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 الشافعي وبني القول املعتمد يف املذهب
 

 

 

 ملخص
 

 املصلني فكل ،املسلمني بني واأللفة والرتابط الوحدة من كامل منط وحقيقتها مظهرها يف الصالة إن
 واقع يف أينار  لو ولغاهتم. لكن وألواهنم، وأوطاهنم أماكنهم اختالف على واحدة، قبلة إىل يتجهون

 إىل األمر صلو  بل والفرقة، واجلدال الصراع كثرة فيهم وجدان اليوم، األندونيسي بعض جمتمعنا
 الصالة بصفة املتعلقة لفقهيةا املسائل يف اختالفاهتم كثرة بسبب صالهتم يف بينهم والتبديع التخطئة
 ويالحظ. يالشافع املذهب هو البلد هذا يف السائد الفقهي املذهب أبن   الظاهرة علما الفعلية

 ملشهورينا املعاصرين العلماء لبعض األقوال انتشار هو االختالفات هلذه أسباب من أن الباحث
أبررزهم  ومن هبا، سياألندوني اجملتمع بعض وأتثر البلد هذا يف الشافعية غري من اإلسالمي العامل يف

 عليها ملتفقةا الفقهية املسائل معرفة إىل البحث هذا يهدف .العثيمني صاحل بن حممد الشيخ
 املذهب يف املعتمد القول وبني الفقهية العثيمني صاحل ابن حممد الشيخ اختيارات بني فيها واملختلفة
 دراسة خالل من هافي اخلالف وسبب الفعلية الصالة بصفة املتعلقة املسائل بعض يف الشافعي

 تلك يف لشافعيا املذهب يف املعتمد والقول الفقهية العثيمني صاحل بن حممد الشيخ اختيارات
 تكبرية بعد دينالي وضع مكان اإلحرام، تكبرية عند اليدين رفع منتهى هي املسائل وتلك. املسائل

 يف القنوت االسرتاحة، جلسة للسجود، اهلوي كيفية الركوع، من الرفع بعد اليدين وضع اإلحرام،
 سلك وقد. لتشهدا جلوس يف السبابة حتريك الفجر، صالة يف للتشهد اجللوس هيئة الفجر، صالة

 العثيمني صاحل بن حممد الشيخ اختيار وافق وقد. حتليليا وصفيا منهجا البحث هذا يف الباحث
 بقية يف الفهوخ للسجود، اهلوي كيفية مسألة يف الشافعي املذهب يف املعتمد القول الفقهي
 .املسائل

 

 .الفقهية االختيارات املعتمد، القول الفعلية، الصالة، صفة: الرئيسة الكلمات
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Abstrak 

 
Pada hakikatnya, ibadah shalat dalam islam merupakan salah satu sarana 

pemersatu, perekat hubungan kedekatan dan keakraban serta penguat ikatan 

kasih sayang antara sesama kaum muslimin. Diantara bukti yang menunjukkan 

hal ini adalah seluruh kaum muslimin -di manapun mereka berada, apapun latar 

belakang, bahasa dan warna kulitnya- ketika melaksanakan shalat, mereka 

semua menghadap ke satu arah yang sama yaitu arah kiblat. Namun, jika kita 

melihat realitas sebagian masyarakat Indonesia saat ini, kita akan menemukan 

banyak konflik, kontroversi dan perpecahan, bahkan di beberapa kejadian 

sampai terjadi keributan, saling menyalahkan dan saling memvonis bid’ah ketika 

terjadi perbedaan pendapat dalam sebagian masalah-masalah yang berkaitan 

dengan gerakan-gerakan shalat, padahal -sebagaimana yang telah kita ketahui 

bersama- mayoritas kaum muslimin di Indonesia menganut satu madzhab fikih, 

yaitu madzhab fikih Imam Syafi’i. Peneliti mencatat bahwa salah satu alasan 

penyebab terjadinya perbedaan ini adalah tersebarnya pendapat beberapa ulama 

modern -yang terkenal dan diakui keilmuannya di dunia Islam, namun mereka 

tidak menganut madzhab Syafi’i- di negara ini dan terpengaruhnya sebagian 

masyarakat Indonesia dengan pendapat-pendapat mereka. Salah seorang 

diantara ulama modern tersebut adalah Syeikh Muhammad bin Shalih al-

‘Utsaimin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana titik persamaan 

dan perbedaan antara pendapat-pendapat yang dipilih oleh Syeikh Muhammad 

bin Shalih al-‘Utsaimin dengan pendapat-pendapat yang dipegang oleh ulama-

ulama Madzhab Syafi’i dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan 

gerakan-gerakan shalat serta alasan yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan 

pendapat diantara keduanya dengan melakukan penelitian terhadap pendapat-

pendapat yang dipilih oleh Syeikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan 

pendapat-pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama Madzhab Syafi’i dalam 

masalah-masalah tersebut kemudian membandingkan keduanya. Masalah-

masalah tersebut adalah: batasan mengangkat kedua tangan saat takbiratul 

ihram, tempat meletakkan kedua tangan setelah takbiratul ihram, tempat 

meletakkan kedua tangan setelah bangkit dari ruku’, tata cara turun untuk sujud, 

duduk istirahat sebelum bangkit berdiri ke rakaat ke dua atau ke empat, qunut 

dalam shalat subuh, tata cara duduk untuk tasyahud dalam shalat subuh, 

menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika duduk tasyahud. Dalam penelitian ini, 

peneliti mengambil pendekatan deskriptif analitis. 

Setelah dilakukan penelitian, disimpulkan bahwa dalam masalah tata 

cara turun untuk sujud, pendapat yang dipilih oleh Syeikh Muhammad bin Shalih 

al-‘Utsaimin sama dengan pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama Madzhab 

Syafi’i. Namun, dalam masalah-masalah lainnya, terjadi perbedaan diantara 

keduanya. 

 

Kata kunci: tata cara shalat, gerakan-gerakan shalat, ijtihad. 
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Abstract 
 

In essence, worship in Islam is one means of unifying, glue the 

relationship of closeness and intimacy and strengthening the bond of love 

between fellow Muslims. Among the evidence that shows this is the whole of 

the Muslims - wherever they are, whatever their background, language and color 

- when performing the prayers, they all face one direction in the same direction 

of the direction of Qiblah. However, if we look at the reality of some Indonesian 

people today, we will find many conflicts, controversies and divisions, even in 

some instances until there is a commotion, blame and mutual conviction of 

heresy when there are differences of opinion in some of the issues relating to 

movements of prayer, whereas - as we all know together - the majority of 

Muslims in Indonesia adhered to a jurisprudence of fiqh, the jurisprudence of 

Imam Shafi'i. The researchers note that one of the reasons for this difference is 

the spread of the opinions of some of the most well-known and recognized 

scholars of modern scholars in the Islamic world, but they do not embrace the 

Shafi'i school in this country and the hearing of some Indonesians with their 

opinions. One of the modern scholars is Shaykh Muhammad ibn Shalih al-

'Uthaimin. 

This study aims to determine the extent to which the points of similarities 

and differences between the opinions selected by Sheikh Muhammad bin Salih 

al-'Uthaimin with the opinions held by scholars of the Shafi'i School in some 

issues related to the prayer movements and the reasons behind the difference of 

opinion between them by doing research on the opinions selected by Sheikh 

Muhammad bin Salih al-'Uthaymeen and the opinions held by the scholars of 

Shafi'i school in these matters then compare the two. The problems are: the 

limitation of raising both hands when takbiratul ihram, the place of putting the 

hands after takbiratul ihram, the place of putting the hands after rising from the 

ruku ', the ordinance of descending to prostration, sitting rest before rising to the 

second or fourth rak'ah, qunut in the dawn prayer, the sitting procedure for 

tasyahud in the dawn prayer, wiggling the index finger while sitting tasyahud. In 

this study, researchers took an analytical descriptive approach. 

After the study, it was concluded that in the matter of the ordinance of 

descending to prostration, the opinion chosen by Shaykh Muhammad ibn Shalih 

al-'Uthaimin is similar to that held by the scholars of the Shafi'i school. However, 

in other problems, there is a difference between the two. 

 

Keywords: prayer procedures, prayer movements, opinions held, opinions of 

jurisprudence.



 
 

4 
 

 املقدمة-1

 خلفية البحث
 ملسلمني،ا بني واأللفة والرتابط الوحدة من كامل منط وحقيقتها مظهرها يف "إن الصالة

 .1غاهتم"ول وألواهنم، وأوطاهنم أماكنهم اختالف على واحدة، قبلة إىل يتجهون املصلني فكل
 مجاعة هخلف يقف واحد إمام هلم الكبري، املسلم للمجتمع مصغرة صورة اجلماعة "وصالة

 مستقبلني هبم،ر  إىل وعقوهلم وقلوهبم أبرواحهم متوّجهني بينهم، فرجة وال فرقة ال مرتاّصني،
 أو اإلمام نسي إذا ومساواته، مسابقته جتوز وال اإلمام، خمالفة عليهم حترم واحدة، قبلة أبجسادهم

 دينهم، هلم ضعهاو  ومعايري لضوابط وفقا   إمامهم ينتقون وآداب، ابنتظام وراجعوه عليه فتحوا أخطأ
 عرقي أو عنصري متييز غري من اللون أو األصل عن الطرف وتغض والتقوى الكفاءة ىف تكمن

 .2بغيض"
لكن لو رأينا يف واقع بعض جمتمعنا األندونيسي اليوم، مل جند هذه األمور املذكورة ظاهرة، 
بل وجدان عكس ذلك، وجدان فيهم كثرة الصراع واجلدال والفرقة، بل وصل األمر إىل التخطئة 

لقة بصفة الصالة الفعلية يف املسائل الفقهية املتعوالتبديع بينهم يف صالهتم بسبب كثرة اختالفاهتم 
الظاهرة، مع أننا عرفنا مجيعا  أن  املذهب الفقهي السائد يف هذا البلد مذهب واحد، وهو املذهب 

 الشافعي. 
ويالحظ الباحث أن من أهم األسباب هلذه االختالفات هو انتشار األقوال املتعلقة بصفة 

 هذا البلد وأتثر يف ين املشهورين يف العامل اإلسالمي من غري الشافعيةالصالة لبعض العلماء املعاصر 
 الشيخ حممد ابن صاحل العثيمني. بعض اجملتمع األندونيسي هبا، ومن أبررزهم

للشيخ  لفقهيةا االختيارات بني الفعلية الصالة صفة يف مقارنة وهلذا، اختار الباحث دراسة
 البحث. ااملعتمد يف املذهب الشافعي موضوعا  هلذحممد بن صاحل العثيمني وبني القول 

  

                                                             

فرباير  62، مت اسرتجاعه يف http://www.aliwaa.com، الصالة وأثرها يف وحدة اجملتمعحسني العاكوم،  1 
6102 . 

، مت http://www.saaid.net، واجملتمع الفرد على وفوائدها اجلماعة صالة أسرار الغنيمي، سالمة حممد 2 
 . 6102فرباير  62اسرتجاعه يف 
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 مشكلة البحث
 اآلتية: شكالتامل نعاإلجابة هذا البحث  من خاللالباحث  اولحي

 صاحل ابن مدحم اختيارات الشيخ واملختلفة فيها بني عليها الفقهية املتفقة املسائل ما هي -أ
 الصالة بصفة ملتعلقةا يف بعض املسائل الشافعي الفقهية وبني القول املعتمد يف املذهب العثيمني

مد يف العثيمني الفقهية والقول املعت صاحل بن اختيارات الشيخ حممد دراسة خالل الفعلية من
، وتلك املسائل هي منتهى رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام تلك املسائل؟ يف املذهب الشافعي

لسجود، دين بعد الرفع من الركوع، كيفية اهلوي لمكان وضع اليدين بعد تكبرية اإلحرام، وضع الي
جلسة االسرتاحة، القنوت يف صالة الفجر، هيئة اجللوس للتشهد يف صالة الفجر، حتريك السبابة 

 يف جلوس التشهد.
 القول العثيمني الفقهية وبني صاحل بن ما هي أسباب اخلالف بني اختيارات الشيخ حممد -ب

 تلك املسائل؟ يفالشافعي  املعتمد يف املذهب
 أهداف البحث وفوائده

 من األهداف هلذا البحث:
 العثيمني صاحل ابن مدحم اختيارات الشيخ واملختلفة فيها بني عليها الفقهية املتفقة املسائل معرفة -أ

 الفعلية من الصالة صفةب املتعلقة يف بعض املسائل الشافعي الفقهية وبني القول املعتمد يف املذهب
 شافعيالعثيمني الفقهية والقول املعتمد يف املذهب ال صاحل بن اختيارات الشيخ حممد ةدراس خالل

وتلك املسائل هي منتهى رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام، مكان وضع اليدين  تلك املسائل. يف
بعد تكبرية اإلحرام، وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، كيفية اهلوي للسجود، جلسة االسرتاحة، 
 القنوت يف صالة الفجر، هيئة اجللوس للتشهد يف صالة الفجر، حتريك السبابة يف جلوس التشهد.

ني القول العثيمني الفقهية وب صاحل بن معرفة أسباب اخلالف بني اختيارات الشيخ حممد -ب
 تلك املسائل. الشافعي يف املعتمد يف املذهب

 أما فوائد هذا البحث فكثرية، منها:
 ه الباحث نفسه يف تطوير مهارة كتابة البحث العلمي.يستفيد من -أ

يستفيد منه الدعاة وطلبة العلم الذين يهتمون بنشر علم وفقه الشيخ حممد ابن صاحل العثيمني  -ب
 -يف أندونيسيا خصوصا ، ويف بالد أخرى يف العامل عموما  -يف بلد ساد فيه املذهب الشافعي 
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ة وبني املذهب واملختلفة فيها بني اختيارات الشيخ الفقهي هاعلي الفقهية املتفقة مبعرفة املسائل
 الشافعي يف صفة الصالة الفعلية ومعرفة أهم أسباب اخلالف بينهما يف تلك املسائل.

يستفيد منه أيضا  العلماء والدعاة وطلبة العلم وعموم الناس الذين يتبعون املذهب الشافعي  -ج
 لعكس.حل العثيمني يف صفة الصالة الفعلية وأدلتها، وابيف معرفة اختيارات الشيخ حممد بن صا

 
 منهج البحث-2

 يقوم يثح التحليلي، الوصفي املنهج هو الدراسة هذه يف الباحث سلكه الذي املنهج
 صفة فووص العثيمني صاحل بن حممد الشيخ اختيارات حسب الصالة صفة بوصف الباحث
 . الشافعي املذهب يف املعتمد القول حسب الصالة

 حيث املقارنة،و  االستنباطي األسلوب على املبنّية املكتبية الدراسة عن عبارة البحث وهذا
ن صاحل بصفة الصالة للشيخ حممد ب املتعلقة الفقهية الكتب على ابالستدالل الباحث يقوم

 بينهما يف بعض مسائلها. ابملقارنة القيام العثيمني وللمذهب الشافعي مث
 :التالية الطريقة على البحث هذا يف الباحث سار وقد
قوال صاحل العثيمني كتبه، ومجعت أيضا األ بن حممد اختيارات الشيخ جبمع قمت :أوالا 

 املعتمدة يف املذهب الشافعي من الكتب املعتمدة املعتربة يف املذهب الشافعي.
مة دمقدمة وموضوع وخامتة، وذلك يف ثالثة أبواب. فاملق إىل هذا البحث قسمت :اثنياا 

 .اخلامتة يف الباب الثالث يف الباب األول، مث املوضوع يف الباب الثاين، مث
 لفعلية، مثا الصالة لكل مسألة من املسائل املتعلقة بصفة العنوان بوضع قمت :اثلثاا 

اختيار الشيخ حممد بن صاحل العثيمني الفقهي فيها، مث القول املعتمد يف املذهب الشافعي  ذكرت
 يف تلك املسائل.  

: إذا وافق اختيار الشيخ حممد بن صاحل العثيمني القول املعتمد يف املذهب الشافعي، رابعاا 
  ذكرت أدلتهما معا.

ألة، ذكرت املذهب الشافعي يف املسإذا مل يوافق اختيار الشيخ القول املعتمد يف  :خامساا 
 . حدة على قول كل أدلة أهم أسباب اخلالف فيها، مث ذكرت

 األدلة ابختصار. مناقشة ذكرت :سادساا 
 . اآلية قمالسورة ورقمها ور  اسم بذكر البحث، ثنااي يف الواردة اآلايت بعزو قمت :سابعاا 
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  .البحث يف الواردة األحاديث خرجت :اثمناا 
 .صاحل العثيمني بن حممد به الشيخ ، فاملرادالشيخ :لفظ إطالق عند :اتسعاا 

 
 البحث نتائج-3

 العثيمني صاحل ابن حممد اختيارات الشيخ بعد انتهاء الباحث من الدراسة املفارنة بني
-الفعلية  الصالة صفةب املتعلقة يف بعض املسائل الشافعي الفقهية وبني القول املعتمد يف املذهب

ه. وميكن ، تبني للباحث أن هناك بعض املسائل متفق عليه، وبعضها خمتلف في-هللا وتوفيقهبعون 
 تلخيص نتائجها ابختصار يف اجلدوال التايل:

 اختيار الشيخ  املسألة
 حممد بن صاحل العثيمني

 القول املعتمد 
 يف املذهب الشافعي

ة منتهى رفع اليدين عند تكبري 
 اإلحرام

 إما إىل حذو منكبيه، 
 أو إىل حذو األذنني، 

أو إىل حذو فروع األذنني، 
فاألمر يف هذا واسع، واألوىل 
 أن يفعل هذا مرة، وهذا مرة

إىل حذو منكبيه، حبيث 
حياذي أطراف أصابعه أعلى 

 أذنيه، 
وإهباماه شحميت أذنيه، وكفاه 

 منكبيه
مكان وضع اليدين بعد 

 تكبرية اإلحرام
 ت الصدر فوق السرةحت على الصدر

وضع اليدين بعد الرفع من 
 الركوع

 إرساهلما وضعهما على الصدر

 يضع الركبتني، مث اليدين، مث اجلبهة واألنف كيفية اهلوي للسجود
 تشرع مطلقا   تشرع للحاجة فقط جلسة االسرتاحة

 سنة بدعة القنوت يف صالة الفجر
 هيئة اجللوس للتشهد 

 يف صالة الفجر
 التورك االفرتاش
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حتريك السبابة يف جلوس 
 التشهد

 سنة عند الدعاء فقط، 
 ال حتريكا  دائما ، 
 وال سكوان  دائم ا، 
 ولكن يشري هبا 

 حنو السماء عند الدعاء

ليس بسنة، وإمنا يسن أن 
يشري هبا إذا بلغ اهلمزة من 
 قوله ال آله إال هللا، وال حيركها

 

 وبني عثيمنيال صاحل بن حممد الشيخ بني اخلالف أسباب من أن أيضا للباحث ويتبني
 :التالية األمور هي املسائل تلك يف الشافعية العلماء

 بينهما خلالفا لوقوع رئيسي سبب أو عام سبب وهو املسألة، يف الصريح الصحيح النص عدم -أ
 اختلفوا ملا مسألة يف صريح صحيح نص وجد لو ألنه عموما، الفقهاء بني بل اخلالفية، املسائل يف

 .فيها
 ظاهرها سألةم يف الواردة الصحيحة األحاديث بني الرتجيح أو اجلمع طريقة يف اختالفهما -ب

 ومسألة رام،اإلح تكبرية عند اليدين رفع منتهى مسألة يف اختالفهما سبب هو كما متعارض،
 جلوس يف سبابةال حتريك ومسألة الفجر، صالة يف للتشهد اجللوس هيئة ومسألة االسرتاحة، جلسة

 .التشهد
 اليدين ضعو  مكان مسألة يف اختالفهما سبب هو كما حديث، معىن تفسري يف اختالفهم -ج

 .الفجر صالة يف القنوت ومسألة اإلحرام، تكبرية بعد
 مسألة يف اختالفهما سبب هو كما عام، دليل يف العموم أفراد بعض دخول يف اختالفهم -د

 .الفجر صالة يف للتشهد اجللوس هيئة ومسألة الركوع، من الرفع بعد اليدين وضع
 يف لقنوتا مسألة يف اختالفهما سبب هو كما حديث، وتضعيف تصحيح يف اختالفهم -ه

 .الفجر صالة
 
 اخلامتة-4

أخريا، يوّد الباحث يف ختام هذا البحث أن يقّدم بعض التوصيات والتوجيهات للدعاة 
 املسلمني، حسب النقاط التالية:وطلبة العلم وعموم 
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للدعاة: يوصي الباحث هلم ابجلد واالجتهاد يف دعوة الناس ابحلكمة إىل دينهم،  -أ
وابخلصوص إىل احملافظة واالهتمام بصالهتم، وتبصريهم آبداب االختالف، واحرتام رأي الغري، 

 ة والتفرق.رة الفرقوعدم التسرع يف ختطئة وتبديع اآلخرين، وأمهية الوحدة واالئتالف وخطو 
لطلبة العلم: يوصي الباحث هلم ابجلد واالجتهاد يف طلب العلم، وابخلصوص علم  -ب

 الفقه املقارن ملعرفة أقوال العلماء يف املسائل الفقهية وأدلتهم، ومعرفة أسباب اخلالف بينهم، ولتعلم
مقارنة  أي دراسة- آداب اخلالف. ويوصي الباحث أيضا لبعض طلبة العلم إبمتام هذه الدراسة

 -بني اختيارات الشيخ حممد بن صاحل العثيمني الفقهية وبني القول املعتمد يف املذهب الشافعي
 يف ابقي املسائل يف صفة الصالة الفعلية، اليت مل تدرس يف هذا البحث، ويف أبواب فقهية أخرى.

اصة العلم خ لعموم املسلمني: يوصي الباحث هلم ابجلد واالجتهاد يف طلب العلم -ج
 الذي يتعلق بثاين أركان اإلسالم وهو الصالة، حىت يعبد هللا على بصرية.

الدين،  يوم ىلإ إبحسان تبعهم ومن وصحبه، آله وعلى حممد، نبيّنا على هللا وصلى هذا،
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 
 املراجع-5

 املرجع من الكتاب
 . بريوتحنبل بن أمحد اإلمام مسند م.0991/ه0101الشيباين.  حممد بن أمحد هللا عبد أبو حنبل، ابن

 الرسالة. مؤسسة لبنان:
 املكتب لبنان: بريوت .خ زمية ابن صحيح   م.6112/ه0161إسحاق.  بن حممد بكر خزمية، أبو ابن

 اإلسالمي.
 األذكار على الرابنية الفتوحات م.6111/ه0161الشافعّي.  الصديقي البكري حممد بن علي ابن عالن، حممد

 العلمية. الكتب دار لبنان: بريوت .النووية
 الرسالة دار بريوت لبنان: .ماجه ابن سنن م.6119/هـ0121يزيد القزويين.  بن حممد هللا عبد ماجه، أبو ابن

 العاملية.
 .راهات كأنك التسليم إىل التكبري من النيب صالة صفة أصل م.6112/ه0161الدين.  انصر األلباين، حممد

 املعارف. مكتبة السعودية: العربية الرايض اململكة
 نان:بريوت لب .السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل . إرواءم0919/ه0299الدين.  انصر األلباين، حممد

 اإلسالمي. املكتب
 الدولية. الشروق القاهرة مصر: مكتبة .الوسيط املعجم م.6111/ه0161وآخرون.  أنيس، إبراهيم
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 النجاة. طوق دار بريوت لبنان: .البخاري صحيح ه.0166اجلعفي.  هللا عبد أبو إمساعيل بن البخاري، حممد
 مالك. اإلمام دار .الصالة مسائل لبعض التتمات سامل. بن عمر بن ابزمول، حممد
 الكتب دار بريوت لبنان: .الكربى السنن م.6112/ه0161علي.  بن احلسني بن أمحد بكر البيهقي، أبو

 العلمية.
 اإلسالمي. الغرب دار بريوت لبنان: .الرتمذي جامع م.0992َسْورة.  بن عيسى بن الرتمذي، حممد

 .املذهب دراية يف املطلب هناية م.6111/هـ0161احلرمني.  إمام يوسف بن هللا عبد بن امللك عبد اجلويين،
 املنهاج. دار السعودية: العربية جدة اململكة

 العلمية. املطبعة حلب: .السنن معامل م.0926/ه0210إبراهيم.  بن حممد بن محد سليمان اخلطايب، أبو
 مؤسسة بريوت لبنان: .الدارقطين سنن م.6111/هـ0161 أمحد. بن عمر بن علي احلسن الدارقطين، أبو

 الرسالة.
 الكتب دار لبنان:بريوت  .الوجيز بشرح العزيز م.0991/ه0101القزويين.  حممد بن الكرمي الرافعي، عبد

 العلمية.
 نان:بريوت لب .املنهاج شرح إىل احملتاج هناية م.6112/ه0161الدين.  شهاب محزة بن أمحد بن الرملي، حممد

 العلمية. الكتب دار
بريوت  .رسالن ابن زبد شرح البيان . غايةم0991/ه0101 األنصاري. أمحد بن حممد الدين مشس الرملي،

 العلمية. الكتب دار لبنان:
ْستاين، أبو جِّ  بريوت لبنان:  .داود أيب سنن م.6119/هـ0121إسحاق.  بن األشعث بن سليمان داود السِّّ
 العاملية. الرسالة دار
 احلص ابن حممد الشيخ فضيلة ورسائل فتاوى جمموعم. 0999/ه0161إبراهيم.  بن انصر بن السليمان، فهد

 الثراي. دار السعودية: العربية الرايض اململكة .العثيمني
 .يمنيالعث صاحل ابن حممد الشيخ لفضيلة اإلسالم أركان فتاوى ه.0161إبراهيم.  بن انصر بن السليمان، فهد

 الثراي. دار السعودية: العربية الرايض اململكة
 احلليب. مكتبه مصر: .الرسالةم. 0911/هـ0211إدريس.  بن الشافعي، حممد
 الوفاء. دار املنصورة مصر: .األم م.6110/ه0166إدريس.  بن الشافعي، حممد
 .املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين م.0991/ه0101الشافعي.  اخلطيب أمحد بن الشربيين، حممد

 العلمية. الكتب دار بريوت لبنان:
 دار لبنان:بريوت  .الفقهاء طبقات م.0910/ه0110يوسف.  علي بن بن إبراهيم إسحاق الشريازي، أبو

 العريب. الرائد
 .الشافعي اإلمام فقه يف املهذب م.0996/ه0106يوسف.  بن علي بن إبراهيم إسحاق الشريازي، أبو

 القلم. دار دمشق:
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 بن مدحم الشيخ مؤسسة السعودية: العربية القصيم اململكة .الصالة صفة ه.0121صاحل.  بن العثيمني، حممد
 اخلريية. العثيمني صاحل

 البصرية. دار اإلسكندرية مصر: .العلم كتاب م.6112–ه0161صاحل.  بن العثيمني، حممد
 الشيخ ةمؤسس السعودية: العربية القصيم اململكة .الدرب على نور فتاوىه. 0121صاحل.  بن العثيمني، حممد

 اخلريية. العثيمني صاحل بن حممد
 السعودية: العربية الرايض اململكة .وسلم عليه هللا صلى النيب صالة صفةه. 0102صاحل.  بن العثيمني، حممد
 املسلم. دار
 الرايض اململكة .املرام بلوغ بشرح واإلكرام اجلالل ذي فتحم. 6111/ه0161صاحل.  بن العثيمني، حممد

 للنشر. الوطن مدار السعودية: العربية
 ابن دار السعودية: العربية الدمام اململكة .املستقنع زاد على املمتع الشرحه. 0166صاحل.  بن العثيمني، حممد

 اجلوزي.
 لسلفية.ا مصر: املكتبة .البخاري صحيح شرح الباري فتح الشافعي. حجر بن علي بن العسقالين، أمحد

 اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاويم. 0991/ه0101حبيب.  بن حممد بن حممد بن املاوردي، علي
 العلمية. الكتب دار بريوت لبنان: .الشافعي

 : داربريوت لبنان .الشافعية فروع يف املزين خمتصر م.0991/ه0109إمساعيل.  بن حيىي بن املزين، إمساعيل
 العلمية. الكتب

حلب  .النسائي سنن م.0912/ه0112اخلراساين.  علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد النسائي، أبو
 اإلسالمية. املطبوعات مكتب السورية: العربية اجلمهورية

 السعودية: عربيةال جدة اململكة .للشريازي املهذب شرح اجملموع شرف. بن حيىي الدين حميي زكراي النووي، أبو
 اإلرشاد. مكتبة

 ان:. بريوت لبناملفتني وعمدة الطالبني روضة م.0990/ه0106شرف.  بن حيىي الدين حميي زكراي النووي، أبو
 اإلسالمي. املكتب

 املطبعة ر:. القاهرة مصاحلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج شرف. بن حيىي الدين حميي زكراي النووي، أبو
 ابألزهر. املصرية
 دار بريوت لبنان: .مسلم صحيح م.0990/ه0106القشريي.  احلسن أبو احلجاج بن النيسابوري، مسلم
 العريب. الرتاث إحياء

 اإلسالمية. مصر: املكتبة .الكربى الفقهية الفتاوى حجر. بن علي بن حممد بن اهليتمي، أمحد
 ةطباع الكويت: .الكويتية الفقهية املوسوعة .0912/ه0111ابلكويت.  اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة

 السالسل. ذات
 



 
 

12 
 

 املرجع من املقالة يف املوقع
 مت ،http://www.aliwaa.com) . )املوقع(،اجملتمع وحدة يف وأثرها الصالة العاكوم، حسني.

 . (6102 فرباير 62 يف اسرتجاعه
 . )املوقع(،واجملتمع الفرد على وفوائدها اجلماعة صالة أسرار سالمة. الغنيمي، حممد

(http://www.saaid.net، 6102 فرباير 62 يف اسرتجاعه مت) . 
 

 




