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  بسم هللا الرحمن الرحیم

 رفع الیدین در نماز

  
اتی است ګه در بین در نماز یکی از موضع یعنی بلند کردن دستها ،ن یرفیع الید

قرار گرفته ، ما بمنظور روشن  شدن بهتر مجتهدین  فقهی دراسالمی قابل بحث 
وبیشتر این موضوع اراء جوانب محتلف غرض معلومات مزید  خوانندگان  تقدیم 

  میدارم .

 رفع الیدین در روشنی سنت رسول هللا )ص(
ین  روایت گردیده است عقبة بن عامر در مورد فضیلت رفع الید در حدیثی که از 

یکتب فی کل إشارة یشیر  قال قال رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ::» آمده 
یعنی : عقبه بن « )  الرجل )  بیده ( فی صالته عشر حسنات ؛ کل إصبع حسنة

عامر رضی هللا عنه می فرمایند : رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم فرمودند: 
ینی که فرد در نمازش انجام می دهد ده نیکی نوشته می شود برای هر رفع الید

  یعنی برای هر انگشت یک نیکی نوشته می شود.(
( 3286آلبانی رحمه هللا درسلسله احادیث صحیحه شماره ) این حدیث را استاد

 یق و بررسی نموده و سپس فرموده که سند این حدیث صحیح است .قتح
حدیث تبصره نموده میفرماید :بعضی از بزرگواران استاد آلبانی رحمه هللا بر این 

در فهم این حدیث دچار اشتباه شده اند و فکر نمودند که مراد از اشاره در این 
حدیث اشاره و حرکت دادن انگشت سبابه در تشهد نماز است و برای هر حرکتش 

ده نیکی نوشته می شود ، این یک وهم محض است زیرا در این حدیث آمده 
( یعنی با انگشت، بهمین خاطر است که امام باصبعهیعنی بادست و نیامده ) )بیده(

 . فی الصالة این روایت را آورده است بیهقی این حدیث را در باب رفع الیدین
( در رفع الیدینهمچنان نکته دیگری که داللت بر این داردکه مراد از این حدیث )

ت که رسول هللا صلی هللا علیه و نماز است و نه اشاره با سبابه در تشهد این اس
آله وسلم در آخر حدیث فرمودند برای هر انگشت یک نیکی ،اگر مراد اشاره در 

 تشهد می بود باید می گفتند برای هر بار اشاره یک نیکی نوشته می شود.
عشره متواتر است و از خلفاء راشیدین ونماز فته نماند که حدیث رفع الیدین درناگ

 .حابه بثبوت رسیده استمبشره و سایر ص

 حکم رفع الیدین :
ن در نماز  یا همان باال بردن دستها در چهار مکان ـمطابق احادیث نبوی رفع یدی

در داخل نماز به ثبوت  رسیده  وعمل  مستحب است و جزو سنت نبوي صلي هللا 
 علیه وسلم بشمار میرود : 

 موضع رفع الیدین :
 در چهار جا مستحب میباشد :دین در نماز ع الیهمانطوریکه قبآل یاد اور شدیم رف

 اول:هنگام تکبیرة االحرام:
، یا قبل از آن، و یا یعنې همزمان به اولین تکبیر نماز تحریمههمزمان با تکبیر 
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بعد از آن، نماز گزار دستهایش را بلند نماید، همه این حاالت در سنت  پیامبر 
  رسیده است . به ثبوت  صلی هللا علیه وسلم

کان » ابن عمر رضی هللا عنه روایت شده آمده است که :   که از حدیثی در
هللا صلی هللا علیه وسلم إذا قام للصالة رفع یدیه حتی تکونا حذو منکبیه  رسول

فإذا أراد أن یرکع فعل مثل ذلک، وإذا رفع من الرکوع فعل مثل ذلک، وال  ثم کبر،
 یت مسلم()روا«   یرفع رأسه من السجود. یفعله حین

یعنی: )هنگامی که پیامبر صلی هللا علیه و سلم برای نماز برمیخواست دو دستانش 
  هنگام رکوع نیز همینفت، وـر میگـیـفش باال میبرد سپس تکبـرا تا نزدیکی دو کت

ز همینطور، و هنگامی که سرش ـکار را میکرد، و هنگام بلند شدن از رکوع نی
 ر را نمیکرد(.ن کاـرا از سجود بلند میکرد ای

ندارند در اینکه پیامبر صلی هللا علیه   اختالف  علـم  اهل : المنذر گفته است  ابن
  حجر  ابن  حافظ  و  کرد. می  بلند  را  خود  دستهای  نماز  افتتاح  بوقت  و سلم

   عشره » ازجمله  ی هللا علیه و سلمپیامبر صل  ازاصحاب  نفر  :پنجاه گفته است
  را  نماز  اول  در  پیامبر صلی هللا علیه و سلم  کردن دستهای  بلند  «   مبشره 

  اند. کرده روایت 
پیامبر   سنتهای  از  سنتی  هیچ :»   است  گفته که  کرده   روایت  ازحاکم بیهقی  و

«   مبشره  عشره  »   چهارگانه و لفایخ ، که نداریـم  سراغصلی هللا علیه و سلم را

  اتفاق  آن  در روایت  ، دور دست  و  مختلف  شهرهای  در  اصحاب   دیگرو
  . ( االحرام  تکبیره  بوقت  بلند کردن دستها )  سنت  این  از  غیر  باشند،  داشته

 .گفته است  چنین  نیز  ابو عبدهللا  ما  استاد  : است  گفته بیهقی 

 دوم :هنگام رکوع رفتن:
ای که به نفسش بر گردد،  غ شود، به اندازههنگامی که نماز گزار  از قرائت فار

سکوت نماید. همچنانکه در تکبیرة اإلحرام ذکر شد دستهایش را بلند کند و به 
 رکوع برود.

نموده اند آمده است که   روایت  اصحاب  از  نفر  دو  و  درحدیثی که آنرا بیست
است   شده  نقل  مرع  ابن  از  . “کرد می  چنین  پیامبر صلی هللا علیه و سلم  »  

  تا  را  دستها  ایستاد، می  نماز  به  هرگاه  پیامبر صلی هللا علیه و سلم “   : که 
  خواست هر وقت می  ، گفت تکبیر می  سپس  کرد، می  بلند  هایش شانه  محاذی

  داشت برمی  از رکوع  را  سرش  و هرگاه  کرد می  نیز چنین  برود  رکوع  به
  بخاری  سمع هللا لمن حمده ربنا ولک الحمد.:«  گفت می  و  کرد می  چنان  نیز
  “   : که است   افزوده  بخاری  و  اند. کرده روایت   را  آن  بیهقی  و  مسلم  و

  مسلم  و  . « کرد نمی  چنین  خاست از آن برمی  و  رفت می  سجده  به  که وقتی 
 برمی  سجده  از  که وقتی  داد نمی  انجام  را  عمل  این :« است  افزوده  نیز

 .» سجدتین  نـبی  در  همچنینو  خاست 

 سوم: هنگام برگشتن از رکوع: 
هایی که    بگوید و به کیفیت«. سمع هللا لمن حمده»در اثنای اعتدال )راست شدن( 

 دستهایش را در اعتدال بلند نماید. ،فوق بدان اشاره شد
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 چهارم: 
 :وم البته در نماز  های چهار رکعتیهنگام برخواستن از تشهد د

  برای  وقت  هر  او    : که  است  کرده  روایت  ابن عمر  از  او  و  نافع  زا
  را  عمل  این  و  کرد، می  بلند  را  خود  دستهای  خاست برمی  سـوم  رکعت

  ئینسا  و  ابوداود  و  بخاری  . “ داد می  نسبت  پیامبر صلی هللا علیه و سلم  به
  نماز  چگونگی  در بیان  طالب ابی  بن  علی  از  و  اند. کرده  روایت  را  آن

سجدتین   از  وقت  رـه  او  »  : که  است  شده  نقل  پیامبر صلی هللا علیه و سلم
 می  تکبیر  و  برد می  باال  ها، شانه  محاذی  تا  را  خود  دستهای  خاست برمی

  را  آن  ترمذی  و  اند کرده  روایت  را  آن  ترمذی  و  مداح  و  . ابوداود »  گفت 
  . است دانسته  » صحیح »  

 . است  رکعت اول  دو  از  برخاستن  ، نـسجدتی  از  برخاستن  از  هدف
  گفته  شوکانی. هستند  ی مساو  مرد ، زن  دستها  بلند کردن  سنتهای  این  در 

  چیزیکه  و  ، است  مشترک  مردان  و  زنان  بین  سنت  این  که بدان »:  است
  اندازه  باره در  همچنین  و  . است  نیامده  اخباردر  باشد،  لیقا  تفاوت  آنها  بین
 . »  نیست  فرقی  هیچ  نیز  زن  و  مرد  برای  دست  کردن بلند

باب  »( آورده و آنرا اینگونه عنوان بندی کرده : 739امام بخاری به شماره )
 «.فع الیدین إذا قام من الرکعتین : باب رفع یدین هرگاه از تشهد اول برخیزدر

و از أبی حمید رضی هللا عنه روایت شده که او درباره چگونگی نماز پیامبر 
ْکعَتَْیِن َکبََّر َوَرفََع »...صلی هللا علیه وسلم چنین توضیح می داد:  ثُمَّ إَِذا قَاَم ِمَن الرَّ

( 730أبو داود )« َحاِذَی ِبِهَما َمْنِکَبْیِه ، َکَما َکبََّر ِعْنَد اْفِتتَاحِ الصَّالَةِ یََدْیِه َحتَّی یُ 
 «.صحیح أبی داود»( و ألبانی در 304وترمذی )

رمی خواست، تکبیر )هللا اکبر( می ـسپس که از خواندن دو رکعت اول ب»..یعنی: 
ونه که در هنگام شروع گفت و دستش را تا برابر شانه هایش بلند می کرد، همانگ

 «.نماز تکبیر می گفت )و دستش را بلند می نمود(
از ظاهر این احادیث چنین برمی آید که رفع یدین می بایست پس از برخواستن از 
تشهد اول باشد، یعنی بعد از قیام برای رکعت سوم، چنانکه در متن احادیث آمده : 

ْکعَتَْینِ »  هرگاه از خواندن دو رکعت اول برمی خواست، »یعنی : « إَِذا قَاَم ِمَن الرَّ
 «.)یعنی قیام می کرد(

و بر »عالمه ابن عثیمین رحمه هللا نیز همین را ترجیح داده، چنانکه می گوید : 
مواضع رفع یدین چنین است : در وقت تکبیرة االحرام آغازین نماز، و ؛ مبنیاین 

و هرگاه از تشهد اول  در وقت رفتن به رکوع، و در وقت برخواستن از رکوع،
برخواست، و رفع یدین باید زمانی باشد که بصورت قائم ایستاده باشد؛ زیرا لفظ 

ْکعَتَْیِن َرفََع یََدْیِه » حدیث ابن عمر چنین است :  ، و این جز «َوإَِذا قَاَم ِمْن الرَّ
م نایستد صدق نمی کند، و بر این اساس : نباید درحالتی یدرحالتی که بصورت قا

ه نشسته و می خواهد برمی خیزد رفع یدین کند، چنانکه بعضی چنین باوری ک
( به معنی وقت برخواستن نیست؛ و بین َوإَِذا قَامَ دارند، و معلوم است که کلمه )

 (.3/214) ( الشرح الممتع)«. این دو فرق است
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این چهار مورد رفع الیدین از پیامبر صلی هللا علیه و سلم در احادیث پیامبر 
  صلی هللا علیه وسلم  وارد شده است و سنت است .

قابل تذکر است که در این چهار موضع رفع یدین در نماز مستحب هست ولی 
واجب نیست، و با ترک رفع یدین نماز باطل نمیشود، ولی کسی که آنرا ترک کند 

 سنت پیامبر صلی هللا علیه و سلم را ترک کرده هست . 

 :دستها  بلند کردن  چگونگی
  . شده  متعدد ومختلف  نقل  روایتهای  در مورد بلند کردن دستها در احادیث 

  تا  را  خود  دستهای  نمازگزار  : که  آنست  اند برگزیده  فقهاء جمهور  که آنچه
باالی   با  موازی  سر انگشتانش  که  ای بگونه  کند،  بلند  ، هایش شانه  موازات

  قرار  ها شانه  مقابل در دستانش و کف  گوشها رمهن  مقابلدر  شستهایش وگوشها 
  باشند.  کشیده  بلند کردن  بوقت  دست  انگشتان  که  است  مستحب  و  گیرد.

  به  پیامبر صلی هللا علیه و سلم  هرگاه  : که است   شده  روایت  ابوهریره  از
. )بجز از  کرد می  بلند  کشیده بحالت   را،  خود  دستهای  ، خاست بر می  نماز
 . ( اند کرده  روایت  را  آن  بزرگ  محدثین  از  نفر  پنج  ، ماجه  ابن

 یادداشت ضروری:
در رفع یدین نماز گزار در حالیکه  انگشتان کشیده شده، دستهایش را بلند کند و 
دو کف دستش را برابر شانه هایش قرار دهد، وگاهی هم نماز گزار میتواند  در 

ستها ی خویش کمی مبالغه نماید ، یعنی میتواند دست های خویش را  بلند نمودن د
نزدیک گوش های خویش نیز برساند ، اما  با انگشتان ابهام نرمه گوش را دست 

زدن و گرفتن وقرار دادن وصل شده انگشت ابهام به نرمی ویا هم عقب گوش در 
  سنت پیامبر صلی هللا علیه وسلم هیچ  هیچ اصلی ندارد.

  ؟ باال برد  را  باید دستها  قتچه و

  تکبیره  با  مقارن  باید  دستها  بردن  طوریکه قبآل یاد اور شدیم که :  باال
  ابن  که  است  شده  نقل  از نافع  باشد، و یا بعد از آن، از آن  پیش  یا  االحرام

  و  برد یم  باال  را  و دستها  گفت می  تکبیر  ایستاد نماز می  به  وقت  هر  عمر
  و  نسائی  و  بخاری  .  داد می  نسبت  پیامبر صلی هللا علیه و سلم  به  را  آن

پیامبر  «   : که  است  شده  روایت  او  از  باز هـم  اند کرده  روایت  را  آن  ابوداود
 نزدیک  یا  ها شانه  محاذی تا  را  خود  تکبیردستهای بوقت صلی هللا علیه و سلم

 اند. کرده  روایت  را  حدیث  این  دیگران  احمد و  . «کرد لند میب  بدانها

 :احادیث وارده در مسأله رفع الیدین
عن ابن عمر رضی هللا عنهما قال كان رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم »    -1

إذا افتتح الصالة رفع یدیه حذاء منكبیه و إذا كبر للركوع رفع یدیه ثم قال سمع »  
 (  87موطا امام محمد محشی «  )   من حمده ثم قال ربنا و لك الحمدهللا ل

از عبدهللا بن عمر رضی هللا عنهما روایت است كه رسول هللا صلی هللا علیه  )
وآله وسلم وقتی كه نماز را شروع می كردند دستها را تا برابر شانه ها بلند می 
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لیدین می كردند و سپس سمع كردند و وقتی كه برای ركوع تكبیر می گفتند، رفع ا
 .هللا لمن حمده و بعد ربنا و لك الحمد می گفتند

إذا » عن علی رضی هللا عنه قال كان رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم »  -2
المكتوبة كبرو رفع یدیه حذو منكبیه و یصنع مثل ذلك إذا قضی   قام إلی الصالة 

رفع من الركوع و ال یرفع یدیه فی شیء   قراءته و إذا اراد أن یركع، و یصنعه إذا
رواه  « )    یدیه كذلك و كبر  من صالته و هو جالس فاذا قام من السجدتین رفع

 (  107الدار قطنی 
) از علی رضی هللا عنه روایت است كه رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم وقتی 

ا را تا برابر شانه ها كه برای نماز فرض بلند می شد، هللا اكبر می گفت، و دسته
بلند می كرد و وقتی كه قراءت را تمام می كرد و می خواست ركوع كند رفع 

الیدین می كرد، و وقتی كه سر از ركوع بلند می كرد هم رفع الیدین می كرد، و 
در هیچ جای دیگر نماز كه نشسته بود رفع الیدین نمی كرد، وقتی كه بعد از اتمام 

 ( .م بلند می شد، رفع الیدین می كرد وهللا اكبرمی گفتدو ركعت برای ركعت سو
صلیت خلف رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم  «عن ابی بكر الصدیق قال:  -3

)رواه « فكان یرفع یدیه إذا افتتح الصالة و إذا ركع و إذا رفع رأسه من الركوع 
 رواته ثقات( 2/73البیهقی فی سنن الكبری 
هللا عنه روایت است كه گفت من پشت سر رسول هللا از ابوبكر صدیق رضی 

صلی هللا علیه وآله وسلم نماز خواندم، رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم وقتی 
كه نماز را شروع كرد رفع الیدین كرد و همچنین وقتی كه ركوع كرد و از ركوع 

 .سر خود را بلند كرد رفع الیدین كرد

  :الیدین عمل خلفای راشدین در مورد رفع
در روایت که محدثین مینویسند آمده است  که حضرت ابو بکرصدیق یق  -4 

أنه كان یرفع یدیه إذا افتتح الصالة و إذا ركع و إذا »رضی هللا عنه در وقت نماز  
رفع رأسه من الركوع و قال صلیت خلف رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم فكان 

)سنن بیهقی «    ذا ركع و إذا رفع رأسه من الركوعیرفع یدیه إذا افتتح الصالة و إ
)وقتیکه از ابوبكر صدیق رضی هللا عنه  نماز را  ( 82و التلخیص الحبیر  2/73

شروع می كرد رفع یدین می كرد ، و همچنین وقتی كه ركوع می كرد، و وقتی 
ه كه سر از ركوع بلند می كرد. و گفت من پشت سر رسول هللا صلی هللا علیه وآل
وسلم نماز خواندم، رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم وقتی كه نماز را شروع 

می كردند، رفع الیدین می كردند و همچنین وقتی كه ركوع می كردند و از ركوع 
 ( .سر را بلند می كردند رفع الیدین می كردند

ما الناس بین» در حدیثی که : عبدهللا بن القاسم  روایت نموده است آمده است   -5
إذ خرج علیهم عمربن   یصلون فی مسجد رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم

الخطاب فقال اقبلوا علی بوجوهكم اصلی بكم صالة رسول هللا صلی هللا علیه وآله 
وسلم التی یصلی و یأمر بها فقام مستقبل القبلة و رفع یدیه حتی حاذی بهما منكبیه 

ین رفع، فقال للقوم هكذا كان رسول هللا صلی هللا ثم كبر ثم رفع و ركع و كذلك ح
 «  علیه وآله وسلم یصلی بنا
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/ . وقال االمام تقی الدین فی كتابه االمام: رجال 2رواه البیهقی فی الخالفیات )
 ( 86و درایة  416/ 1اسناد هذا الحدیث معروفون نصب الرایة 

مسجد رسول هللا صلی هللا )از عبدهللا بن قاسم روایت است كه یك مرتبه مردم در 
علیه وآله وسلم نماز می خواندند ) یا آماده نماز خواندن بودند( كه ناگهان عمر از 
در رسید و فرمود، به طرف من متوجه شوید كه با شما نماز رسول هللا صلی هللا 
علیه وآله وسلم را بخوانم، آن نمازی كه خود می خواند و به آن امر می فرمود، 

قبله ایستاد و دستها را تا برابری شانه ها بلند كرد و هللا اكبرگفت، و پس رو به 
دوباره رفع الیدین كرد و ركوع كرد، و همچنین وقتی كه از ركوع بلند شد رفع 

الیدین كرد، ) و در آخر( گفت: رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم همین طور با 
 (  ما نماز می خواند  كه من برای شما خواندم

از این حدیث معلوم شد كه رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم برای رفع الیدین 
 .بر این داللت می كند« و یأمر بها »   كردن دستور هم می دادند، چنانكه لفظ

همین طور از هر چهار خلیفه راشد روایت سنت بودن رفع الیدین و ثبوت آن را 
هـ ( و حافظ  756سبكی ) متوفی امام بیهقی و قاضی القضاة شیخ تقی الدین 

و نصب  2/81زیلعی حنفی و محدث امام حاكم نقل كرده اند . )  سنن بیهقی 
و تعلیق الممجد شرح موطا امام محمد  9و جزء رفع الیدین للسبكی  1/416الرایة 

 .و جزء رفع الیدین گرجاکی( 111و تعلیق المغنی علی الدار قطنی  1/93
و لم یثبت عن أحد من اصحاب »  متبرکه میفرماید : و امام بخاری در حدیث  

جزء رفع الیدین امام بخاری «  )  یدیه  النبی صلی هللا علیه وآله وسلم أنه ال یرفع
 دهلی(    بعط 12

)از هیچ یك از اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم ثابت نیست كه رفع 
ن قول این است كه روایاتی كه الیدین نكرده باشد. ( )هدف  امام بخاری از ای
 .درباره عدم رفع الیدین آمده اند صحت ندارند(

همچنان از سعید بن جبیر رضی هللا عنه در مورد  رفع الیدین در نماز سوال  
فقال هو شی ء یزین به الرجل صالته، كان » بعمل آمد در جواب فرمودند: 

یدیهم فی اإلفتتاح و عند اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم یرفعون ا
 (  2/75سنن بیهقی «)  الركوع و إذا رفعوا رؤسهم

رفع الیدین چیزی است كه مرد به وسیله آن نماز خود را مزین می »  )گفت:   
كند، و اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم هم در شروع نماز و وقت 

 « .دركوع كردن و بلند شدن از ركوع رفع الیدین می كردن
از این روایات و آثار ثابت شد كه نه تنها خلفای راشدین بلكه تمام صحابه رفع 
الیدین می كردند، و بعضی آثار صحابه كه احناف در تألیفات خود درباره ترك 

رفع الیدین ذكر كرده اند أوالً اكثرشان سنداً صحیح نیست، ثانیاً در مقابل احادیث 
چنانكه حافظ ابن حجر شارح بخاری در فتح صحیح و مرفوع قابل حجت نیستند، 

ال یكون كافیاً فی   و أن الصحابی إذا عمل بخالف مارواه»  الباری نوشته اند: 
الحكم بنسخ مرویه، إن الحكم إذا ثبت ال یزیله إال بشیء مقطوع به وأن األصل 

   (1/142فتح الباری  « ) اتباع النبی صلی هللا علیه وآله وسلم فی افعاله
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الف بودن عمل صحابی با روایتش در منسوخ كردن روایتش كافی نیست، مخ
چیزی از   چون روایت مرفوع و حكمی كه با دلیل قطعی ثابت است، او را هیچ

اعتبار ساقط نمی كند مگر دلیل قطعی دیگر، و اصل اتباع كردن رسول هللا صلی 
 هللا علیه وآله وسلم است، در افعالش )نه افعال صحابی.(

ن باقی ماند روایت عبدهللا بن مسعود كه برادران ما در ترك رفع الیدین آن را اآل 
 .به عنوان بزرگترین دلیل خود ذكر می كنند

جواب این روایت را عالمه زیلعی حنفی از امام ابوبكر أحمد بن اسحق متوفی 
 إن رفع الیدین قد صح عن النبی صلی هللا»  هـ محدث و فقیه ذكر كرده اند:  342

علیه وآله وسلم ثم عن الخلفاء الراشدین، ثم عن الصحابة و التابعین، و لیس فی 
رفع الیدین ما یوجب أن هوالء الصحابة رضی هللا عنهم لم » نسیان ابن مسعود 

 رفع   یروا النبی صلی هللا علیه وآله وسلم
ن ما یستغرب قد نسی ابن مسعود من القرآ (   2/81سنن كبری للبیهقی  «)یدیه 

ما لم یختلف المسلمون فیه بعد و هی المعوذتان، و نسی ما اتفق العلماء علی نسخه 
كالتطبیق و نسی كیف قیام اإلثنین خلف اإلمام و نسی ما لم یختلف العلماء فیه أن 

النبی صلی هللا علیه وآله وسلم صلی الصبح یوم النحر فی وقتها و نسی كیفیة جمع 
لم بعرفة و نسی ما لم یختلف العلماء فیه من وضع النبی صلی هللا علیه وآله وس

المرفق و الساعد علی األرض فی السجود و نسی كیف كان یقرأ النبی صلی هللا 
علیه وآله وسلم " و ما خلق الذكرو األنثی " و إ ذا جاز علی ابن مسعود أن ینسی 

 1/209)نصب الرایة  «كیف ال یجوزمثله فی رفع الیدین   مثل هذا فی الصالة
 للزیلعی الحنفی(

)رفع الیدین از رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم و خلفای راشدین و صحابه و 
تابعین ثابت است و فراموشی ابن مسعود جای تعجب نیست چون ابن مسعود از 

قرآن معوذتین را فراموش كرده بود كه هیچ یك از مسلمین در آنها اختالف 
ه علما بر منسوخیت اش اتفاق دارند مانند تطبیق ندارند، و فراموش كردن آنچه ك

)قرار دادن دو كف دست میان زانوها در ركوع (، و فراموش کرده بود که دو 
مقتدی پشت سر امام چطور اقتدا کنند )وبایستند(، و فراموش کرده بود آنچه علما 

ز صبح در آن اختالف ندارند، و آن اینکه رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم نما
را یوم النحر در وقتش أدا کرد و فراموش کرده بود کیفیت جمع بین الصالتین 

رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم را در عرفه، و فراموش کرده بود آنچه علما 
درآن متفق اند از گذاشتن آرنج و ساق دست بر زمین در حال سجده و فراموش 

لم چطور آیه )َو ما َخلََق الذََّكَر َواأْلُْنثى( کرده بود که رسول هللا صلی هللا علیه وس
را قرائت می کرد، و وقتی که امکان دارد که ابن مسعود این همه مسائل را 

 ( .فراموش کند چطور امکان ندارد که امثال رفع الیدین را نیزفراموش کرده باشد

 :علمای أحناف و مسأله رفع الیدین
 ق أنه الشك فی ثبوت رفع الیدین عند الركوع عبد الحی لکهنوی می فرمایند: و الح

والرفع منه عن رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم وكثیر من أصحابه بالطرق 
القویة و األخبار الصحیحة و ثبوت تركه ایضاً منهم فاألمر سهل (  )  السعایة فی 
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قت حقیقت این است كه در ثبوت رفع الیدین و  ( 2/213کشف ما فی شرح الوقایة
رکوع و بلند شدن از رکوع از رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم و بسیاری از 
صحابه به طریق قوی و احادیث صحیح هیچ شکی نیست، و ترک هم از بعضی 

 .صحابه ثابت است، پس مسأله آسان است
عالمه ابوالحسن محمد بن عبدالهادی سندهی محدث حنفی در شرح ابن ماجه می  

قول من قال إن ذلك الحدیث )أی أنه كان یرفع فی أول الصالة ثم  فرماید: و اما
الیعود( ناسخ رفع غیر تكبیرة اإلفتتاح فهو قول بال دلیل بل لو فرض فی الباب 

نسخ فیكون األمر بعكس ما قالوا اولى مما قالوا, فان مالك بن الحویرث و وائل بن 
ه وآله وسلم آخر عمره حجر من رواة الرفع ممن صلى مع النبی صلی هللا علی

فروایتهما الرفع عند الركوع و الرفع منه دلیل علی تأخر الرفع و بطالن دعوى 
نسخه فإن كان هناك نسخ فینبغی أن یكون المنسوخ ترك الرفع, كیف وقد روى 

مالك هكذا جلسة اإلستراحة فحملوها على أنها كانت فی آخر عمره فی السنن 
نبی صلی هللا علیه وآله وسلم قصدا فال تكون سنة و الكبرى فهی لیس مما فعلها ال
الذی رواه ثانیا منسوخا لكونه آخر عمره عندهم   هذا یقتضی أن ال یكون الرفع

فالقول بأنه منسوخ قریب من التناقض, وقد قال صلی هللا علیه وآله وسلم لمالك و 
األمرین و  اصحابه صلوا كما رأیتمونی اصلی و بالجمله فاألقرب القول باستنان

 (  859شرح حدیث رقم  1/282الرفع أقوى و اكثر)   حاشیه ابن ماجه للسندی 
كسانی كه می گویند حدیث )رفع الیدین فقط در تکبیر تحریمه ( ناسخ رفع الیدین 

غیر از تکبیر تحریمه است، این قول بدون دلیل است، بلکه بالفرض اگر در مسأله 
ن وقت معامله برعکس آنچه أحناف می گویند رفع الیدین نسخی در کار باشد، آ

می شود، چون مالک بن الحویرث و وائل بن حجر از راویانی هستند که در آخر 
عمر رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم به همراه رسول هللا صلی هللا علیه وآله 

وسلم نماز خواندند، )چون در أواخر عمر رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم 
یمان آورده بودند( پس روایت اینها در رفع الیدین قبل از رکوع و بعد از رکوع ا

دلیلی است بر آخر بودن رفع الیدین و بطالن ادعای منسوخ بودنش، پس اگر در 
این مسأله نسخی است مناسب است که ترک رفع الیدین منسوخ باشد، چون حدیث 

در جوابش )أحناف( می مالک بن الحویرث که در باره جلسه استراحت است، 
گویند که رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم در آخر عمر بخاطر پیری خود چنین 

 .می کرد و این عمل قصدی نبود و سنت نیست
پس این تقاضا می کند که حدیث دوم که این راوی درباره رفع الیدین روایت می 

ش بود، پس قول کند منسوخ نباشد، چون بقول و اعتراف خودشان در آخر عمر
منسوخ بودنش با تناقض نزدیک تر است. و رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم 
به مالک و یارانش گفت نماز بخوانید همانطور که مرا دیدید نماز می خواندم، و 

بالجمله اقرب ترین قول این است که هر دو امر مسنون هستند ولی رفع الیدین 
 .مه سندهی رفع الیدین را ترجیح دادندقوی تر و بیشتر، پس در آخر عال

 وعبدالحی لکهنوی در رّد قائلین به منسوخیت رفع الیدین می گویند: 
و اما دعوی نسخه کما صدر عن الطحاوی مغتّرا بحسن الظن بالصحابة » 
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التارکین، و ابن الهمام، و العینی، و غیرهم من اصحابنا فلیست بُمبَرهن علیها بما 
 (    1/89التعلیق الممجد شرح موطأ امام محمد  «) روی الغلیلیشفی العلیل و ی

بخاطر   ادعای منسوخ بودن )رفع الیدین( همان طور که از طحاوی  یعنی اما 
به اصحابی که تارکین رفع هستند و از ابن همام و عینی و علمای   حسن ظن

 .نددیگر احناف صادر شده است، دلیل و برهانی ندارد که سائل را قانع ک
و الذی یرفع » و استاذ الهند عالمه شاه ولی هللا محدث دهلوی حنفی می فرمایند: 

 (  2/10حجة هللا البالغه ].«أحب إلی ممن ال یرفع فإن أحادیث الرفع اکثر و أثبت
یعنی کسی که رفع الیدین می کند نزد من پسندیده تر است از کسی که رفع الیدین  

 .تر و ثابت تر هستندنمی کند زیرا أحادیث رفع بیش

 :عالمه عبدالحق دهلوی می فرمایند

شیخ کمال الدین ابن همام گفته اند: و قدر محقق بعد از ثبوت همه آن ثبوت هر  
  .یکی از این دو امر است از وی صلی هللا علیه وآله وسلّم رفع و عدم رفع

 (  16)   شرح سفر السعادة 
باره آمین بالجهر و رفع الیدین کرده رشید أحمد گنگوهی در جواب سوالی که در

 :شده می گوید
آیا اگر در نماز کنار ما غیر مقلدی بایستد که آمین و رفع الیدین کند در  -سؤال

 نماز ما خلل و خرابی می آید یا نه؟
 هیچ خلل و خرابی نمی آید، و چنین تعصب داشتن درست نیست آنها  -جواب 

واگر بخواهش نفس هم بکنند، چون این  ) در این مسأله( عامل بحدیث هستند،
 (  1/6عمل در حد ذات خود درست است ) فتاوی رشیدیه 

خالی از مصلحت « اگر به خواهش نفس هم بکنند» باید دانست که گفتن ایشان 
نیست، چون بعضی از متعصبین کسانی را که بر احادیث رسول هللا صلی هللا 

یاد می کنند. و می گویند که اینها به  علیه وآله وسلم عمل می کنند، به الفاظی
خواهش نفس و هوای خود این عمل را انجام می دهند، به همین خاطر ایشان در 
جواب بصراحت گفت که این عمل سنت نبوی است، و اگر کسی به خواهش نفس 
خود انجام دهد باز هم هیچ کسی حق ندارد که او را منع کند)و یا با حقارت نگاه 

حدث محمدفیض الدین سندی شاگرد شاه ولی هللا دهلوی رحمهم هللا کند( عالمه م
فی الرفع المذکور أربع مئة خبر بین مرفوع و اثر علی ما قاله » می فرماید: 

مجدالدین الفیروزآبادی فی السفر)یعنی سفر السعادة( فالحدیث متواتر معناً رواه 
عراقی فی شرح التقریب و خمسون من الصحابه فیهم العشرة المبشرة علی ما قاله ال

األحادیث المتواترة فی کتابه المسمی باألزهار المتناثرة فی  عده السیوطی من جملة
) دراسات اللبیب  األخبار المتواترة و نسبه الی روایة ثالثة و عشرین من الصحابة

 )ط الهور169
 در اثبات رفع الیدین چهارصد حدیث ) که بعضشان مرفوع و بعضشان اثر باشد(

هست، چنانکه مجدالدین فیروزآبادی در کتاب سفر السعادة گفته، پس حدیث از 
روی معنی متواتر است، و از پنجاه صحابی مروی است که در بین آنها عشره 

مبشره هم موجودند، چنانکه عالمه عراقی در شرح التقریب ذکر کرده اند و 
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رفع الیدین را درزمره  سیوطی در کتاب االزهار المتناثرة فی األخبار المتواترة
 .احادیث متواتر ذکرکرده و به بیست وسه صحابی نسبت داده

 محمد اسماعیل شهید دهلوی می فرمایند: 
اعلم أنه لما ثبت رفع الیدین فی المواضع األربعة المذکورة بروایات صحیحه »  

ثابتة وآثار مرضیة راجحة و مذاهب حقة صادقة عن النبی صلی هللا علیه وآله 
سلم و عن کبراء الصحابة و عظماء العلماء والمجتهدین بحیث ال یشوبها نسخ وال و

تعارض حتی ادعی بعضهم التواتر و ال أقل من أن یکون مشهورة ) إلی أن قال( 
فوضح بما ذکرنا أن ما قالوا لیس بصواب و ال ینبغی ألحد أن یصغی الیه و ال 

  ( 41تا  39)تنویر العینین « علیه یصلح إلمرٍئ من المؤمنین أن یعملوا و یعولوا
بدان وقتی که رفع الیدین در چهار جای مذکور )تکبیر تحریمه، رفتن به رکوع،  

برخاستن از رکوع، بلند شدن برای رکعت سوم( بروایات صحیح و آثار رضایت 
بخش و مذاهب صادقه و حق از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و کبار صحابه و 

فقهای مجتهدین ثابت است، طوری که هیچ نسخی و تعارضی هم علمای بزرگ و 
وجود ندارد، حتی که بعضی )از محدثین( ادعای تواتر کرده اند و علی األقل از 

مشهور کمتر نیست )تا اینکه گفت( پس واضح شد که قول آنها )که می گویند 
ه منسوخ است( درست نیست و برای هیچ کس مناسب نیست که به این قول متوج
 شود، و برای هیچ یک از مؤمنین الئق نیست که بر این قول عمل و اعتماد کند.

  انور شاه کشمیری معروف به ابوحنیفه دّوم می فرماید:

و قد ثبت الرفع و الترك تواتراً ال یمكن ألحد انكار احدهما لكن تواترالعمل ال »  
 (   124)العرف الشذی حاشیۀ ترمذی « تواتر اإلسناد

هر دو بتواتر ثابت اند که امکان ندارد کسی این دو   یدین کردن و نه کردنرفع ال
 .را انکار کند، البته تواتر، تواتر عمل است، نه تواتر اسنادی

مؤلف می گوید، این ادعای تواتر در ترک رفع الیدین جذبه مذهبی ایشان است، و 
ت، بله ! نزد گرنه از صحابه و تابعین ترک رفع الیدین بسند صحیح ثابت نیس

أحناف عمالً متواتر است، بازهم همین قدر غنیمت است که صدر مدرسین مدرسه 
دارالعلوم دیوبند تواتر عملی رفع الیدین را اعتراف می کند، و فتوی بر منسوخ 

احناف را )آنانی را که « ال یمکن ألحد انکار احدهما»بودنش نمی دهد، و با لفظ 
 تند( مالمت می کند تا جائیکه می گوید:قائل بمنسوخیت رفع الیدین هس

ترک السنة بقدر زائد علی ما ترکه النبی صلی هللا علیه وآله وسلم ال یخلوا عن »
یعنی ترک سنت زیاده تر از آن قدر که رسول هللا  (   12)   العرف الشذی  « اثمٍ 

     .صلی هللا علیه وآله وسلم ترک کرده خالی از گناه نیست
آن أحناف که رفع الیدین را اعتراف می کنند و در تمام عمر حتی  پس کجا هستند 

آیا اینها بقول شیخ الحدیث از گناه بری می  ) یک بار هم رفع الیدین نمی کنند
 . شوند، فإلی هللا المشتکی

 قاضی ثناء هللا پانی پتی حنفی می گویند: 
سنت نیست لیکن  وقت رفتن برکوع و سربرداشتن از آن رفع الیدین نزد ابی حنیفه

 .(28اکثر فقها و محدثین آن را اثبات می کنند)ماال بد منه فارسی 
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در پایان این بحث فتوای یک بزرگواری که مورد احترام تمام مسلمانان 
 :است را به طور سند پایانی نقل می کنم

  شیخ سید عبدالقادر گیالنی بغدادی می فرمایند:

ع الیدین عند اإلفتتاح و الرکوع و الرفع منه اما الهیئة فخمس و عشرون هیئة، رف»
و هو أن یکون کفاه مع منکبیه و إبهاماه عند شحمتی أذنیه و أطراف أصابعه مع 

 (   1/10غنیة الطالبین« )   فروع أذنیه 
هیئت )وسنتهای نماز ( بیست و پنج هستند، ابتدای نماز رفع الیدین کردن و وقتی 

رکوع بلند می شود، وآن به این طریق که دو کف که رکوع می کند و وقتی که از 
 .دستش تا شانه هایش باشند و انگشتهای ابهامش نزد نرمه گوشها باشد

و ایشان در نماز رفع الیدین می کردند، چون حنبلی المذهب بودند، اگر رفع الیدین 
 .منسوخ و ممنوع می بود نه خود به این عمل می کرد نه به دیگران فتوای می داد

این فتوی یخ گیالنی محبت وعقیدت دارند، برس امید است که آن دوستانی که با شپ
)منبع: کتاب خاتمه اختالف نوشته ی  .شیخ عمل کنند. و هللا المّوفق و الهادی

 مترجم: ابراهیم حسین ( عبدالجبار کاندیلوی

 دالیل  وارد ه در مورد این چهارمکان عبارتند:
 وارد شده است كه: از ابن عمر رضي هللا عنه  -1

هللا صلى هللا علیه وسلم إذا قام للصالة رفع یدیه حتى تكونا حذو  كان رسول»  
فإذا أراد أن یركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل  منكبیه ثم كبر،

)روایت مسلم( )یعنى:  هنگامى «    .یرفع رأسه من السجود ذلك، وال یفعله حین
علیه و سلم براى نماز برمیخواست دو دستانش را تا نزدیكى كه پیامبر صلى هللا 

دو كتفش باال میبرد سپس تكبیر میگفت، و هنگام ركوع نیز همین كار را میكرد، 
و هنگام بلند شدن از ركوع نیز همینطور، و هنگامى كه سرش را از سجود بلند 

  میكرد این كار را نمیكرد (
ر رضي هللا عنه روایت گردیده است آمده : در حدیث  دیگری  که  از ابن عم  -2

)روایت بخارى(  یعنى: )  و هنگامى كه «  یدیه   وإذا قام من الركعتین رفع»...
 بعد از دو ركعت بلند میشد دستانش را باال میبرد (.

 رفع یدین هنگام قیام بعد از تشهد اول:

پیامبر صلی هللا   : که  است  کرده  روایت  ابن عمر  از  و  نافع  از» در حدیثی 
 مي  بلند  را  خود  دستهاي  خاست برمي  سـوم رکعت  براي  وقت  علیه وسلم هر

 .  داد  مي  نسبت  پیامبر صلي هللا علیه و سلم  به را  عمل این  کرد،و 
 اند. کرده  روایت  را  آن نسائي  و  ابوداود  و  بخاري

پیامبر صلي هللا علیه وسلم   نماز  نگيچگو  در بیان  طالب ابي  بن  علي  از  و 
سجدتین برمی خاست دستهای  خود را   از  وقت  هر  او «  نقل شده است که :

 آن  ترمذي  احمدو ابوداودو ) : گفت مي  تکبیر  و  برد محاذی  شانه ها ،باال مي
   . دانسته است  » صحیح » کرده اند وترمدی آنرا    روایت  را

 . است  رکعت اول  دو  از  برخاستن  ، سجدتین  از  تنبرخاس  از  مراد
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:  است گفته  هستند شوکاني  ي مساو  مرد ، زن  دستها  بلند کردن  سنتها  این  در
آنها  بین  که چیزي و  ، است  مشترک  مردان و  زنان  بین  سنت  این  که بدان« 

 دست بلند کردن اندازه  رهبا در .وهمچنین است  نیامده  اخبار باشد،در یل قا تفاوت
 .»  نیست  فرقي  هیچ  نیز    زن  و مرد  براي

  مؤیدین رفع الیدین :

در پیامبر صلی هللا علیه والسالم  طریقه نمازدر تعریف وتوضیح ،   مام شافعیا
سنت پیامبر صلی هللا ار جمله رفع الیدن  تاکیدوآنرا  روشنایی  احادیث نبوی بر 

 از جمله حدیث ذیل:  علیه وسلم میداند .
 روایت  است: حضرت علي رضي هللا عنه در حدیثی از  

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم أَنَّهُ »  -1 ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنهُ َعْن َرُسوِل َّللاَّ َعْن َعِلّيِ ْبِن أَِبي َطاِلٍب َرِضَي َّللاَّ
اَلةِ اْلَمْكتُوبَِة َكبََّر َوَرفَعَ  یََدْیِه َحْذَو َمْنِكَبْیِه َویَْصنَُع ِمثَْل َذِلَك إَِذا  َكاَن إَِذا قَاَم إِلَى الصَّ

ُكوعِ  )سنن ابی داؤد کتاب «  قََضى قَِراَءتَهُ َوأََراَد أَْن یَْرَكَع َویَْصَنعُهُ إَِذا َرفََع ِمْن الرُّ
الصالة باب من ذکر انه یرفع یدیه  اذا قام من الثنتین، صحیح و ضعیف سنن ابی 

 (  744داؤد حدیث شماره  
 ترجمه حدیث :

) از علی رضی هللا عنه روایت است كه رسول هللا صلی هللا علیه وآله وسلم وقتی 
كه برای نماز فرض بلند می شد، هللا اكبر می گفت، و دستها را تا برابر شانه ها 

بلند می كرد و وقتی كه قراءت را تمام می كرد و می خواست ركوع كند رفع 
ی كه سر از ركوع بلند می كرد هم رفع الیدین می كرد، و الیدین می كرد، و وقت

در هیچ جای دیگر نماز كه نشسته بود رفع الیدین نمی كرد، وقتی كه بعد از اتمام 
  (.دوركعت برای ركعت سوم بلند می شد، رفع الیدین می كرد و هللا اكبرمی گفت

المكتوبه كبر و رفع یده كان رسول هللا صلي هللا علیه و سلم اذا قام الي الصاله   -2
حذو منكبیه و یصنع مثل ذلك اذا قضي قرائته و اراد ان یركع و یصنعه اذا رفع 

من الركوع و الیرفع یده في شي و هو قاعد و اذا قام من السجدتین رفع یدیه كذلك. 
 رواه اصحاب السنن و الطحاوي و كذا البخاري في كتاب رفع الیدین.

 عنهما میفرماید:  و حضرت ابن عمر رضي هللا 
رایت رسول هللا صلي هللا علیه و سلم اذا قام في الصاله رفع یدیه حتي یكونا  -3

حذو منكبیه و كان یفعل ذلك حین یكبر للركوع و حین یرفع راسه من الركوع و 
الیفعل ذلك في سجوده كذا في لفظ البخاري. و لفظ المسلم: كان رسول هللا اذا قام 

تي یكونا حذو منكبیه ثم كبر و اذا اراد ان یركع فعل مثل ذلك و للصاله رفع یدیه ح
 اذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك و الیفعله حین یرفع راسه من السجود.

 رفع الیدین :مخالفین 

 )رح( در مورد رفع الـیـدیـن: امام حنیفه نظر مذهب 
 در مورد  رفع  علیه وسلم در افغانستان  به حدیث که ابن عمر از پیامبر صلی هللا

ها ابن عمر بعدگویا روایت فرموده است عمل نمیکنند واستدالل میاورند که الیدین 
 . از قول خود منصرف شده

 مه مذهب حنفي میگویند این عمل جایز نمیباشد به احادیث ذیل استناد میكنند:ئا 
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كان  عن النبي صلي هللا علیه و سلم انه عبد هللا بن مسعودروي الطحاوي عن  -1 
یرفع یدیه في اول تكبیره ثم الیعود و اخرج ابوداود و الترمذي عن وكیع بسنده الي 

 عبد هللا بن مسعود قال:
اال اصلي بكم صاله رسول هللا صلي هللا علیه و سلم؟ فصلي، و لم یرفع یده اال  

اول مره. و ما رواه عن البراء بن عازب قال: كان النبي صلي هللا علیه و سلم اذا 
بر الفتتاح الصاله رفع یدیه حتي یكون ابهاماه قریبا من شحمتي اذنیه، ثم الیعود. ك

و ما رواه الطحاوي ثم البیهقي من حدیث الحسن بن عیاش بسنده الي االسود قال: 
رایت عمر بن الخطاب یرفع یدیه في اول تكبیره ثم الیعود و قال و رایت ابراهیم 

یضا عن ابي بكر النهشلي: حدثنا عاصم بن كلیب و الشعبي یفعالن ذلك. و ما رواه ا
عن ابیه: ان علیا رضي هللا عنه كان یرفع یده في اول تكبیره ثم الیرفع بعده، و هو 
اثر صحیح. فتركه الرفع فیما روي هؤالء یدل علي انتساخه. و ما رواه عن 
 مجاهد: قال: صلیت خلف ابن عمر رضي هللا عنهما فلم یكن یرفع یدیه اال في

تكبیره االولي من الصاله فتركه بعد روایه: ان النبي صلي هللا علیه و سلم یفعله، 
 الیكون اال بعد ما ثبت عنده انتساخ ما رأي ان النبي صلي هللا علیه و سلم یفعله.

با احادیثي كه از اصحاب شافعي و حنفي روایت شده ثابت میشود كه هر دو امر  
صادر شده لیكن پس از آن اصحاب كرام در بقا و از پیامبر صلي هللا علیه و سلم 

عدم بقا اختالف یافتند. فآثرنا قول ابن مسعود رضي هللا عنه و من وافقه لما قد علم 
انه كان في الصاله اقوال مباحه و افعال جایزه من جنس هذا الرفع، و قد علم 

و قد ثبت ما نسخها. فالبد ان یكون هو مشموال به، كما روي ما یدل علیه. كیف ال 
یعارضه ثبوتا ال مرد له بخالف عدمه، فانه الیتطرق الیه احتمال عدم الشرعیه، 
النه لیس من جنس ما عهد فیه ذلك، بل من جنس السكوت الذي هو طریق ما اجمع 

 علي طلبه في الصاله اعني الخشوع.
امام طبراني نیز حدیثي را از پیامبر صلي هللا علیه و سلم روایت كرده و  

الترفع االیدي اال في سبع مواطن: حین یفتتح الصاله، و حین یدخل میفرماید: قال: 
المسجد الحرام فینظر الي البیت، و حین یقوم الي الصفا، و حین یقوم علي المروه، 
و حین یقوم مع الناش عشیه عرفه، و بجمع و المقامین و حین یرمي الجمره. و نیز 

به این حدیث جابر بن َسُمره استدالل كرد، او  میتوان بر صحه اختیار ائمه حنفي
میفرماید: خرج علینا رسول هللا صلي هللا علیه و سلم فقال: ما لي اراكم رافعي 

. رواه مسلم و یفید النسخ. جهت ایدیكم كانها اذناب خیل ُشمس؟ اسكنوا في الصاله
،  251صفحه  1كسب اطالعات بیشتر میتوانید به كتاب فتح باب العنایه جلد 

 مراجعه نمایید. 248
اما خود ابن عمر روایت را از پیامبر صلي هللا علیه وسلم نقل مي کند، بنابراین 

رفع یدین سنت نبوي است نه فعل ابن عمر رضي هللا عنه ! و بعد از وفات پیامبر 
صلي هللا علیه وسلم دیگر هیچ یک از احکام نماز و دین نسخ نخواهند شد که ادعا 

مر از انجام آن سنت منصرف شده باشد! زیرا با وفات پیامبر صلي هللا کنیم ابن ع
 علیه وسلم وحي نیز قطع مي شود.
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از طرفي مهم نیست که کساني که ادعا دارند نباید رفع یدین کرد چه مدرکي یا 
درجه اي دارند، بلکه مهم آنست براي ادعاي خود دلیل بیاورند با مدرک و سند 

 عا!معتبر نه با حرف و اد
و ما تابع اشخاص نیستیم بلکه تابع کتاب و سنت به فهم سلف صالح هستیم و بر 

 این اساس هرکس ادعایي کرد باید دلیل محکم و صحیح با سن ارائه نماید.
و جالب اینست که بسیاري از فقها و مجتهدان عصر همچون عالمه محمد 

ابن باز و شیخ  ناصرالدین الباني محدث مشهور قرن معاصر و شیخ عبدالعزیز
ابن عثیمین از مجتهدان قرن حاضر هیچکدام نفرموده اند که نباید رفع یدین شود 
در حالیکه آنها استاد و متخصص هستند و ما در دنیاي معاصر کساني را باالتر 

 از آنها در درجه ي علمي سراغ نداریم.
باره ي این حتي امام المحدثین امام بخاري رحمة هللا علیه کتاب منفردي را در

مسئله با عنوان"جزء في رفع الیدین" تصنیف نموده اند، و در آن کساني را که 
مخالف رفع یدین هستند را به شدت انکار فرموده اند. و در آن از امام حسن 

كان أصحاب » بصري رحمه هللا از تابعین بزرگوار روایت کرده است که گفت: 
« یدیهم في الصالة إذا ركعوا وإذا رفعوارسول هللا صلى هللا علیه وسلم یرفعون أ

یعني: اصحاب رسول خدا صلي هللا علیه وسلم در نماز هرگاه به رکوع مي رفتند 
و هرگاه از آن برمي خواستند دستهایشان را باال مي بردند. سپس امام بخاري مي 

فرماید: حسن بصري هیچیک از اصحاب رسول هللا صلي هللا علیه وسلم را 
د که در نمازشان رفع یدین نکرده باشد. )نگاه کنید به: المجموع امام مستثني نکر

 ((406-3/399نووي )
اما معلوم نیست که آیا احادیث رفع یدین به امام ابوحنیفه رحمه هللا رسیده اند یا 

خیر؟ اما آنچه که واضح است اینست که این احادیث به اتباع و علماي تابع ایشان 
ل نمي کنند، زیرا آنها به احادیث دیگري استناد مي کنند رسیده اند ولي بدان عم

که با حدیث ابن عمر رضي هللا عنه در تعارض است ولي این احادیث مورد 
استناد حنفیه که در تعارض با حدیث ابن عمر هستند همگي ضعیف بوده و لذا 

 غیر قابل استدالل هستند و حجت نیستند:
راء بن عازب روایت کرده که رسول هللا از جمله حدیثي است که ابوداود از ب

 صلي هللا علیه وسلم هرگاه شروع به نماز مي کرد دستهایش را تا نزدیک گوش
  (749أبو داود ) هایش باال مي برد و سپس )تا انتهاي نماز( چنین نمي کردند.

أاَل » و همچنین به حدیث ابن مسعود رضي هللا عنه استناد کرده اند که گفت: 
ةً  أَُصِلّي ُ َعلَْیِه َوَسلََّم ؟ فََصلَّى فَلَْم یَْرفَْع یََدْیِه ِإال َمرَّ ِ َصلَّى َّللاَّ « بُِكْم َصالةَ َرُسوِل َّللاَّ

 (748(. و رواه أبو داود )407-1/393نصب الرایة للزیلعي )
پیامبر   نماز  بمانند  را  نمازي  آیا من   یعني: ابن مسعود رضي هللا عنه گفت:

یکبار   تنها  و  خواند  را  نماز  بخوانم؟سپس  برایتان  یه و سلمصلي هللا عل
 .بلند کرد  را  دستها

اما این احادیث همگي ضعیف هستند، چنانکه حدیث براء بن عازب را افراد زیر 
 ضعیف دانسته اند:
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سفیان بن عیینة وشافعي وحمیدي استاد امام بخاري وأحمد بن حنبل ویحیى بن 
 د امام بخاري امام محدثین.معین ودارمي و خو

 وحدیث ابن مسعود را افراد زیر ضعیف دانسته اند:
عبد هللا بن مبارك وأحمد بن حنبل و امام بخاري وبیهقي ودارقطني و غیر آنها نیز 

 حدیث را تضعیف کرده اند.
و همچنین تمامي آثار وارده از صحابه که داللت بر ترک رفع یدین در نماز دارند 

 هستند.هنگي ضعیف 
بنابراین چون این احادیث که داللت بر عدم رفع یدین مي کنند، همگي ضعیف 

هستند، پس احادیث صحیح در این زمینه خودنمایي مي کنند. بنابراین نمازگزار 
نباید در نماز خویش ترک رفع یدین نماید بلکه باید تالش کند بمانند رسول هللا 

( َصلُّوا َكَما َرأَْیتُُمونِي أَُصِلّيه مي فرمایند: )صلي هللا علیه وسلم نماز بخواند چنانک
 ( یعني نمازبخوانید همانگونه که دیدید من نماز مي خوانم.631رواه البخاري )

و اهل سنت پیرو دلیل صحیح است نه احادیث ضعیف یا آراي علماي متعصب 
مذهبي که حاضر نیستند از راي خود بازگردند و بدون شک تعصب در مسائل 

قهي جائي ندارد و علما آنرا مورد نکوهش قرار داده اند. و هرگز امام ابوحنیفه ف
رحمه هللا نفرموده اند که اگر حدیث صحیح پیامبر صلي هللا علیه وسلم در دست 

 بود باز راي مرا یا اتباع مرا بر آن حدیث ترجیح دهید؟!
 ؟آیا تقلید از علماي متعصب درست است یا از شخص رسول هللا 

  یا دلیلي بر جواز تقلید از علما و فقها وجود دارد؟  بدون شک جواب منفي است.آ

  اینکه :خالصه 
براي احدي از مسلمانان جایز نیست تا پس از اینکه این امر یعني رفع یدین در 
نماز از طریق سنت نبوي اثبات شد، راي دیگري را انتخاب کند و از علمایي 

 مورد اشتباه است. تقلید کند که مذهبشان در این
علما اجماع دارند بر اینکه هرکس سنت پیامبر »امام شافعي رحمه هللا مي فرماید: 

صلي هللا علیه وسلم بر وي روشن شد، براي او جایز و حالل نیست که به خاطر 
  ( .2/335مدارج السالكین ) .«قول دیگري آن سنت را رها کند 

روایت شده ثابت میشود كه هر دو امر  با احادیثي كه از اصحاب شافعي و حنفي 
از پیامبر صلي هللا علیه و سلم صادر شده لیكن پس از آن اصحاب كرام در بقا و 

عدم بقا اختالف یافتند. فآثرنا قول ابن مسعود رضي هللا عنه و من وافقه لما قد علم 
م انه كان في الصاله اقوال مباحه و افعال جایزه من جنس هذا الرفع، و قد عل

نسخها. فالبد ان یكون هو مشموال به، كما روي ما یدل علیه. كیف ال و قد ثبت ما 
یعارضه ثبوتا ال مرد له بخالف عدمه، فانه الیتطرق الیه احتمال عدم الشرعیه، 

النه لیس من جنس ما عهد فیه ذلك، بل من جنس السكوت الذي هو طریق ما اجمع 
 علي طلبه في الصاله اعني الخشوع.

م طبراني نیز حدیثي را از پیامبر صلي هللا علیه و سلم روایت كرده و اما 
قال: الترفع االیدي اال في سبع مواطن: حین یفتتح الصاله، و حین یدخل میفرماید: 

المسجد الحرام فینظر الي البیت، و حین یقوم الي الصفا، و حین یقوم علي المروه، 
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المقامین و حین یرمي الجمره. و نیز  و حین یقوم مع الناش عشیه عرفه، و بجمع و
، او میتوان بر صحه اختیار ائمه حنفي به این حدیث جابر بن َسُمره استدالل كرد

میفرماید: خرج علینا رسول هللا صلي هللا علیه و سلم فقال: ما لي اراكم رافعي 
ت ایدیكم كانها اذناب خیل ُشمس؟ اسكنوا في الصاله. رواه مسلم و یفید النسخ. جه

،  251صفحه  1كسب اطالعات بیشتر میتوانید به كتاب فتح باب العنایه جلد 
 مراجعه نمایید. 248

  یادداشت :
مومنین قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذیَن ُهْم فِي َصاَلِتِهْم »جواب به نظریات علمای که  آیه 

 میدهند .د استفاده قراردر نفی  رفع الیدین منحیث سنت مور«  َخاِشعُونَ 
 :استناد قرار میدهند باید گفت که علمای که این آیه در نفی رفع الیدن موردآنعده از

عبادات در دین مقدس اسالم  توقیفي هستند، یعني ما در عبادات و نحوه ي انجام 
عبادات مي بایست تابع سنت نبوي باشیم حال آن عبادت موافق راي ما باشد یا 

 خیر؟!
در نماز نیز بمانند دیگر ارکان و مستحبات نماز الزمست که در مساله  رفع یدین 

 به روش پیامبر صلي هللا علیه وسلم بنگریم و از ایشان تقلید نماییم.
مورد رفع یدین و درستي و نادرستي این امر به سنت نبوي بنگریم، متوجه اگر در

  کند. رادرنمازبلند خود دستهاي است نمازگزاردرچهارحالت خواهیم شد که سنت 
اما آیه اي که جهت منع رفع یدین در نماز بدان استدالل مي شود، الزمست که 

دلیلي وجود داشته باشد که پیامبر صلي هللا علیه وسلم با استدالل به این آیه 
مسلمانان را از رفع یدین نهي کرده باشد، ولي متوجه شدیم که نه تنها ایشان این 

 در نماز جزو روش نماز خواندنشان بود. امر را نهي نکردند بلکه رفع یدین
اما حقیقت آنست که رفع یدین در نماز مانع خشوع نیست زیرا رفع یدین جزو  

واجبات یا مستحبات نماز است و اگر قرار باشد رفع یدین باعث کم شدن خشوع 
گردد با این حساب مي بایست خود رکوع و سجود نیز از خشوع نماز کم مي 

آنها داراي حرکاتي هستند، لذا هر حرکتي مانع خشوع در  کرد!! چون هر دوي
نماز نیست بلکه حرکتهاي زائد و اضافي که نمازگزار هنگام اقامه انجام مي دهد 
باعث کم شدن خشوع مي گردد نه حرکاتي که جزوي از نماز هستند مانند همین 

یشتر خواهد رفع یدین که نه تنها حرکت زائد نیست بلکه با انجام آن ثواب نماز ب
 شد زیرا تبعیت از سنت نبوي موجب ثواب بیشتر است.

 یادداشت مخالفین رفع الیدین استدالل مینمایند که : 
(  از صحابه در کوفه رفع یدین نکرده اند عدم رفع الیدین  یکهزار  1500)  

وپنجصد صحابه بدین  عنوان است که ترک آنان بمعنی ترک سنت نیست 
 یدین کدام مشکلی در نماز ایجاد نمی کند .وهمچنان ترک رفع ال

تن از صحابه رفع الیدین  1500در جواب باید گفت  آنعده از علمای که میگویند 
در کوفه رفع الیدین نه نموده ، ضرورت است که در مورد این همین قول خویش 

 سند دقیقی  ارائیه نمایند .
صحابي  1500حتي اگر ثانیا بفرض که این ادعا صحیح ودرست هم باشد باشد، 
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هم رفع یدین نکنند مادامیکه شخص رسول هللا صلي هللا علیه وسلم رفع الیدین 
کرده باشد ، ضرورت نیست که اعمال دیگر صحابه را بعنوان حجت پیش کش 

نمایم ، در نزد ما حجت فقط عمل رسول هللا صلي هللا علیه وسلم است که این امر 
 شده است.یعني رفع یدین از ایشان ثابت 

إذا رأیت الرجل یعمل العمل الذي اختلف » امام سفیان ثورى رحمة هللا علیه گفت: 
 (6/368)روایت أبو نعیم در الحلیة «  تنهه فیه، وأنت ترى غیره، فال

یعنى: ) اگر كسى را دیدى كه به چیزى عمل میكند كه در آن اختالف باشد، و 
 نظر تو چیز دیگرى هست او را نهى نكن(.

ال ینبغي للفقیه أن یحمل الناس على مذهب » احمد بن حنبل رحمة هللا علیه گفت: و 
براى یك » (یعنى: 1/186)ابن مفلح در كتاب اآلداب الشرعیة «  علیهم وال یشدد

 «.فقیه شایسته نیست كه مردم را بر یك مذهب وادارد و بر آنها سختگیرى كند

 و امام نووى رحمة هللا علیه گفت: 
المختلف فیه فال إنكار فیه،  العلماء إنما ینكرون ما أجمع على إنكاره، أما ثم إن» 

الخالف بین الصحابة  ألن كل مجتهد مصیب، أو المصیب واحد وال نعلمه، ولم یزل
خالف نصاً أو  والتابعین في الفروع وال ینكر أحد على غیره، وإنما ینكرون ما

 ً  (101الغافلین، النحاس، صفحه  ه)الروضة ) تنبی«  إجماعاً أو قیاساً جلیا
یعنى: ) همچنین علماء بر مسائلى انكار میكردند كه بر آن متفق بودند، ولى مسائل 

خالفى را انكار نمیكردند، زیرا هر مجتهدى ماجور هست، یا یك مجتهد بر حق 
باشد ولى آنرا ندانیم، و خالف بین صحابه و تابعین درفروع تا بحال وجود داشته 

كس بر دیگرى انكار نمیكرد، بلكه انكارآنها درمسائلى بود كه مخالف متن ولى هیچ
 ح ویا اجماع و یا قیاس واضح باشد(.صری

و از شیخ السالم ابن تیمیة رحمة هللا علیه در مورد كسى كه در مسائل اجتهادى به 
؟ وكذلك من  فهل ینكر علیه أم یهجر»  یكى از علماء تقلید میكند سؤال شد كه: 

آیا بر او انكار میشود و از او دورى شود؟ و » یعنى:  « ل بأحد القولین ؟یعم
 ؟«همچنین كسى كه به یكى از دو قول عمل میكند

االجتهاد من عمل فیها بقول بعض العلماء لم  الحمد هلل، مسائل»  در پاسخ گفت: 
سألة القولین لم ینكر علیه، وإذا كان في الم ینكر علیه ولم یهجر، ومن عمل بأحد

أحد القولین عمل به وإال قلد بعض  قوالن: فإن كان اإلنسان یظهر له رجحان
)مجموع الفتاوى « وهللا أعلم  العلماء الذین یعتمد علیهم في بیان أرجح القولین،

20/207.) 
یعنى: الحمدهلل، در مسائل اجتهادى اگر كسى به قول یكى از علماء عمل كند بر او 

ن( از او هجر )دورى( نمیشود، و هر كسى كه به یكى از انكار نمیشود و )بعلت آ
دو قول عمل كند انكار نمیشود، و اگر در یك مسئله دو قول باشد، چنانچه بر 
شخصى یكى از دو قول راجحتر و پسندیده تر ثابت شود به آن عمل میكند، و 

  .گرنه به برخى از علماء معتبر تقلید میكند در اینكه كدام قول راجحتر هست

 یادداشت فقهی:
بنابر بر دالیل فوق  بوضاحت  معلوم گردید که در چهار  موضع ومکان رفع 
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 یدین  در نماز وجود دارد  که مستحب است ما آنرا مراعات نمایم :
بر مسلمان است که  سعي کند تمامي سنتها را رعایت کند و در انجام آن سنت ها  

براي  اگر انجام این اعمال مستحب از لومه و سرزنش کسي بیم نداشته باشد، و 
کسي غریب  بود با شد ، بهتر است دلیل استحباب و سنت بودن آنرابرایش 

داد، و نباید به بهانه ي اختالف، از انجام این امور صرفنظر نمود چرا   توضیح
که براستي پرهیز از این امورات سنت به دلیل آنکه بقیه آنها را سنت نمي دانند یا 

 بشان است، نوعي جفا در حق خویش است.مخالف مذه
 از طرفي دیگر وظیفه ما است تا در نشر وبخش سنت  پیامبر صلی هللا علیه وسلم 
در جامعه  نقش  اسالمی خویش را بجاء اوریم . اگر حیانا افرادي متعصب با آن 
مخالفت کردند، نباید به گفته ي آنها توجه و اهمیت داد و انجام سنت و خشنودي 

هللا تعالي مي   و رسول باالتر از ناخشنودي اهل بدعت و جهال بداند .هللا
 (31 آل عمران«)قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن ّللّاَ فَاتَّبِعُونِي یُْحبِْبُكُم ّللّاُ  »فرماید:

دارید، از من پیروى کنید! تا خدا  اگر خدا را دوست مى»یعني: بگو )اي محمد(: 
پس یک مسلمان متقي انجام امورات واجب و مستحب )نیز( شما را دوست بدارد؛

خود را بدون توجه به نظر مخالفین و سرزنش کنندگان انجام داده و از فضل آنها 
 بهره مند مي شود.

پس شایسته است شما نیز کسب این فضیلت را به دلیل مخالفت برخي از افراد یا 
درایت و با بیان  ناخشنودي آنها ترک نکنید و در عوض مسئله را با حکمت و

دالیل از کتاب و سنت براي آنها شرح دهید چه بسا مسئله را پذیرفتند و آنها نیز 
این سنت ها را انجام دادند و اگر نپذیرفتند یا شما را سرزنش کردند، شما همچنان 

بر انجام سنت پیامبر صلي هللا علیه وسلم استقامت داشته باشید و نیازي نیست تا 
ا کسي اختالف کنید، چرا که حتي اصحاب پیامبر صلي هللا در این خصوص ب

علیه وسلم و ائمه اربعه که استاد و شاگرد هم بودند در مسائل فقهي اختالف 
داشتند ولي هرگز آراي مختلف آنها باعث بروز اختالف و کشمکش بین آنها 

 نگردید بلکه به آراي صحیح هم احترام مي گذاشتند.
إذا رأیت الرجل یعمل العمل الذی اختلف  »هللا علیه گفت: امام سفیان ثوری رحمة 

 (6/368)روایت أبو نعیم در الحلیة  «تنهه  فیه، وأنت تری غیره، فال
اگر کسی را دیدی که به چیزی عمل میکند که در آن اختالف باشد، و »  یعنی: 

 «.نظر تو چیز دیگری هست او را نهی نکن

 فت:و احمد بن حنبل رحمة هللا علیه گ
)ابن مفلح در کتاب « علیهم  ال ینبغی للفقیه أن یحمل الناس علی مذهب وال یشدد»

(یعنی: ) برای یک فقیه شایسته نیست که مردم را بر یک 1/186اآلداب الشرعیة 
 مذهب وادارد و بر آنها سختگیری کند(.

  وامام نووی رحمة هللا علیه گفت:

المختلف فیه فال إنکار فیه،  ی إنکاره، أماثم إن العلماء إنما ینکرون ما أجمع عل» 
الخالف بین الصحابة  ألن کل مجتهد مصیب، أو المصیب واحد وال نعلمه، ولم یزل
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خالف نصاً أو  والتابعین فی الفروع وال ینکر أحد علی غیره، وإنما ینکرون ما
 ً  (101الغافلین، النحاس، صفحه  )الروضة ) تنبیه«   إجماعاً أو قیاساً جلیا

همچنین علماء بر مسائلی انکار میکردند که بر آن متفق بودند، ولی مسائل یعنی: )
خالفی را انکار نمیکردند، زیرا هر مجتهدی ماجور هست، یا یک مجتهد بر حق 
باشد ولی آنرا ندانیم، و خالف بین صحابه و تابعین در فروع تا بحال وجود داشته 

انکار آنها در مسائلی بود که مخالف  ولی هیچکس بر دیگری انکار نمیکرد، بلکه
 متن صریح و یا اجماع و یا قیاس واضح باشد (.

و از شیخ السالم ابن تیمیة رحمة هللا علیه در مورد کسی که درمسائل اجتهادی به 
فهل ینکرعلیه أم یهجر؟ وکذلک من »  یکی از علماء تقلید میکند سؤال شد که:

بر او انکار میشود و از او دوری شود؟ و  یعنی: )  آیا« یعمل بأحد القولین ؟
 همچنین کسی که به یکی از دو قول عمل میکند؟ (

االجتهاد من عمل فیها بقول بعض العلماء لم  الحمد هلل، مسائل» در پاسخ گفت: 
القولین لم ینکر علیه، وإذا کان فی المسألة  ینکر علیه ولم یهجر، ومن عمل بأحد

أحد القولین عمل به وإال قلد بعض  هر له رجحانقوالن: فإن کان اإلنسان یظ
)مجموع الفتاوی «  وهللا أعلم العلماء الذین یعتمد علیهم فی بیان أرجح القولین،

الحمدهلل، در مسائل اجتهادی اگر کسی به قول یکی از علماء » (.یعنی: 20/207
هر کسی آن( از او هجر )دوری( نمیشود، و عمل کند بر او انکار نمیشود و )بعلت

یک مسئله دو قول باشد، که به یکی از دو قول عمل کند انکار نمیشود، و اگر در 
 عمل می یده ترثابت شود به آنو پسندازدو قول راجحتر چنانچه برشخصی یکی

و گرنه به برخی از علماء معتبر تقلید میکند در اینکه کدام قول راجحتر   کند،
 .هست

 آن در نماز :خواندان نماز با رفع الیدن وترک 
 در ترک رفع الدین  نماز درست بوده ، ولی  از اجر و ثواب عمل به این سنت 

 زیبا که برخی علماء آن را زینت نماز محسوب نمودند محروم گشته است .

 ن:ـع الیدیـر و ثواب رفـاج

در مورد اجر وثواب رفع الیدن در حدیثی که از :عقبة بن عامر روایات گردیده 
یکتب فی کل إشارة یشیر » د:ـــپیامبر صلی هللا علیه وسلم میفرمای است آمده که

یعنی : عقبه بن « )  الرجل ) بیده ( فی صالته عشر حسنات ؛ کل إصبع حسنة
عامر رضی هللا عنه می فرمایند : رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمودند: برای 

نوشته می شود یعنی  هر رفع الیدینی که فرد در نمازش انجام می دهد ده نیکی
 ( .برای هر انگشت یک نیکی نوشته می شود

این حدیث از جمله احادیث صحیحه بوده وشیخ آلبانی رحمه هللا  آنرا درسلسله 
یق و بررسی نموده و سپس فرموده که سند ق( تح3286احادیث صحیحه شماره )

 . این حدیث صحیح است

 اشته است :شیخ البانی  رحمه هللا در تفسیر این حدیث نگ

بعضی از بزرگواران در فهم این حدیث دچار اشتباه شده اند و فکر نمودند که » 
مراد از اشاره در این حدیث اشاره و حرکت دادن انگشت سبابه در تشهد نماز 
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محض است  وهماست و برای هر حرکتش ده نیکی نوشته می شود ، این یک 
نیامده )باصبعه( یعنی با انگشت، زیرا در این حدیث آمده )بیده( یعنی بادست و 

بهمین خاطر است که امام بیهقی این حدیث را در باب رفع الیدین فی الصالة این 
 . روایت را آورده است

( در رفع الیدینهمچنان نکته دیگری که داللت بر این داردکه مراد از این حدیث )
صلی هللا علیه و  نماز است و نه اشاره با سبابه در تشهد این است که رسول هللا

وسلم در آخرحدیث فرمودند برای هر انگشت یک نیکی ،اگر مراد اشاره در تشهد 
 .می بود باید می گفتند برای هر بار اشاره یک نیکی نوشته می شود

ناگفته نماند که حدیث رفع الیدین در نماز متواتر است و از خلفاء راشیدین و 
 .استعشره مبشره و سایر صحابه بثبوت رسیده 

 :تایید رفع الـیـدیـن  در احادیثوسایر 
ُكوعِ            باب َرْفعِ اْلیََدْیِن إَِذا َرَكَع َوإَِذا َرفََع َرأَْسهُ ِمَن الرُّ
ِریُر قَالُوا َحدَّثَنَا ُسْفیَاُن ْبُن   -  اٍر، َوأَبُو ُعَمَر الضَّ ٍد، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّ َحدَّثَنَا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ

ِ ـ صلى هللا علیه ُعیَ  ْهِرّيِ، َعْن َساِلٍم، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل َرأَْیُت َرُسوَل َّللاَّ ْینَةَ، َعِن الزُّ
 وسلم ـ إَِذا اْفتَتََح الصَّالَةَ َرفََع یََدْیِه َحتَّى یَُحاِذَي ِبِهَما َمْنِكَبْیِه َوإَِذا َرَكَع َوإَِذا َرفََع َرأَْسهُ 

ُكوعِ َوالَ   ( 907) حدیث شمار ه   . یَْرفَُع َبْیَن السَّْجَدتَْیِن  ِمَن الرُّ
َحدَّثَنَا ُحَمْیُد ْبُن َمْسعََدةَ، َحدَّثَنَا یَِزیُد ْبُن ُزَرْیعٍ، َحدَّثَنَا ِهَشاٌم، َعْن قَتَاَدةَ، َعْن نَْصِر  -  

ِ ـ صلى هللا  علیه وسلم ـ َكاَن إَِذا ْبِن َعاِصٍم، َعْن َماِلِك ْبِن اْلُحَوْیِرِث، أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ
َسهُ َكبََّر َرفََع یََدْیِه َحتَّى یَْجعَلَُهَما قَِریبًا ِمْن أُذَُنْیِه َوإَِذا َرَكَع َصنََع ِمثَْل َذِلَك َوإَِذا َرفََع َرأْ 

ُكوعِ َصنََع ِمثَْل َذِلَك    . ِمَن الرُّ
 ( 908) حدیث شماره 

اٍر، قَاالَ َحدَّثَنَا إِْسَماِعیُل ْبُن َعیَّاٍش، َعْن َحدَّثَنَا ُعثَْماُن ْبُن أَبِي َشیْ  - بَةَ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّ
ِ ـ  ْحَمِن األَْعَرجِ، َعْن أَبِي ُهَرْیَرةَ، قَاَل َرأَْیُت َرُسوَل َّللاَّ َصاِلحِ ْبِن َكْیَساَن، َعْن َعْبِد الرَّ

َو َمْنِكَبْیِه ِحیَن یَْفتَتُِح الصَّالَةَ َوِحیَن صلى هللا علیه وسلم ـ یَْرفَُع یََدْیِه فِي الصَّالَةِ َحذْ 
 (  909)حدیث شماره   . یَْرَكُع َوِحیَن یَْسُجُد 

، َعْن َعْبِد  - ، َحدَّثَنَا األَْوَزاِعيُّ اٍر، َحدَّثَنَا ِرْفَدةُ ْبُن قَُضاَعةَ اْلغَسَّانِيُّ َحدَّثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ
ِ ْبِن ُعَبْیِد ْبِن عُ  ِ ـ َّللاَّ ِه، ُعَمْیِر ْبِن َحبِیٍب قَاَل َكاَن َرُسوُل َّللاَّ َمْیٍر، َعْن أَبِیِه، َعْن َجّدِ

حدیث شماره   . صلى هللا علیه وسلم ـ یَْرفَُع یََدْیِه َمَع ُكّلِ تَْكِبیَرةٍ فِي الصَّالَةِ اْلَمْكتُوبَِة 
(910  ) 

ُد ْبُن بَشَّاٍر، َحدَّثَنَا َیحْ  - َیى ْبُن َسِعیٍد، َحدَّثَنَا َعْبُد اْلَحِمیِد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّثَنَا َحدَّثَنَا ُمَحمَّ
ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعَطاٍء، َعْن أَبِي ُحَمْیٍد السَّاِعِدّيِ، قَاَل َسِمْعتُهُ َوُهَو، فِي َعَشَرةٍ ِمْن  ُمَحمَّ

ِ ـ صلى هللا علیه وسلم ـ أََحُدُهْم أَبُو قَ  تَاَدةَ ْبُن ِرْبِعّيٍ قَاَل أَنَا أَْعلَُمُكْم أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ
ِ ـ صلى هللا علیه وسلم ـ َكاَن إَِذا قَاَم فِي الصَّالَةِ اْعتََدَل قَائًِما َوَرفََع  بَِصالَةِ َرُسوِل َّللاَّ

ُ أَْكبَُر   " یََدْیِه َحتَّى یَُحاِذَي ِبِهَما َمْنِكَبْیِه ثُمَّ قَاَل  َراَد أَْن یَْرَكَع َرفََع یََدْیِه َحتَّى َوإَِذا أَ   .   " َّللاَّ
ُ ِلَمْن َحِمَدهُ   " یَُحاِذَي ِبِهَما َمْنِكَبْیِه فَإَِذا قَاَل  َرفََع یََدْیِه فَاْعتََدَل فَإَِذا قَاَم ِمَن   .   " َسِمَع َّللاَّ

   . َكَما َصنََع ِحیَن اْفتَتََح الصَّالَةَ الثِّْنتَْیِن َكبََّر َوَرفََع یََدْیِه َحتَّى یَُحاِذَي بِِهَما َمْنِكَبْیِه 
 (  911) حدیث شماره  
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ُد ْبُن بَشَّاٍر، َحدَّثَنَا أَبُو َعاِمٍر، َحدَّثَنَا فُلَْیُح ْبُن ُسلَْیَماَن، َحدَّثَنَا َعبَّاُس ْبُن  - َحدَّثَنَا ُمَحمَّ
، قَاَل اْجتََمَع أَبُو ُحَمْیٍد َوأَبُو أُ  ُد ْبُن َسْهٍل السَّاِعِديُّ َسْیٍد السَّاِعِديُّ َوَسْهُل ْبُن َسْعٍد َوُمَحمَّ

ِ ـ صلى هللا علیه وسلم ـ فَقَاَل أَبُو ُحَمْیٍد أَنَا أَْعلَُمُكْم  َمْسلََمةَ فََذَكُروا َصالَةَ َرُسوِل َّللاَّ
ِ ـ صلى هللا علیه ِ ـ صلى هللا علیه وسلم ـ إِنَّ َرُسوَل َّللاَّ وسلم ـ قَاَم  بَِصالَةِ َرُسوِل َّللاَّ

ُكوعِ ثُمَّ قَاَم فََرفََع یََدْیِه َواْستََوى َحتَّى َرَجَع ُكلُّ   فََكبََّر َوَرفََع یََدْیِه ثُمَّ َرفََع ِحیَن َكبََّر ِللرُّ
  (   912. حدیث شماره  َعْظٍم إِلَى َمْوِضِعِه 

، َحدَّ  - ، َحدَّثَنَا اْلعَبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلعَِظیِم اْلَعْنبَِريُّ ثَنَا ُسلَْیَماُن ْبُن َداُوَد أَبُو أَیُّوَب اْلَهاِشِميُّ
ِ ْبِن اْلفَْضِل، َعْن  نَاِد، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ، َعْن َعْبِد َّللاَّ ْحَمِن ْبُن أَِبي الّزِ َحدَّثَنَا َعْبُد الرَّ

ِ ْبِن أَِبي َرافِعٍ، ْحَمِن األَْعَرجِ، َعْن ُعبَْیِد َّللاَّ َعْن َعِلّيِ ْبِن أَِبي َطاِلٍب، قَاَل َكاَن  َعْبِد الرَّ
النَّبِيُّ ـ صلى هللا علیه وسلم ـ إِذَا قَاَم إِلَى الصَّالَةِ اْلَمْكتُوبَِة َكبََّر َوَرفََع یََدْیِه َحتَّى َیُكونَا 

ُكوعِ َفعََل ِمثَْل َحْذَو َمْنِكَبْیِه َوإَِذا أََراَد أَْن یَْرَكَع َفعََل ِمثَْل َذِلَك َوإَِذا َرفََع َرأْ  َسهُ ِمَن الرُّ
 (  913حدیث شماره   . َذِلَك َوإَِذا قَاَم ِمَن السَّْجَدتَْیِن فَعََل ِمثَْل َذِلَك 

ِ ْبِن َطاُوٍس، َعْن  - ، َحدَّثَنَا ُعَمُر ْبُن ِریَاحٍ، َعْن َعْبِد َّللاَّ ٍد اْلَهاِشِميُّ َحدَّثَنَا أَیُّوُب ْبُن ُمَحمَّ
ِ ـ صلى هللا علیه وسلم ـ َكاَن یَْرفَُع یََدْیِه ِعْنَد ُكّلِ  أَبِیِه، َعنِ  اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ
 ( 914حدیث شماره   . تَْكبِیَرةٍ 

-  ِ ُد ْبُن بَشَّاٍر، َحدَّثَنَا َعْبُد اْلَوهَّاِب، َحدَّثَنَا ُحَمْیٌد، َعْن أَنٍَس، أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ـ  َحدَّثَنَا ُمَحمَّ
حدیث شماره   . صلى هللا علیه وسلم ـ َكاَن یَْرفَُع یََدْیِه إَِذا َدَخَل فِي الصَّالَةِ َوإَِذا َرَكَع 

915  ) 
ِل، َحدَّثَنَا َعاِصُم ْبُن ُكلَْیٍب، َعْن  - ِریُر، َحدَّثَنَا بِْشُر ْبُن اْلُمفَضَّ َحدَّثَنَا بِْشُر ْبُن ُمعَاٍذ الضَّ

ِ ـ صلى هللا علیه وسلم ـ أَبِیِه، َعْن َواِئِل  ْبِن ُحْجٍر، قَاَل قُْلُت ألَْنُظَرنَّ إِلَى َرُسوِل َّللاَّ
ا َرَكَع َرفََعُهَما مِ  ثَْل َكْیَف یَُصلِّي فَقَاَم فَاْستَْقبََل اْلِقْبلَةَ فََرفََع یََدْیِه َحتَّى َحاَذتَا أُذُنَْیِه فَلَمَّ

ا َرفََع َرأَْسهُ ِمَن الرُّ   (   916) حدیث شماره   . ُكوعِ َرفَعَُهَما ِمثَْل َذِلَك َذِلَك فَلَمَّ
ُد ْبُن َیْحَیى، َحدَّثَنَا أَبُو ُحَذْیفَةَ، َحدَّثَنَا إِْبَراِهیُم ْبُن َطْهَماَن، َعْن أَبِي  - َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

ِ، َكاَن إَِذا اْفتَتََح الصَّالَةَ رَ  بَْیِر، أَنَّ َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ فََع یََدْیِه َوإَِذا َرَكَع َوإَِذا َرفََع الزُّ
ِ ـ صلى هللا علیه وسلم ـ فَعََل  ُكوعِ َفعََل ِمثَْل َذِلَك َویَقُوُل َرأَْیُت َرُسوَل َّللاَّ َرأَْسهُ ِمَن الرُّ

    .( 917) حدیث شماره   . َوَرفََع إِْبَراِهیُم ْبُن َطْهَماَن یََدْیِه إِلَى أُذَُنْیِه   . ِمثَْل َذِلَك 
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