
 

 

 

 االتفاقات واالختالفات بين الشافعية والحنابلة

 وأثرىا في بطالن وصحتها  في كيفية الصالة

 

 

مقدمة إلى ماجستر الشريعة اإلسالمية بالدراسات العليا بجامعة المحمدية سوركرتا 
 لتكملة شروط الحصول على شهادة ماجستر في الشريعة اإلسالمية

 :إعداد 

 رافع األنوار

O 200130016 
 

 الفقو وأصولو: التخصص

 برنامج ماجستر الشريعة اإلسالمية 

 الجامعة المحمدية سوراكرتا 

 م2017عام الدراسي 



i 

 

 

 

 



ii 

 

 



iii 

 



 

 

 

AL ITTIFAAQOOT WAL IKHTILAAFAAT BAINA ASY SYAAFI’IYYAH 

WAL HANAABILAH FII KAIFIYYATIS SHOLAAH WA ATSARUHA FI 

BUTHLAANI WA SIHHATIHAA 
Abstrak 

Tesis ini membahas tentang perkara-perkara dalam tatacara sholat menurut madzhab 

syafi’iyyah dan hanabilah baik yang disepakati atau yang diperselisihkan dengan 

disertakan sebab-sebab perbedaannya, yang mana permasalahn sholat itu sendiri 

memiliki kedudukan yang sangat penting baik di dunia maupun di akherat, bahkan 

perkara  sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab (diperhitungkan) kelak 

pada hari kiamat, tesis ini berdasarkan metode study pustaka yang mana penyusun 

mentelaah beberapa kitab rujukan dari madzhab syafi’iyah seperti al umm karya imam 

As Syafi’i, al‘aziz karya imam Ar Rofi’i, al majmu’ karya imam An Nawawi, begitu 

juga beberapa kitab madzhab hanbali seperti musnad imam Ahmad, Al mughni karya 

imam Ibnu Qudamah, al’uddah syarhul umdah karya imam almaqdisi. tesis ini 

menjawab permasalahan yang tertera pada bab pertama yang berbunyi: (1) apa 

perbedaan antara syafi’iyah dan hanabilah dalam tatacara sholat? (2) apa sebab 

perbedaan antara syafi’iyah dan hanabilah dalam permasalahan tatacara sholat?.(3) apa 

pengaruh perbedaan tersebut terhadap sah dan tidaknya sholat?. Setelah mentelah 

beberapa kitab rujukan madzhab tersebut maka penyusun mendapatkan kesimpulan; (1) 

bahwa diantara perbedaan antara syafi’iyah dan hanabilah dalam tatacara  sholat 

ditinjau dari sisi persamaan dan perbedaan; kebanyakan perbedaan yang terjadi adalah 

khilaf tanawu’i (perbedaan yang masih memungkinkan untuk digabungkan)  dan 

perkara yang disepakati lebih banyak dari yang diperselisihkan serta bahwasannya 

hanabilah lebih banyak dalam berpegang teguh dengan dalil. (2) bahwa diantara sebab 

perselisihan mereka berkisar pada perbedaan sudut pandang dalam memahami dalil atau 

perbedaan dalil yang dijadikan patokan dalam berhukum. Maka dengan mengetahui sisi 

perbedaan dan sebabnya sangat membantu dalam meredam fanatisme golongan yang 

mana kebenaran itu ada pada dalil, dan kebenaran lebih layak untuk diikuti. (3) bahwa 

perbedaan diantara mereka tidak sampai pada perkara membatalkan sholat. 

Keywords: persamaan, perbedaan, syafi’iyah dan hanabilah, tatacara sholat 

 ملّخص

ىذه الرسالة تبحث فيما اتفق بٌن الشافعية واحلنابلة يف كيفية الصالة وما اختلف فيها بينهم 
مع ذكر سبب اختالفهم، حيث أن الصالة أمر مهم للغاية بل ىي أول ما حياسب بو يوم 

ىذه الرسالة تقوم على نوع البحث ادلكتيب، حيث أن الباحث اطلع على بعض . القيامة
الكتب ادلعتمدة عند مذىب الشافعية مثل األم للشافعي والعزيز للرافعي واجملموع للنووي، 
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وكذلك بعض الكتب للحنابلة مثل مسند إمام أمحد بن حنبل وادلغين البن القدامة و العدة 
ويدور ىذه الرسالة حول جواب دلشكلة البحث اليت يعرض بصيغة . شرح العمدة للمقدسي

ما سبب اختالف  (2)ما الفرق بٌن الشافعية واحلنابلة يف كيفية الصالة؟  (1): السؤال وىي
 .ما األثر ادلرتتبة على صحة وبطالن الصالة؟ (3) بٌن الشافعية واحلنابلة يف كيفية الصالة؟

وبعد البحث واالستقراء من بعض كتب الفقو دلذىب الشافعية واحلنابلة توصل الباحث إىل 
أن الفرق بٌن الشافعية واحلنابلة يف كيفية الصالة يُعرف من وجو  (1): نتيجة البحث وىي

أن أكثر ما خيتلف فيو من نوع اختالف تنوعي وما يتفق فيو  على االتفاق واختالفهم فيها 
أن سبب اختالفهم يدور حول اختالف  (2). أكثر شلا خيتلف وأن احلنابلة أكثر متسكا بدليل

 وسببو ومعرفة االختالف بينهم. يف فهم النص واختالف اآلثار ادلعتمدة عند كل مذاىب
( 3).يساعد على إزالة التعصب ادلذىيب حبيث أن احلق مع الدليل الشرعي، واحلق أحق أن يتبع

 .أن اختالفهم ال يؤدي إىل طبالن الصالة

 االتفاق، االختالف، الشافعية واحلنابلة، كيفية الصالة : الكلمة الرئيسة

Abstract 

This thesis discusses about THE SIMILARITY AND DIFFERENCES OF PRAYER 

PROCEDURES BY MADZHAB SYAFI'IYYAH AND HANABILAH either agreed or 

disputed with included the causes of the difference, which the prayer itself has a very 

important position both in the dunya and afterlife , even the case prayer is the first 

worship will be calculated later on the Doomsday, this thesis is based on literature study 

method in which the author read some references from syafi'iyah madzhab like al umm 

by imam As Syafi'i, al'aziz by  Imam Ar Rofi'i, al majmu 'by An Nawawi imam, as well 

as some books of madzhab hanbali like musnad imam Ahmad, Al mughni by imam Ibn 

Qudama, al'uddah syarhul umdah by imam almaqdisi. This thesis answers problems in 

the first chapter about : (1) what is the difference between syafi'iyah and hanabilah in 

the procedure of prayer? (2) what is the reason of the difference between syafi'iyah and 

hanabilah in the procedure of prayer ?. (3) what is the effect of different scholars’ 

arguments of valid and invalid of salat?. After studied some reference books of the 

madzhab, the authors had conclusions; (1) the difference between shafi'iyah and 

hanabilah in the procedure of prayer is viewed from the side of similarity and 

difference; most of the differences that occur are khanaf tanawu'i (that differences are 

still possible to be combined) and that cases are agreed more than the disputed, while 

madzhab hanabilah sticker with the theorem than shafi'iyah. (2) either the difference 

point of view in understanding the theorem or the difference of theorem which is used 

as a legal basis causes their dispute revolves around. So by knowing the difference 
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between syafi'iyah and hanabilah in the procedure of prayer and the reason of the 

difference between syafi'iyah and hanabilah in the procedure of prayer is very helpful 

for reduce the fanaticism of the group which of the truth is in the theorem, and the truth 

is more worthy to follow.(3) there is no effect of different scholars’ arguments of valid 

and invalid of salat. 

Keywords: similarity, difference, syafi'iyah and hanabilah, procedure of prayer. 

 1.خلفية البحث

يب جليل اشلا أمجع عليو األمة أن أركان اإلسالم مخسة، كما ذكر يف حديث شلا رواه صح

بين اإلسالم : " قال رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم : عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال

على مخس شهادة أن ال إلو اال اهلل وأن زلمدا رسول اهلل وإقام الصالة وايتاء الزكاة وحج البيت 

والصالة واجبة على كل مسلم ومسلمة وذلك ثابت بالكتاب والسنة  ."وصوم رمضان

  :5: تعاىل يف سورة البينة واإلمجاع، وأما الكتاب فقولو           

                            وأما السنَّة؛

: فلحديث معاذ رضي اهلل عنو حينما بعثو النيب  صلى اهلل عليو وسلم إىل اليمن وقال لو

                                                 
 3جزء  (ه 1410الطبعة األوىل ، ، دار الكتب العلمية، بًنوت )شعب اإلديان، أبو بكر أمحد بن احلسٌن البيهقي(  

 1415 رقم احلديث 427صفحة 
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وأما اإلمجاع،  .متفق عليو".عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة وأعلمهم أن اهلل افرتض"

 . فقد أمجعت األمة على وجوب مخس صلوات يف اليوم والليلة

فاعلم أنو ال ريب أن الصالة قرة عيون احملبٌن،  : قال ابن القيم اجلوزية عن فضل الصالة 

ولذة أرواح ادلوحدين، وبستان العابدين ولذة نفوس اخلاشعٌن وزلك أحوال الصادقٌن، وميزان 

وحقيقة الصالة ىي التعّبد هلل تعاىل  .أحوال السالكٌن، وىي رمحة اهلل ادلهداة إىل عباده ادلؤمنٌن

أو أهنا عبادة ذات أقوال وأفعال . بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبًن وسلتتمة بالتسليم

 :مث اختار الباحث ىذا ادلوضوع ألمور  .مفتتحة بالتكبًن سلتتمة بالتسليم

 . ألمهية الصالة يف حياة مسلم وذلا آثار تنعكس يف أخالقو:األول

ذلا مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، وشلا يدل على و،  بأهنا ثاين أركان اإلسالمالصالةومن أمهية 

: ذلك األدلة اآلتية 

                                                 
ادلسند ادلستخرج على ، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران اذلراين األصبهاين  (  

 رقم 114 صفحة 1جزء  ( م1996-  ىـ 1417 ، دار الكتب العلمية، لبنان، بًنوت)م صحيح اإلمام مسل
110 

)  ادلغينوفق الدين أيب زلمد عبد اهلل بن أمحد بن زلمد بن قدامة ادلقدسي اجلماعلي الدمشقي الصاحلي احلنبلي، م (
 حتقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي و الدكتور عبد الفتاح زلمد احللو  3/6 (، دار عامل الكتب، الرياض

أسرار الصالة و الفرق و ادلوازنة أبو عبد اهلل زلمد بن أبو بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهًن بابن القيم اجلوزية،  (  
 55صفحة  (م2003- ه 1424بًنوت، لبنان، دار ابن حزم، الطبعة األوىل  )بٌن ذوق الصالة و السماع 

الدمام، ادلملكة العربية السعودية، دار ابن اجلوزي، الطبعة  )الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع زلمد بن صاحل العثيمٌن،  (  
  5 صفحة 2جزء (ه1422األوىل عام 
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 أهنا عماد الدين، كما جاء يف حديث معاذ رضي اهلل عنو أن النيب صلى اهلل عليو وسلم .1

 ".رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة وذروة سنامو اجلهاد:" قال 

إهنا أول ما حياسب عليو العبد يوم القيامة، كما جاء يف حديث أنس بن مالك رضي اهلل  .2

الصالة، : أول ما حياسب بو العبد يوم القيامة :" عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال  عنو

 ".فإن صلحت صلح سائر عملو وإن فسدت فسد سائر عملو

 .بل أهنا مدار العمل صالحا وفسادا كما سبق ذكره يف احلديث ادلاضي .3

وشلا يدل على فضلها وعظم شأهنا حيث أن اهلل مل يفرضها بواسطة جربيل بل فرضها  .4

 .مباشرة بال واسطة، وذلك يف ليلة اإلسراء و ادلعراج فوق سبع مسوات

 ".صلوا كما رأيتموين أصلي :" أن النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر باإلقتداء بو بقولو  .5

سألت : أفضل األعمال بعد الشهادتٌن؛ حلديث عبد اهلل بن مسعود  رضي اهلل عنو  قال .6

مث : قلت: قال" الصالة لوقتها": أي العمل أفضل؟ قال: رسول اهلل  صلى اهلل عليو وسلم 

 "اجلهاد يف سبيل اهلل": مث أّي؟ قال: قلت:  قال"بّر الوالدين": أّي؟ قال

                                                 
 . وقال حديث حسن صحيح2616 رقم 5/11الرتمذي، كتاب اإلديان باب ما جاء يف حرمة الصالة  (  
 3/346 و صححو العالمة األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة 532 رقم 1/409أخرجو الطرباين يف األوسط  (  
رللس  ،اذلند ببلدة حيدر آباد)، السنن الكربى ويف ذيلو اجلوىر النقي، أبو بكر أمحد بن احلسٌن بن علي البيهقي(  

 4022 رقم احلديث 345 صفحة 2جزء  ( ه1344األوىل ـ :  الطبعة ،دائرة ادلعارف النظامية الكائنة 
، برقم 265/ 8  البخاري، كتاب التوحيد، باب ومسى النيب  صلى اهلل عليو وسلم الصالة عماًل،: متفق عليو(  

. 85، برقم 89/ 1، ومسلم، كتاب اإلديان، باب بيان كون اإلديان باهلل تعاىل أفضل األعمال، 7534
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 : جعل اهلل ادلضيعٌن عنها من صفة ادلنافقٌن، قال تعاىل .7      

                            

      

 : مسى اهلل الصالة إدياناً، كما قال تعاىل  .8              

          . يعين صالتكم إىل بيت ادلقدس؛ ألن الصالة تصدُِّق

 .عَعمَعلُو وقَـعوْولَعوُ 

 عن أم سلمة كما ذكر يف روايةآخر وصية أوصى هبا النيب  صلى اهلل عليو وسلم أمتو،أهنا  .9

" : كان من آخر وصية رسول اهلل  صلى اهلل عليو وسلم : رضي اهلل عنها أهنا قالت

 ".الصالة الصالة وما ملكت أديانكم

 أن بعض الناس يظن عدم صحة صالة وراء من كان خيالف كيفيتو بو، مثل  قوذلم من :الثاني

 .عدم صحة الصالة وراء من ال جيهر بالبسملة

                                                 
 142: النساء  ( 
 143: اليقرة  ( 
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 أن أغلب ما يرى يف الواقع بأن السكان األندونيسٌن يتمذىب بادلذىب الشافعية أو :الثالث

احلنابلة، فلذا اختار الباحث موضوعو حول االتفاقات واالختالفات بٌن مذىيب الشافعية 

 .واحلنابلة

 أن بعض الناس ال يفرق بٌن مفهوم أو معىن الشافعية ومذىب اإلمام الشافعي،  يظنون :الرابع

أنو على وجو سواء، بل الواقع على خالف ذلك، بنظر إىل ادلعىن من جهة تركيبو اللغوي بأن 

الشافعية ىم من يتنسب إىل اإلمام الشافعي مذىبا، ومن جانب آخر أنو قد وجدنا آراء 

وىذا يعرف من خالل التتبع واالستقراء . الشافعية خيالف ما ذىب إليو اإلمام الشافعي

فيختار الباحث ىذا ادلوضوع شلا يراه بقصور علمو وقلة مطالعتو مناسبا يف التوسع من  .ألرآئهم

 .ىذا الباب ليستفيد بو طلبة العلم الشرعي وعوام الناس

 منهجية البحث2.

ىذا البحث من نوع البحث ادلكتيب الكيفي، حيث أن الباحث يعتمد على الوثائق من الكتب 
ادلطبوعة أو ادلقاالت ادلنتشرة أو  مبا كان فيو التعلق من شبكة اإلنرتنيت، ومن الكتب ادلعتمدة 

 :للباحث منقسم إىل قسمٌن

كتاب  لإلمام زلمد بن إدريس الشافعي، األم: الكتب األساسية دلذىب الشافعية، منها 

 لإلمام الرافعي، العزيز شرح الوجيز كتبو اإلمام النووي، المجموع شرح المهذب للشيرازي

 . لإلمام الغزايلالوجيز في فقو اإلمام الشافعي لإلمام زلمد الشربيين، مغني المحتاج
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،  لإلمام ابن قدامةالكافي لإلمام ابن قدامة، المغني: الكتب األساسية دلذىب احلنابلة، منها 

 لإلمام هباء الدين ادلقدسي، العدة شرح العمدة لإلمام أيب الربكات، المحرر في الفقو

 . لإلمام البهويتالروض المربع

المجلى في فقو  البن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد: الثاين الكتب الثنائية، منها 

،  لعبد الواحد الرتياينبحر المذىب في فروع مذىب اإلمام الشافعي حملمد األشقر، الحنبلي

 أليب إسحاق الشًنازي، المهذب في الفقو اإلمام الشافعي لإلمام الشاطيب، الموافقات

 المدخل إلى مذىب اإلمام الشافعي حملمد العثيمٌن، شرح الممتع على زاد المستقنع

الخالف في  حلمد الصاعدي، أسباب احتالف الفقهاء في الفروع الفقهيةألكرم القوامسي، 

 لسامل الثقفي، و غًن ذلك من أسباب اختالف الفقهاء لعبد الكرمي زيدان، شريعة اإلسالمية

 .الكتب

 :فإن الباحث يقوم يف عمليتو على مسلك التايل 

ي عالقة بادلوضوع سواء كان من كتب ادلطبوعة أو من كتب ادلصورة على وقراءة ادلصادر ذ .1

 أو من شبكة اإلنرتنيت ليتسع األفق يف إدلام كتبة الشاملةاملأو من  ( pdf )شكل 

 .بادلوضوع
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سواء كان عن كيفية الصالة أو عن أسباب ع ورتب الباحث شلا اطلع على حسب ادلوض .2

 للدكتور موالي إمساعيل ولد االختالف أسبابو و آدابواختالف الفقهاء، مثل كتاب 

 القريشي بن شريف، 

بيان األحاديث مع حكم احلديث إذا كان  ذلك ليس من صحيحي البخاري و مسلم  .3

 .حيث أهنما قد اتفق الفقهاء على صحتهما

حاول الباحث أن يقتصر حبثو باقتصار من ذكر األدلة يف ادلسائل، إال يف مسألة أسباب  .4

اختالف يف مبحث الباب الرابع، فإنو يذكر فيو بعض األدلة دلعرفة ما يستدل بو كل 

 .مذىب

أن يقتصر البحث يف كيفية الصالة ذاهتا دون بيان عن الفروع ادلتعلقة، مثل كيفية صالة 
 اجلماعة أو صالة ذوي األعذار من السفر و ادلرض أو ما أشبو ذلك

 3.مشكلة ونتيجة البحث 

ما الفرق بٌن الشافعية واحلنابلة يف : ىذا البحث عبارة عن جواب دلشكلة البحث الثالثة، وىي
وما األثر ادلرتتب على ىذه يف كيفية الصالة ؟ ما سبب اختالفهم   الصالة ؟كيفية

 :االختالفات يف بطالن وصحة الصالة ؟ فينتج من ذلك  ثالثة األمور اآلتية 

 :وىي ما يلي المسائل التي يتفق فيها بين الشافعية والحنابلة في كيفية الصالة  .1

، اتفقوا على أهنا شرط لصحة الصالة وأن زللها القلب مهما أن من الشافعية يف مسألة النية
وأن , من يرى استحباب النطق بو، واتفقوا على أهنا عند تكبًنة اإلحرام وال بد من تعيٌن النية
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نية اجلمع بٌن صالتٌن تكون يف أوذلما أو وسطهما وال جيوز تفريق بينهما إال بزمن يسًن قدر 
 .اإلقامة

، اتفقوا على أنو ركن من أركان الصالة والبد بلفظ اجلاللة وعدم ويف مسألة تكبًنة اإلحرام
جواز تقدمي الصفة على ادلوصوف ورفع الصوت عند التكبًن ورفعو حذو ادلنكبٌن و أن يبدأ 
 .التكبًن مع رفع اليدين مث يضع اليمىن على رسغ يد اليسرى ويستحب الظر إىل زلل السجود

، أنو يستحب أن يقرأ ما ورد عن النيب يف دعاء االستفتاح ويف مسألة ما يقرأ قبل الفاحتة
 .ويستحب اإلستعاذة قبل الفاحتة

، على أهنا ركن من أركان الصالة على اإلمام وادلنفرد وأن قراءة البسملة ويف مسألة قراءة الفاحتة
 ".وال الضالٌن" عقب القراءة " آمٌن " مشروعة ويستحب قول 

 .، على أنو مستحب يف حق اإلمام وادلنفرد يف ركعة األوىل والثانيةويف مسألة قراءة السورة

، أنو ركن الصالة ويستحب رفع اليدين عند االنتقال وأقلو بأن ينحين الظهر ويف مسألة الركوع
 " .سبحان ريب العظيم" ويقبض الكفان الركبتٌن وأن يقول 

" ، على أهنما ركين الصالة، وأن يرفع اليدين عند الرفع ويسمع بقولو ويف االعتدال والرفع لو
 .عند قيامو معتدال" ربنا لك احلمد" وأن يقول " مسع اهلل دلن محده

، على أنو ركن الصالة وأن يكرب عند اإلنتقال وأن يبدأ بالركبتٌن عند اذلبوط ويف مسألة السجود
مث اليدين مث اجلبهة واألنف، وأن جيايف ادلرفقٌن عن اجلنبٌن واألرض والبطن عن الفخذين 

سبحان ريب " والفخذين عن الساقٌن وأن يوجو أطراف أصابع اليد والرجل حنو القبلة مث يقول 
 ".األعلى
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، على أنو ركن الصالة وأن يكرب عند الرفع مع عدم رفع اليد ويف مسألة اجللوس بٌن السجدتٌن
مث يكرب للسجود للمرة الثانية على صفة السجود " رب اغفر يل" وأن جيلس مفرتشا وأن يقول 

 .األوىل

، بأن جيلس مفرتشا يف التشهد األول، وأن يشًن بسبابتو ويتشهد مبا ورد عن ويف مسألة التشهد
 .النيب ويصلي عليو وعلى آلو وعلى إبراىيم وآلو

 .، اتفقوا على أن الواجب أن يسلم بتسليم واحدويف مسألة السالم

 يف كيفية الصالة وسبب اختالفهم على حنو وأما ما يختلف فيو بين الشافعية والحنابلة .2
 :التايل

 ؟"اهلل أكرب" عند قول "  أكرب" ، ىل جيوز زيادة األلف والالم يف قول يف مسألة تكبًنة اإلحرام

.." و حترديها التكبًن " .. واخلالف فيو خالف تضاد بسبب اختالف يف فهم لفظ احلديث 
 .ىل التكبًن يف ىذا احلديث حيمل على معىن متنشر أو أنو يشمل كل ما يف معين تعظيم اهلل

أين موضع اليدين بعد رفعهما عند تكبًنة اإلحرام ؟ ىل فوق السرة أو حتتو أو على رفع 
واخلالف فيو خالف تنوعي مبعىن أنو . اختالف اآلثار الواردة يف ىذا األمر: الصدر؟ السبب
 .لتعدد اآلثار يف ذلك. جيوز ىذا وىذا

 ؟  واخلالف فيو خالف التنوعي، فيجوز أن يقرأ كل ما ورد ويف مسألة ما يقرأ عند االستفتاح
 .اختالف يف فهم ما ىو أفضل شلا ورد عن النيب: السبب. عن النيب يف دعاء االستفتاح

، ىل يسر أو جيهر هبا، واخلالف يف يعود إىل أمرين، ىل ىي من آية ويف مسألة البسملة
الفاحتة، وأيها أصح من اآلثار يف ىذه ادلسالة ؟ واجلمع يف ىذه ادلسألة أنو يقرأ بالبسملة فيما 

 .ىل البسملة آية من الفاحتة فيجهر هبا كما جيهر الفاحتة: السبب  .ُيسمعو نفسو أو من أقربو
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 .اختالف اآلثار الواردة يف ذلك، حيث ورد شلا جيهر بالقراءة وشلا يسر هبا: السبب اآلخر 

 يف مباشرة األرض  ألعضاء السجود واخلالف فيو خالف التضاد، ويف مسألة السجود،
 اختالف اآلثار واختالف فهم اآلثار: السبب .والراجح فيو أنو عدم وجوب مباشرة األرض

، ىل يعتمد على يديو أو ركبتيو؟ والراجح فيو أنو يعتمد على ويف مسألة القيام إىل الركعة الثانية
 اختالف اآلثار الواردة يف ذلك: السبب. يديو

، و اخلالف فيو خالف تنوعي، أي أنو جيوز أن يقرأ فيو ما صح عن وفيما يقرأ يف التشهد
 .اختالف القهم يف استنباط ما ىم أفضل فيو: السبب. النيب

 .األثر المترتب عن ىذه االختالفات في بطالن وصحة الصالة .3

بعد عرض البحث دلسائل ادلختلفة يف كيفية الصالة، حتصل الباحث إىل نتيجة واستنباط أن 
ىذه االختالفات ال يبطل الصالة على سلالف رأي أخر، علما بان االختالف الكائن أكثره 

 .اختالف التنوعي، حيث أنو جيوز للمصلي أن يأيت هبذا أو ذاك

 4. الخاتمة

: أن ما يتفق فيو بٌن الشافعية واحلنابلة أكثر شلا خيتلف فيو، وخيتلف فيو بينهم يف األمور اآلتية 
اهلل " يف لفظ التكبًن " أكرب" يف مسألة تكربة اإلحرام يف كون زيادة األلف والالم عند قول 

وخيتلف فيما يقرأ عند االستفتاح، فيجيز كل . ، الشافعية على جوازه واحلنابلة عدم جواز"أكرب
وىل يسر بالبسملة عند قراءة الفاحتة، . منهم قراءة أي شيئ ورد عن النيب يف دعاء افتفتاح

و يف مسألة السجود ىل يباشر األعضاء األرض، . فالشافعية على اجلهر هبا خالفا للحنابلة
وىذه . وفيما يعتمد عند القيام للركعة الثانية ىل بالركبة أم اليدين، وفيما يقرأ عند التشهد

 .األمور شلا يفارق وخيتلف بينهم يف كيفية الصالة
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إما أن يكون لتعدد اآلثار الواردة يف األمور ادلختلف : وأما سبب اختالفهم فإنو راجع إىل أمرين
 .أو بسبب اختالف يف وجهة النظر واستنباط احلكم مهم أن النص واحد

وأما األثر ذلذه االختالفات فال يؤثر يف بطالن صالة من خيالف رأي اآلخر، حيث أن اخلالف 
 .خالف التنوعي

وأوصى الباحث على مجيع ادلسلمٌن أن حيرص يف تعلم الدين فإنو يرشده ويهديو إىل معرفة 
وأن ال يتساىل أحد يف جرح اآلخر فيما خيالفو، حبيث أنو قد يكون لو دليل يعتمد . األحكام

فيو يف اتنباط األحكام، فضال أنو عليم من العلماء فإن اجتهد فأصاب فلو أجران وإن أخطأ 
وأن التعصب ادلذىيب يؤدي إىل . فلو أجر واحد من اجتهاده وبذلو يف استنباط األحكام

االفرتاق، ألن دين اإلسالم مبناه الوحي من القرآن والسنة ليس بقول أحد من الناس، وقد 
وأشار إىل قرب " كل يؤخذ ويرد قولو إال صاحب ىذا القرب : اشتهر قول إمام مالك رمحو اهلل 

وعلينا أن خنضع عقولنا جتاه األدلة، ألن العقول ناقصة واألدلة . النيب صلى اهلل عليو وسلم
 .قاطعة كاملة ألهنا وحي من رب العادلٌن
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