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 حکم حرکت دادن   الرحمن الرحيم  بسم هللا
  در تشهدسبابه انگشت

محمد صلی هللا  پيامبری رسالت و  تعالی هللا بر يکتا بودن وشهادت دادن  معنی گواهی د به هُ شَ تَ 
  عليه وسلم است. 
که  شود. البته اشتباه نشود سجده انجام می دوهای زوج و در رکعت پايانی، بعد از اين کار در رکعت

وركعت سوم نماز مغرب وركعت چهارم نماز ظهر  در ركعت دوم تمام نمازهاتشهد 
 که اعضای بدن اش  بعد از سجده دوم بنشيند ودر حالنماز گزار بايد ، وعصر وعشا 

  ز:تشهد در نما   .خواندرا مي تشهد مييابد  آرام
  بعد از تشهد درود بر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ٍد َوَعلَى «  -1 ٍد، َكَما َصلَّيَت َعلَى إِْبَراِهيَم َوَعلى آِل إِْبَراِهيَم، اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ آِل ُمَحمَّ
ٍد، َكَما بَاَرْكَت َعلَى إِْبَراِهيَم َوَعلَى ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ آِل  إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، اللَُّهمَّ بَاِرْك َعلَى ُمَحمَّ

 )  .6/408ع الفتح البخاری م » (  إِْبَراِهيَم، إِنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ 
و آل ابراهيم درود   ؛ و آل محمد درود بفرست همچنان كه بر ابراهيم  ص (بار إلها! بر محمد

فرستادى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى. بار الها! بر محمد و آل محمد بركت نازل فرما همچنان 
  مت هستى).و آل ابراهيم بركت نازل كردى، همانا تو ستوده و باعظ ؛  كه بر ابراهيم

يتِِه َكَما َصلَّيَت َعلَى آِل إِْبَراِهيَم، َوَباِرْك «    -2 ٍد َوَعلَى أَْزَواِجِه َوذُّرِ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ
يتِِه، َكَما بَاَرْكَت َعلَى آِل إِْبَراِهيَم، ِإنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ  ٍد َوَعلَى أَْزَواِجِه َوذُّرِ ی البخار(»   َعلَى ُمَحمَّ

    ) ولفظ حديث از مسلماست. 1/306ومسلم 6/407مع الفتح 
و همسران و فرزندانش درود فرست همچنان كه بر صلی هللا عليه وسلم  (بار إلها! بر محمد

درود فرستادى، و بر محمد و همسران و فرزندانش بركت نازل گردان همچنان كه بر آل   ؛ ابراهيم
 :در تشهد (انگشت شهاده)حركت انگشت سبابهکم ح  تو ستوده و باعظمت هستى).بركت نازل فرمودى، همانا   ؛ ابراهيم

ی از مسايل است که دربين فقها مورد بحث قرار گرفته يکدر تشهد ، مسئله اشاره با انگشت سبابه 
، نفی و اثبات عملی اعضاء و بحيث  در منابع فقهی  است ، اشاره به انگشت سبابه در تشهد 

منين هميشه و در همه حال نفی شريک ؤ. يعنی همچنانکه در قلوب همه مبيان گرديده است  جوارح 
بوده و اثبات وحدانيت ذات اقدس الهی وجود دارد، و همچنانکه اين اعتقاد قلبی در  پروردگار برای 

  :(حکمت اشاره با انگشت سبابه) اشار بأصبعة السبّابة حکمت  ظهور ميرسد. ۀـقرائت تشهد به صورت قولی بيان ميشود، با اعضاء و جوارح نيز به منص
 شاره بااو  باالکردنوفلسفه حكمت در مورد   حضرت ابن عباس (رض)  ميفرمايند که ازمفسرين 

» تشّهد « در سبابه حكمت بلند نمودن انگشت ، سوالی بعمل آمد که :در تشهد  سبابه انگشت
  چيست؟ 

  فرمودند: در جواب  حضرت ابن عباس 
 وقت شهادت به توحيد خداوند متعال، اقرار سه چيز الزامی است:

 با زبان گفتن،  -
-بلند كردن انگشت، » تشّهد « مالً و نگاه انداختن به انگشت كه همان اقرار توحيد است در وقت - 

  .اقرار عملی به توحيد او تعالی است-  --
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  محترم! ۀخوانند
  اسالم  يا در مسايل  عقيدتی است يا هم در مسائل فقهی؟قبل از همه بايد گفت تقليد در  شرع  

تقليد در مسائل عقيده مطلقا بصورت مطلق ممنوع بوده ،و کسی نمی تواند از احدی در  بايد گفت 
  در مسائل فقهی ميباشد .  بخش دوم تقليد   مسائل اصلی دين مانند ايمان و ارکان آن از کسی  ديگری تقليد نمايد.

  ايل فقهی  تقليد ميکنند ، ميتوان اين عده افراد را به سه دسته تقسيم نمود.کسانيکه در مس
  اول :  يا مجتهد هستند.

  ی اجتهاد و فتوا نرسيده اند.ا دوم: يا در حد طلبه علوم شرعی هستند يا اينکه به درجه
  سوم : يا اينکه شخصی عامی است که در مسائل دينی خود  معلومات اندک وناچيز دارند .

ر فهم اسالمی تقليد کردن برای دسته ی اول و دوم جايز نمی باشد ، بلکه دسته اول بايد با تالش د
ودرايد خويش  راه صواب را بيابند و به اصطالح اجتهاد کنند و دسته ی دوم نيز بايد با کوشش در 

قهی که آرای علماء  و سبک و سنگين کردن آنها با توجه به علمی که نزد خود دارند، آن رای ف
دليل بهتری دارد را انتخاب نمايند ولی نبايد عجله کنند و خود اقدام به اجتهاد نمايند و سعی کنند اگر 
توانايی ندارند از اهل علم سوال بپرسند، و دسته سوم نيز که عوام هستند الزم نيست که فقط از يک 

ل کند و مجبور نيستند که فقط از نفر تقليد نمايند بلکه وظيفه ی گروه سوم آنست که از اهل علم سوا
يک نفر سوال کنند و تمامی احکام فقهی خود را از آن شخص اخذ و يا تقليد کنند و خود را مقلد آن 

عالم دينی نمايد، بلکه او می تواند در مسائل فقهی هر عالم با تقوايی که سراغ داشت سوال بپرسد و 
  روافض خود را مقلد مرجع تقليدشان می دانند!الزم نيست خود را مقلد يک نفر بداند، چنانکه 

  ميفرمايد :شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا تعالی در اين خصوص 
  مردم در اين مورد به سه گروه تقسيم می شوند: «
  رزانی داشته است.آعالمی که خداوند علم و فهم را به او     -1
  علم که قادر به اجتهاد باشد نرسيده است. که علم و فهم دارد ولی به آن درجه از محصل     -2
  عامی، کسی که چيزی نمی داند.   -3

در مورد اولی بايد گفت: او حق دارد اجتهاد نمايد و بر او واجب است آنچه را مقتضی دليل شرعی 
 لَعَِلَمهُ الَِّذينَ «است اگر چه مخالف نظر ديگران باشد، اظهار نمايد و به انجام اين کار مکلف است: 

هر آينه کسانی که قادر به استنباط و درک آن مسئله بودند آن ) «83نساءسوره » (يَْستَنبُِطونَهُ ِمْنُهمْ 
اينها اهل استنباط هستند. کسانی که به آنچه کالم خدا و رسولش بر آن داللت می کند » را می فهمند.
  آگاهی دارند.

اما دسته دوم: کسانی هستند که خداوند به آنها علمی ارزانی داشته ولی به درجه گروه اول نرسيده 
ه به عمومات و مطلقات و به هر آنچه به او رسيده و ابالغ شده عمل نمايد آنان مکلف نيستند کاند 

ن از افراد و آن داليل را به دست گيرد ولی بر او واجب است احتياط نمايد و در مورد سؤال کرد
عالمتر از خود کوتاهی نکند چون چه بسا مرتکب خطا شود و علمش به آن درجه نرسيده باشد و 

عامی را تخصيص و يا مطلقی را مقيد گرداند و يا چيزی را که محکم است نسخ کند در حاليکه 
  نسبت به آن بی اطالع است.

می باشد بنابراين بر او واجب است که  در مورد دسته ی سوم بايد گفت: او اهل علم نيست و فاقد آن
اگر نمی دانيد از اهل )«7(سوره انبياء » فَاْسأَلُواْ أَْهَل الِذّْکِر إِن ُکنتُْم الَ تَْعلَُمونَ «از اهل آن سؤال کند.

بُر*إِن ُکنتُْم الَ تَْعلَُمونَ «و در آيه ديگری می فرمايد:» علم بپرسيد. -43ل سوره نح»(   بِاْلبَيِّنَاِت َوالزُّ
پس وظيفه آن اينست که سؤال کند ولی از چه کسی؟ در » اگر عالم به بينات و زبور نيستيد.)«44

منطقه علماء  بسيارند و همه ادعای اهل علم بودن را دارند و يا حداقل مردم همه آنها را عالم می 
  دانند. پس از چه کسی بايد سؤال کرد؟
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که به صواب و درستی نزديکتر است تحقيق کند  به او می گوييم: يا واجب است در مورد کسی
سپس گفته اش را به دست گيرد يا می گوييم هرکس را عالم می داند از او سؤال کند. چه بسا 

مفضول در علم يک مسئله معين به نسبت کسی که فاضل تر و عالمتر است موفق تر باشد. در مورد 
ب است از کسی در منطقه خويش سؤال کند که اين مسئله بعضی معتقدند بر کسی که عالم نيست واج

در آنجا معروف به اهل علم و مورد اعتماد علماء  است همانگونه که انسان وقتی دچار يک نوع 
مريضی می شود برای مداوای خويش در بين متخصصين در طب به کسی مراجعه می کند که از 

نابراين در اين مورد نيز بايد قوی همه قوی تر درآن رشته علمی باشد چون علم دوای قلوب است ب
ترين فرد در علم دين را جهت سؤال کردن انتخاب نمود. ولی بعضی معتقدند اينکار واجب نيست 

چون کسی که در بين علماء  به عنوان فرد دانا و عالم شهرت يافته اينگونه نيست که در تمام 
ر دوران صحابه علی رغم وجود مسائل به صورت معين و جزئی از همه عالم تر باشد چنانکه د

فضال و دانشمندان از افرادی که به کرات دارای درجه علمی کمتر بوده سؤال شده است. نظر من در 
اين مسئله اين است که کسی که در علم و دينش به نسبت ديگران افضل است بايد در مسائل دين 

ضل و عالمتر است گاهاً در يک مورد سؤال قرار گيرد اما آن را واجب نمی دانم چون کسی که اف
مسئله معين دچار اشتباه می شود و کسی که به مراتب دارای علم کمتری است در آن مسئله رأی او 
درست بوده است. پس سؤال کردن از فرد عالمتر را در اولويت قرار دهيم و آنچه که راجح می باشد 

  از ديگران برتر است. همين است که از کسی سؤال شود که در علم، تقوا و دينداری
و در پايان خود و برادران مسلمانم مخصوصاً طالبان علم را نصيحت می کنم هنگامی که يک مسئله 
علمی بر او عرضه شد از عجله بپرهيزد و تا زمانيکه مسئله برايش ثابت و محقق نگردد چيزی را 

لخالف بين العلماء ،اسبابه و (منبع: ا   نگويد تا بدون علم چيزی را به خداوند متعال نسبت ندهد.
  يادداشت:  تاليف:عالمه ابن عثيمين رحمه هللا تعالی) -موقفنا منه

خواننده محترم  ! در توضحيات که در فوق ارايه گرديد طوری نتيجه ميگيريم که : در حقيقت امر ، 
زيرا حتی خود  بايد همه مسلمانان پيرو قرآن عظيم الشان  و سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم باشند،

بودند ،حتی  آنها مردم را از تقليد به  صلی هللا عليه وسلم رسول هللا  ائمه اربعه تابع قرآن وسنت
يرند و دست از تقليد گمذهبشان بر حذر ميداشتند و ميگفتند که هر کجا حق روشن شود بايد انرا ب

    بکشند.
برای عموم مردم بهتر است تابع ولی بطور خالصه خدمت خوانندگان عزيز بعرض ميرسانم که : 

يکی از مذاهب شوند، تا در مسائل فقهی سرگردان نشوند، ولی برای آنهايی که اهل علم و اجتهاد 
هستند طوريکه در فوق ياد اور شديم ، ميتوانند مستقيما از قرآن و سنت نبوی احکام فقهی خويش 

چيزی امکان پذير نيست، بهتر است تابع  را استنباط کنند، ولی برای عوام الناس از آنجاييکه چنين
يکی از مذاهب بشوند، ولی در ضمن ميخواهم تذکر دهم که شرع اتباع از هيچ مذهبی واجب نمی 

  حرکت دادن انگشت، و نگاه بسوی آن:  باشد.
  گاهی همة انگشتان دست راستش را مشت کند، و انگشت ابهام را بر انگشت وسطی بگذارد.

  را با وسطی حلقه نمايد.و گاهی انگشت ابهام 
  و با انگشت سبّابه (شهاده) بسوی قبله اشاره کند.

  و به انگشتش نگاه کند.
  د و با آن دعا نمايد.يو از اول تشهد تا آخرش آنرا حرکت ده

  :نزد امامان مذاهب حکم تکان دادن انگشت سبابه  درتشهد  و با انگشت دست چپش اشاره نکند.
تکان دادن در مورد اينکه حکم شرعی وسنت فعلی وعملی پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مورد 
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مذاهب چهارگانه را  علمای بطور دقيق توضيح گردد ، در ابتدا بحث اراءانگشت سبابه در تشهد 
  حنفی : مذهبعلمای رای   خواهيم کرد.بيان ميدارم وبعد از آن قول راجح در مورد خدمت خوانند گان پيشکش 

 که  بدين نظر انددر تکان دادن انگشت سبابه در تشهد ، حنفی مذهب علمای 
  . دارد  وجود هم اين باره   زيـادی   احـاديث  و   است   سـنت   بـالسبابه  اشـاره

هنگام تشهد ابتدا بايد دست خود را بدون اينكه انگشت سبابه به دركه  علمای فقه حنفی می افزايند :
 كه به لفظ ( ال اله )در اخر تشهد ، حالت اشاره در بيايد بر روی ران خود گذاشت سپس موقعی 

و بدون اشاره  -رسيد بايد انگشت سبابه را به حالت اشاره درآورد و بعد دوباره به همان حالت قبلی 
  دست را بر روی ران گذاشت . -دادن انگشت سبابه

نفی » ال إله«مازگزار به وسيله زبان، با گفتن ن: علمای حنفی در مورد حکمت آن ميفرمايند  که 
الوهيت از غيرخدا ميکند و با اشاره به وسيله انگشت نيز نفی الوهيت از غير خدا ميکند و با گفتن 

» َّ بردن، اشاره به نفی است و پايين آوردن اشاره به باال (  اثبات الوهيت برای خدا ميکند. » إالّ 
  ) .224  ، صفحه صالة المؤمن القحطانی (  .)اثبات. هماهنگ کردن قول و فعل و اعتقاد

ابوحنيفه رحمه هللا تعالی و مدون مذهب حنفی در صاحب امام محمد رحمه هللا تعالی شاگرد امام 
حضرت رسول اکرم صلی هللا عليه و سلم در مورد پس از ذکر حديثی از » الموطأ«کتاب خود با نام 

استادم امام اعظم ابوحنيفه نيز اين کار را انجام ميدادند لذا برای ما گفتار «اشاره، اينچنين ميفرمايد: 
پيامبر اکرم صلی هللا و عمل امام اعظم رحمه هللا تعالی کفايت ميکند و گفتار کسانی که قائل به 

  ».د برای ما هيچگونه ارزشی نداردکراهت اشاره در تشهد هستن
 اين مهمترين سند و دليل شرعی احناف درمورد جواز اشاره با سبابه در تشهد است. و طبق قاعده 
هرگاه دليل و مدرک شرعی که دال بر جواز يک عمل از طبقه اول يافت شود، نظر و فتاوای علماء  «

  .»طبقات پايين بی اعتبار است
امام محمد رحمه هللا تعالی نيزاز طبقه اول مجتهدين بوده و کسانی که قائل به کراهت ويا بعضا 

  اشاره هستند همگی از طبقات پايين تر از امام محمد رحمه هللا قرار دارند. حرمت 
لذا نظرات و آراء آنان در مقابل رای و نظر رئيس مذهب و مجتهد مطلق امام اعظم ابوحنيفه و 

  فرمايد: می   لکهنوی  عبدالحی  عالمه   رد ايشان امام محمد رحمه هللا، بی ارزش و بی اعتبار ميباشد.سپس شاگ
 شده   ثابت   صحيح  احاديثحکم آن ازو   است   سنتدر نماز   سبابه  رفع   که  اينست   صحيح   قول
  .  است

  ابوحنيفه رحمه   امام   و  من   قول  اين  فرمايد که می   مؤطا  در   محمد رحمه هللا   امام 
لم يعلم من الصحابة و ال من « فرمايد: می  قاری رحمه هللا  علی  مال   نويسد: می  سپس   . است  هللا

عظم و صاحباه و علماء السلف خالف فی هذه المسئلة و ال فی جواز هذه االشارة بل قال به امامنا اال
کذا االمام مالک رحمه هللا و الشافعی رحمه هللا و احمد رحمه هللا و سائر علماء االمصار و االعصار 
أجمعين علی ما ورد به صحاح االخبار و اآلثار و قد نص عليه مشايخنا المتقدمون و المتأخرون فال 

ثرون منمکان ماوراء النهر و اهل اعتداد لما عليه المخالفون و العبرة لما ترک هذه السنة األک
  خراسان و العراق و الروم و بالد الهند. انتهی.

کما قال محمد فالقول بعدمها مخالف للرواية و الدراية و رواها فی صحيح مسلم من فعله صلی هللا 
عليه و سلم و فی المجتبی اذا اتفقت و علم من اصحابنا جميعاً کونها سنة و کذا عن الکوفيين و 

  )١/١٩٣(مجموعة الفتاوی: ». دينيين و کثرت االخبار و اآلثار کان العمل بها اولیالم
  فرمايد: می   اللمعات  اشعة   در کتاب
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صلی هللا عليه و   آنحضرت   پس «
باب التشهد:   اللمعات،   (اشعة .  » تعالی  حق  وحدانيت  به  انگشت  باين   کرد  می   اشارت  سلم

١/۴٢٨(  
:  حديث  اين  ذبل  در   تـرمذی   درس   در  هللا   حـفظه   عـثمانی   تقی   محمد  عـالمه

  فرمايد: می   . » بها   يدعو   م االبها   تـی  التی  اصبعه   رفع   و «
اند  نموده   اتـفاق   و خلف  سلف   جمهور   ، عمر رضی هللا عنه   بن  عبدهللا  حضرت  حديث   بنابر

چ   البته  دارد،   وجود   متعددی   روايات   آن  بودن   نتس  بر  و   است  مسنون   بالسبابه  اشاره  که
ً    نه   اشاره   ذکر   حنفيه  معتبرة  متون   و  الرواية  ظاهر   در   ون ً   نه   و  آمده  نفيا اي   بنابر  ، اثباتا
  خالصه  «  در   بلکه  ، داده   قرار  مسنون   غير   را  بالسبابه   اشاره   متاخرين   از  بعضی  ن

کار    غلو   و  تشدد   انتهای   از  ديگر  بعضی   و  است   داده  قرار   بدعت  را   آن »  کيدانی
اند:  گفته حد که    اين   تا   اند نموده   بحث   مسئله   اين   در   و  گرفته

  با   . العياذ » نيست   هللا کافی رسول    قول  و   بايد،   ابوحنيفه   قول  را   ما«
زي  ندارد،   وجود   شکـی  کـوچکترين بـالسبابه   اشـاره  ودنب  مسنون  در   حقيقت   در  ليکه حا  در
  اند. رسيده   شهرت   حد   به   مورد   اين  در   روايات   را

در   بالسبابه   اشاره   نبودن   ثابت   بخاطر
  ترک   را  احاديث صحيحه   بر   عمل   توانيم نمی  وجه  هيچ   به   حنفيه   الرواية   ظاهر  کتب
ذکر    عدم   که گفت  ان تو می  زيرا فوقش  کنيم

محمد رحمه هللا   امام  نيز   نيست.  ثبوت  عدم  مستلزم   ذکر  عدم   و  است  بالسبابه  اشاره
  : است   فرموده   و  نموده   ذکر  را   بالسبابه  اشاره   حديث

  ».ابی حنيفه رحمه هللا   هـو قـول  و   خـذ نأ   رضی هللا عنه  هللا   رسـول  بصنيع   و  مــحمد:  قال«
  ماند. نمی  باقی   ای شبهه   هيچگونه  تصريح  اين  از   بعد

غير    مصنفش   نيز   نيست  معتبر فقهی   از کتابهای   کيدانی خالصه   کتاب
  مطالعه   تنها   نويسد: می   المفتی   رسم  عقود  شرح   شامی رحمه هللا در   عالمه  ، است   معروف

جايز    آن   از  دادن  فـتوی   و   نيست   درست   باشد،ن   مشخص   مولفش   که کتابی  چنين    اين   کردن
  . نيست

الف ثانی رحمه هللا    مـجدد  حـضرت  فتوای  از   اشاره   منکرين   به  زيادی   تقويت  حقيقت  در
حاصل شده است. ايشان در مکتوبات خويش اشاره بالسبابة را انکار نموده 

 مضطرب   بالسبابه   اشاره   احاديث   : که  اينست  اش خالصه   که  اند کرده  بحث   مفصال   اين   بر   و
 

 بنابر  اگر   و  خورد؛ می   بچشم  شـديدی   اختالف   اشـاره   روشـهای  بيان   در   زيـرا   هستند   المتن
رد   توانند مـی  را   قـلتين  حديث   حنفيه   ، اضطراب 

  . رد کنيم   توانيم می   نيز   را  بالسبابه   اشاره   احاديث   پس  کنند
ثانی رحمه    الف   مجدد  حضرت  شان   علو   و   جاللت   وجود   با    اينست که   انصاف  حرف  ليکن

  الحق  ، أن الحق  الن   شود. نمی   تاييد   او   موضع   مسئله  در اين   ا
کشميری رحمه   عالمه   حضرت  چنانکه  المسئله.  هذه   فی   معه   ليس

  فرمايند:  می   چنين  رحمه هللا  ثانی   الف   دمجد  حضرت   استدالل  جواب   در   ،  ا
  رواياتی   اختالف

زيرا   ، گفت توان  نمی   اضطراب  آنرا  است  تشهد  در   اشاره  چگونگی  مورد   در  که
اختالف     چنان  ، آن   الفاظ  ميان   در  و   باشد  يکی   حديث   شود که می   گفته  وقتی  اضطراب  که

و در   ندارد   را   تطبيق  امکان   باشد که
روايات   اخـتالف  بـلکه  نيست  حديث  يک   الفاظ   در   اختالف  اين  که   زيرا   نيست   چنين  جا  اين
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  است  ی
   اند مشترک  روايات  تمام  مطلب   اين   در  اختالف   وجود  با   و   مرويست   متعدد   صحابه  از   کـه
نيز   آن   بودن  مشهور  آن  ثبوت   بر   و  است  مسنون  التشهد  فی  اشاره  که

  . است   اجماع   التشهد   فی   اشاره   بودن  سنت   بر  اين  از   عالوه   کند. می   داللت
  گاهی   که  است  مـختلف  زمانهای  و   حاالت   باعتبار   آمده   روايات  در  که   گوناگونی  روشهای

  بشکل ديگری .   و گـاهی  فرمودند می  اشاره   روشی  يک  به  آنحضرت صلی هللا عليه و سلم
روشهائی    تـمام   بر   عمل   و  نامند نمی  اضطراب  محدثين   در اصطالح   را   اختالف   اين   و

  است   اين   ما  نزد  راجح  اما   ، است  جايز   آمده   احاديث   در  که
  نمايد.  اشاره   سبابه  با  و   در آورده  حلقه   بصورت  را   وسطی   و  ابهام  انگشت  که
  )٢/۶۴(درس ترمذی ». اال هللا  ای «  ت االثبا   عند   يضعه   و   » ال اله  أی «   النفی  عند   فيرفعه«
  : است   شده  بحث   مورد   اين   در   ذيل   صفحات   در  ديوبند  دار العلوم   فتاوی  در

  : اشاره  روش  ١٧١/١٧٢/١٧٣/١٨٠/١٨٨/١٨٩/١٩١/١٩٢/١٩۴/٢٠١/٢٠٢/٢٠۴/٢٠۶٫فحه ص/ ٢جلد 
  الدر :   فی   ل قا
.(الدر المختار، باب  » ت االثبا   و يضعها عند عند النفی    يرفعها   وحدها  يشير بمسبحة  انه  الصحيح «

  صفة الصلوة)
  و فی الرد:

.(رد المحتار، باب  » غيره  و   فی الفتح   کما يشير بمسبحتين    ان   فيکره   وحدها)   بمسبحة   : قوله «(
  صفة الصلوة)

  الرد:  و فی
يحلق   و   الخنضر و البنصر  يعقد   فان أشار   المصلی  المنية  فی  قال«

  رد المحتار، باب صفة الصلوة)…»( الخ  باالبهام   الوسطی
  اشاره   وقت

قاری رحمه    علی   مال  فرمايد، می   الفتاوی  مجموعه  در  رحمه هللا  لکهنوی  عبدالحی  عالمه
هللا   اال عند قوله   و يضعه   اله  ال قولـه    عند  ةالمسبح  يرفع  قالوا « : است  فرموده  هللا

». القـول الفعل فی التوحيد و التفريد  يطابق  حتی   ت لالثبا   الوضع   ماليمة  و   للنفی   الرفع   سبة لمنا
  )١/١٩۴(مجموعة الفتاوی: 

ی هللا زبير رض  بن   عبدهللا   از  ابوداود  در  سبابه  انگشت  ندادن  حرکـت   و   دادن  حرکت
اکـرم صلی هللا عليه و    پيامبر   که   است   مروی  عنه
در   که روايتهايی   و   داد نمی  حرکت   را  سبابه  سلم
باشد.  می  جايـش  از   انگشت  نمودن  بلند   آن   از  مراد  است   شده   وارد  سبابه  دادن  حرکت   آن

  کند؟ گاه ن  کجا  اشاره  هنگام  نمازگذار  )١/١٩۴(مجموعة الفتاوی: 
صلی هللا عليه و   النبی  ن کا :« که  است  مروی   زبير رضی هللا عنه   بن   عبدهللا   از  در ابوداود

. «  اشارته   بصره   وز و اليجا   يحـرکها   وال  دعا   اذا   صبعه يشير با  سلم
از    محمود رحمه هللا   مفتی  عالمه  کـه است   دآوری يا  قابل ١/١٩۴٫وی. الفتا   (مجموعه

چرا   پرسيد.  کرد نمی   به بالسبا  ره اشا که   عبدالخالـق   موالنا   الحديث   شـيخ
نی رحمه  ثا  الف مجدد    د فرمو   درجواب   وی  ؟ کنی نمی ره  شا ا

  وی   ؟ نيست  بت ثا  فرمودند: آيا در احاديث   حب رحمه هللا صا  مفتی   حضرت   ، نکرده  اشاره  هللا
حب رحمه هللا فرمودند: در  صا   مفتی   حضرت ز با   بلـه!!  گفت:
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  سکوت   لق عبدالخا  موالنا  دارد؟   ری اعتبا  مجدد   حضرت   قول  حديث   بل مقا
  : فقهاء  عبارات  ) هـ.ق ٢٠/٧/١۴١٩ زاهدان  دارالـعلـوم  علميه  حوزه  ء داراالفتا(  لصواب با  اعلم   کرد).وهللا

اُح َوَال « فرمايد: می  مخالفين   اقوال   ذکر  از  بعد   المختار  الدر  صاحب َحهُ الشُّرَّ لَِکنَّ اْلُمْعتََمَد َما َصحَّ
ْسَالِم اْلَجّدِ َوَغيْ  ُروَن َکاْلَکَماِل َواْلَحلَبِّیِ َواْلبَْهنَِسّیِ َواْلَباَقانِّیِ َوَشْيخِ اْإلِ ِرِهْم أَنَّهُ يُِشيُر ِلِفْعِلِه ِسيََّما اْلُمتَأَّخِ

َمامِ َعلَْيِه الصَّ  ٍد َواْإلِ   فرمايد: عالمه شامی رحمه هللا در رد المحتار چنين می  )١/٣٧۵(الدر المختار مع الرد: ». َالةُ َوالسََّالُم ، َونََسبُوهُ ِلُمَحمَّ
ثْبَاِت ، َوُهَو قَْوُل أَبِی َحنِ «  ٍد ، َوفِی اْلُمِحيِط أَنََّها ُسنَّةٌ ، يَْرفَعَُها ِعْنَد النَّْفِی ، َويََضعَُها ِعْنَد اْإلِ يفَةَ َوُمَحمَّ

َشاَرةُ بِاْلُمَسبَِّحِة  َوَکثَُرْت بِِه اْآلثَاُر َواْألَْخبَاُر فَاْلعََمُل بِِه أَْولَى. ا هـ . فَُهَو َصِريٌح فِی أَنَّ اْلُمْفتَى بِِه ُهَو اْإلِ
  …».الخ

َشاَرِة ُهَو اْلَمْرِویُّ َعْن  فرمايد: و بعد از چند سطر می َوقَاَل فِی الشَّْرحِ اْلَکبِيِر : قَْبُض اْألََصابِعِ ِعْنَد اْإلِ
َشاَرِة َوَکَذا َعْن أَِبی يُوُسَف فِی  ٍد فِی َکْيِفيَِّة اْإلِ َشاَرِة . َوَعْن َکثِيٍر ِمْن ُمَحمَّ اْألََماِلّیِ َوَهَذا فَْرُع تَْصِحيحِ اْإلِ

َوايَِة ، الخ  َرايَِة َوالّرِ و فی العينی عن التحفه االصح أنها … اْلَمَشايِخِ َال يُِشيُر أَْصًال ، َوُهَو ِخَالُف الّدِ
  ».مستحبة و فی المحيط أنها سنة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِاْألََحاِديِث  َوَهَذا َما« و فی آخر المبحث قال: َّ ُروَن ِلثُبُوتِِه َعْن النَّبِّیِ َصلَّى  اْعتََمَدهُ اْلُمتَأَّخِ
تِنَا الثََّالثَةِ  ِة نَْقِلِه َعْن أَئِمَّ ِحيَحِة َوِلِصحَّ   علمای مذهب شافعی:رای   )١/٣٧۶(رد المحتار: ». الصَّ

موقع تشهد بايد انگشت سبابه ( اشاره) را به حالت اشاره  در كه بدين نظر اند  علمای شافعی
است در اين زمان  ، درآورد و آنرا به حالت سكون نگه داشت تا زمانی كه به لفظ ( اال هللا ) رسيد

به سمت باال و به حالت خود برگردد و تا آخر تشهد  ، و يكبار تكان داد را بايد  بايد انگشت سبابهکه 
االشارة باإلصبع «، 1 جلدالفقه علی المذاهب االربعة، ( بماند.باقی  بی حركت ه انگشت سباب بايد 

  علمای مذهب ما لکی:رای   ). .265 فحه ص» السبابة فی التشهد
كه هنگام تشهد انگشت سبابه بايد به حالت اشاره باشد و مداوم  مالکی بدين نظر اند مذهب علمای 

  بله:اعلمای مذهب حنرای   و چپ ( نه باال و پايين ) حركت كند.تا آخر تشهد انگشت سبابه به طرف راست 
  انگشت سبابه به حالت اشاره باشد تا اينكه هر موقع در تشهد به لفظ علمای حنبلی بدين نظر اند که 

در غير الفاظ  حرکت کند ،به سمت باال و پايين  -( هللا يا الهم) رسيد، بايد انگشت سبابه حركت كند
  خواننده محترم !  هللا بايد به حالت سكون در بيايد.

بيان گرديد ،ميخواهم برای  علمای مذهب ائمه اربعه رحمهم هللا تعالی در فوق نظريات  وارا ء 
توضيح بيشتر وفهم بيشتر ، اين سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم اراء ونظريات  اهل حديث وبه 

بيان بدارم  ودر نهايت مبحث  بحيث  را نيز نيستند،  هيچکدام از مذاهب   صطالح علمای که تابعا
  :حديث اهل رای تابعان   خدمت شما تقديم نمايم . رانيز شيخ ناصرالدين البانی رحمه هللا نتيجه گيری نهايی نظر 

در تشهد به استناد  نحوه گذاشتن دستها و وضعيت انگشت سبابه ودر كيفيت علماء يی اهل حديث 
  نظـريه اول:  چهار نظريه را  در مورد  ارائه داشته اند : ، علمای اهل حديثاحاديث 

به حديث روايت شده از امام مسلم  استناد   نظريات خويش را  کهاند  علماء يی  گروه اول عبارت از
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  .متن حديث عبارت است از :مينمايد 
قعد للتشهد وضع يده اليسرى  النبی صلى هللا عليه وسلم كان إذاأن   عن ابن عمر رضی هللا عنهما « 

على ركبته اليسرى ، واليمنى على اليمنى وعقد ثالثا وخمسين وأشاربأصبعه السبابة . وفی رواية : 
  » .وقبض أصابعه كلها . وأشار بالتی تلی االبهام . رواه مسلم . 

عی كه برای تشهد می نشست دست چپش را بر موق صلی اله عليه وسلم ابن عمر می فرمايد پيامبر
زانوی چپش و دست راست خود را بر زانوی راستش می گذاشت و انگشتان دست راستش را به 

(انگشت سبابه به حالت اشاره و سه انگشت آخر به حالتی نا كامل خميده می كرد و  53حالت 
و انگشت سبابه اش را به انگشت شست را بر روی استخوان وسطی انگشت وسطی قرار می داد ) 

  نظريه دوم :  حالت اشاره در می آوردند.
 وائل بن حجر رضی هللا عنه استناد نظريه دوم  مربوط به علمای ميشود که  به حديث  روايت شده  

  :مينمايند 
وعن وائل بن حجر أن النبی صلى هللا عليه وسلم وضع كفه اليسى «   متن حديث عبارت است از :

وركبته اليسرى ، وجعل حد مرفقه االيمن على فخذه االيمن ، ثم قبض بين أصابعه فحلق على فخذه ، 
حلقة . وفی رواية : حلق بالوسطى واالبهام وأشار بالسبابة ، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها 

  »   ، رواه أحمد
و زانوی چپش قرار كف دست چپش را بر ران صلی هللا عليه وسلم وائل بن حجر می فرمايد پيامبر 

می داد و آرنج دست راستش را بر ران راستش می گذاشت و سپس انگشتان دست راستش را جمع 
می كرد و با آن حلقه ای می ساخت ( و در روايتی ديگر به وسيله انگشت ابهام و وسطی حلقه ای 

ی كرد من او می ساخت) و انگشت سبابه را به حالت اشاره در می آورد و سپس انگشتش را بلند م
دعا  تكان می داد و همراه با آن دعا (الفاظی كه در تشهد ) مداوم ( را ديدم كه انگشت سبابه اش را 

  محسوب می شوند مانند الهم صل علی محمد ...) می كرد .
  كه به حركت دادن انگشت سبابه موقع دعا    اين حديث صحيح است و علماء يی همچون شيخ البانی 

آنرا تاويل نموده و   تشهد رای داده اند به آن استناد می كنند ولی علماء يی كه بعدا ذكر خواهيم كرد 
  سوم: ۀنظريــ  با حديثی ديگر جمع داده اند و رای به بی حركتی انگشت سبابه داده اند.

  يند .ميفرمااستناد زبير حضرت مربوط به علمای ميشود که به حديث  روايت شده از سوم ۀنظريـ 
  : متن حديث عبارت است   
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جلس فی التشهد ، وضع    وعن الزبير رضی هللا عنه قال«  

يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بالسبابة ، ولم يجاوز بصره 
  » إشارته . رواه أحمد ومسلم والنسائی . 

برای تشهد می نشستند دست راستش را بر ران راست و دست صلی هللا عليه وسلم پيامبر  زمانيکه 
چپش را بر ران چپ می گذاشتند و انگشت سبابه به حالت اشاره در می آوردند و هرگز چشمانشان 

تناد اس از نمير خزاعی رضی هللانظريه چهارم  مربوط به علمای ميشود که  به حديث  روايت شده     :رمنظريه چها  را از انگشت سبابه بر نمی داشتند. كه اين روايت را مسلم و نسائی و احمد نقل كرده اند .
  متن حديث:: می فر مايد  كرده اند كه

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو قاعد فی الصالة قد وضع ذراعه   عن نمير الخزاعی قال«   
لسبابة ، وقد حناها شيئا وهو يدعو . رواه أحمد وأبو داود اليمنى على فخذه اليمنى ، رافعا إصبعه ا

پيامبر را ديدم كه نشسته بود و دست راست تا » والنسائی وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد جيد 
آرنجش را بر ران راستش گذاشته بود و انگشت سبابه را بلند كرده بود به حالتی كمی خميده به آن 
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  در اين بابت : علماء ارایجمع بندی   .ندانحنا داده بود و دعا می كرد
  خواننده محترم ! 

 مورد احاديث در  دراينجا غرض توضح ونتيجه گيری نهايی به جمع بندی اراء ونظريات علماء
  می پردازيم :رای شيخ البانی  وفوق گانه چهار

دوم) كه می شماره علماء  از جمله امام بيهقی و امام نووی حديث وائل بن حجر ( حديث تعدادی از 
تكان می داد و دعا می خواند،  )  مداوم(فرمايد پيامبر را ديدم انگشت سبابه را بلند كرده بود و آنرا 

را تاويل نموده اند و گفته اند احتمال دارد منظور از تكان دادن در اين حديث ،همان اشاره كردن و 
بدون حركت باشد و علت اين رای را بخاطر جمع حديث وائل با حديثی ديگر كه معروف است به 

سنن ابوداوود است و چنين   در كه  حديث ابن زبير ( نه حديث زبير كه درحديث سوم ذكر كرديم)
ابن   » عن ابن الزبير أن النبی صلى هللا عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ال يحركها « می باشد: 

را به حالت اشاره در آورده بودند و  (انگشت شهاده)زبير می فرمايد كه پيامبر را ديدم انگشت سبابه
  ان نمی دادند كه امام نووی آنرا صحيح دانسته اند.دعا می خواندند در حاليكه انگشتش را تك

شيخ البانی در توضيح می آورد ؛ من می گويم اين روايت صحيح نيست بلكه ضعيف است و غير  
قابل استناد و لذا تاويل بيهقی و نووی و جمع حديث وائل با اين روايت ضعيف ،درست نيست و اين 

دادن انگشت سبابه در تشهد و آنهم موقع خواندن دعا رای غير قابل قبول است و قول ارجح تكان 
های داخل تشهد است كه از السالم علينا شروع می شود تا انتهای تشهد.و هيچكدام از سه روايت ( 

اول و سوم و چهارم ) فوق با تكان دادن انگشت در حديث وائل بن حجر تضاد ندارد چون حديث 
و قاعده چنين است كه به هنگام جمع بين احاديث ،به آن  وائل جامعتر از سه روايت ديگر آمده است

حديثی عمل می شود كه جامعتر از بقيه باشد كه حديث وائل از همه جامعتر است و تكان دادن 
  شيخ البانی و تکان دادن انگشت سبابه:  انگشت سبابه موقع خواندن دعا ی تشهد ، اشاره را هم می رساند.

در مورد تکان دادن انگشت سبابه هنگام » صفت نماز پيامبر« اب خود شيخ البانی رحمه هللا در کت
بيانگر اين مطلب است که اين کار (حرکت دادن » يدعو بها«گويد:  امام طحاوی می  دعا مينويسد : 

گويم: اين خود دليل اين امر است  انگشت سبابه) در آخر نماز صورت گرفته است. بنده (آلبانی) می
باشد و اين  قبل از سالم می  محل دعا ه، استمرار آن تا وقت سالم است  ، زيراکه روش مسنون اشار

  »مذهب مالک و ديگران است. 
شيخ البانی درمورد حرکت وبلند کردن انگشت سبابه که بايد  از چه وخت وازکدام محل وموقع باشد 

 ابتدای آن از (السَّالَُم َعلَْيَک أَيَُّها النَّبِیُّ َوَرْحَمةُ ِهللا َوبََرکاَتُهُ، السَّالَُم َعلَْينَا َوَعلَی ِعبَاِد هللاِ «   ميفرمايد :
اِلِحْيَن) سپس هنگامی که برسد به  ٍد، َکَما َصلَّْيَت َعلَی «الصَّ ٍد َوَعلَی آِل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َصِلّ َعلَی ُمَحمَّ

سپس دعاهای آخر تشهد به هر ميزان که نمازگزار خواند بايد انگشت » َم...تا پايان صلواتإِْبَراِهيْ 
اللَُّهمَّ إِنِّْی أَُعْوذُ بَِک ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعذَاِب اْلقَْبِر، «سبابه را به آرامی حرکت دهد.( مانند دعای 

الِ َوِمْن فِتْنَِة اْلَمْحيَا َواْلَمَماِت، َوِمْن فِ    يا باقی دعاهای ديگر...)» تْنَِة اْلَمِسْيحِ الدَّجَّ
منظور اينست که حرکت دادن انگشت سبابه در تشهد دقيقا هنگام خواندن دعا در تشهد است و فرد 

  بايد تشخيص دهد که آنچه می خواند دعاست يا غير آن؟!
  )؛3/202شرح الممتع المراجعه شود به رای شيخ  ابن عثيمين رحمه هللا نيز بر همين است (

لفظ حديث وائل برای دوام و استمرار است و تكان دادن   اما شيخ البانی رحمه هللا می فرمايند كه
  .ادامه يا بد    تا آخر تشهدآغازو » الهم صل علی محمد ...  « از    بصورتی آرام   بايد

را به تفصيل نگاشته  موضوعاين »  صفت نماز پيامبر« بنام شيخ البانی رحمه هللا در کتاب خود
بيانگر اين مطلب است » يدعو بها«گويد:  امام طحاوی می :« وجمعبندی آنرا چنين بيان داشته است 

  گويم: که اين کار (حرکت دادن انگشت سبابه) در آخر نماز صورت گرفته است. بنده (آلبانی) می
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محل  قت سالم است زيرااين خود دليل اين امر است که روش مسنون اشاره، استمرار آن تا و 
  .»باشد و اين مذهب مالک و ديگران است.  قبل از سالم می دعا

زيرا در   (و منظور شيخ البانی از اينکه در تشهد باشد، اين بوده که حرکت دادن در تشهد است
اينکه کجای نماز بايد انگشت سبابه را حرکت داد نيز بين علماء  اختالف است و برخی گفته اند که 

حين برخواستن از سجده اول است يعنی بين دو سجده! و برخی گفته اند که مکان معلوم نيست و 
انگشت  مکان مطلق است و اين رای ابن قدامه است! ولی بنا به رای صحيح مکان حرکت دادن

سبابه در تشهد است و اما دقيقا کجای تشهد را در همان کتاب می توانيد از کالم ايشان بيابيد (برای 
نوشته ی شيخ البانی »   تمام المنة فی التعليق على فقه السنة  «  به کتاب موضوعتفصيل اين 

   شيخ ابن عثمين و تکان دادن انگشت سبابه : )مراجعه کنيد. 
  بصورت زير مشخص کرده است:ن انگشت سبابه يا همان اشاره در تشهد را مواضع حرکت داد

  السالم عليک أيها النبی ورحمة هللا وبرکاته. -
  السالم علينا وعلی عباد هللا الصالحين -
  اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد -
  اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد -
  القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.أعوذ با من عذاب جهنم، ومن عذاب  -

   شيخ ابن بازو تکان دادن انگشت سبابه:  .).صفة الجلوس للتشهد -(مجموع فتاوی و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر 
سنت آنست که هنگامی که « شيخ ابن باز رحمه هللا در مجموع الفتاوای خويش چنين می گويد: 

شخص برای تشهد اول يا دوم می نشيند انگشت اشاره خود را با مقدار کمی انحنا باالببرد به نشانه 
ر تشهد اشاره توحيد، و يا به هنگام دعا آنرا حرکت دهد و هم اين سنت است و هم مورد قبلی و هم د

اول و هم در تشهد دوم سنت است، پس می توان انگشت سبابه را به نشانه (کلمه)توحيد باالبرد و 
  » هنگام دعا آنرا حرکت داد

ايشان در جای ديگری می فرمايند که بايستی هنگام دعا کردن در تشهد انگشت سبابه را حرکت  
  االت متنوعة المجلد التاسع والعشرون)مجموع فتاوی ومقبرای مزيد معلومات مراجعه شود به داد.(

وتعدادی از علمای  شهير جهان   علمای مذهب ائمه اربعه رحمهم هللا تعالی در فوق نظريات  وارا ء 
  يادداشت توضيحی:  بيان گرديد. اهل حديث وبه صطالح علمای که تابع  هيچکدام از مذاهب  بخصوص علمای  ،اسالم 

نظريه واجتهاد امام ابو حنيفه (رح ) در تکان دادن انگشت سبا به در  طوريکه مالحظه فرموديد 
  در قعده و به هنگام قرائت تشهد، سنت ميباشد. تشهد به استناد حديث  پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

» الصالحين«هنگاميکه نمازگزار  بيان داشته است که : بدينگونهآن  را  وتکان دادن  کيفيت اشاره 
قرائت کرد، بايد انگشت ابهام و وسطی را حلقه کرده و باقی انگشتان خود را ببندد، را در تشهد 

اِال «انگشت سبابه ی خود را باال برده و به هنگام قرائت » اَشَهُد اَن ال اِلَهَ «سپس به هنگام قرائت 
اين امت  آنرا پايين آورد. اين، سنتی است که از حضرت رسول اکرم صلی هللا عليه و سلم برای» هللا

  کلی :يادداشت ونتجيه گيری   .به يادگار مانده است
طوريکه در احاديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم ونظريات واجتهاد علمای کرام مالحظه فرموديد سنت 

  سبابه در تشهد چنين است که : انگشتحرکت دادن  پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مورد 
    صورت گيرد .به آن اشاره  سبابه  انگشت بايد توسط  در هرجای تشهد که ذکر هللا شود 

هللا صلی  عليه  سنت رسول وهمچنان از احاديث ورای علمای شهير اسالم چنين معلوم ميشود که :



 در تشهد انگشت سبابه حکم حرکت دادن

 
12 

که از اّول تشهد انگشت شهادت به حالت دايره کوچک گردانيده می شود و وقتی به  وسلم است ،
اشهد ان ال اله اال هللا و اشهد ان محمد    «داشته ميشود . نگه به حالت مستقيم  ذکر هللا ميرسد

درست ترين  لی ائمه مذاهب در اين قضيه اختالف نظر دارند , وبادر نظرداشت اينکه  » رسول 
.   نظريه اين است که از ابتدای تشهد تا آخر انگشت را باال نگه داشته بدون آنکه آن را تکان بدهد

دين نظر اند که اگر بعضی اوقات انگشت سبابه  در حاليکه باال باشد  ( همچنان تعدادی علماء  ب
حرکت داده شود ، عمل به همه احاديث بعمل خواهد امد )ولی بايد فرموش نگردد  که حرکت دادن 

  منابع استفاده شده دراين مبحث  :مصادرو  انگشت  سبابه در تشهد ، سنت  ميباشد وبه ترک آن  نماز هم باطل نميگردد .
، باب صفة الجلوس فی الصالة و کيفية وضع اليدين 266 صفحهصحيح مسلم: کتاب المساجد،  - 1

   . 580و  579 حديثی شماره علی الفخذين، 
  ،تمام المنة فی تخريج احاديث الفقه السنة شيخ البانی. -2
  الفقه السنة سيد سابق. -3
 السبل السالم شيخ الصنعانی. -4
    .اهل سنت و جماعتسايت جامع فتاوای  -5
 
 
 

  فهرست موضعات :
    دهُ شَ تَ   -
  زتشهد در نما  -
  حركت انگشت سبابه(انگشت شهاده) در تشهدحکم  -
  (حکمت اشاره با انگشت سبابه) اشار بأصبعة السبّابة حکمت  -
   حرکت دادن انگشت، و نگاه بسوی آن  -
   نزد امامان مذاهب  حکم تکان دادن انگشت سبابه  درتشهد  -
   حديث اهل رای تابعان  -
   در اين بابت  علماء ارایجمع بندی  -
   شيخ البانی و تکان دادن انگشت سبابه -
    شيخ ابن عثمين و تکان دادن انگشت سبابه  -
   شيخ ابن بازو تکان دادن انگشت سبابه -
  يادداشت ونتجيه گيری کلی  -
  

  در تشهدسبابه انگشتحکم حرکت دادن 
 :و نوشته از شگارـن، ع ـبـتـت
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