 .4/383، المجمكع: 2/51، الحاكم الكبير: 7/122ينظر مختصر المزني: ( 3)
، زيف الديف المنجي بف 1/534، الممتع في شرح المقنع: 1/261ينظر: الكافي في فقو اإلماـ أحمد: ( 2)

عبد الممؾ بف عبد اهلل بف  كتحقيؽ: ةدراس (،ىػ584تعثماف بف أسعد ابف المنجي التنكخي الحنبمي )
 .3/263المغني البف قدامة:  ـ،3332-ىػ1333 ،2ط، مكة المكرمة،، مكتبة األسدمدىيش، 

 .1/44ينظر: الجامع لمشرائع: ( 3)
 .331ينظر: السيؿ الجرار: ( 4)
البدر  باب السنة في سؿ الميت مف قبؿ رجؿ القبر، ،(1134) ، برقـ3/36السنف الصغير لمبييقي: ( 5)

 ، كقاؿ غريب.4/232المنير: 
 .3/333ينظر: البدر التماـ شرح بمكغ المراـ: ( 6)
نصب  مف قاؿ يسؿ الميت مف قبؿ رجؿ القبر، باب: ،(6344) ، برقـ3/83السنف الكبرل لمبييقي: ( 7)

 حديث مرسؿ. :كقاؿ 3/387الراية: 
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 دّؿ الحديث عمى أف الميت يسؿ مف قبؿ رأسو كأف الصحابة  وجو الداللة:
 . كانكا يفعمكنو
ما ركل عف أبي إسحاؽ، قاؿ: "أكصى الحارث أفَّ يصّمي عميو عبداهلل بف  .2

 .(1)يزيد فصّمى عميو ثـ أدخؿ القبر مف قبؿ رجؿ القبر كقاؿ: ىذا مف السنة"
الميت مف قبؿ رجؿ القبر كىذا يدؿ عمى أف دّؿ األثر عمى إدخاؿ  وجو الداللة:

 المستحب أف يؤخذ مف قبؿ رجؿ القبر.
ان كىك  القول الثاني: يرل أصحاب ىذا القكؿ  ينزلكنو إلى قبره دفعة كاحدة عرضن
 .(2)، كالمالكية(3)ما ذىب إليو الحنفية

 واستدلوا بما يأتي:
 .(3)أدخؿ القبر مف قبؿ القبمة" "إف النبي : ما ركم عف إبراىيـ قاؿ .1

دّؿ الحديث عمى ِإدخاؿ الميت القبر مف قبؿ القبمة، كقالكا إف صح ىذا اتضح 
فَّ صح ما رككا فقيؿ إنما كاف ذلؾ ألجؿ الضركرة ألف النبي  مات في  المذىب؛ كا 

ككانت السنة في دفف األنبياء صمكات اهلل ، مف قبؿ الحائط أبيياكعف  حجر عائشة 
عمييـ أجمعيف في المكضع الذم فيضكا فيو فمـ يتمكنكا مف كضع السرير مف قبؿ القبمة 

 .(4)ألجؿ الحائط فميذا سؿ إلى قبره

                                                           

البدر  السنة في سؿ الميت مف قبؿ رجؿ القبر، باب: ،(1133) ، برقـ3/35السنف الصغير لمبييقي: ( 1)
 سناده صحيح.إ :، كقاؿ4/235المنير: 

 .1/331، كاألصؿ: 3/51سكط لمسرخي: ، المب1/213ينظر: بدائع الصنائع: ( 3)
 .1/372، الكافي في فقو أىؿ المدينة: 352ينظر: فقو العبادات في الفقو المالكي: ( 2)
البدر  مف حيث يدخؿ الميت القبر، باب: ،(5361) ، برقـ2/388مصنؼ عبدالرزاؽ الصنعاني: ( 3)

 سناده ضعيؼ.إ :، كقاؿ4/232المنير: 
 .3/51لمسرخسي: ينظر: المبسكط ( 4)
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بان كأخذ مف قبؿ  ما ركل بريدة قاؿ: "لحد لرسكؿ  .3 كنصب عميو المبف نصن
 .(1)القبمة"

دخؿ قبران ليالن فأسرج لو  : "أف النبي ما ركل عطاء عف ابف عباس  .2
اج فأخذه مف قبؿ القبمة، كقاؿ رحمؾ اهلل إف كنت آلكاىا تالء لمقرآف ككّبر عميو سر 

 .(3)أربعان"
دّؿ الحديث الشريؼ عمى أف السنة في أخذ الميت تككف مف جية  وجو الداللة:

 القبمة.
بأف الحديث ضعيؼ ألنو مف ركاية المنياؿ عف الحجاج كىما  واعترض:

 .(2)ضعيفاف
بأف سبب االختالؼ فييما يحط الحديث عف درجة الصحيح إلى  وأجيب:

 .(3)الحسف
قاؿ يدخؿ الميت قبره مف قبؿ القبمة ألف  عف ابف عباس كابف عمر  .3

 جانب القبمة معظـ أال ترل أف المختار لمجمكس في حاؿ الحياة استقباؿ القبمة، كقاؿ 
 .(4)خير المجالس ما استقبمت بو القبمة، فكذلؾ بعد الكفاة يختار إدخالو مف قبؿ القبمة

  

                                                           

 ، كقاؿ فيو يحيى فيو مقاؿ.2/33مجمع الزكائد، ( 1)
 حسف. :كقاؿ جاء في الدفف بالميؿ، ما باب: ،(1346برقـ )، 2/252سنف الترمذم: ( 3)
 .3/233نصب الراية:  ينظر: (2)
المعركؼ باب اليماـ  ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي3/127ينظر: فتح القدير: ( 3)

 . .تب ،ق(، دار الفكر751)ت
 .3/51ينظر: المبسكط لمسرخسي: ( 4)
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يرل أصحاب ىذا القكؿ أنو يدخؿ الميت كيفما أمكف أما مف القول الثالث: 
القبمة، أك مف دبر القبمة، أك مف قبؿ رأسو أك مف قبؿ رجميو لعدـ كركد نص يرجح 

حمد بف الحنفية أنيما أدخال الميت مف قبؿ صيغة معينة: يقكؿ صح عف عمي كم
القبمة، كصح عف عبداهلل بف يزيد أنو أدخؿ الحارث مف قبؿ رجمي القبر كىك ما ذىب 

 . (1)إليو الظاىرية
 الترجيح:

بعد عرض آراء الفقياء كأدلتيـ، يبدك لي أف الراجح ىك ما ذىب إليو أصحاب 
 كىك أف يدخؿ الميت قبره كيفما أمكف، كذلؾ لقكة أدلتيـ. كاهلل تعالى أعمـ، القكؿ الثالث

  

                                                           

 .2/338ينظر: المحمى: ( 1)
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 اخلامتة
 الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات كالصالة كالسالـ عمى رسكلو محمد 

 بعد: أما... أجمعيفكعمى الو كصحبو 
كفقني إلتماـ ىذا البحث الذم استفدت منو كثيرا كأسأؿ اهلل تعالى  أففالحمد هلل 

 : ف يككف نافعا لطمبو العمـ كنتج عف البحث نتائج أىما ما يأتيأ
المقارف  اإلسالميالفقو  أعالـالبييقي رحمو اهلل كاف احد  إفاثبت البحث . 1

 ةدلألكيذكر المذىب المخالؼ مع ذكر ا أدلتوكلذلؾ يذكر مذىبو ثـ يذكر 
نماكيقـك بالترجيح مما يدؿ عمى سعو عممو كغزارتو ليس بمذىبو فقط    كا 

 .األخرلبالمذاىب 
عالما فقييا كمحدثا كلذلؾ كاف  إماماالبييقي رحمو اهلل كاف  أفتبيف لي . 3

ؿ عمى سعو عممو في يستدؿ لمذىب الشافعية بالسنة النبكية المطيرة مما يد
 .الحديث الشريؼ

المذىب  أدلوف البييقي رحمو اهلل كاف يعترض عمى بعض أ اثبت البحث. 2
 .المخالؼ مف حيث صحتيا كىذا يدؿ عمى معرفتو بعمؿ الحديث كالرجاؿ

ف يكفف الرجؿ بثالث أتبيف لي رجحاف مذىب البييقي كمف كافقو بكجكب . 3
 .ليس فييا قميص كال عمامة كذلؾ لقكة أدلتيـ أثكاب

يككف بيف عمكديف لكركد ذلؾ في السنة  ف حمؿ الجنازةأالبحث  اثبت. 4
 .المطيرة

 .مع جكاز تقدميا أدلتيـلقكة  أفضؿف المشي خمؼ الجنازة أتبيف لي . 5
 كمف اهلل التكفيؽ
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 املصادز واملساجع
قدـ لو: المرتقى بتراجـ شيكخ البييقي: محمكد بف عبد الفتاح النحاؿ،  إتحاؼ .1

شراؼ كمراجعة  كضبط كتدقيؽ الفريؽ العممي الشيخ مصطفى العدكم، كا 
، 1دار الميماف لمنشر كالتكزيع، ط ة،بمشركع مكسكعة جامع السن

 ـ. 3337–ق1338
بف محمد بف ىبيرة الزحيمي الشيباني،  ةالعمماء: يحيى بف ىبير  أئمةاختالؼ  .3

دار  ،المحقؽ: السيد يكسؼ أحمد(، ىػ453أبك المظفر، عكف الديف )ت
 ـ.3333-ق1332، 1ط الكتب العممية لبناف، بيركت،

: خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الزركمي األعالـ .2
 ـ. 3333، 14(، دار العمـ لممالييف، طىػ1285الدمشقي )ت

في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ: مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ  اإلقناع .3
النجا أبك ، بف عيسى بف سالـ الحجاكم المقدسي، ثـ الصالحي شرح الديف

دار المعرفة  ،عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي المحقؽ، ق(857)ت
 لبناف. ، بيركت

: عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم، أبك األنساب .4
 ،المحقؽ: عبد الرحمف بف يحيى المعميا اليماني كغيرهق(، 453سعد )ت

 ـ. 1853–ق1273، 1ط، حيدر آباد، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية
 ،ق(863البحر الرائؽ: زيف بف إبراىيـ بف محمد بف محمد بف البكر كلد )ت .5

 بيركت.  ،دار المعرفة
 ،دار الكتاب العربي ،ق(476بدائع الصنائع: عالء الديف الكاساني )ت .6

 ـ.1873 ،3، طبيركت
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بداية المجتيد كنياية المقتصد: محمد بف أحمد بف محمد بف راشد القرطبي  .7
 بيركت. ،ق(، دار الفكر484د )تأبك الكلي

المعركؼ ، البدر التماـ شرح بمكغ المراـ: الحسيف بف محمد بف سعيد الالمي .8
المحقؽ عمي بف عبد اهلل الزيف ، 1ط، ق( دار ىجر1118بالمغربي )ت

 ـ. 3336 –ـ1883
الكاقعة في الشرح الكبير: ابف  كاآلثار األحاديثالبدر المنير في تخريج  .13

الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم 
المحقؽ مصطفى أبك الغيط كعبد اهلل بف سميماف كياسر بف ق(، 733)ت

–ق1334، 1السعكدية، ط ،الرياض ،دار اليجرة لمنشر كالتكزيع ،كماؿ
 ـ. 3333

ؿ بف عبد العزيز بف فيصؿ كطار: فيصمختصر نيؿ األ األحباربستاف  .11
شبيميا لمنشر إدار  ،ق(1265ابف حمد المبارؾ الحريممي النجدم )ت

 ـ.1887–ق1318، 1كالتكزيع، الرياض، ط
البياف في مذىب اإلماـ الشافعي: أبك الحسف يحيى بف أبي الخير بف سالـ  .13

دار  ،المحقؽ: قاسـ محمد النكرمق(، 447العمراني اليمني الشافعي )ت
 ـ.3333-ىػ1331، 1جدة، ط ،المنياج

تاريخ اإلسالـ: شمس الديف أبك محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز  .12
دار الغرب  ،المحقؽ: د. بشار عكاد معركؼق(، 637الذىبي )ت
 .ـ3332، 1اإلسالمي، ط

التحبير في المعجـ الكبير: عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي  .13
رئاسة ديكاف  ،منيرة ناجي سالـ المحقؽ:ق(، 453المركزم، أبك سعد )ت

 ـ.1864–ق1284، 1بغداد، ط ،كقاؼاأل
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تحقيؽ:  ،ق(733ت) األندلسيتحفة المحتاج: عمر بف عمي بف أحمد  .14
 ق.1335، 1، طمكة المكرمة ،دار حراء ،عبد اهلل بف سعاؼ الحياني

التمقيف في الفقو المالكي: أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي  .15
المحقؽ: أبي اكيس محمد بك خبزة الحشي ق(، 333البغدادم المالكي )ت

 ـ.3333–ق1334، 1دار الكتب العممية، ط ،التطكاني
الرسكؿ: مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف  أحاديثجامع األصكؿ في  .16

ثير محمد بف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األمحمد بف محمد بف 
 ،التتمة تحقيؽ بشير عيكف –التحقيؽ: عبد القادر االرنؤكط ق(، 535)ت

 .1مكتبة دار البياف، ط ،مطبعة المالح ،مكتبة الحمكاني
حاشية الركض المربع شرح زاد المستنقع: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ  .17

 ق.1286، 1(، طق1283العاصمي الحنبمي النجدم )ت
الحاكم الكبير: أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم  .18

المحقؽ: الشيخ عمي محمد ق(، 343البغدادم، الشيير بالماكردم، )ت
 ،دار الكتب العممية، بيركت ،الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد –معكض 
 ـ.1888 -ق1318، 1لبناف، ط

ق(، 347تأبي بكر البييقي )الخالفيات: شيخ السنة اإلماـ الحافظ  .33
محمكد  إشراؼتحقيؽ كدراسة فريؽ البحث العممي بشركة الركضة، تحت 

 .بف عبد الفتاح النحاؿ، الركضة لمنشر كالتكزيع
درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ: محمد بف نرامرزيف بف عمي الشيير بمال  .31

 ..تالكتب العربية، ب إحياءق(، دار 774خسرك )ت
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دة المفتيف: أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ ركضة الطالبيف كعم .33
 ،المكتب اإلسالمي، بيركت ،تحقؽ: زىير الشاكيشق(، 565النككم )ت

 ـ. 1881-ق1313 ،2ط عماف، ،دمشؽ
 سبؿ السالـ: محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف محمد الحسني، الكحالني .32

ق(، 1173ثـ الصنعاني، أبك إبراىيـ، عز الديف، المعركؼ باألمير )ت
 ..تدار الحديث، ب

صحيح الجامع الصغير: الحافظ جالؿ  أحاديثالسراج المنير في ترتيب  .33
رتبو كعمؽ عميو: ، األلبانيالعالمة محمد ناصر الديف  ،الديف السيكطي

 ،2ط تكزيع مؤسسة الرياف، ،دار الصديؽ ،عصاـ مكسى ىادم
 ـ.3338-ق1323

سنف الترمذم: محمد بف عيسى بف سكره بف مكسى بف الضحاؾ،  .34
ق(، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي 368الترمذم، أبك عيسى )ت

 .ـ1864-ق1284، 3مصر، ط ،الحمبي
السنف الكبرل: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخسركجردم  .35

محمد عبد القادر المحقؽ: ق(، 347الخراساني، أبك بكر البييقي )ت
 ـ.3332-ق1333، 2لبناف، ط ،دار الكتب العممية، بيركت ،عطا

النبالء: شمس الديف أبك عبداهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف  أعالـسير  .36
المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف بأشراؼ ق(، 637ايماز الذىبي )تق

 ـ.1874-ق1334، 2مؤسسة الرسالة، ط ،الشيخ االرنؤكط
: محمد بف عمي بف محمد بف األزىارالسيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ  .37

، ط1343عبداهلل الشككاني اليمني )ت  .1ق(، دار ابف حـز
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شرح التمقيف: أبك عبداهلل محمد بف عمي بف عمر التميمي المازرم المالكي  .38
دار الغرب ، المحقؽ: سماحة الشيخ محمد المختار السالميق(، 425)ت

 ـ.3337 ،1اإلسالمي، ط
شرح الزركشي: شمس الديف محمد بف عبداهلل الزركشي المصرم الحنبمي  .23

 ـ.1882-ق1312، 1ق(، دار العبيكاف، ط663)ت
شرح السنة: محي السنو، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف  .21

محمد زىير  ،تحقيؽ شعيب االرنؤكطق(، 415الغراء البغكم الشافعي )ت
 ـ.1872-ق1332، 3دمشؽ، بيركت، ط ،المكتب اإلسالمي ،الشاكيش

 ةالشرح الكبير عمى متف المقنع: عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدام .23
اشرؼ ق(، 573المقدسي الجماعيمي الحنبمي، أبك الفرج شمس الديف )ت

دار الكتاب العربي لمنشر  ،عمى طباعتو محمد رشيد رضا صاحب المنار
 كالتكزيع.

ؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي، صحيح البخارم: محمد بف إسماعي .22
دار طكؽ النجاة )مصكرة عف  ،المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر

 ق. 1333، 1السمطانية بإضافة ترقيـ محمد عبد الباقي(، ط
بف خزيمة بف المغيرة بف  إسحاؽصحيح ابف خزيمة: أبك بكر محمد بف  .23

د المحقؽ: د. محمق(، 211صالح بف بكر السممي النيسابكرم )ت
 بيركت. ،المكتب اإلسالمي ،عظميمصطفى األ

صحيح مسمـ: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم  .24
 ،التراث العربي إحياءدار  ،المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقيق(، 351)ت

 بيركت.
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طبقات الشافعية الكبرل: تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي  .25
د. عبد الفتاح محمد ك  ،المحقؽ: د. محمكد محمد الطناحيق(، 661)ت

 ق.1312، 3ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط ،الحمك
طبقات الفقياء الشافعية: عثماف بف عبد الرحمف، أبك عمرك، تقي الديف  .26

  .ق(، دار البشائر اإلسالمية532المعركؼ بابف الصالح )ت
، الكتب العمميةدار الزحيمي، : د. كىبة بف مصطفى كأدلتوالفقو اإلسالمي  .27

 ـ. 3332–ق1333، 3ط، لبناف، بيركت
الكافي في فقو اإلماـ أحمد: أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف  .28

التشيير بابف ، محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي
–ق1313، 1ط، دار الكتب العممية، ق(533قدامة المقدسي )ت

 ـ. 1883
الكافي في فقو أىؿ المدينة: أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف  .33

المحقؽ: محمد محمد ، ق(352عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )ت
المممكة ، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة ،احيد كلد ماديؾ المكريتاني

 ـ. 1873-ق1333، 3ط، العربية السعكدية
بف يكنس بف صالح الديف بف  : منصكراإلقناعكشاؼ القناع عف متف  .31

 دار الكتب العممية. ، ق(1341البيكتي الحنبمي )ت ادرسحسف بف 
مصطفى ابف عبد اهلل كاتب ، الكتب كالفنكف أساميكشؼ الظنكف عف  .33

جمبي القسطنطيني المشيكر باسـ حاجي خميفة أك الحاج خميفة 
س بنف، بغداد كصكرتيا عدة دكر لبنانية ،مكتبة المثنى، ق(1356)ت

، كدار العمـك الحديثة، التراث العربي إحياءمثؿ: دار ، ترقيـ صفحاتيا
 ـ. 1831، كدار الكتب العممية
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السرخسي  األئمةالمبسكط لمسرخسي: محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس  .32
 ـ.1882-ق1313، بيركت ،دار المعرفة، ق(372)ت

محمد عمي بف احمد بف سعيد بف حـز األندلسي  أبك : المحمى باألثار .33
 . .تب بيركت،، دار الفكر ق(،345تالقرطبي الظاىرم )

: عبد الرحمف بف محمد بف سميماف األبحرفي شرح ممتقى  األنيرمجمع  .34
، التراث العربي إحياءق( دار 1367)ت أفندمداماد  المدعك بشيخي زاده

 . .تب
الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف مجمع الزكائد كمنبع الفكائد: أبك  .35

مكتبة  ،حساـ الديف القدسي، المحقؽ، ق(736سميماف الييثمي )ت
 ـ. 1883-ق1313، القاىرة، القدسي

المجمكع شرح الميذب: أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ النككم  .36
 دار الفكر. ، ق(565)ت

المزني أبك إبراىيـ ، مختصر المزني: إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ .37
 ق.1883–ق1313، بيركت ،دار المعرفة ،ق(353)ت

سحاؽ بف راىكيو: إسحاؽ بف منصكر بف  .38 مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كا 
عمادة البحث ، ق(341المعركؼ بالككسج )ت، بيراـ، يعقكب المركزم

، المممكة العربية السعكدية، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة، العممي
 ـ.3333–ق1334، 1ط

المستدرؾ عمى الصحيحيف: أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف  .43
محمد بف حمدكيو بف نعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم 

دار  ،تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطاق( 334المعركؼ بابف البيع )ت
 ـ. 1883–ق1311 ،1ط، بيركت ،الكتب العممية
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بف العباس بف عثماف بف  إدريسمسند الشافعي:أبك عبد اهلل محمد بف  .41
 ق(،333تشافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي )

عمى النسخة : صححت ىذه النسخة، لبناف، بيركت، دار الكتب العممية
، المطبكعة في مطبعو بكالؽ األميرية كالنسخة المطبكعة في بالد اليند

 ق.1333
بف مطير المخمي  أيكباحمد بف المعجـ الكبير لمطبراني: سميماف بف  .43

حمدم بف عبد المجيد  المحقؽ: ق(،253تالقاسـ الطبراني ) أبك، الشامي
 .3ط القاىرة، ،ةابف تيمي ةمكتب ،السمفي

نصب الراية: جماؿ الديف أبك محمد عبداهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي  .42
 قدـ الكتاب: محمد يكسؼ النكرم، صححو ككضع الحاشية:ق(، 653)ت

دار القبمة  ،لبناف ،بيركت ،مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر ،عكامة محمد
  ـ.1886-ق1317، 1السعكدية، ط ة،جد، لمثقافة اإلسالمية

الكافي بالكفيات: صالح الديف خميؿ بف ابيؾ بف عبداهلل الصفدم  .43
 إحياءدار  ،المحقؽ: أحمد االرناؤكط كتركي مصطفى ،ق(653)ت

 ـ.3333-ق1333بيركت،  ،التراث
نباءكفيات األعياف  .44 الزماف: أبك العباس شمس الديف أحمد بف  أبناء كا 

ق(، 571محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر بف خمكاف البرمكي االربمي )ت
 . ـ1883بيركت،  ،دار صادر ،المحقؽ: إحساف عباس
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