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   بسم هللا الرحمن الرحيم
 انگشتان  چگونکی وضع
  در نمازومچ دست 

   وضع انگشتان در حالت تکبير تحريمه: - 1
مطابق سنت فعلی پيامبر صلی هللا 

 عليه وسلم بعد از تکبير تحريمه
(تکبيراول يعنی هللا اکبر گفتن بعد 

، در حاليکه نماز گزار   ازنيت)
برای ادا نماز ايستاده ميشود ،وبا 

مراعت حالت قيام:  (نمازگزار نبايد 
يستاده او نه خم   بسيار راست (شخ)

گردد. بلکه به حالت عادی بايستد. 
طوريکه بين دو پايش کم از کم چار 

داشته باشد ، وجود  انگشت فاصله 
 بطرف حالت در اين در حاليکه 
ويا گفته دستهايش را طوری تا نرمی گوشها » هللا اکبر«، می نمايد   (نگاه) محل سجده 

  ).نمايد . د می تا برابر شانه های اش بلن
بطرف قبله در حالت تکبير تحريمه  در حاليکه  کف هر دو دست  ،وضعيت انگشتان و  

  داشته شوند.اه گنبوده انگشتان دستها بحالت عادی باز 
  يادداشت ضروری:

ويا دست زدن ويا گرفتن نرمی گوش ها در حال  گوش ینرمبا  با انگشتان ابهام  تماس 
ن اشاره نموده است ، درسنت پيامبر صلی هللا تکبير تحريمه که برخی از علماء فقهی بدا

  عليه وسلم هيچگونه اصلی ندارد .
اين عمل که توسط در اين مورد ميفرمايد : شيخ البانیعالم جليل القدر جهان اسالم  

برخی از نماز گزاران صورت ميگيرد  ناشی از وسواس   ميباشد . ( برای تفصيل  
  شيخ البانی ) رسول هللا از  مازن رساله  مراجعه شود بهموضوع بيشتر 

  وضع انگشتان در حالت بعد از تکبير تحريمه : - 2
(تکبيراول يعنی هللا  مطابق سنت فعلی پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از تکبير تحريمه

فتن مچ  ،گذاشتن کف  دست راست برپشت  دست چپ ومحکم گر اکبر گفتن بعد ازنيت)
راست ويا محکم گرفتن مچ دست چپ توسط دوانگشت دست چپ توسط انگشتان دست 

ومطابقی سه انگشت باالی بند دست ،  وانگشت بزرگی دست (انگشت شهاده) سبابه
  بصورت هموار قرار ميدهد .

در ساله معروف خويش در مورد صفت نماز پيامبر صلی هللا عليه در مورد شيخ البانی  
  :بلند کردن دست ها در تکبير تحريمه مينويسد 

و يا بعد از آن، دستهايش را بلند نمايد، همه اينها در  ،يا قبل از آن ،همزمان با تکبير
  به ثبوت رسيده است.پيامبر صلی هللا عليه وسلم سنت 

  دستهايش را بلند کند. ،ميباشدکشيده  شان  در حالی که انگشتان نمازگزار 
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در بلند نمودن دستها تواند هم ميهايش قرار دهد، وگاهی  و دو کف دستش را برابر شانه
  نزديک گوشهايش برساند. ميتواند دست های خويش را تا مبالغه نمايد بطوريکه

  وضع انگشتان دست در حالت رکوع: - 3
وضع انگشتان مطابق به سنت عملی پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ، اين بود که انگشتان 

رک شان را در حال که انگشتان مبارک شان را در حال رکوع باز نموده وزانو های مبا
شان باز سر زانو های 

  خويش را محکم ميگرفتند 
وضعيت انگشتان در  - 4

  حالت سجده:
وضعيت انگشتان نماز 

گزار مطابق سنت عملی 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
در سجده ، اين بود که در 

وقت سجده انگشتان 
مبارک شان را با هم می 

چسپانيد ،در حاليکه سران 
انگشتان بطرف قبله بود ، 

دست های خويش را يا در برابرای زير گوش ها ويا هم در برابری   زير شانه ها قرار 
  اند.   ميد

  دور نگهداشتن بازو ها در حالت سجده:
حاالت دست ها در مورد   ) رضی الـله عـنه ( ی ازعبدالـله بن مالک بن بُـَحيـنهدرحديث

آمده است :که رسول هللا صلی هللا عليه وهرد و بازوی  پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
ور نگهـمـيداشـتـند ، که هنگام نماز خواندن آن چنان دستهای شان را ازيکديگرد وسلم 

  )390(رواءالبخاری  ) سفيدی زير بغل شان معلوم ميـشد .
   :وضع انگشتان ومچ دست در باالشدن از سجده دوم به رکعت دوم - 5

از سجده دوم را  آنحضرت مطابق به سنت  فعلی پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، زمانيکه 
 مچ دست های مبارکش را  برورد ، به اتمام ميرسانيد  ، وميخواست به رکعت دوم 

، و ميداد  بر زمين تکيه آنرا  ، يکرد مشت کرده همانطور که شخص خمير کننده مشت م
  .بر ميخواست برای رکعت دوم 

  نشستن برای تشهد:وضع وحاالت دست وانگشتان در - 6
از رکعت دوم  مطابق به سنت عملی بيامبر صلی هللا عليه وسلم ،نماز گزار بعد از اينکه 

يعنی  حالت افتراش، بنشيند بايد گفت که به (بنشيند،د برای تشهّ وميخواهد فارغ شد، 
جايز نيست . يعنی مطمئن و آرام بنشيند تا اينکه هر استخوانی در جای خودش قرار گيرد

کف دست راستش را بر  ) در اين حاالت نمازگزار بايد   بنشيند. اقعا ء   که بصورت
و از  ،رنج راستش را بر رانش بگذاردآر بگذارد، و آخر خويش  ی راست،ران و زانو

و جايز نيست بر ،و کف دست چپش را بر ران و زانوی چپش بگستراند،آن دور ننمايد
 دستش تکيه زده و بنشيند، مخصوصاً بر دست چپ.
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 وضع وحاالت مچ دست وانگشتان  -  7
  درخواندن تشهد :

امبر نماز گزار مطابق به سنت عملی پي
صلی هللا عليه وسلم در حين خواندن 

تشهد در حاليکه انگشت سبابه ( انگشت 
 تسبابه  يا شهادت ) خويش را  حرک

 کند . نگاه  به بسوی آن ، ومی  دهد
در احاديث آمده است که نمازگزار بايد 

انگشتان دست راستش را ۀ ــگاهی هم:
مشت کند، و انگشت ابهام را بر انگشت 

 وسطی بگذارد.
و گاهی انگشت ابهام را با وسطی حلقه 

 نمايد.
 ابه (انگشت شهاده) بسوی قبله اشاره کند.بّ و با انگشت س

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

 انگشت دست چپش اشاره نکند. نماز گزار صرف به انگشت دست اشار  نمايد ،وبه
هم اين حاالت انگشت ها در تشهد مهم است که بايد مراعت شود ، مراعات کردن  

  وهيچگونه  تفاوت وفرق بين زن ومرد موجود نمی باشد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يادداشت:
در تشهد   (انگشت شهاده) حرکت دادن انگشت سبا بهحکم  باب (اين بحث را ميتوانيد  در 

  بصورت مفصل مطالعه فرمايد  . ) 
 


