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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .1

ن لكل أشياء أصوذلا يقوم عليها ويبين فوقها كل ما حيتويها، وكذلك اإلسالم فإن لو إ

  .أصول وأركان

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

بين : " قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : جليل عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال

اإلسالم على مخس شهادة أن ال إلو اال اهلل وأن زلمدا رسول اهلل وإقام الصالة وايتاء 

والصالة واجبة على كل مسلم ومسلمة وذلك ثابت  ."الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

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

                    

                    

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

 1415 رقم احلديث 427 صفحة 3جزء 
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وأما السنَّة؛ فلحديث معاذ  رضي اهلل عنو حينما بعثو النيب  صلى اهلل عليو 

وأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم ": وسلم إىل اليمن وقال لو

 .متفق عليو".وليلة

 . وأما اإلمجاع، فقد أمجعت األمة على وجوب مخس صلوات يف اليوم والليلة 

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

احملبٌن، ولذة أرواح ادلوحدين، وبستان العابدين ولذة نفوس اخلاشعٌن وزلك أحوال 

 .الصادقٌن، وميزان أحوال السالكٌن، وىي رمحة اهلل ادلهداة إىل عباده ادلؤمنٌن

 :فالصالة مبعىن الدعاء لغة كما يف قولو تعاىل 

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

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

وفق 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 3/6 (، دار عامل الكتب، الرياض)  ادلغين

الفتاح زلمد احللو  

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

 55صفحة 
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               أي ادع ذلم . 

  : وقولو تعاىل                      

           ومعىن صالة اهلل على العباد أي ثناءه عليهم عند

وقيل إن صالة اهلل الرمحة وصالة ادلالئكة . ادلالئكة، وصالة ادلالئكة مبعىن الدعاء

 االستغفار 

القيام والركوع : ادلالئكة واإلنس واجلن: فالصالة من اهلل الثناء ومن ادلخلوقٌن         

 .والسجود والدعاء والتسبيح والصالة الطًن واذلوام مبعىن التسبيح

وحقيقة الصالة ىي التعّبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبًن 

 .أو أهنا عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبًن سلتتمة بالتسليم. وسلتتمة بالتسليم
                                 

 103: التوبة  ( 
منزلة الصالة يف اإلسالم ؛ ادلفهوم، و احلكم، و ادلنزلة، و اخلصائص الدكتور سعيد علي بن وىف القحطاين،  ( 

الرياض، ادلملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة عام  )و حكم التارك والفضائل يف ضوء الكتاب و السنة 
 6-5صفحة  (ه1423

 
 لسان العرب، زلمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (  

 465 صفحة 14باب الياءفصل الصاد جزء  ( ه1414- الثالثة ، الطبعة دار صادر،بًنوت)
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 :اختار الباحث ىذا ادلوضوع ألمور 

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

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

: يدل على ذلك األدلة اآلتية 

أهنا عماد الدين، كما جاء يف حديث معاذ رضي اهلل عنو أن النيب صلى اهلل عليو  .1

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

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

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

 ".الصالة، فإن صلحت صلح سائر عملو وإن فسدت فسد سائر عملو: القيامة 

 .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  .4

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

                                                                                         
الدمام، ادلملكة العربية السعودية، دار ابن  )الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع زلمد بن صاحل العثيمٌن،  (  

  5 صفحة 2جزء (ه1422اجلوزي، الطبعة األوىل عام 
 . وقال حديث حسن صحيح2616 رقم 5/11الرتمذي، كتاب اإلديان باب ما جاء يف حرمة الصالة  (  
 و صححو العالمة األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة 532 رقم 1/409أخرجو الطرباين يف األوسط  (  

3/346 
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صلوا كما رأيتموين أصلي :" أن النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر باإلقتداء بو بقولو  .5

." 

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

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

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

 "اهلل

 :جعل اهلل ادلضيعٌن عنها من صفة ادلنافقٌن، قال تعاىل  .7

                     

                  

   

                                 

 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 ،رللس 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

 

 142: النساء  ( 
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 : مسى اهلل الصالة إدياناً، كما قال تعاىل  .8             

            . يعين صالتكم إىل بيت ادلقدس؛ ألن الصالة

 .تصدِّدقُق عَعمَعلوُق وقَـعوْولَعوُق 

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

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

 ".الصالة الصالة وما ملكت أديانكم" : وسلم 

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

 .قوذلم من عدم صحة الصالة وراء من ال جيهر بالبسملة

 أن أغلب ما يرى يف الواقع بأن السكان األندونيسٌن يتمذىب بادلذىب :الثالث

الشافعية أو 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،  : الرابع

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

                                 
 143: اليقرة  ( 
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اللغوي بأن الشافعية ىم من يتنسب إىل اإلمام الشافعي مذىبا، ومن جانب آخر أنو قد 

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

 .واالستقراء ألرآئهم

فيختار الباحث ىذا ادلوضوع شلا يراه بقصور علمو وقلة مطالعتو مناسبا يف 

 .التوسع من ىذا الباب ليستفيد بو طلبة العلم الشرعي وعوام الناس

 مشكالت البحث .2

: ، وىي ثالث مسائل يف رسالتو الباحث حدد

  الصالة ؟كيفيةما الفرق بٌن الشافعية واحلنابلة يف  .1

 يف كيفية الصالة ؟ما سبب اختالفهم  .2

 وما األثر ادلرتتب على ىذه االختالفات يف بطالن وصحة الصالة ؟ .3

ىذه نقط اليت سيقوم الباحث بيانو يف الباب الرابع مع زيادة ما يرى الباحث فيو مهما 

 .دلعرفتو

 أهداف وفوائد البحث .3

 .معرفة االتفاقات واالختالفات بٌن الشافعية واحلنابلة يف كيفية الصالة .1
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 .معرفة سبب اختالفهم يف كيفية الصالة .2

 .معرفة األثر ادلرتتب على ىذه االختالفات يف بطالن وصحة الصالة .3

 :وأما فوائد البحث فإنو يكون ألمرين 

 :الفائدة األكادديية  .1

 :ومن فوائد أكادديية 

 ملكة علمية لطلبة العلم الشرعي . أ

 .بناء أصول التسامح أو ادلسازلة الناجتة من معرفة ادلسائل اخلالفية  . ب

 أنو قد خيالف التلميذ شيخو يف بعض ادلسائل، من ذلك ما ورد من  . ت

االختالفات بٌن أمحد والشافعي مع أن بينهما عالقة قوية يف طلب العلم بٌن 

كما سيذكره الباحث -  وىو أمحد- وبٌن التلميذ - وىو الشافعي- الشيخ 

يف الباب الثالث عند بيان عن نبذة حياة اإلمامٌن الشافعي وأمحد  رمحها اهلل 

 .رمحة واسعة

 :الفائدة العملية التطبيقية  .2

 .إزالة التعصيب ادلذىيب . أ

 . تعليم اجملتمع كيفية الصالة الصحيحة . ب
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عدم تبديع وتفسيق بعضهم ببعض عند سلالفتهم يف كيفية الصالة نظرا أن لكل  . ت

 .منهم دليلو، ما دام الدليل راجح مقبول

 الدراسات السابقة .4

ادلبحث عن مسألة الصالة كثًنة حيث أن الصالة ذلا منزلة وأمهية يف ىذا الدين، 

ولكن بقصر جهد الباحث مل جيد حبثا علميا أكاددييا شلا يستوي مبا كتبو الباحث  إال أن 

ادلؤلفات يف كيفية الصالة وادلبحث عنها كثر تداوذلا وتكرارىا يف كتب الفقو، إال أن 

 :ىناك بعض ادلباحث ذو عالقة بينو وبٌن ىذا البحث، وذلك ما يلي 

: حديث ادلسيء صالتو وأثره يف احلكم على مسائل اخلالف يف صفة الصالة  .1

رسالة ادلاجسًن كلية  يونس ثلج صاحل اجلبوري،.  الباحث د.دراسة فقهية مقارنة

 م 2008- ه 1429الرتبية التخصص فقو مقارن جبامعة تكريت لبلد العراق، عام 

شلا توصل : من نتيجة البحث . يوسف حسن محد الدليمي. د.م.حتت إشراف أ

فيو يف ذلك البحث ىو بيان عن احلديث ادلسيئ يف الصالة ودرجتو وكيفية 

أوجو . اإلستدالل ويقتصر يف بيان مسائل الصالة مقتصرة شلا ذكر يف احلديث

وجو الشبو فيو وىو حبث : التشابو واالختالف بٌن ىذا البحث وشلا كتبو الباحث 

عن الصالة ويشمل األقوال واألفعال، وأما الفرق بٌن الباحث يف ىذا البحث 
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اخلالف بٌن مذىبٌن فقط وىو الشافعية واحلنابلة وذكر سبب اخلالف وبيان رأي 

 .واهلل أعلم. ادلختار

   إعدادفقو اإلمام البخاري يف كتاب الصالة من جامعو الصحيح دراسة مقارن، .2

الطالبة مىن صاحل عبد اهلل ادلزروع، رسالة ماجستًن يف الفقو  كلية الشريعة 

والدراسات اإلسالمية قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقو وأصولو جبامعة أم 

م، تكّلمت الباحثة كل ما 2002-ه1423القرى ادلملكة العربية السعودية، عام 

يتعلق بالصالة شلا أورد اإلمام البخاري يف صحيحو، وال يرتب على ترتيب كيفية 

الصالة، وىذا شلا يفارقو بٌن ىذا البحث وما كتبت من ذلك البحث، ويف جانب 

اآلخر اقتصر الباحث يف ىذه الرسالة على مذىبٌن فقط مع إضافة سبب اخلالف 

 .بينهما

، حيث أهنا تتكلم يف ىذه ادلقالة عن ثالث  مقالة علمية كتبها ىّبا زُقىيدىالصالة، .3

عن الشروط الصالة وأركاهنا وكيفية الصالة عند ادلذاىب، االختالف يف : نقط

بدأت فيها بتعريف الصالة مث الشروط وجوب الصالة وشروط . تكبًنة اإلحرام

وجو التشابو بٌن ىذه ادلقالة . صحة الصالة مث تكلمت يف أركان الصالة وكيفيتها

                                 
 http//habbanew.blogspot.co.id/2016/05/sholat.html?m=1: ينظر يف  ( 

 09.00م ساعة 2017-10-14يقتبس يف 
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وىذا البحث يعين يف كيفية الصالة، ولكن الفرق بينهما أن يف ىذه ادلقالة ال تذكر 

أسباب اخلالف بٌن ادلذاىب ويف ىذا البحث بٌّن الباحث أسباب االختالف 

الفقهاء مع ذكر شيئ من البيان، مث أن ىذه ادلقالة تتضمن فيها ادلذاىب األربعة مع 

 .إضافة ادلذىب اإلمامية، بينما ىذا البحث مقتصر يف مذىبٌن الشافعية و احلنابلة

مدرِّدسة قسم الشريعة  )مقالة علمية كتبها إلدى حيايت الصالة عند أربعة مذاىب،  .4

وجو التوافق بٌن ىذه ادلقالة ، ( STAIN Crurpكلية الدراسة اإلسالمية احلكومة 

وىذا البحث يف كوهنما يف مسألة الصالة ومقارنة ادلذىب، إال أن يف ىذه ادلقالة ال 

 .يذكر فيها أسباب اخلالف بٌن ادلذاىب بل رلرد العرض والبسط

 اإلطار النظري .5

 :واختالفهم يعود إىل أمور : فإن العلماء يف ادلسألة الفقهية وجهان، متفق وسلتلف 

 .اختالفهم يف ادلصادر الشريعة، أو ما يسمى باألدلة ادلختلف فيها .1

االختالف يف وجهة النطر جتاه النصوص، مبعىن أن بعضهم يستنبط حكما بنظر إىل  .2

 .منطوق النص و اآلخر يثبت حكما بالنظر إىل مفهوم النص

                                 
 /http//ildahayati.com/2015/06/11/sholat-menurut-empat-mazhab: ينظر يف  (  

 08.00م ساعة 2017 -10-14يقتبس يف 
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اختالفهم يف درجة احلديث، قد يكون حديث ما مقبول عند أحد أو مذىب معٌن  .3

 .وضعيف أو مردود عند اآلخر

 .مل يصل إىل بعض الفقهاء أدلة لبعض ادلسألة شلا يؤدي إىل النزاع .4

 .يعيش الفقيو يف بلد يصعب عليو العثور على األحاديث الصحيحة إلثبات احلكم .5

حيث أن الفقهاء ال يتفقون عن ما يسببهم يف االختالف، منهم من يقصر إىل  سببٌن 

 .ومنهم من جعلو ثالثة أسباب ومنهم من ال يقتصر

  .ىذه ادلسألة سيتكلم الباحث يف الباب الثاين على اإلتساع إن شاء اهلل

 منهج البحث .6

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

 :األول الكتب األساسية 

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

 مغني المحتاج لإلمام الرافعي، العزيز شرح الوجيز كتبو اإلمام النووي، للشيرازي

 . لإلمام الغزايلالوجيز في فقه اإلمام الشافعيلإلمام زلمد الشربيين، 

 :الكتب األساسية دلذىب احلنابلة، منها 

 لإلمام ، المحرر في الفقه لإلمام ابن قدامةالكافي لإلمام ابن قدامة، المغني

 لإلمام الروض المربع لإلمام هباء الدين ادلقدسي، العدة شرح العمدةأيب الربكات، 

 .البهويت

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

 لعبد بحر المذهب في فروع مذهب اإلمام الشافعي حملمد األشقر، فقه الحنبلي

 أليب المهذب في الفقه اإلمام الشافعي لإلمام الشاطيب، ، الموافقاتالواحد الرتياين

المدخل إلى  حملمد العثيمٌن، شرح الممتع على زاد المستقنعإسحاق الشًنازي، 

 أسباب احتالف الفقهاء في الفروع الفقهية ألكرم القوامسي، مذهب اإلمام الشافعي

أسباب اختالف  لعبد الكرمي زيدان، الخالف في شريعة اإلسالميةحلمد الصاعدي، 

 . لسامل الثقفي، و غًن ذلك من الكتبالفقهاء
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 : فإن الباحث يقوم  يف كتابة الرسالة على مسلك التايل 

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

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

 .بادلوضوع

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

 للدكتور موالي االختالف أسبابو وآدابوأسباب اختالف الفقهاء، مثل كتاب 

 .إمساعيل ولد القريشي بن شريف

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

 .ومسلم حيث أهنما قد اتفق الفقهاء على صحتهما

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

أسباب 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 األخرى، مثل كيفية  .5

 .صالة اجلماعة أو صالة ذوي األعذار من السفر وادلرض أو ما أشبو ذلك

 شلا أصدره جامعة احملمدية "ادلاجستًندليل كتابة رسالة "وفق كتابة ىذا البحث  .6

 ،  ه1435 م ادلوافق 2014سوراكرتا عام 
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شلا أصدره جامعة احملمدية سوراكرتا " دليل  كتابة رسالة ادلاجستًن"و كذالك كتاب   .7

 م2016-ه1437عام 

 لإلمام الرسالة لإلمام الشافعي، األم:اعتمد الباحث على بعض الكتب، منها  .8

 كتاب اجملموع شرح ،لإلمام زلمد بن اخلطيب الشربيينمغين احملتاج الشافعي، 

 العزيز شرح الوجيز  لإلمام أيب زكريا زليي الدين بن شرف النووي، ادلهذب للشًنازي

ادلهذب يف   لإلمام الغزايل، الوجيز يف فقو اإلمام الشافعيلإلمام الرافعي الشافعي، 

ادلدخل  إبراىيم بن علي بن يوسف الفًنوز أبادي الشًنازي، الفقو اإلمام الشافعي

 لإلمام ابن قدامة  ادلغينأكرم يوسف عمر القوامسي،إىل مذىب اإلمام الشافعي

احملرر يف الفقو على مذىب  لإلمام ابن قدامة ادلقدسي، الكايفادلقدسي احلنبلي، 

 شلحمد سليمان اجمللى يف الفقو احلنبلي لإلمام أيب الربكات، اإلمام أمحد بن حنبل

العدة شرح العمدة يف  البن الرشد،  بداية اجملتهد و هناية ادلقتصدعبد اهلل األشقر، 

أسباب  عبد الرمحن بن إبراىيم ادلقدسي، فقو إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين

أسباب اختالف الفقهاء يف الفروع عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، اختالف الفقهاء

 إمساعيل ولد القريشي االختالف أسبابو وآدابو محد بن محدي الصاعدي، الفقهية

 .بن شريف
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 خطة البحث  .7

يتكون ىذا البحث من مخسة أبواب وبعض األبواب مشتملة على الفصول 

 :وادلباحث، وبيان ذلك ما يلي 

 المقدمة : الباب األول 

أىداف وفوائد ، خلفية البحث، مشكلة البحث :ىذا الباب حيتوي على 

 .خطة البحث، منهج البحث، اإلطار النظري، الدراسات السابقة، البحث

 أسباب االختالف بين الفقهاء في استنباط األحكام،: الباب الثاني 

  يشمل ىذا الباب من ثالثة فصول، الفصل األول معىن االختالف الفقهاء، 

وىذا الفصل يتكون من ثالثة مباحث، ادلبحث األول عن تعريف االختالف لغة 

واصطالحا والفرق بينو وبٌن اخلالف، مث الفصل الثاين يتكلم عن أقسام وأنواع اختالف 

، ادلبحث الثاين أنواع االختالف باعتبار حكمو الفقهاء، وفيو مباحث، ادلبحث األول 

ادلبحث الثالث  أنواع االختالف باعتبار مثرتو، ، أنواع االختالف باعتبار حقيقتوعن 

والفصل الثالث يتكلم عن   . ادلبحث الرابع  أنواع االختالف باعتبار الثبات و الطروء
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أسباب االختالف، وفيو مبحثان، ادلبحث األول  أسباب االختالف يف عهد الصحابة، 

 .ادلبحث الثاين  أسباب االختالف بعد عهد الصحابة

 .كيفية الصالة عند الشافعية و الحنابلة:  الباب الثالث 

يتضمن ىذا الباب على فصلٌن؛ الفصل األول يتكلم عن نبذة سلتصرة عن حياة 

ادلبحث اإلمام الشافعي وكيفية الصالة عند الشافعية، ويتكون ىذا الفصل على مبحثٌن، 

، وفيو  كيفية الصالة عند الشافعيةاألول عن حياة اإلمام الشافعي ، ادلبحث الثاين عن

عدة مسائل؛ ادلسألة األوىل يف النية، وادلسألة الثانية يف تكبًنة اإلحرام، وادلسألة الثالثة 

فيما يقرأ قبل الفاحتة، ادلسألة الرابعة يف قراءة الفاحتة، ادلسألة اخلامسة يف قراءة السورة، 

ادلسالة السادسة يف الركوع، ادلسألة السابعة يف اإلعتدال، ادلسألة الثامنة يف السجود، 

ادلسألة التاسعة يف اجللوس بٌن سجدتٌن، ادلسألة العاشرة يف التشهد، ادلسألة احلادية 

كيفية  نبذة سلتصرة عن حياة اإلمام أمحد ومث الفصل الثاين يتكلم عن. عشرة يف السالم

ادلبحث األول عن حياة اإلمام يتكون ىذا الفصل على مبحثٌن، الصالة عند احلنابلة، و

أمحد، ادلبحث الثاين يف كيفية الصالة عند احلنابلة، وىذا ادلبحث يشتمل على عدة 

مسائل؛ ادلسألة األوىل يف النية، وادلسألة الثانية يف تكبًنة اإلحرام، و ادلسألة الثالثة فيما 

يقرأ قبل الفاحتة، ادلسألة الرابعة يف قراءة الفاحتة، ادلسألة اخلامسة يف قراءة السورة، ادلسالة 



18 

 

السادسة يف الركوع، ادلسألة السابعة يف اإلعتدال، ادلسألة الثامنة يف السجود، ادلسألة 

التاسعة يف اجللوس بٌن سجدتٌن، ادلسألة العاشرة يف التشهد، ادلسألة احلادية عشرة يف 

 .السالم

اإلتفاق واالختالف بين الشافعية والحنابلة في كيفية الصالة : الباب الرابع 

 .وسبب اختالفهم

 يتكون من الفصلٌن، الفصل األول يتكلم عن صلب البحث، وىوىذا الباب  

يتكلم فيما يتفق بٌن الشافعية واحلنابلة يف كيفية الصالة، والفصل الثاين يتكلم فيما 

ويف هناية . خيتلف بٌن الشافعية واحلنابلة يف كيفية الصالة وبيان شيئ من سبب اختالفهم

الباب أورد الباحث تلخيصا سلتصر على شكل مربعات ليسهل تصور الذىين لدى 

 .القارئ

   و التوصية الخاتمة:الباب الخامس 

ويف ىذا الباب يشتمل على األمرين؛  األمر األول عن اخلامتة وىو بيان عن 

نتيجة  البحث وىي عبارة عن جواب دلشكلة البحث ادلورودة يف الباب األول، واألمر 

 .الثاين عن التوصية وإرشادات


