
i 
 

  الفقهية االختيارات بني الفعلية الصالة صفة
  العثيمني صاحل بن حممد للشيخ

 الشافعي وبني القول املعتمد يف املذهب

 (مقارنة دراسة)
 ةالمياإلس شريعةقدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات نيل درجة املاجستري يف ال

 التخصص: الفقه وأصوله 
 

 
 
 
 

 

 

 إعداد: 
 سوسيلوهريمان  :الطالب

 O 000210006رقم الـقـيــد: 
 

 :إشراف
 عمران رشادي الدكتور

 الدكتور مطائفني
 

  ةسـالمياإل شريعةـرنـامـج ماجـسـتـيـر الب
 جامعة احملمدية سورا كرات  الدراسات العليا

م 1027 -هـ  2419 الدراسية السـنـة



ii 
 

 ملخص
 

 بني ةواأللف والرتابط الوحدة من كامل منط وحقيقتها مظهرها يف الصالة إن 
 أوطاهنمو  أماكنهم اختالف على واحدة، قبلة إىل يتجهون املصلني فكل املسلمني،
 فيهم وجدان م،اليو  األندونيسي جمتمعنابعض  واقع يف رأينا لو لكن .ولغاهتم وألواهنم،

 صالهتم يف نهمبي والتبديع التخطئة إىل األمر وصل بل والفرقة، واجلدال الصراع كثرة
 علما الظاهرة الفعلية ةالصال بصفة املتعلقة الفقهية املسائل يف اختالفاهتم كثرة بسبب

 أن لباحثا ويالحظ. الشافعي املذهب هو البلد هذا يف السائد الفقهي املذهب ن  أب
 يف ملشهورينا املعاصرين العلماء لبعض األقوال انتشار هو االختالفات هلذه أسباب من

 ومن هبا، ندونيسياأل اجملتمع بعض وأتثر البلد هذا يف الشافعية غري من اإلسالمي العامل
  .العثيمني صاحل بن حممد لشيخا أبررزهم

 بني فيها ختلفةوامل عليها املتفقة الفقهية املسائل معرفة إىل البحث هذايهدف 
 املذهب يف املعتمد القول وبني الفقهية العثيمني صاحل ابن حممد الشيخ اختيارات
 خالل منالف فيها وسبب اخل الفعلية الصالة بصفة املتعلقة املسائل بعض يف الشافعي

 املذهب يف املعتمد والقول الفقهية العثيمني صاحل بن حممد الشيخ اختيارات دراسة
، اإلحرام كبريةت عند اليدين رفع منتهىوتلك املسائل هي  .املسائل تلك يف الشافعي

 اهلوي كيفية،  الركوع من الرفع بعد اليدين وضع، اإلحرام تكبرية بعد اليدين وضع مكان
 صالة يف دللتشه اجللوس هيئة، الفجر صالة يف القنوت، االسرتاحة جلسة، للسجود

جا . وقد سلك الباحث يف هذا البحث منهالتشهد جلوس يف السبابة حتريك، الفجر
 وصفيا حتليليا. 

 يف ملعتمدا القول الفقهي العثيمني صاحل بن حممد الشيخ وقد وافق اختيار
 .، وخالفه يف بقية املسائلللسجود اهلوي كيفيةعي يف مسألة  الشاف املذهب

.قهيةالف ختياراتالكلمات الرئيسة: صفة الصالة، الفعلية، القول املعتمد، اال
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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 a riot, blaming and mutually heresy when there are 

differences of opinion in some of the issues related to movements of prayer, 

whereas - as we all know together - the majority of Muslims in Indonesia adhered 

to a jurisprudence school, 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 Shalih 

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 Shalih al-'Uthaymeen and the opinions held by 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 both 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.
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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, apa pun 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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ٱَّ يل ىل مل خل ُّٱ
 

 قال هللا تعاىل: 

  من رن مم ام يل ىل ملُّٱ
 زيمي ري ٰى ين ننىن

ٱَّمئ خئ حئ جئ يي ىي ني 

 301: النساءسورة ٱ
 

 :قال رسول هللا 

ٱَّٱُأَصلِ ي َرأَيْ ُتُموِن  َكَما َصلُّواُّ

رواه البخاري ومسلم
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 إهداء

 -رمحه هللا- أيبإىل روح إىل أمي و 

 زوجيت وأوالديإىل 

 إىل إخويت وأخوايت

 إىل أساتذيت

 زمالئي أصحايب و إىل 

 إىل معهد اإلمام الشافعي العايل ومؤسسة الصفوة اإلسالمية

 اعلمإىل كل من علمين 

 عز وجل  املتواضع راجياً من املوىل أهدي هذا البحث

والفالح يف الدنيا واآلخرة النجاح
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 كلمة التقدمي
 

 تزيد بشكرهو  ،الرمحات تتنزل وبذكره ،الصاحلات تتم بنعمته الذي هلل احلمد 
 سيدان، بنيناملذ وشفيع املتقني إمام السادات سيد على والسالم والصالة ،اخلريات
 يوم إىل حسانإب تبعهم ومن ،أمجعني وصحابته امليامني الغر آله وعلى حممد وحبيبنا

 الدين، أما بعد:

فأشكر هللا تعاىل على ما أنعم به علي من توفيق وتسديد يف إكمال هذه الرسالة  
 حانه وتعاىل.باليت أرجو أن ينفع هللا هبا، وأن جيعل عملي فيها خالصا لوجهه الكرمي س

راسات الد مدير، و مث أتقدم ابلشكر اجلزيل ملدير جامعة احملمدية سوراكارات 
عمران  رالدكتو  :لشريعة اإلسالمية، وابخلصوص أشكرابرانمج العليا، ورئيس قسم 

 كما يل، رشادواإل النصحما وتقدميه رساليت علىهما فاإلشر مطائفني،  رالدكتو رشادي و 
، الرسالة هذه ةمناقش بقبول تفضلهم على املناقشة لجنةالاء عضميع أجل ابلشكر أتقدم

 .وأيضا رئيس املكتبة ومجيع احملاضرين

وال أنسى أن أتقدم ابلشكر اجلزيل أيضا إىل مدير مؤسسة الصفوة اإلسالمية  
 جباكرات، ومجيع أساتذة معهد اإلمام الشافعي العايل جبيالجاب.

 رسالة.الهذه  كتابة إجناز يفساهم  من لكل والتقدير لشكروأقدم ا



xii 
 

 احملتوايتفهرس 
 

 الصفحة املوضوعات
 i الرسالة صفحة عنوان

 ii ملخص
Abstract iii 
Abstrak iv 

 v املشرف األول صفحة موافقة
 vi املشرف الثان وافقةمصفحة 
 vii اإلقرار على أصالة الرسالةصفحة 
 viii استهالل

 ix إهداء
 x االعتمادصفحة 

 xi كلمة التقدمي
 xii تواتفهرس احمل

 :الباب األول
 3 قدمةامل

 2 قدمةامل
 2 خلفية البحث -أ

 6 البحث مشكلة -ب
 7 وفوائده البحث أهداف -ج



xiii 
 

 8 السابقة الدراسات -د
 30 ينظر ال اإلطار -ه

 30 البحث مبصطلحات املراد بيان: أوالا      
 31 العلماء بني اخلالف وقوع أسباب من: اثنياا      

 36 البحث منهج -و
 31 خطة البحث -ز

 الباب الثان:
  العثيمني صاحل بن حممد ابلشيخ التعريف

 الفقهية اختياراته حسب على الصالة وصفة
21 

 22 العثيمني صاحل بن حممد ابلشيخ التعريف: األول الفصل
 22 ومولده نسبه: األول املبحث   
 22 العلمية نشأته: الثان املبحث   
 21 تدريسه: الثالث املبحث   
 10 العلمية آاثره: الرابع املبحث   
 11 األخرى وجهوده أعماله: اخلامس املبحث   
 11 العلمية مكانته: السادس املبحث   
 16 عِقُبه: السابع املبحث   
 17 وفات ه: الثامن املبحث   

 18 قهيةالف الشيخ اختيارات حسب على الصالة صفة: الثان الفصل
 18 اإلحرام تكبرية: األول املبحث   
 18 اإلحرام تكبرية عند اليدين رفع صفة: الثان املبحث   



xiv 
 

 11 اإلحرام تكبرية بعد اليدين وضع صفة: الثالث املبحث   
 11 الصالة يف السجود حمل إىل النظر: الرابع املبحث   
 20 االستفتاح دعاء: اخلامس املبحث   
 23 وسورة الفاحتة وقراءة التعوذ: السادس املبحث   
 22 الركوع صفة: السابع املبحث   
 21 الركوع من الرفع: الثامن املبحث   
 22 السجود: التاسع املبحث   
 26 السجدتني بني واجللوس السجود من الرفع: العاشر املبحث   
 28 الثانية السجدة: عشر احلادي املبحث   
 28 لثانيةا الركعة إىل والنهوض االسرتاحة جلسة: عشر الثان املبحث   
 21 الثانية الركعة: عشر الثالث املبحث   
 21 رابعيةوال الثالثية الصالة يف األول التشهد: عشر الرابع املبحث   
 13 والرابعة الثالثة الركعة: عشر اخلامس املبحث   
 13 األخري التشهد: عشر السادس املبحث   
 11 الفجر صالة يف التشهد جلوس صفة: عشر السابع املبحث   
 11 التسليم: عشر الثامن املبحث   
 12 الفجر يف القنوت: عشر التاسع املبحث   

 :الثالث الباب
  ومذهبه الشافعي ابإلمام التعريف

 الشافعي املذهب يف املعتمد القول حسب على الصالة وصفة
11 

 16 الشافعي ابإلمام التعريف: األول الفصل



xv 
 

 16 وعصره نسبه: األول املبحث   
 17 وعلمه فقهه: الثان املبحث   
 60 عليه العلماء ثناء: الثالث املبحث   
 61 وتالمذته شيوخه: الرابع املبحث   

 67 الشافعي ابملذهب التعريف: الثان الفصل
 67 واصطالحا لغة الشافعي املذهب تعريف: األول املبحث   
 61   الشافعي املذهب أصول: الثان املبحث   
 76 هتالمذت من وانشروه الشافعي املذهب انتشار: الثالث املبحث   
 78 يةالشافع مذهب ودواوين الشافعي مذهب تدوين: الرابع املبحث   
 81  الشافعية فقهاء مصطلحات: اخلامس املبحث   

 ذهبامل يف املعتمد القول حسب على الصالة صفة: الثالث الفصل
 12  الشافعي

 12 اإلحرام تكبرية: األول املبحث   
 12 اإلحرام تكبرية عند اليدين رفع صفة: الثان املبحث   
 11 اإلحرام تكبرية بعد اليدين وضع صفة: الثالث املبحث   
 11 الصالة يف السجود حمل إىل النظر: الرابع املبحث   
 12 االستفتاح دعاء: اخلامس املبحث   
 12 وسورة الفاحتة وقراءة التعوذ: السادس املبحث   
 11 الركوع صفة: السابع املبحث   
 16 الركوع من الرفع: الثامن املبحث   
 16 السجود: التاسع املبحث   



xvi 
 

 17 السجدتني بني واجللوس السجود من الرفع: العاشر املبحث   
 18 الثانية السجدة: عشر احلادي املبحث   
 18 لثانيةا الركعة إىل والنهوض االسرتاحة جلسة: عشر الثان املبحث   
 11 الثانية الركعة: عشر الثالث املبحث   
 11 رابعيةوال الثالثية الصالة يف األول التشهد: عشر الرابع املبحث   
 300 والرابعة الثالثة الركعة: عشر اخلامس املبحث   
 303 األخري التشهد: عشر السادس املبحث   
 303 الفجر صالة يف التشهد جلوس صفة: عشر السابع املبحث   
 302 التسليم: عشر الثامن املبحث   
 302 الفجر يف القنوت: عشر التاسع املبحث   

 :الرابع الباب
  الفعلية الصالة صفة يف مقارنة دراسة

  العثيمني صاحل بن حممد للشيخ الفقهية االختيارات بني
 الشافعي املذهب يف املعتمد القول وبني

301 

 302 اإلحرام تكبرية عند اليدين رفع منتهى: األوىل املسألة
 302 املسألة يف العثيمني صاحل بن حممد الشيخ اختيار -أ   
 302 املسألة يف الشافعي املذهب يف املعتمد القول -ب   
 301 شافعيال املذهب يف املعتمد والقول الشيخ اختيار بني مقارنة -ج   
 306 األدلة ومناقشة اخلالف سبب -د   
 331 الرتجيح -ه   

 332 اإلحرام تكبرية بعد اليدين وضع مكان: الثانية املسألة



xvii 
 

 332 املسألة يف العثيمني صاحل بن حممد الشيخ اختيار -أ   
 332 املسألة يف الشافعي املذهب يف املعتمد القول -ب   
 331 شافعيال املذهب يف املعتمد والقول الشيخ اختيار بني مقارنة -ج   
 331 األدلة ومناقشة اخلالف سبب -د   
 338 الرتجيح -ه   

 331 الركوع من الرفع بعد اليدين وضع: الثالثة املسألة
 331 املسألة يف العثيمني صاحل بن حممد الشيخ اختيار -أ   
 331 املسألة يف الشافعي املذهب يف املعتمد القول -ب   
 320 شافعيال املذهب يف املعتمد والقول الشيخ اختيار بني مقارنة -ج   
 320 األدلة ومناقشة اخلالف سبب -د   
 321 الرتجيح -ه   

 321 للسجود اهلوي كيفية: الرابعة املسألة
 321 املسألة يف العثيمني صاحل بن حممد الشيخ اختيار -أ   
 322 املسألة يف الشافعي املذهب يف املعتمد القول -ب   
 322 شافعيال املذهب يف املعتمد والقول الشيخ اختيار بني مقارنة -ج   
 322 الشافعية والعلماء الشيخ أدلة -د   

 328 االسرتاحة جلسة: اخلامسة املسألة
 328 املسألة يف العثيمني صاحل بن حممد الشيخ اختيار -أ   
 321 املسألة يف الشافعي املذهب يف املعتمد القول -ب   
 310 شافعيال املذهب يف املعتمد والقول الشيخ اختيار بني مقارنة -ج   
 313 األدلة ومناقشة اخلالف سبب -د   



xviii 
 

 317 الرتجيح -ه   
 318 الفجر صالة يف القنوت: السادسة املسألة

 318  واصطالحا لغة القنوت تعريف -أ   
 323 املسألة يف العثيمني صاحل بن حممد الشيخ اختيار -ب   
 323 املسألة يف الشافعي املذهب يف املعتمد القول -ج   
 322 شافعيال املذهب يف املعتمد والقول الشيخ اختيار بني مقارنة -د   
 321 األدلة ومناقشة اخلالف سبب -ه   
 321 الرتجيح -و   

 321 الفجر صالة يف للتشهد اجللوس هيئة: السابعة املسألة
 321 املسألة يف العثيمني صاحل بن حممد الشيخ اختيار -أ   
 310 املسألة يف الشافعي املذهب يف املعتمد القول -ب   
 310 شافعيال املذهب يف املعتمد والقول الشيخ اختيار بني مقارنة -ج   
 310 األدلة ومناقشة اخلالف سبب -د   
 311 الرتجيح -ه   

 311 التشهد جلوس يف السبابة حتريك: الثامنة املسألة
 311 املسألة يف العثيمني صاحل بن حممد الشيخ اختيار -أ   
 316 املسألة يف الشافعي املذهب يف املعتمد القول -ب   
 316 شافعيال املذهب يف املعتمد والقول الشيخ اختيار بني مقارنة -ج   
 317 األدلة ومناقشة اخلالف سبب -د   
 311 الرتجيح -ه   

 360 :اخلامس الباب



xix 
 

 اخلامتة
 363 اخلامتة

 363 البحث نتائج أهم - أ
 361 البحث وتوجيهات توصيات - ب

 361 املراجع فهرس
 361 الكتاب من املرجع -3
 373 املوقع يف املقالة من املرجع -2

 372 املالحق
 372 السرية الذاتية -3
 Turnitin 174نتيجة اختبار  -2

 




