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  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيــن الـديــنداکترالحاج  

 ٢٠١۵ اکتوبر ١٠

  

 روی در وقت دعاء دست باال کردن و مسح 
) معنوی( دست ھا در ھنگام دعا مستحب است و حتی اين امر به تواتر باال کردن   وردنباال بمطابق روايات اسالمی  

 .نمی باشد  مکانھا باال بردن دستھا در ھنگام دعا مستحب ۀھميشه و در ھمولی نبايد فراموش کرد که نيز رسيده است، 

ين و سامعين مستحب نيست، مگر به ھنگام مومأ نماز جمعه ھم برای امام و ھم م  ۀ باال بردن دستھا در ھنگام خطب:اول 

 .باشد  ، باال کردن دست ھا مستحب میطلب باران در ھنگام خطبه

 ديگری باال  برخرا جايز و  آنبرخی از علما ء : ستء  باال بردن دستھا بعد از نمازھای فرض مورد اختالف علما :دوم

 احتياط بھتر است دستھا را باال  جھت ًشمارند ، بناءۀ بدعت در دين می کردن دست ھا را بعد از نماز فرض از جمل

  .نبرد

  :فرمايد   باره می هللا در اين ةعبدالعزيز ابن باز رحممعروف جھان اسالم  شيخ 

دستھايش را بلند نکرده است،  بلند کردن دستھا از اسباب اجابت است، مگر در جاھائی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم «

  جمعه، که پيامبر صلی هللا عليه وۀمانند دعا در خطب . تی که دعا کنيم دست ھايمان را بلند نمی کنيمپس ما در آنجا وق

 . که دستھايش را بلند کند،جمعه برای طلب باران دعا کند که در  سلم دستھايش را بلند نکرده مگر آن

ار را می خواند و دست ھايش را بلند نمی کرد، پنجگانه پيامبر صلی هللا عليه وسلم اذک ھمچنين بعد از سالم در نمازھای 

پيامبر صلی هللا  اما در جاھائی که .  به پيامبر صلی هللا عليه وسلم دست ھايمان را بلند نمی کنيمءدر اينجا با اقتدا پس ما 

ردن دستھا در بلند شوند، چون بلند ک ّعليه وسلم دست ھايش را بلند کرده، سنت اين است که با تأسی از ايشان دست ھا 

از   دعا می کند و در آن جا بلند کردن و بلند نکردن دستھا  و ھمچنين جاھائی که مسلمان  دعا از اسباب اجابت است

نيست دست ھا را بلند می کنيم؛ بر اساس احاديثی که بر اين داللت می کند که بلند  ثابت   پيامبر صلی هللا عليه وسلم

  . ))١٢٥ ،٦/١٢٤(مجموع فتاوی و مقاالت متنوعة . (»ستاز اسباب اجابت ا کردن دستھا 

 ھمچون شيخ االسالم و ابن قيم و ءالبته در مورد خود دعا بعد از نماز فرض ھم اقوالی وجود دارد که بعضی از علما

م ھرگز را بدعت می دانند و گفته اند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم و اصحابش رضی هللا عنھ ابن عثيمين و ديگران آن

 دعای ء و بعضی ديگر از علما بعد از نماز فرض دعا نکرده اند و بلکه قبل از سالم و در داخل تشھد دعا زياد کرده اند

 ھمچون شيخ ابن باز دعای بعد از نماز فرض را منع نکرده ء و بعضی از علما بعد از نماز فرض را مستحب می دانند

  .ولی گفته انجام نشود بھتر است
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  واختالفی در بين علمای اسالم نزاعگونه  ھيچ غير از موارد فوق، باالبردن دستھا در ھنگام دعا مستحب بوده و :سوم 

  .بر سر آن نيست

  

 مسح روی  بعد از دعا  چيست؟

که تعدادی از مسلمانان  عادت دارند که بعد دعا  اول دست  ھای خود راجوف  کرده وبعد از آن :  قبل از ھمه بايد گفت 

 صدر وھر دو بازو ھا  می پردازند ، خدمت اين تعداد  از برادران ًاوسط دست ھا به مسح سر وصورت  واحيانت

گونه حکم  چي ھ،وخواھران بايد گفت،  بنياد  چنين چيزى در شريعت  اسالمی  وجود نداشته واين عمل  بی  اساس بوده

ل در دين  يک  بدعت محض ھست، ولى اگر كسى بدون توانيم که اين عم اسالمی در مورد وارد نشده است وگفته می

 دانند زيرا می را بدعت می جوف کردن دست ھا  بعد از دعاء سر وصورت  خويش  را مسح كند، برخى از علماء آن

احاديثى  وارده در اين بابت ، احاديثی : ورند که  آگويند چنين چيزى نيز در شريعت وارد نشده است واستدالل می

 : حجت گرفت ا اين تعداد از احاديث ر توانده ونمیضعيفه  بو

 :فرمايد  عالم جليل القدر اسالم ابن تيميه در اينمورد  می

فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة ، وأما مسحه وجھه بيديه فليس : وأما رفع النبی صلى هللا عليه وسلم يديه فی الدعاء « 

اما در مورد بلند كردن دست ھنگام : (، يعنى)٢٢/۵١٩مجموع الفتاوى (ُ حجة عنه فيه إال حديث أو حديثان ، ال تقوم بھما

دعاء، از پيامبر صلى هللا عليه و سلم احاديث صحيح زيادى وارد شده است، اما در مورد مسح كردن صورتش با دو 

  ).زيرا ضعيف ھستند(شوند  دستانش فقط يك يا دو حديث وارد شده است و حجت نمی

، )۴٧فتاوى عز بن عبد السالم صفحه (» وال يمسح وجھه بيديه عقيب الدعاء إال جاھل « : سالم گفتو عز بن عبد ال

  : يعنى

 )جز جاھله كند ب و ھيچ كسى با دو دستانش صورتش را بعد از دعاء مسح نمی(

سوب حه محولی ھستند علما ی اسالمی که  احاديث وارده در مسح سر وصورت بعد از دعاء را از احاديث  صحي

دانند، ولى براى خروج از خالف، بھتر است كه اين عمل  ، لذا مسح كردن صورت بعد از دعاء را مشروع مینموده

به  فقھى كه خالف در آن ھست بين ھمديگر ألۀترك شود و بعد از دعاء سر صورت را مسح نكرد، ولى نبايد در اين مس

  . پرداخت مناقشهجدال و 

   

 :نگارش  تتبع و

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيــن الـديــنترداکالحاج  

  جــرمـنی-مرکز کلتوری دحـــــق الره لومسؤ و مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

  

 


