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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  نماز بستن دستها در محل

  مقدمه :
که بايد مانند اساس ازآن پيروی ومتابعت شود همان شرع  دراحکام شرعی عبادتی مرجع ومنبع

  محمدی است که مبتنی برآيات وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ميباشد .
در مسايل شرعی موارد که شرع درآن روشن است مراجع به تصور ، برداشت وفهم يک انسان 

  ز ندارد.خارج از اصول ونصوص شرعی امريست اضافی ،غير ضروری واصآل جوا
  خواننده محترم!

در عبادات حق اِعمال سليقه نداريم و عبادات توقيفى است و هر گونه حذف و اضافه در عبادات 
  بدعت محسوب مى شود.

مساله بستن دستها در نماز روش پيامبر صلی هللا عليه وسلم می باشد ، مساله احترامی وعدم 
ی مطرح بحث باشد ، در هر بخش زندگی مفهوم احترامی مطرح نيست ، واگر احيانآ مساله احترام

  احترام بشکل خاص خود است .
  .دست گذاشتن بر پيشانی  وعسکری از جمله بطور مثال احترام در محيط نظامی 

اردو (  حاحترام در هر جايى به شکل خاصی آن صورت ميگيرد ،  مثالً دربخش نظامی وقوای مسل
به گونه خاصى صورت می پذيرد ،است. پس يک شخص  محيط خاصی است  ، احترام که  وپوليس )

نظامى بگويد من در نماز دستم را در مقابل پيشانى مى گيرم چون ادب و احترام نظامى به اين ترتيب  
  است! يا احترام اقوام مختلف، مثل که آدب ورواج  خاصی احترام برای خويش دارند .

باالی سينه است، يا باالی ناف، ويا هم محل  ر مورد محل بستن دست درنماز که آيا محل بستن،د
 وشارعين شرع هر کدام به استناد واستدالل ،علماء ،  ناف سر هم ويابستن  دست زير ناف است ،

ونظريات فقهی  فهم دينی خويش با استنباط  از اصول شرعی ، فتوای شرعی صادر نموده اند ،
  خويش را در مورد جمعبندی نموده اند. 

به استناد احاديث در فهم اين مسئله واينکه کدام روايت در اين باب ، بخاطر روشن شدن اين مسئله 
را خدمت خوانندگان خويش تقديم  ومستند  و فهم ازمنابع اصلی دقيق ودرست است معلومات دقيق

  خواهيم داشت .
مام امانت داری موضوع کوشش بعمل آمده  تا کما حـقـه وبا ت بخش در اين ناگفته نبايد گذاشت که 

در همه عرصه های مورد تحقيق قرار گيرد. چنانچه در باال متذکر شديم اساس و منبع برای ما 
سنت پيامبراسالم محمد مصطفی صلی هللا و، عظيم الشان قرآن زندگی بخصوص در بخش عبادت 

  عليه وسلم  است.
اسالمی وبخصوص از مسلمانان   قاعده اساسی اين است که همه محققان وپژوهشکران واجد شرايط

وساير علمای مشهور جهان اينست  تا خود نيز به کتب تفاسير، احاديث نبوی واقوال امامان مذاهب 
مراجعه نموده و به دريافت راه و فهم درست از احکام الهی و اين حکم تعمق نموده به اسالم ،

جحيت بدهند ،که مطابق به ار  صحت وسقم موضوع غور وبررسی بيشتر نموده و همان رای را
  شرع غرای محمدی  بوده وبه نصوص شرعی روايات  آن ثابت باشد .

  برادر مسلمان! خواهر و
اين مبحث و تحقيق در اين عرصه ، اينست تا نماز ما مطابق  و پيثکش کردن هدف نهايی ما از تقديم 

  و اجراء گردد.  توضيح، روش نماز پيامبر صلی هللا عليه وسلم بصورت دقيق تعريف
صلی هللا اسالم محمد ميخواهم به توضيح  وتعريف اين موضوع، چگونگی بستن دست های پيامبر  

همه اين روايات مستند به احاديث صحيحه بوده ،طوريکه   ،بدارم توضيح  را برای شما  وسلم  عليه
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ه و تا همان انتخاب مسلمان تجسم يافتگويا نماز رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را در برابر چشمانت 
  شود که آنحضرت صلی هللا عليه وسلم اجرا و عمل ميکرد. 

 نتا خواندن نماز پيگيری نموده و اين خواندنمود،  خواهيم توصيفمسأله را چنان  باب در اين  
  بوده و سبب قبول نزد پروردگار ما  گردد. صلی هللا عليه وسلم  مطابق شرع محمد

وا صلّ : «فرموده ای پيامبر صلی هللا عليه وسلم که ميفرمايد وعملی ميگردد که: اجراو اين زمانی  
  باشيم.)  عمل نموده  نماز بخوانيد ،خوانم بينيد نماز می آنگونه که مرا می( »یأصل یکما رأيتمون

  اساساً چرا بايد نماز بخوانيم؟
تا به  انسان است. تمامی انسان ها از ابتدا وضرورت های  عبوديت و پرستش يكی از نيازهای

علماء  بعد از تحقيقات که بمعل اورده اند ، بدين نتيجه  پرستش داشته اند. امروز بشکل از اشکال ،
جای آن را نميتواند ،به عبادت وپرستش دارد. هيچ چيزی  وضرورتروح انسان نياز رسيده اند که :

  .ق پرستش استيكه الموجودی است  هللا يگانه و کند ،رـُـپ
هر كدام از اگر تاريخ اديان ومذاهب مورد برسی قرار گيرد با تمام وضاهت در خواهيم يافت که 

به دنبال پرستش و اديان آسمانی  اَشكالی برای عبادت دارند اّما همه برداشت و  کاتب واديان ،م
  حتی موجودات ديگر نيز به عبادت و پرستش مشغولند. اند،  عبادت

تمامی موجودات ( » ٢۴:آيه  نور -كّل قد علم صلوته و تسبيحه؛«فرمايد:  میعظيم الشان آن قر 
إْن ِمن شیء إالّ يسبّح بحمده و لكن «فرمايد: در جای ديگر می) وباز  نماز و تسبيح خدا را می دانند

ليكن شما گويد،  ) آيةهر موجودی با حمد، خدا را تسبيح می17اسراء ( -( »  ال تفقهون تسبيحهم
   ».تسبيح آنان را نمی فهميد

الهی بشمار رفته ، بنابر عظمت که نماز در  از مهّمترين عباداتيکی  ،همه عبادات نـمـاز، درميان 
) با مـشـتـقـاتـش در قـرآن کـريـم ذکـر شـده و  ةصالمورد کلمه ( ١٠۴،  حدود جمله عبادات دارد
درباره  هللا صلی هللا عليه وسلمبـه آن امـر شـده و در چـنـد جـا نـيـز رسـول  صريحآدر پـانـزده مـورد

  آن مورد خطاب قرار گرفته است.
  :گذشته از اينها فوايد و نتايج ارزنده اى نيز براى نماز در قرآن بيان شده است ، چنانچه مى فرمايد 
لوَه ِلِذْکرى ..«  ). .براى ياد من نماز بگزار »(اَقِِم الصَّ

لوَه تَْنهى  «در مورد مقام ومنزلت تربيتی نماز قرآن با ظرافت خاص ميفرمايد: لوَه اِنَّ الصَّ اَقِِم الصَّ
را از فحشا و منکر انسان  نماز بگزار که نماز  ().45عنكبوت، آيه  سوره »(َعِن اْلفَْحشاِء َواْلُمْنَکر

 ). .باز مى دارد
س اسـالم ، چـهـره ديـن ، مـوجـب تـقـّرب اهـل أر نمازدر دين مقدس اسالم وشريعت غرای محمدی 

  معرفی گرديده است .، ستون خيمه دين و مانند آن هللا تـقـوا بـه خـداوند، افضل اعمال بعد از معرفت 
 صلی هللا عليه وسلم فرموده است: پيامبر

اْلعَُموُد َنَفعَِت االَْ◌ْطناُب َواالْْوتاُد مـَثـَُل الصَّالِه مـَثـَُل عـَمـُوِد اْلفـُسـْطـاِط، اِذا ثََبَت  «
َمثَل نماز همانند عمود و ( »َواْلِغشاُء، َوآذانَکَسَر اْلَعُمُوُد َلْم َيْنَفْع َطنٌَب َوال َوتٌَد َوال ِغشاءٌ 

هرگاه عمود ثابت باشد، طنابها، ميخها و پرده نافع است ولى در  .ستون خيمه است
 ).ميخ و پرده سودى نمى بخشد صورتى که عمود شکست ، طناب ،

 خواننده محترم!
سبحان  هللا و از جمله نماز براى چيست ؟ مگر  برای هللا عبادت که مى پرسند، از انسانها بسيارى 

بايد  جواب اين تعداد از اشخاص به عبادت بندگان خـود، نيازمند است که به آن امر کرده است ؟ در
گفت که عبادت به خاطر رفع نياز از بـى نـيـاز الهـى نـيـسـت. طـاعت و عصيان بندگان هيچ نوع 

  ندارد.پروردگار سود و زيانى براى 
هنگام آفرينش َخلق از طاعت و بندگيشان بى نياز و از معصيت و نافرمانى  پروردگار با عظمت ما 
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فرمانبرداران سودى به او  ران او را زيان ندارد و طاعتآنها ايـمـن بـود، زيـرا مـعـصـيـت گـناهکا
 .نمى رساند

کـمـال مـطـلق اسـت و انـسـان بـراى  هللاهـدف ازعـبـادت، رشـد وتـکـامـل انـسـان اسـت، زيـرا 
رسيدن به کمال بايد خود را به او نزديک کند و راه تقرب انسان به خداى متعال ، عبوديت و بندگى 

  است. 
د و در ن، نماز مى خوانند، ولى نمى دانند، براى چه نماز مى گذارنگزارانارى از نـمـاز بـسـيـ

ای بحال شان نمی رساند ، وگفته ميتوانيم نـتـيـجـه از هدف اصلى آن غافلند، از اين رو، سود وفايده 
است؛ اين عبادت در روح آنان اثرى نگذاشته و يا اثرى نامحسوس و غير قابل توجه گذاشته  که 

زيرا (همچون زاغی که منقار بـر زمـيـن مـى کـوبـد)، بـه نـمـاز پرداخته و با غفلت به پايان مى 
سوره  ۴۵عظيم الشان در ( آيه  با آنکه قرآن  رسانند. چنين نمازى باز دارنـده از گـنـاهان نيست.

 معرفی داشته است. نماز را بازدارنده از فحشاء ومنکر عنکبوت )
ـه بـه هـدف اصـلى اقامه نماز، برخى ازعلماء ى بزرگ اسالم ، کتابهايى پيرامون اسـرار بـراى تـوج

اين عبادت وآداب قلبى ومعنوى آن نگاشته اند که مطالعه دقيق و به کار بستن آنها برهمه 
  . عزيز، امرى ضرورى و الزم است بخصوص جوانان   ،مسلمانان

در نماز وبخصوص محل بستن دست ها مختص گرديده اما موضوع بحت اين مقاله  بستن دست ها 
به  صلی هللا عليه وسلم است ،  که نماز مطابق به هدايت حضرت پيامبر اسالمی محمد مصطفی 

  کمال و جمال خويش اجراگردد که درمورد تفصيل ذيل  تقديم ميگردد.
رموده ، برای انسان قابل ذکر است که بجاء آوردن نمازبه طريقه که پيامبر اسالم به آن ارشاد ف

بخشيده وهمين نماز  است که بسياری از  ها و مصائب برای تحمل غمچنان نيرو وقوتی  عظيمی 
  و قدرتنموده  اميدوار بر آينده  انسان را امراض  روانی  رادر وجود انسان مداو ساخته  ، ونماز 

که انسان هر لحظه بدان مواجه است، باال می  در برابر حوادث بزرگ اورا  مقاومت  ايستادگی و
  برد. 

 پروردگار حواس خود متوجه  با تمام اعضای بدن ومسلمان انسان در اجرای و ادای فريضه نماز 
 ء پروردگار وهيچ چيز جز گرداند و به و مشكالت دنيوی روی برمی مشغوليت ها شود و از همه می

عدم  گردانی كامل از مشكالت زندگی و روی كند همين فكر نمیآورد  آيات قرآن كه در نماز بر زبان می
 آرامش باعث ايجاد وسجده   وعوارکان نماز در قيام ،قعود ،رک به آنها، در اثنای نماز، فکر کردن 

  گردد. انسان میدر  روان روح و
سلم: ( الهی توفيق آنرا برای ما نصيب نمايی، تا  نماز را مطابق سنت  پيامبر صلی هللا عليه و

  .) بجاء آوريم. آمين يا رب العالمين نماز بخوانيد ،خوانم بينيد نماز می آنگونه که مرا می

  ماز:ـت در نــن دسـتـمحل  بس
روايات متعّددی را  از پيامبر  در مورد بستن دستها در نماز و محل بستن آنها  علماء  ومحدثين،

حديث صحيح و  (علوم)از اين احاديث مطابق  علمت نموده اند . که برخی يصلی هللا عليه وسلم روا 
  باشد. برخی ديگر ی از اين احاديث ضعيف می

مشهوترين   اند : از آن جمله: چگونگی و كيفيت بستن دستها را نقل كرده (رض)صحابه کرام  
وائل بن حجر و غطيف بن حارث و ابن عباس و ابن مسعود و « احاديث  از راويان مشهور هريک: 

ن سعد و غيره .....  ميباشد .که با تماس در مورد احاديث متذکره به توضيح وتشريح مبحث سهل اب
  خويش می پردازيم .

  حديث سهل بن ساعد (رض) -اول 
  اند: اين حديث را امام بخاری در صحيح بخاری  و امام مالك رحمة هللا عليهم در مؤطا روايت كرده

  ث:ـاصل حدي
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كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنی علی ذراعه «عن سهل بن سعد ساعد قال: 
در زمان رسول هللا صلی هللا عليه  به مردم دستور «گويد:  (سهل بن سعد می» اليسری فی الصاله

مختصر صحيح بخاری، (شد كه مردم در نماز دست راست را بر ساق دست چپ بگذارد). داده می
باب وضع اليدين  111فحهلك   رحمة هللا عليه   صومؤطا امام ما 133فحهكتاب صفة الصالة ص

  .) 798ماره ش 249فحه ص 1و مشكاة المصابيح جلد 371ماره إحداهما علی االخری فی الصالة ش
  ـ حديث وائل ابن حجر: دوم

عن وائل بن «رحمة هللا عليه در صحيحش بشرح ذيل ذکر نموده است :   اين حديث را امام مسلم
(از » رفع يديه حين دخل فی الصاله و كبر ثم وضع يده اليمنی علی اليسری حجر   إنه رأی النبی

كرد، دستهايش  وائل بن حجر روايت شده كه ايشان پيامبر را ديده است هنگاميكه نماز را شروع می
مختصر صحيح مسلم  ماخذ :.(نهاد) گفت و دست راست را بر دست چپ می را بلند كرده، تكبير می

  ).حداهما علی االخری فی الصالة باب وضع اليدين إ
  :حديث غطيف بن حارث :سوم

  اين حديث را حافظ بن عبدالبر در(التمهيد و اإلستذكار) با اين عبارت ذكرنموده است:
قال مهما رأيت شيئاً نسيته فإنی لم انس إنی رأيت رسول هللا واضعاً يده اليمنی علی اليسری فی « 

ند كه بسی اوقات شده كه چيزی ببينم و فراموش كنم همانا ك (ابن حارث  روايت می   »الصاله
تحفة ماخذ :  نهاد).( فراموش نكردم كه رسول هللا را ديدم در نماز دست راست را بر دست چپ می

  ). چاپ دارالفكر 89ص 2االحوذی به شرح ترمذی ج
  : حديث وائل بن حجر:چهارم

حدثنا وكيع عن موسی بن عمير « سند و متن اين حديث در مصنف ابن ابی شيبه به اين شرح است: 
(پيامبر   »:رأيت النبی وضع يمينه علی شماله فی الصاله« عن علقه بن وائل بن حجر عن أبيه قال:

 1مصنف ابن ابی شيبه جلد خدا را ديدم كه در نماز دست راست را بر دست چپ گذاشت).(
  ).  با تحقيق سعيد لحام چاپ دارالفكر 427صفحه

  پنجم: حديث ابن ابی المخارق البصری:
إذا لم تستح فافعل ما شئت و « عن عبدالكريم بن ابی المخارق البصری أنه قال: من كالم النبوه: 

از عبدالكريم بن ابی (   »وضع اليدين احداهما علی االخری فی الصالة يضع اليمنی علی اليسری
خواهی بكن و  بصری ، روايت است كه از كالم نبوت است كه هرگاه شرم نكردی هرچه می المخارق

( »نهادن يك دست بر دست ديگر در نماز به اين صورت كه دست راست را بر دست چپ بگذارد.
 .376باب وضع اليدين احداهما علی االخری فی الصالة شماره 111مؤطا امام مالك صفحهمواخذ : 

(.  

  مبحث اول:
  :در موردبستن دست ها برسينه احاديث صحيح نبوی

در اين باب کوشش بعمل خواهد آمد تا آنعده احاديث صحيحه  که در مودر بستن دست ها برسينه از 
  ، بيان گردد.روايت شده پيامبرصلی هللا عليه وسلم 

   رضی هللا عنه: حديث وائل بن حجر :اول
(وائل بن » فوضع يده اليمنی علی يده اليسری علی صدره عليه وسلم  صليت مع رسول هللا« 

با پيامبر خدا نماز خواندم دست راستش را بر دست چپ و بر سينه « گويد: حجررضی هللا عنه  می
 2و ابوالشيخ اين حديث را در طبقات محدثين جلد 479ماره صحيح ابن خزيمه ش ماخذ  : .(نهاد) می

  ). تخريج كرده است 258صفحه 
  :رضی هللا عنه حديث هلب طائی دوم:
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رأيت رسول « قال حدثنا يحيی بن سعيد عن سفيان، حدثنا سماك عن قبيصه بن هلب عن أبيه قال: 
هللا ينصرف عن يمينه و عن يساره و رأيته يضع هذه علی صدره و وصفه يحيی اليمنی علی اليسری 

امبر خدا را ديدم كه(با اشاره پي« گويد: (قبيصه بن هلب طائی رضی هللا عنه می» فوق المفصل
   گذاشت يحيی(راوی) دست راست را روی مفصل دست چپ گذاشت). دستها) اينها را روی سينه می

  )  5/226مسند امام احمد (ماخذ : 
  : رضی هللا عنه سوم:حديث طاووس

ش روايت كرده است: قال حدثنا ابو توبه حدثنا الهيثم يعنی ابن  ل ااين حديث را ابو داوود در مراس 
كان رسول هللا يضع يده اليمنی علی يده اليسری « حميد ثور عن سليمان بن موسی عن طاووس قال:

كند كه رسول هللا در  رضی هللا عنه  روايت می (طاووس» ثم يشّد بهما علی صدره و هو فی الصاله
ر. ك. ابوداوود در سنن  ( مأخذ :  بست). نهاد و بر سينه می ت چپ مینماز دست راست را بر دس

  ). 32/ماره با تحقيق محمد محی الدين در مراسيل ش 756/ماره ش

  بررسی احاديث متذکـره از لحاظ علوم حديث:
  يادداشت:

پيرون مذهب امام مالک و ديگر برخی از ءبجزوجماعت  اهل سنت  قبل از همه بايد متذکر شد که 
. اما اينکه دست ها در کجا بسته در بستن دستها در نماز اتفاق نظر دارند ،پيروان ساير مذاهب 

  ارائه داشته اند .شود يعنی در مورد محل بستن دست ، نظريات مختلفی 
روايت  نيز  را ابن خزيمه در صحيحش بايد گفت که اين حديث  وائل در مورد حديث 

در صحيح مسلم نيز بدون لفظ  (تحت السره) روايت شده همچنان اين حديث  كرده است.
  است. 

  گويد: ابن سيدالناس در شرح ترمذی می
ای كه( فوز  ابن خزيمه گفته است اين حديث صحيح است و شيخ محمد قاسم سندی حنفی در رساله 

  گويد:  الكرام) ناميده می
كه اين حديث با شرايط ابن خزيمه صحيح است و از روش حافظ ابن حجر آنچه من معتقدم اين است 

آيد كه اين حديث  گويد: از قول ابن سيد الناس چنين برمی آيد، او می نيز در اإلتحاف همين برمی
گويد: اين حديث را ابن خزيمه  صحيح است و پس از ذكر حديث وائل در شرح جامع ترمذی می

  صحيح دانسته است.
ی استادش ابن همام رسيده است در( شرح المنيه)  الحاج كه در تحقيق و آگاهی به درجه ابن امير

قطعاً آنچه از سنت ثابت است: اينست كه در نماز دست راست بر دست چپ گذاشته شود،  مينويسد :
حديث ثابت و صحيحی ـ از نظر متن و سند ـ نيست كه به موجب آن محل بستن دستها مشخص شده 

ز حديث وائل بن حجررضی هللا عنه  كه در آن آمده، دستها بر سينه بسته شود. و مؤلف باشد به ج
(بحر الرائق) شرح كنز الدقائق نيز به اين باور است كه محل بستن دستها فقط روی سينه از پيامبر 

  ثابت است. شيخ محمد حيات سندی حنفی در( فتح الغفور) مطالب فوق را ذكر كرده است.
گويد: اين حديث را ابن خزيمه روايت كرده و  يل االوطار پس از ذكر حديث وائل میشوكانی در ن

  صحيح دانسته است.
رضی هللا عنه   پس از ذكر حديث سهل بن سعد -شرح صحيح بخاری -حافظ ابن حجر در فتح الباری

ث وائل را نويسد: راوی اين حديث بيان نكرده است كه دستها كجا بسته شود!؟ اما ابن خزيمه حدي می
روايت كرده است كه در آن آمده رسول هللا دستهايش را در نماز بر سينه بسته است و در روايت 

(البزار) آمده( عند الصدر) و نيز امام احمد حديث هلب را که همانند اين دو روايت است، نقل كرده 
دستهايش را زير ناف است، و امام احمد در زيادات مسند از حديث علی روايت كرده است كه پيامبر 

ميتوانيد . 2/224بسته است ليكن اسناد آن ضعيف است اين نظر ابن حجر است در شرح بخاری 
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  مالحظه فرمايد .
آيد كه حديث وائل را كه ابن خزيمه روايت كرده صحيح و يا  و از ظاهر سخن ابن حجر چنين بر می

ا محل بستن دستها را مشخص كند، و حداقل حسن است، زيرا او اين حديث را در اين بحث آورده ت
  سه حديث در اين باره ذكر كرده كه عبارتند از: 

  . حديث وائل بن حجررضی هللا عنه ، ابن خزيمه روايت كرده است.1
  رضی هللا عنه.  . حديث هلب2
  رضی هللا عنه  ـ كه هر دو حديث را امام احمد روايت كرده است.  . حديث علی3

رضی هللا عنه  كه در آن آمده: سنت است دستها را زير ناف  پس از ذكر حديث، علی
ی حديث وائل و هلب چيزی نگفته است،  . و دربارهگويد: سند اين حديث ضعيف است ببنديم می

ی فتح  كرد، زيرا در مقدمه بود قطعاً بيان می اگر حديث وائل و هلب به نظر ابن حجر ضعيف می
كنم و سپس مناسبت باب  آورم، اول حديث آن باب را ذكر می یالباری چنين گفته است: هر بابی كه م

دهم و سپس هر چه مربوط به آن باب باشد به فرض،  را با حديث اگر پوشيده باشد توضيح می
ها  ها و افزوده آورم أعم از: فوايدی كه مربوط به متن و سند حديث، از كامل كننده صحت حديث می

وشيده و غير واضحی كه حديث را بيان كند و يا راوی مدلسی كه چه از مطالب پ حديث باشد و يا آن
در روايت آن تصريح شده كه حديث را شنيده و يا حديث متابعی كه راوی پيش از (اختالط) از 

ی اينها را از منابع اصيل أعم از كتاب مسند يا جامع يا مستخرج يا  كنم. همه استادی شنيده، بيان می
  ام.  صحيح يا حسن بودن، گرفتهها و فوايد با شرط  جزء

گر اين  آورم بيان گويد: حديث را با شرط صحيح يا حسن بودن می اين كه ابن حجر در آغاز كتابش می
الدراية علی «است كه حديث وائل و هلب بنظر او صحيح و يا حسن بوده است. و حافظ ابن حجر در

به الدرايه علی تخريج احاديث  1/101كتاب درسی مدارس احناف ر. ك.  (»تخريج احاديث الهدايه
  )  هدايه ـ در حاشيه چاپ شده است.

گويد: اين حديث همان حديثی  پس از ذكر حديث وائل كه ابن خزيمه روايت كرده، در بحث مربوط می
  است كه امام مسلم در صحيحش بدون لفظ( علی صدره) روايت كرده است.

و سند ابن خزيمه همان است كه مسلم بدون ذكر  آيد كه متن از ظاهر سخن ابن حجر چنين بر می
  محل نهادن دستها ذكر كرده است.

  نتيجه اول :
  درمورد محل بستن دستها :

حديث وائل بن حجر كه ابن خزيمه آنرا روايت كرده است صحيح، قابل استدالل و حّجت درنتيجه 
  ل به آن كامل است.است و از آن ثابت ميشود كه محّل بستن دستها بر سينه صحيح و استدال

رضی هللا عنه  كه امام احمد در مسندش روايت كرده  يكی ديگر از روايات، حديث هلب طائی است
   ( مواخذ : (التقريب )  است كه تمام راويان آن ثقه و اسناد آن صحيح است.

 ی جرح و و يحيی بن سعيد، ابو سعيد قطان بصری است او حافظ و حّجت در حديث و يكی از ائمه
  ».او ثقه، حافظ، فقيه، عابد، امام و حّجت در حديث است« گويد: تعديل است، حافظ در تقريب می

اش ابو مغيره و صدوق (راستگو) است و  سماك بن حرب بن اوس بن خالد ذهلی بكری كوفی، كنيه
فقط روايت او از عكرمه مضطرب است و در آخر عمرش تغيير كرده است. در حالی كه او اين حديث 

شود زيرا  دار نمی كند و نيز با تغيير كردنش در آخر عمر، اين حديث خدشه را از قبيصه روايت می
اين حديث را سفيان از او روايت كرده و سفيان از افرادی است كه در اوايل از او حديث شنيده است. 

  و قبيصه نيز ثقه و پدرش صحابی است.

  نتيجه دوم:
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  درمورد محل بستن دستها : 
است و مؤلف آثار السنن اعتراف » حسن« رضی هللا عنه  در مورد بستن دستها هلب حديث که از 

حسن است، بنابراين استدالل از اين حديث بر نهادن،    رضی هللا عنه كرده كه اسناد حديث هلب
  دستها در نماز بر سينه صحيح است. 

دستها را بر سينه بسته  يه وسلم صلی هللا عل و يكی ديگر از رواياتی كه در آن تصريح شده پيامبر
» المعرفه«است، حديث طاووس است كه ابوداوود در مراسيلش روايت كرده است و بيهقی در

باشد، و حديث  گويد:اين حديث مرسل  است، زيرا طاووس تابعی است و اسناد اين حديث حسن می می
  مرسل نزد امام ابوحنيفه و مالك و احمد مطلقاً حّجت است. 

افعی معتقد است زمانی حديث مرسل حّجت است كه از طريقی ديگر بصورت مسند يا مرسل امام ش
روايت شده باشد و حديث مرسل را تقويت كند، اين در حالی است كه اين مرسل ـ حديث طاووس ـ 

ی حديث وائل و هلب طائی كه ذكر كرديم تقويت شده است، بنابراين استدالل به اين حديث  بوسيله
  بر بستن دستها بر سينه در نماز صحيح است.طاوس نيز 

نويسد:در مورد  عالمه شمس الحق عظيم آبادی در شرح ابوداود در مورد بستن دستها بر سينه می
  بستن دستها بر سينه دو حديث صحيح وجود دارد كه عبارتند از:

  باشد: یكه امام احمد در مسند روايت كرده است به شرح زير م  حديث هلب رضی هللا عنه -1
رأيت رسول « قال أخبرنا يحيی بن سعيد عن سفيان حدثنا سماك عن قبيصه بن هلب عن أبيه قال: «

ينصرف علی يمينه و عن يساره و رأيته يضع هذه علی صدره و وصف يحيی اليمنی علی   هللا
د در ( خواننده محترم  ! اگر خواسته باشي و رواة هذا الحديث كلهم ثقات.» اليسری فوق المفصل

به عون المعبود شرح ابوداود  مورد موضوع معلومات بيشتری بدست اريد ،مراجعه نمايد  ،
)326/2(  
  ه: ـمـرجـت
گرداند و ديدم كه اينها را بر سينه  پيامبر خدا  را ديدم كه از سمت راست و چپ روی بر می 

ا بر دست چپ و بر ی گذاشتن دستها را نيز توصيف كرده كه دست راست ر گذاشت و يحيی نحوه می
  نهاد. و تمام راويان اين حديث ثقه هستند. مچ دست می

صليت مع رسول هللا  فوضع يده «  به اين شرح است:   رضی هللا عنه حديث وائل بن حجر 2-
نماز خواندم دست راستش را بر دست   هللابا رسول « ترجمه:»  اليمنی علی اليسری علی صدره

  ».چپ و بر سينه نهاد
نويسد: از امام احمد روايت است كه دستهايش را باالتر ازناف و روی  قدامة در المغنی می و ابن

 گذاشت و قول سعيدبن جبير و شافعی نيز همين است، و دليل اين حديث وائل بن حجر است. سينه می
  :بستن دست ها در زير نافبرسی احاديثی 
  خوانندۀ محترم!

گان  محترم  را  به آنعده از احاديث  جلب می نمايم  ، که تعداد در اين بخش  توجه واهتمام  خوانند 
از  علماء وفقها  آنرا به مراجعه از کتب احاديث در مورد محل بستن دست ها در  نماز در زير ناف 

  استناد نموده اند. مهمترين اين روايات عبارتند اند از :
  رضی هللا عنه: حديث وائل بن حجراول :

باشد: قال حدثنا وكيع عن موسی بن عمير  ابن ابی شيبه داده شده به شرح زير میروايتی به مصنف 
  عن علمقه بن وائل بن حجر عن أبيه قال:

را ديدم كه دست   صلی هللا عليه وسلم (پيامبر» يضع يمينه علی شماله تحت السره  رأيت النبی« 
  راستش را بر دست چپ و زير ناف نهاده بود.) 

گويد: رجال اين حديث ثقه  می» االختيار شرح المختار«قطلوبغا در تخريج احاديثحافظ قاسم بن 
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  »صحيح االسناد«  گويد: می هستند و طحاوی در آثار السنن پس از ذكر حديث
است ليكن در ثبوت » جيد«اگرچه اسناد اين حديث گويد: می» تحفه االحوذی« مباركپوری در

  )در زير ناف قوياً ايراد وارد است.بستن دستها ( يعنی: » تحت السره« لفظ
» فتح الغفور فی تحقيق وضع اليدين علی الصدور:«شيخ محمد حيات سندی در رساله خويش 

 ی در اينكه افزوده ر.ک الد ره فی اظهار غش نقد  السره) 37- 35فحه فتح الغفور ص ( مينويسد :
د و منشأ آن اشتباهی است كه باش در حديث باشد ايراد وارد است و حتّی غلط می» تحت السره«

ام و اين حديث را با  های صحيح مصنف ابن ابی شيبه مراجعه كرده اتفاق افتاده، زيرا من به نسخه
در آن نبود و بعد از اين حديث اثر نخعی است كه الفاظ » تحت السره«همين سند و الفاظ ديدم اما لفظ

وجود دارد. شايد چشم »تحت السره« لفظ آن با الفاظ اين حديث نزديك است و در آخر اثر نخعی
  نويسنده از يك سطر به سطری ديگر كج شده و لفظ اثر نخعی در حديث مرفوع داخل شده است.

  مينويسد :» الدرة فی اظهار غش نقد السرة»  ی رساله نويسنده
كنند،بر  میو اما حديث وائل كه ابن ابی شيبه روايت كرده و از آن بر بستن دستها زير ناف استدالل  

  آن اعتراضات زيادی وارد است. 
اين حديث را ابن ابی شيبه روايت كرده است و پس از آن اثر نخعی را آورده و الفاظ اين دو به 

های چاپی متفاوت است و  است و نسخه» تحت السره«  يكديگر نزديك است و در آخر اثر نخعی لفظ
كه محل گذاشتن دستها در آن تعيين باشد و اثر ها، حديث مذكور نقل شده بدون اين در برخی نسخه

» تحت السره«ی های ديگر حديث، با افزوده مذكور هم پس از آن وجود دارد ولی در برخی نسخه
ها اينست كه كاتب، اشتبا ه نموده  و  بدون نقل اثر نخعی آورده شده كه منشأ اين اختالف در نسخه

آيد  ارد حديث شده و از اختالف دو نسخه چنين بر میكه در اثر وجود داشته، و» تحت السره«  لفظ
  كه لفظ اثر بر حديث مرفوع افزوده شده باشد. 

  :کالم خالصه 
آنچه قاسم  بن قطوبغا از مصنف ابن ابی شيبه نقل كرده قابل اعتماد نيست و اعتبار ندارد، زيرا در  

  مصنف خالف مقصود اوست.
  گويد: مباركپوری می

همين حديث را امام احمد در مسندش دقيقاً با  كند اينست كه:  از آنچه سخنان اين بزرگان را تأييد می 
نيست. روايتی كه در مسند » تحت السره«ی همين سند ابن ابی شيبه روايت كرده و در آن افزوده

 باشد: است به اين شرح می
رأيت رسول «ئل الحضرمی عن أبيه قال: حدثنا وكيع حدثنا موسی بن عمير العنبری عن علقه بن وا«

(رسول هللا را ديدم كه در نماز دست راستش را بر دست »: هللا واضعاً يمينه علی شماله فی الصالة
چپ نهاده بود). و نيز دارالقطنی دقيقاً با همين سند ابن ابی شيبه اين حديث را روايت كرده است و 

  وجود ندارد. » تحت السره«ی در آن افزوده
  به اين شرح است:» دارالقطنی«حديث مسند در

حدثنا الحسين بن اسماعيل و عثمان بن جعفر بن محمد األحول قال حدثنا يوسف بن موسی اخبرنا  
رأيت رسول هللا واضعاً  «وكيع نا موسی بن عمير العنبری عن علقه بن وائل الحضرمی عن أبيه قال:

  ». يمينه علی شماله فی الصاله
در حديث ابن ابی شيبه است اينست كه: ابن تركمانی » تحت السرة« مؤيد مدرج بودن لفظو از آنچه 

به تأييد مذهبش دو » الجواهر النقی«در» نصب الرايه«  ـ استاد حافظ زيلعی حنفی مؤلف كتاب
   رضی هللا عنه گويد: ابن حزم گفته است: از ابوهريره حديث ضعيف ذكر كرده است، آنجا كه می

:   رضی هللا عنه (از ابوهريره»: وضع الكف علی الكف فی الصاله تحت السره«ديم كه روايت كر
  در نماز نهادن كف دست بر پشت دست ديگر زير ناف است). « روايت است كه:
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  دومين روايت در اين بابت :
دومين روايت که در مورد گذاشتن دستها در زير ناف مورد استناد قرار گرفته است حديثی حضرت 

عن انس قال: ثالث من اخالق النبوة تعجيل أإلفطار و تأخير السحور و « نس است به اين شرح:ا
(سه چيز از اخالق نبوت است: تعجيل در »: وضع اليد اليمنی علی اليسری فی الصاله تحت السره

  افطار و تأخير در خوردن سحری و نهادن دست راست بر دست چپ زير ناف). 
قال « گويد: عيف اثر مجلز را از مصنف ابن ابی شيبه نقل كرده آنجا كه میقبل از اين دو حديث ض 

ابن ابی شيبه فی مصنفه: ثنا يزيد بن هارون أخبر الحجاج بن حسان سمعت أبا مجلز أو سألته قلت: 
  ».كيف أضع؟ قال: يضع باطن كف يمينه علی ظاهر كف شماله يجعلهما أسفل من السره

  گويد: حجاج  بن حسان می
ابو مجلز شنيدم، يا از او سؤال كردم، دستهايم را چگونه بگذارم؟ گفت: كف دست راست را بر  از

تر از ناف بگذار).  ابن تركمانی از مصنف ابن ابی شيبه غير از اين اثر  پشت دست چپ و پايين
تحت «ی  روايت ديگری را نقل نكرده است. بنابراين پيداست كه در حديث وائل در مصنف افزوده

كرد و  بود قطعاً ابن تركمانی آن را نقل می نبوده است، زيرا اگر اين افزوده در حديث می» لسرها
رسد كه ابن تركمانی به تأييد مذهبش دو حديث ضعيف نقل كند. و از مصنف ابن ابی  بسيار بعيد می

شد و سند با» تحت السره«ی  شيبه هم اثر ابو مجلز را بياورد ولی حديث مرفوعی كه در آن افزوده
  آن هم صحيح باشد، نقل نكند.

ی فتح الغفور  و ديگر آنچه كه مؤيد اين مدعاست، گفتار شيخ محمد حيات سندی است كه در رساله
اند و در آن ذكری از لفظ  گويد: از آنجايی كه بسياری از محدثين حديث مصنف را روايت كرده می
  نشنيدم كه اين حديث را با اين افزوده نيست و كسی از علماء  را نديد و حتی » تحت السره«

  گوييم اين افزوده مدرج است و از حديث نيست. روايت كند. بجز قاسم!!! لذا می
ثوری و ابوحنيفه « گويد: می» التمهيد«ابن عبدالبر كه حافظ حديث در دوران خودش بوده در

گونه روايت شده، ليكن  ی هم ايناند: در نماز دستها را زير ناف ببنديد، و از علی و ابراهيم نخع گفته
ها چنين گفته باشند، اگر اين حديث را با الفاظ مذكور صحيح و در  به اثبات نرسيده است كه آن

كرد زيرا ابن عبدالبر در اين باب و ديگر ابواب به كثرت از  بود قطعاً ذكر می مصنف ابن ابی شيبه می
  ابن ابی شيبه حديث نقل كرده است.

گويد: ابن خزيمه حديث وائل  ر كه در عصر خود نظير نداشته است در فتح الباری میو حافظ ابن حج
دستهای مبارك را در نماز بر سينه  صلی هللا عليه وسلم پيامبر «را روايت كرده كه در آن آمده:

  ».نهاد می
و در  به معنی بر كنار سينه و در حديث هلب نيز شبيه اينها آمده» عندالصدر«آمده» البزار«و در 

گويد: با پيامبر  گويد: اسناد اثر علی ضعيف است و با حديث وائل كه می تخريج احاديث هداية می
ر. ك. به  موخذ : (اكرم نماز خواندم دست راستش را بر دست چپ و بر سينه نهاد، معارض است. 

  ) سری  وضع اليمنی علی الي 87دارالريان للتراث   262فحهص 740فتح الباری كتاب األذن حديث
بود قطعاً ذكر  ی مصنف صحيح می در تخريج رافعی نيز به همين اشاره كرده اگر اين افزوده همچنان 

» الفيه« كرد اين در حالی است كه كتابهای او سرشار از روايات مصنف است و سيوطی در شرح می
احناف است و  گويد: ابن حجر مصنف را مختصر كرده است و حافظ زيلعی كه از آگاهترين علمای می

برای گردآوری دالئل مذهبش آستين باال زده و در اين زمينه تالش گسترده نموده، حديث صحيحی در 
  كرد. كرد بدون ترديد ذكر می اين باره پيدا نكرده اگر پيدا می

صلی هللا گويد: پيامبر می» وظائف اليوم واليله«سيوطی كه در زمان خود حافظ حديث بوده است در
بست. و اين در حالی است كه  دست راست را بر دست چپ گذاشته و بر سينه می  عيله وسلم
حديث از مصنف نقل كرده است كه عبارت برخی  9در مسند وائل تقريباً » جامع الكبير«سيوطی در

را ديدم كه دست راستش را بر دست چپ  صلی هللا عليه وسلم پيامبر« از روايات اينست كه:
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  كرد.  گمان سيوطی ذكر می بود بی صحيح و در مصنف می» تحت السره«ی زودهگذاشت. اگر اين اف می
  گويد: عالمه عينی در شرح بخاری می

ی بستن دستها امام شافعی حديث وائل را كه ابن خزيمه در صحيحش روايت كرده است  در مسئله«
صلی هللا عليه اكرم  با پيامبر«گويد:  حّجت قرار داده اند و آن حديث اين است كه: وائل بن حجر می

  ».نماز خواندم دست راستش را بر دست چپ و بر سينه نهاد وسلم 
موثق «ی بستن دستها داليلی را مورد استناد قرار دادند كه متاسفانه ولی علمای احناف در مسئله

های عينی  كرد. زيرا نوشته اگر اين افزوده در مصنف وجود داشت بدون شك عينی ذكر می» نيستند.
  و از رواياتی است، كه از مصنف نقل كرده است.ممل

شرح «ی استادش ابن همام رسيده است در  و ابن امير الحاج كه در تحقيق، تفّحس و آگاهی به درجه
  گويد:  می» المنيه

آنچه از سنت ثابت است اينست كه در نماز دست راست را بر دست چپ بگذاريم و حديثی به ثبوت  
كه ابن   ستها در آن تعيين باشد، بجز حديث وائل بن حجررضی هللا عنهنرسيده كه محل گذاشتن د

ر. ك. به بحر ( گونه از او نقل كرده است. خزيمه روايت كرده است؛ مؤلف بحرالرائق اين
  ). 76) به نقل از پاورقی هدايه الصلوه صفحه 1/330الرائق(

ود قطعاً ابن امير الحاج آنرا ب داشت و صحيح می در مصنف وجود می» تحت السره« ی اگر افزوده
  كرد. و اين در حالی است كه شرح او سرشار از روايات مصنف است. ذكر می

  :راويان حديث برسی 
طوريکه مالحظه ميشود همه ی استدالل های که درمورد حديث وسند آن بيان گرديد ،نتيجه چنين 

شود كه حديث وائل در  كند و ثابت می دار می صحت حديث بستن دستها زير ناف را خدشه است که :
صحيح نيست. هر چند سند آن جيد است ليكن در » تحت السره«ی مصنف ابن ابی شيبه با افزوده

توانيم حديثی كه  قويا ايراد وارد است و هرگز ثابت نيست. آيا می» تحت السره«ی ثابت بودن افزوده
و بدان توجه   مه علماء  و صاحب نظران و محققان احناف آنرا ثابت و صحيح ندانستهاين ه
  اند، باز هم بعنوان دليل ذكر كنيم و اّدعا نماييم كه اين حديث صحيح است؟  نكرده

خواهند چنين  دهند و می تك رجال حديث را مورد بازنگری قرار می  آيا تعجب نيست از آنانی كه تـك
در علم حديث و رجال شناسی مهارتی دارند، اّما به مصنف ابن ابی شيبه رجوع جلوه دهند كه 

گويند نيست، شايسته است اهل تحقبق به مصنف ابن  گونه كه می كنند تا بدانند كه اين حديث آن نمی
  رجوع كنند، تا واقعيت برايشان روشن شود. 145باب 427صفحه 1ابی شيبه جلد

  ستها در زير ناف :حديث حضرت علی در مورد بستن د
   صورت ميگيرد: حديث ديگری كه توسط علماء برای اثبات بستن دستها زير ناف به آن استدالل

  حضرت علی کرم هللا وجهه  است :حديث 
كنند كه  ابوداود، احمد، ابن ابی شيبه، دارقطنی و بيهقی( رحمه هللا عليهم)  از ابوجحيفه روايت می 

  تها زير ناف سنّت است.   حضرت علی گفته است: بستن دس
گويد: اين حديث ضعيف و بر ضعف آن اتفاق نظر  می 2ی حاشيه 96صفحه  1ی حنفی جلد در هدايه( 

  ر.ک الدار المنثور.سيوطی والمجوع شرح المهذب  نووی). وجود دارد.
  د: ـگوي مباركپوری می

عبدالرحمن بن اسحاق  در سند اين حديث عبدالرحمن بن اسحاق واسطی است و مدار اين حديث بر
  است كه قابل حّجت نيست.

گويد: ابن قطان گفته است:  شرح هداية پس از ذكر اين حديث می» نصب الرايه«حافظ زيلعی در 
ی او  ی واسطی است كه ابن حنبل و ابو حاتم درباره عبدالرحمن بن اسحاق همان ابن حرب ابو شيبه

امام » ليس بشی« گويد: ارزشی ندارد. اش می ارهاست و ابن معين درب» منكر الحديث«اند: گفته
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گويد: اسناد اين حديث ثابت نيست  می» المعرفه« ، بيهقی در» فيه نظر«گويد: ی او می بخاری درباره
  است.» متروك«و فقط عبدالرحمن بن اسحاق واسطی آن را روايت كرده و او

ر ضعيف بودن آن اتفاق نظر گويد: اين حديثی است كه ب می»شرح مسلم«و» الخالصه«نووی در 
به نصب  (. وجود دارد، زيرا عبدالرحمن بن اسحاق به اتفاق علمای جرح و تعديل ضعيف است

  ) الراية  شرح هداية بحث مربوطه مراجعه شود.
» فيه نظر« گويد: هرگاه امام بخاری در مورد كسی بگويد: می» التحرير«و شيخ ابن همام حنفی در

  توان آنرا معتبر دانست. قابل احتجاج و استشهاد نيست و نمیهرگز حديث آن فرد 
توان  آن  با توجه به آنچه گفته شد؛ واضح است كه اين حديث ضعيف است و قابل حّجت نيست و نمی

  را بعنوان حديث شاهد ذكر كرد، چون حديثی بی اعتبار است.
كه از علی » والنحر«تفسير:  روايت شده است، با  رضی هللا عنه وانگهی اين حديث كه از عی

  روايت است، مخالف است.
يعنی: گذاشتن دست راست بر وسط ساق دست چپ بر سينه در نماز. » والنحر«گويند:  ايشان می 

اين روايت را بيهقی، ابن ابی شيبه، ابن منذر، ابن ابی حاتم، دارقطنی، ابو الشيخ، حاكم وابن 
  اند. مردويه( رحمه هللا عليهم) از او نقل كرده

  گويد: ی هداية می داد در حاشيه فاضل ماله
را بر بستن دستها » والنحر«ی وقتی حديث بستن دستها زير ناف ضعيف است و با اثر علی كه كلمه

بر سينه در نماز تفسير كرده مغايرت دارد، واجب است به حديث وائل عمل شود، كه نووی در شرح 
« ی احناف منسوخ است. مؤلف حديث علی طبق نظريهمسلم ـ ذكر كرده و قابل ذكر است كه اين 

كند كه:  گويد: ابوداود از جرير ضبی روايت می كه حنفی است می» الدره فی اظهار غش نقد الصره
علی را ديدم مچ دستش را گرفته و روی ناف گذاشته بود و طبق اصلی كه علمای ما احناف 

مل او بيانگر نسخ روايت اوست. مباركپوری معتقدند: هرگاه صحابی بر خالف روايتش عمل كند، ع
صحيح  -كه دستهايش را روی ناف بسته بود-گويد: اسناد اين اثر علی كه ابوداود روايت كرده می

  است.
رضی هللا عنه است كه ابوداود از ابی وائل  سومين حديث از اين دسته احاديث، حديث ابوهريره

  روايت كرده است، و به اين شرح است:   
(از ابو »: أخذ األكف فی الصاله تحت السره   قال ابوهريره رضی هللا عنه   ابی وائل قال:عن  

  گفت: گرفتن كف دست در نماز زير ناف است). وائلرضی هللا عنه روايت است كه ابوهريره می
  گويد:  مباركپوری می

  نيز عبدالرحمن بن اسحاق واسطی است.   در اسناد اين روايت ابوهريره 

    اينكه: نتيجه
توان آنرا بعنوان  اين روايت عالوه بر اين كه حديث نيست قول صحابی است، ضعيف است، و نمی 

  حّجت و دليل يا شاهد يا روايتی معتبر ذكر كرد.
است كه آنرا ابن حزم در محلی بصورت معلّق با اين    رضی هللا عنه و چهارمين حديث حديث انس

از اخالق نبوت است: تعجيل در افطار، تأخير در خوردن سحری و سه چيز «  الفاظ ذكر كرده است: 
  »نهادن دست راست بر دست چپ در نماز زير ناف.

  گويد: مباركپوری می
سند اين حديث را پيدا نكردم و علمای احناف، اين حديث را در كتابهايشان بعنوان حّجت، بدون سند 

شاهد قرار داده و معتبر دانست.  توان حّجت يا كنند و حديث بدون سند را نمی ذكر می
  گويد: می» الدره«ی نويسنده
» من اخالق النبوه وضع اليمين علی الشمال تحت السره« كند: ی حديث انس كه روايت می در باره
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گويد: اين حديث را ابن حزم روايت كرده و سند آن مشخص نيست تا  عالمه عينی شارح بخاری می
يا ثقه بودنشان محقق گردد و اين حديث را بسياری از محدثين  رجال آن بررسی شود و عدم ثقه و

شود كه راوی  ی بر حديث زمانی پذيرفته می اند و افزوده روايت كرده» تحت السره«ی بدون افزوده
  و معلوم باشد.» ثقه«آن
ی  گويد: يكی از رواياتی كه درباره نام دارد می» دراهم السره«اش كه شيخ هاشم سندی در رساله 
ستن دستها زير ناف نقل شده حديثی است كه زاهدی در شرح قدوری و ابن امير الحاج در البحر ب

سه چيز از سنت پيامبران است، تعجيل در «اند كه به اين شرح است:  الرائق از پيامبرروايت كرده
  »افطار، تأخير در خوردن سحری و نهادن دست راست بر دست چپ در نماز زير ناف

  گويد:  شيخ هاشم می 
برای اين حديث سندی نيافتم، بجز اينكه زاهدی افزوده كه حديث را علی از رسول هللا روايت كرده 

زير ناف را «اند: كسی از تخريج كنندگان اين حديث لفظ  است. ليكن ابن امير الحاج و ابن نجيم گفته
ها زير ناف نقل شده تمام رواياتی كه در مورد بستن دست» اند. بصورت موقوف و مرفوع ذكر نكرده

  باشد. كنند، روايات فوق است، ليكن هيچ يك از اينها صحيح نيست و قابل حجت نمی و بدان استناد می

  نتيجه کلی بـحث:
 صلی هللا عليه وسلم ،حديث صحيحی از پيامبرمحدثين در تحقيقات  خويش بدين نتيجه رسيده که 
  سازد. ا زير ناف را ثابتروايت نشده كه بتوان با استناد به آن بستن دسته

داللت » تحت السرة«از آنچه بر عدم ثبوت« نويسد: شمس الحق عظيم آبادی در شرح ابو داود می 
كند اينست كه امام زيلعی و عينی و ابن همام و ابن امير الحاج و ابراهيم المجلسی و مؤلف بحر  می

رغم شدت توجهشان به  ناف علیالرائق، ابن نجيم و مال علی قاری و كسان ديگری از علمای اح
داليل مذهب حنفی و گردآوری داليل صحيح و سقيم، كسی از آنان اين افزوده را ذكر نكرده است. اگر 

كردند. و عالمه ابن همام  حديث صحيحی با اين افزوده، وجود می داشت قطعاً بزرگان مذكور ذكر می
گويد: بر ضعيف قرار دادن اين  وايت علی میی ر در فتح القدير شرح هدايه به نقل از نووی در باره

اند چون در سند آن عبدالرحمن بن اسحاق كوفی واسطی است كه بر ضعيف قرار  روايت اتفاق كرده
ی  و برای تحقيق بيشتر در باره 1/287.ر.ك. فتح القدير(موخذ :دادن وی، اجماع شده است.

  ) ع شود.رجو 1/472و التقريب 6/136عبدالرحمن بن اسحاق التهذيب
  اند به شرح زير است: ای كه برای بستن دستها زير ناف مورد استدالل قرار داده و از ديگر ادله

(گرفتن كف دست (چپ) با كف »: اخذ االكف علی االكف فی الصالة تحت السره«قال ابوهريره:  -1
  دست(راست) در نماز و گذاشتن آن در زير ناف است).

اين روايت هر چند موقوف است و از احاديث مرفوع نيست باز هم در سند آن همان عبدالرحمن بن  
ی جرح و تعديل با اتفاق او  اسحاق كوفی واسطی است كه بر ضعف آن اتفاق نظر است: يعنی: ائمه

 باب من السنة وضع اليمين 1/313ر.ك. نصب الرايه حافظ زيلعی حنفی  (  اند. را ضعيف دانسته
  ). علی الشمال...

گويد: شنيدم احمدبن حنبل عبدالرحمن بن اسحاق  اين روايت را كه ابوداود نقل كرده پس از آن می 
  ). . 758ش/ 130.ر. ك. به ابوداود/( داند. را ضعيف می

ابوداود گويد: از سعيد بن جبير روايت شده كه دستها باالتر از ناف بسته شود و ابومجلز گويد زير 
  ه شود و از ابوهريره نيز به همين صورت روايت است اما قوی نيست. ناف بست

نتيجه اين كه روايت ابوهريره همانند روايت علی ضعيف است و به گواهی علمای احناف مانند: 
  حافظ زيلعی، عبدالحی لكنوی و ابن همام؛ ضعيف است و بر ضعف آن اتفاق نظر وجود دارد.

ناف بگذارد. اين روايت از ابو مجلز است و ابومجلز تابعی است ابو مجلز گويد دستها را زير  -2
  )    1/69و آثار السنن 1/390مصنف ابن ابی شيبه( موخذ : ونظريه تابعی حجت نيست.

  از ابراهيم نخعی روايت است كه گفت: -3
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 (ابراهيم نخعی نيز تابعی است و قولش حجت نيست. و نيز». در نماز دستها را زير ناف بگذار« 
اند به فرض اين كه صحيح باشند باز هم بدليل اين كه قول  رواياتی كه به ثوری و اسحق نسبت داده

  )1/69.مصنف ابن ابی شيبه و آثارالسنن( موخذ :تابعی است، حجت نيست).

  در کجا گذاشته شود؟ هادستپس 
از برسی نظريات محدثين که در فوق به تفصيل بيان يافت ،بايد به نتيجه نهايی وکلی دست يافت که 

يا هم يا باالتر از ناف وروی  ناف بسته شود ؟ دستها در وقت نماز در کجا بسته شود :آيا دستها در 
  صحيح است؟ کدام يکی از اين رويات  زير سينه دست ها 

  گويد:  شيخ مباركپوری می
تر از سينه داللت كند. فقط يك  ديث مرفوعی را سراغ ندارم كه بر بستن دستها روی ناف يا پايينح

اثر از علی نقل شده است كه علی دستهايش را باالتر از ناف بسته است. اين حديث را ابو داود با 
نيست، صحيح و يا حسن روايت كرده است اّما اين اثر از عمل علی ثابت است و حديث مرفوع  سند

وانگهی در اين حديث آمده كه علی باالتر از ناف دستهايش را بسته است از ظاهر اين حديث 
توان استنباط نمود كه دستهايش را بر جايی باالتر از ناف يعنی: بر روی سينه يا كنار سينه بسته  می

   )2/89ر. ك. تحفة االحوذی( (   است.
باب «ابوالحسن حنفی سندی در شرح ابن ماجه در» ی ابوالحسن حنفی معروف به سندی نظريه«

  » قوله فيأخذ شماله بيمينه.« نويسد: می» وضع اليمين علی شمال فی الصاله
رأيت رسول هللا يضع يده علی  «رضی هللا عنه در مسند آورده است:  در حديث قبيصه بن هلب

: (رسول هللا را ديدم كه دستهايش را بر سينه گذاشته بود در حاليكه با »صدره و يأخذ شماله بيمينه
  دست راستش، دست چپش را گرفته بود).

صليت مع رسول هللا صلی « در صحيح ابن خزيمه از وائل بن حجررضی هللا عنه:  روايت است كه:
نماز خواندم دست (با رسول هللا »: هللا عليه وسلم فوضع يده اليمنی علی يده اليسری علی صدره

  .»اش گذاشت. راستش را بر دست چپ و بر سينه
كان رسول هللا يضع اليد اليمنی علی يده اليسری ثم «و ابوداود از طاووس روايت كرده است كه: 

نهاد و بر سينه  رسول هللا در نماز دست راستش را بر دست چپ می»:(يشد بهما علی صدره
  حّجت است). (يكن حديث مرسل در نزد تمام (احناف) بست. اين حديث اگرچه مرسل است ل می

  :خالصه بحث بستن دستها در نماز
همانطور كه بستن دستها در نماز در نتيجه وخالصه بحث بستن دست ها در نماز بايد گفت: 

ثابت نيست، همين طور ثابت است كه  صلی هللا عليه وسلم ثابت و دست باز نماز خواندن از پيامبر 
إن من السنه «در نماز سينه است نه جايی ديگر؛ و در مورد حديث:  وبستن دست ها  محل گذاشتن

بايد بگوييم كه بر ضعيف بودن آن اتفاق نظر وجود دارد، ابن » وضع الكف فی الصاله تحت السره
ر.ك. به شرح ابن ماجه .   ( موخذ : همام همين گونه از نووی نقل كرده و بر آن سكوت نموده است

  ).باب مذكور 271-1/270جلد 
  نويسد: عالمه عينی در شرح ابو داود می

به مردم  در زمان رسول خدا«رضی هللا عنه:  روايت كرده است که:  بخاری از سهل ابن سعد 
دست راست را بر دست چپ و بر سينه بگذارد و مسلم از وائل ابن حجر  مشد كه مرد دستور داده می

  »دست راستش را بر دست چپ گذاشته بود.  عليه وسلم صلی هللاروايت كرده است كه پيامبر
در يك » گذاشت. پيامبر خدا  دست راستش را بر دست چپ می«ابن خزيمه روايت كرده است كه: 

گذاشت  گرفت و در لفظ ديگر آمده، دستها را بر سينه می لفظ آمده كه با دست راست دست چپ را می
رضی هللا عنه  ز ابوالجوزاء از ابی عباس عبدهللا بن عباسو بيهقی از حديث عمرو بن مالك النكری ا

گذاشتن دست راست بر دست چپ در نماز «يعنی: » فصل لربك و النحر« ی كند كه آيه روايت می
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مكتبة الرشد  3/350ر. ك. به شرح ابو داوود بدر الدين عينی جلد( موخذ :  روی سينه است.
  ).الرياض

  ويسد:ن و قاضی عياضی در شرح مسلم می
شود بر سينه گذاشته شود و اين از  در مورد نهادن دستها در نماز اختالف شده است. گفته می 

ی اولی نزديك است و پس  اند بر نحرگاه گذاشته شود و اين به نظريه پيامبر خدا روايت است و گفته
فصل لربك «ی نويسد: از علی روايت است كه در تفسير آيه باره می از ذكر ديگر نظريات در اين

در نماز دست راست بر دست چپ و بر سينه يا نحرگاه «گفته است: معنای آن اينست كه: » والنحر
چ  باب وضع اليمنی علی اليسری 2/291به إكمال المعلم شرح صحيح مسلم جلد(مؤخذ : ». بگذارد

  ).دار الوفاء 
  محترم! ۀخوانند

  توانيد به تفاسيری همچون: می »فصل لربك والنحر« ای تحقيق بيشتر در مورد تفسيربر
  چ داراحياء التراث العربی 30/664روح المعانی تأليف آلوسی حنفی جلد -1
تأليف محمد بن جرير  30/396جامع البيان عن تأويل آيه القران معروف به تفسير طبری جلد -2

  طبری با تحقيق محمد شاكر چ داراحياء التراث العربی
شافعی با تحقيق عبدالرزاق  -مد الحسين بن مسعود الفراء البغوی تفسير بغوی، تأليف ابی مح -3

  چ داراحياء التراث العربی 5/316المهدی جلد 
) و تفسير مظهری قاضی ثناء هللا پانی پتی و عموم تفاسير رجوع 8/450درالمنثور، سيوطی(-4

  كنيد.
  نظريه ی عالمه نيموی در موردحديث 

  »لسره تحت ا«   علقه بن وائل با افزدوه 
های مصنف  بدليل اينكه در بيشتر نسخه» تحت السره«ی گويد:اگرچه افزوده نيموی در آثار السنن می

» علی الصدر«ی  مخالف است، بنابراين همانند افزوده» ثقات«هست، صحيح است، ليكن با روايات
نيز وجود رغم مخالفت با ثقات در حديث اضطراب  در روايات ابن خزيمه غير محفوظ است و علی

به  مراجعه شود دارد همانطور كه گفته شد، اگرچه سند آن صحيح است ليكن متن آن ضعيف است. (
   )./ط/ مكتبه امداديه ملتان پاكستان91آثار السنن 

رضی هللا  موالنا خليل احمد سهارنپوری در بذل المجهود شرح ابو داوود پس از ذكر حديث وائل
های موجود ابن ابی  در نسخه» تحت السره«گويد: لفظ رده است میعنه:  كه ابن ابی شيبه روايت ك

  ). چ دارالكتب العلميه 4/477بذل المجهود جلد ( موخذ :شيبه نيست.
موالنا » علی الصدر«ی  ديدگاه موالنا ظفر احمد عثمانی در خصوص حديث وائل بن حجر با افزوده

گويد:  ظفر احمد عثمانی در إعالء السنن پس از بحثی نسبتا طوالنی در خصوص بستن دستها می
هللا دستهايش را روی  كه در هر دو آمده رسول -وقتی مرسل طاووس با حديث وائل بن حجر 

  جمع كنيم. - بسته است اش سينه

  در نتيجه:
شود و از آن جايی كه مرسل در نزد ما حجت است، لذا بر ما الزم است كه يا  حديث وائل قوی می

  پردازد كه به اتفاق ضعيف است. جواب دهيم و يا عمل كنيم اما پس از اين به ترجيح روايت علی می
  ).چاپ دار الفكر 2/686إعالء السنن ( موخذ :  

نويسد: مرسل طاوس را ابوداود در مراسيل به  اعالء السنن می 2/686گفتنی است كه، در پاورقی 
با اسناد صحيح روايت كرده است اين روايت هر چند مرسل است اما مرسل در نزد تمام  759ش/

حجت است و سند اين روايت بصورت مرسل  -شان در خصوص مرسل با اختالف مذاهب -علماء  
از طرق ديگر بصورت متصل نيز روايت شده است لذا در نزد تمام علماء  حجت  صحيح است و
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  است. 
روايت  222ص/» المسائل«امام اسحاق بن راهويه به اين سنت صحيح عمل كرده است مروزی در  

كرد و در  خواند ... و دستهايش را در قنوت بلند می اسحاق بن راهويه با ما وتر می«كرده است: 
   .»بست... ش را روی سينه مینماز دستهاي

  يـادداشـت:
در مورد بستن  دست در نماز  فرقی  وفقهای دين برخی از علماء در اين هيچ جای شکی نيست که 

كه در مورد بستن دستها در در بين زن ها ومرد  بيان داشته اند مگر با دقت تام بايد بعرض  برسانم 
ی بين نماز خواندن مرد و زن نيست و حتی يك روايت نماز و ديگر اركان، واجبات و سنتها هيچ فرق

  وجود ندارد كه از آن فرقی بين نماز زن و مرد ثابت شود. در اين مورد  صحيح هم
بصورت عام  اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم ،بسيار واضح ودقت فورمولبندی شده وخطاب پيامبر 

  (بخاری) » خوانم، نماز بخوانيد من نماز می ايد خطاب به زن و مرد فرموده است: (همانطور كه ديده
امام بخاری در تاريخ الكبير با سند صحيح از ام درداء كه يكی از زنان فقيه صحابه بوده است نقل 

نشست و ابراهيم نخعی كه از بزرگان تابعين و از فقهای  می كند، كه ايشان در نماز همانند مردان می
گويد: در نماز زن همان عملی را انجام دهد كه مرد انجام  ود، میر بنيان گذاران فقه حنفی بشمار می

  ).1/75/2دهد. ابن ابی شيبه ( می

  :توضيحی يادداشـت
  ارگان نماز بدوقسم است ، ارگان داخلی نماز که هيچگونه فرقی بين  نماز مرد وزن وجود ندارد .

  نيز بيان داشته اند .ولی در ارگان خارجی نماز ، برخی تفاوت های  است که علماء آنرا 
خود را بيشتر از  بايد  زنان در سجده حکم نموده اند که :برخی علماء در تحقيقات خويش اينکه اما 

و حتی زنان نيز  وجود ندارد .مردها جمع نمايند، صحيح نيست! زيرا دليلی بر اين ادعا در شرع 
هد دوم بصورت تورک بنشينند و مانند مردها می توانند که در تشهد اول بصورت افتراش و در تش

     دليلی وجود ندارد که در اين موارد با مردها متفاوت باشند.
فرقی بين نماز  « تفاوت نماز زنان و مردان می گويد: مورد شيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه هللا در 

وجود دارد، زنان و مردها وجود ندارد، و آنچه برخی از فقها گفته اند که بين نماز زن و مرد فرق 
َصلُّوا َكَما  «دليلی بر آن ادعا موجود نيست، و حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم که می فرمايند:

، برای تمامی مکلفين » نماز بخوانيد چنانکه می بينيد من نماز می خوانم« يعنی:» َرأَيتُُمونِی أَُصِلّی 
المی نيز برای زنان و مردان عام از زن و مرد عام است، و همچنين مابقی تشريعات و احکام اس

است ( و فرقی برای زن و مرد وجود ندارد) مگر اينکه بر فرق بين آندو دليل صحيحی وجود داشته 
باشد که (آن حکم را ) تخصيص کرده باشد؛ پس سنت است که زن همانند مرد در رکوع و سجود و 

ين هنگام رکوع دستهايش را بر روی قرائت و قرار دادن دستها بر روی سينه نماز بخواند، و همچن
زانوهايش بگذارد و در سجده نيز همانند مردها کف دو دست خود را روبری دو گوش يا شانه 

هايشان بر زمين می گذارند ، و همانند مردها از رکوع بلند شود و مانند آنها اذکار رکوع و سجود و 
  و همه ی آنها همانند مردان است. رکوع و سجود را بگويد،   نيز اذکار بعد از بلند شدن از

اماموضوع  آذان و اقامه با مسئله ی نماز متفاوت است زيرا آندو خارج از خود نماز هستند و اقامه 
و آذان مخصوص مردها است و اين امر با دليل وارد شده است که مردها آذان و اقامه می کنند اما 

هر در رکعتهای اول و دوم نمازهای صبح و مغرب زنان نه اقامه و نه آذان گويند، و در مسئله ی ج
شيخ عبد العزيز بن باز رحمه هللا   و عشاء نيز زنان بمانند مردها بايد (فاتحه را) با جهر بخوانند. (

  ) .2/799» (فتاوى نور على الدرب«
نماز (البته منظور آنست که اگر برای دسته ای از زنان، زنی امامت نمود، او بايد در دو رکعت اول 

  .های  مذکور فاتحه را بصورت جهر بخواند و زنی از ميان آنها می تواند اقامه کند)
خالصه اينکه؛ هيچگونه فرق و تفاوتی مابين نماز مردها با زنان وجود ندارد و کسی که چنين 



 محل بستن دستها در نماز

 

17 

ادعايی داشته باشد الزمست برای ادعای خود دليل صحيح از کتاب هللا  و سنت رسول هللا صلی هللا 
ليه وسلم  داشته باشد وگرنه قول او هرچند که از بزرگتريم مجتهدين اسالم باشد قابل پذيرش ع

  از کتاب و سنت پيامبر هستيم نه از انسانها ! پيروینيست زيراما مور به 

  نتيجه نهايی  درباره بستن دستها در نماز : 
  در نماز چند نوع اعمال داريم:قبل از همه بايد گفت که 

  که رکن هستند. اعمالی -1
  اعمالی که واجب هستند. -2
  اعمالی که سنت يا مستحب هستند. -3
  ال:ــح
  اگر کسی عمدا رکن يا عمل واجبی را ترک کند، نمازش باطل است، و بايد از نو نمازش را بخواند. -
ه و رفت اگر کسی سهوا رکنی را ترک کرد، نمازش باطل نيست، و اگر از جای نماز بلند شده باشد -

، بايد حتما بازگردد و آن عمل را انجام دهد و در انتها بعد از سالم دو سجده ی سهو ببرد و باشد
دوباره سالم دهد. اگر بازنگردد و آنرا انجام ندهد، ديگر با سجده ی سهو جبران نخواهد شد و 

ام شدن نمازش باطل است و لذا بايد از نو نمازش را بخواند، مگر آنکه هنوز مدت زيادی از تم
نمازش نگذشته باشد که در اينحالت بايد بازگردد و از جايی که رکن را ترک کرده نمازش را ادامه 

  دهد و بعد از سالم دو سجده ی سهو ببرد.
اگر کسی سهوا واجبی را ترک کرد، نمازش باطل نيست ولی چنانکه قبل از آنکه به رکن بعد از آن  -

که عملی واجب را انجام نداد، در اينصورت بايد زود بازگردد و عمل واجب نرسيده بود، و بياد آورد 
آن عمل واجب را انجام دهد، ولی اگر به رکن بعد رسيد، نبايد بازگردد ولی در عوض قبل از سالم دو 

  سجده ی سهو ببرد.
اگر کسی عمدا يا سهوا سنتی از نماز را ترک کند، نمازش باطل نيست ولی اگر خواست می تواند  

  از سالم دو سجده ی سهو ببرد، بعد سالم دهد.قبل 
بستن دستها در نماز در صحت يا بطالن نماز تاثيری ندارد، يعنی حتی اگر قبل از همه بايد گفت که :

فقط ترک ارکان يا واجبات نماز و   کسی در نماز دستهايش را نبندد باز نمازش باطل نمی شود، زيرا
ل شدن نماز می شود، درحاليکه بستن دست در هنگام قيام در يا اشتباه انجام دادن آنها موجب باط

نماز جزو ارکان و يا واجبات نماز نيست، بلکه جزو سنتها و کماالت در نماز می باشد و هرکس اين 
سنت را انجام دهد ان شاءهللا اجربيشتری از نمازش کسب می کند،و اصوال هر کس التزام بيشتری 

  شتری نيز برای خود کسب کرده است.به سنتها  داشته باشد اجر بي
و بايد بدانيم که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نماز دستهای خود را بر روی سينه می بستند، 

صليت مع رسول هللا صلی هللا عليه «چنانکه از وائل بن حجر رضی هللا عنه روايت است که گفت: 
با پيامبر صلی «  )352يح : (اإلرواء صح ».و وضع يده اليمنی علی يده اليسری علی صدره   وسلم

  ».اش قرار داد نماز خواندم، (ديدم) دست راستش را بر روی دست چپش، روی سينه   هللا عليه وسلم
بنابراين هرچند که ترک اين سنت (يعنی بستن دست در هنگام قيام) و يا اشتباه انجام دادن آن موجب 

م اشتباه آن موجب از دست رفتن اجر اين سنت باطل شدن نماز نمی شود، ولی ترک آن و يا انجا
  برای نمازگزار می شود.

سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم در اين باره چنين است که ايشان هنگام قيام دستهای خود را می 
پيامبر صلی هللا عليه و  از  و تابعی نفر صحابی   حديث از طريق هيجده  بيست   باره  اين در بستند.

  است .  روايت شده  سلم
کان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنی علی ذراعه اليسری «از سهل بن سعد روايت است : 

شدند به اينکه در نماز دست راستشان را روی ساعد چپشان قرار  مردم امر می» «فی الصالة 
نسبت    وسلمابوحازم گفت : يقين دارم که سهل اين دستور را به پيامبر صلی هللا عليه » دهند
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  .)740/224/2خاری (ب  داد. می
و وضع يده اليمنی علی    صليت مع رسول هللا صلی هللا عليه وسلم«از وائل بن حجر روايت است : 

  )352  إرواء الغليل فی تخريج احاديث منار السبيلصحيح : ( »يده اليسری علی صدره
راستش را بر روی دست چپش، روی  نماز خواندم، (ديدم) دست   با پيامبر صلی هللا عليه وسلم«  

  ».اش  قرار داد سينه
نماز  در   شد که می  دستور داده   مردم   به   «  : است   گفته که  شده   روايت   ازسهل ابن اسعد

پيامبر    به   را   عمل   اين   او »     گويد: می   ابوحازم و   . « بگذارند   چپ   دست   روی   را راست   دست
صلی هللا عليه 

  اند. کرده روايت    را   آن   موطا   در   مالک   و     احمد   و   بخاری   . « داد می   نسبت  وسلم
  گويد: می   حجر   ابن   ظـحاف  

پيامبر صلی هللا عليه و    عمل  بدين   دهنده  دستور   که است    در آن   حديث   »  رفع «   حکمت    
إنا معشر « که ميفرمايد :  شده است   روايت   پيامبر صلی هللا عليه و سلم   و از    باشد.   بوده    سلم

االنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، ووضع أيماننا علی شمائلنا فی 
در افطار تعجيل کنيم وسحری خود را به تاخير بيندازيم    که پيامبران امر شده    ما به (   الصالة)
  ..) بگذاريم      راست را روی دست چپ  دست  ودرنماز

از    پيامبر صلی هللا عليه و سلم  » :  که گفته   است   دهش   روايت   جابر   و از  
  راست   دست  بر روی   را   خود   چپ   دست   و   خواند نماز می   که گذشت  می   مردی   کنار

پيامبر صلی هللا عليه و    بود،   گذاشته
  .  گذاشت چپش   دست   روی   را   آن   و   کشيد بيرون   را   او   راست   دست   سلم

  . است   »   صحيح »      آن   اسناد   : گفته است نووی    و   اند. کرده   روايت   را  آن   ديگران   و   (احمد
  عبدالبر گويد:   ابن
پيامبر صلی هللا عليه وسلم خالف آن روايت نشده است  واين عمل گفته جمهور    از   باره   اين   در

راويان مينويسند که:  اصحاب وتابعين است. وامام مالک نيز آنرا در موطا خويش ذکر نموده است، و
  امام مالک تا اينکه به لقاء هللا پيوست همواره در نماز با دست راست ، دست چپ را ميگرفت.

    : است  گفته الهمام    کمال ابن
زير    يا   سينه   پايين   را   دستها   آن   بموجب  که  است   نرسيده   ثبوت  به  صحيحی   حديث 

  آنست   معهود   ها حنفی  نزد  به  نهاد.  ناف
دو    احمد  . سينه  زير   ها شافعی  نزد  به  و   نهاد  ناف   زير  را   آنها  که

    . است   داده   رای   مذهب  دو   هر   به   و  دارد   قول
   : است   گفته ترمذی   هستند.   مساوی   دو  هر  که  آنست  حقيقت

   را،  راست   دست  نماز   در  که   آنست   آنها،  از   بعد  و   تابعين  و   اصحاب  از   علم  اهل  رای « 
آنها    هر دوی   و   بر ناف ز  گويند بعضی    و  ، ناف   روی   گويند بعضی   . گذاشت  چپ   دست  روی
پيامبر صلی هللا عليه و    آنها،   بموجب   که است    شده   نقل   رواياتی  وليکن   . «  است  يافته   وقوع
گفته  که  شده    روايت  طائی   هلب   از   نهاد. می   سينه  روی  را   خود   دست  هر دو  سلم
پيامبر صلی هللا عليه و  من «   : است
  آن  احمد   «. اش سينه   بر   نهاد می  چپ   دست   مفصل   باالی  را   راست  دست   که ام  ديده   را  سلم

    . است   دانسته   « حسن «    را  آن   ترمذی   و  است  کرده   روايت  را 
پيامبر صلی هللا عليه و   با :«  است   گفته که  شده    روايت   حجر  بن   از وائل 

بر    و   چپ   دست  روی   را  خود   راست  دست   او  که خواندم می  نماز  سلم
روايت   را   آن   خزيمه  ابن   . »بود  نهاده   اش سينه
  اند: کرده   روايت   گونه  بدين   را  آن   نسائی  و   ابوداود   و  . است   دانسته   صحيح   و   کرده
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  . »نهاد   آن  مچ و بازوی   و   چپ  دست   کف  پشت   بر  را   راست  دست   سپس « 

  خواند ن نماز با دست باز:
امامان اربعه بستن دستها در نماز را جزو سنت قرار داده اند.فقط  طوريکه در فوق ياداور شديم ، 

ع وی) به استناد به انتساب قولی ( نه خود امام مالک بلکه  علمای تابپيروان مذهب مالکی برخی از
به امام مالک ، که ايشان گفته باشند در نماز می توان دستها را رها کرد. و نيز برخی روايت کرده 
  اند که امام مالک بين نماز سنت و فرض فرق گذاشته بود(روايت ابن قاسم از مالک ، نگاه کنيد به:

  ) .224/  2فتح الباری ) (  ( 
ديگر از مالکيه بستن دست در نماز را سنت می دانند و به احاديث وارده در اين مورد و البته برخی 

  استناد کرده اند.
قول به کراهيت بستن دست :«  يکی از علمای مشهور مالکی در کشور تونس ميفرمايد  الباجیشيخ 

نماز است  در نماز از سوی امام مالک جزو اعتقاد مردم عادی است در حاليکه آن جزوی از ارکان
  .»و با ترک آن نماز باطل می شود

خالصه اينکه آنچه که از امام مالک در رها ساختن دستها در نماز روايت کرده اند(اگر صحيح باشد) 
چيزی نيست بجز معتقد ساختن دسته ای از مردم در اين عمل و در حقيقت اين ظن و گمان افراد 

  عامی بوده است.
است که امام مالک رحمه هللا چنين گفته ای ندارند زيرااين نقل بر  درحاليکه با تحقيق ثابت شده

خالف  نصوصی است که خود امام مالک درکتابش الموطا آورده است و اين امر را بسياری از 
  علمای مالکيه کشف کرده اند.

است که و اگر با آنهم چنين چيزی از امام مالک رحمه هللا ثابت شده باشد که نشده ، برای ما بهتر  
در احکام عبادی از  پيامبر صلی هللا عليه وسلم مطابعت  نمايم واز احاديثی که خود امام مالک  

  نقل فرموده اند مطابعت نمايم .» الموطا «  رحمه هللا در کتاب خود

  فلسفه دست بستن در نماز:
عليه وسلم در  مهم نيست که فلسفه ی دست بستن در نماز چه هست؟! مهم آنست که پيامبر صلی هللا

نماز خود دستهايشان چه حالتی داشتند تا ما از ايشان پيروی کنيم، حال چه حکمت و فلسفه ی آن 
برايمان معلوم شود و چه معلوم نشود! ما مامور نشده ايم تا مدام در پی يافتن فلسفه ی احکام و 

به تبعيت از رسول هللا  صلی هللا افعال عبادی باشيم و تا فلسفه را نيابيم آنرا انجام ندهيم! ما مامور 
  .عليه وسلم هستيم

فلسفه ای نداشته باشد! آيا چون اينگونه  بالفرض فلسفه ی بستن دستها مشخص نشود و يا اصالً 
 ً می دانيم  است نبايد آنرا انجام دهيم؟! حتی اگر پيامبر صلی هللا عليه وسلم هم انجام داده باشند؟مسلما

هر مسلمان معتقدی اينست که اگر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم دستهايشان را در هنگام   که جواب
  نماز بسته باشند، چه علت آنرا بدانيم و چه ندانيم از ايشان پيروی خواهيم کرد.

اما بدون شک و ترديد رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم در هنگام نماز دستهای مبارک خود را می 
  يث زيادی در اين باره وارد شده اندکه ذيآل توجه شما را به چند حديث جلب مينمايم .بستند و احاد

صليت مع رسول هللا صلی هللا عليه «از وائل بن حجر رضی هللا عنه روايت است که گفت:  -
إرواء الغليل فی تخريج احاديث منار (  ».و وضع يده اليمنی علی يده اليسری علی صدره   وسلم

  )352 السبيل
نماز خواندم، (ديدم) دست راستش را بر روی دست چپش، روی    با پيامبر صلی هللا عليه وسلم«

  ».اش قرار داد سينه
کان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنی علی «از سهل بن سعد رضی هللا عنه روايت است :  -

استشان را روی ساعد شدند به اينکه در نماز دست ر مردم امر می» «ذراعه اليسری فی الصالة
ابوحازم گفت : يقين دارم که سهل اين دستور را به پيامبر صلی هللا عليه » چپشان قرار دهند
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  ).740/224/2خاری (ب .داد نسبت می   وسلم
إنا «و ابن عباس رضی هللا عنهما از رسول خدا صلی هللا عليه وسلم روايت می کنند که فرمودند:  -

     »يل فطرنا وتأخير سحورنا، ووضع أيماننا علی شمائلنا فی الصالةمعشر االنبياء أمرنا بتعج
م ودر نماز تاخير بيندازي  را به خود   کنيم و سحری تعجيل   که در افطار پيامبران امر شده     ما به ( 

  در معجم الکبير و حديث صحيح است.)  طبرانی  روايت(  . )  بگذاريم   چپ   دست    را روی  راستدست 
نويسند :پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای تعليم نماز برای مسلمانان در مدينه نماز سيرت نويسان مي

کامل را بر منبر انجام داد پيامبر اسال م در حاليکه در منبر بود ،قيام کرد و به رکوع رفت؛ آن گاه 
وا َوِلتَعَلَُّموا َصالَِتی«فرمود:  کردم تا به من اقتدا کنيد و نمازم را  اين کار را». «إِنََّما َصنَْعُت َهَذا ِلتَأْتَمُّ

  بخاری و مسلم.)  ».(فرا گيريد
و اين حالت   پس ما نيز همانگونه نماز می خوانيم که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نماز خواندند.

  (دست بستن) نشانگر ادب در هنگام قرار گرفتن در نماز و در حضور پروردگار با عظمت است .
  لی رحمه هللا می گويد:امام ابن رجب حنب 
از امام احمد در خصوص حکمت قرار گرفتن دست راست بر روی دست چپ سوال شد که ايشان  

الذل واالنکسار « ».اين حالت نشانگر ذلت نمازگزار نزد خداوند عزيز و شکست ناپذير است«گفتند: 
  پايان         . »56للعزيز الجبار،  صفحه 
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