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Issue:  
The following short treatise focuses on the position of the hands during the 
recitation of qunut al-nazilah after the ruku` in the second rak`ah of the Fajr salah. 
The treatise will focus solely on the hanafi perspective of the issue. 
 
Analysis: 
It is sunnah to fold the hands under the navel (wadh`) according to shaykhayn (Imam 
Abu Hanifah and Imam Abu Yusuf) in every qiyam (standing position) in which 
there is masnun zikr1 [as according to some and authenticated in al-Hidayah, Majma` 
al- Bahrayn et al.] or qarar2 (firmness, fixedness, state of tranquility) [as according to 
some and mentioned in Bada`i al-Sana`i]. The hands will be folded under the navel 
according to Imam Muhammad only in qiyam in which there is qira`ah (of the 
Qur`an)3. 
 
For some, masnun zikr alone and, for some, qarar alone is required, in order for the 
hands to be folded in qiyam4. However, other scholars, such as Tahir bin `Abd al-

                                        
 ٌوجد معنى وهذا والتعظٌم، الخضوع إلً أقرب الوضع ألن) مسنون ذكر فٌه قٌام سنة( الوضع) وقاال القراءة سنة( العضع محمد أي) وجعله 1

(عندهما المذكورة األحوال فً فٌضع المحٌط، فً وكذا. أٌضا القراءة قبل  

[Majma` al-Bahrayn wa Multaqa al-Nayyirayn (with tahqiq and dirasah), p. 119, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah] (The 

writing in the brackets is from the commentary on the book by Ibn Malak as quoted by the muhaqqiq in the 

footnotes of this copy). 

 

للقراءة سنة وعنده مشروع ذكر فٌه قٌام سنة عندهما فهو   

 [Hashiyat al-Tahtawi  `ala Maraqi al-Falah sharh Nur al-Idhah, p. 140, Qadimi, Karachi] 

 

(( العٌدٌن تكبٌرات وبٌن الركوع قومة فً وٌرسل مسنون ذكر فٌه قٌام كل فً صدرها لًع تضع والمرأة سرته تحت شمالً علً ٌمٌنه وٌضع )) 

[Kitab al-Niqayah ma`a Fat`h Bab al-`Inayah, 1: 218, Darul al-Kutub al-`Ilmiyyah] 

 

فال وماال فٌه ٌعتمد مسنون ذكر ٌهف قٌام كل أن واألصل...  القراءة سنة أنه محمد وعن ٌوسؾ وأبً حنٌفة أبً عند القٌام سنة اإلعتماد ثم  

[al-Kifayah `ala al-Hidayah (ma`a Fat`h al-Qadir), 1: 249-250, Rashidiyyah] 

 

 خالفا الجنازة وصالة القنوت فً فٌضع قراءة فٌه شرع قٌام فى محمد وعند ذكر فٌه سن قٌام كل فً سرته تحت ٌساره رسػ على بٌمٌنه ٌوتمد ثم

اتفاقا العٌد تكبٌرات وبٌن لركوعا قومة فً وٌرسل له  

[Multaqa al-Ab`hur (ma`a Majma` al-Anhur wa ad-Durr al-Muntaqa), 1: 140-1, DKI] 

 

 
2 ...  بٌن المتخلل قٌام فً الوضع ٌسن ال أنه علً اجمعوا القراءة سنة محمد وءن المذهب ظاهر فً قرار له الذي القٌام سنة الوضع أن على بناء

فٌه قراءة وال له قرار ال إلنه جودوالس الركوع  

[Bada`i al-Sana`i`, 1: 201, Rashidiyyah; Halbat al-Mujalli wa Bughyat al-Muhtadi fi sharh Munyat al-Musalli wa 

Ghunyat al-Mubtadi, 2: 108-110, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah] 

 

 وسنة المذهب ظاهر فً قرار له الذي القٌام سنة الوضع أن على بناء ٌضع منه فرغ ذافإ الثناء، حالة ٌرسلهما أنه النوادر فً محمد عن وروي

محمد عند القراءة   

[Radd al-Muhtar `ala al-Durr al-Mukhtar, 1: 487, H.M. Saeed] 

 
قراءة فٌه قٌام سنة عنده الوضع أن والحاصل: م 3  

[al-Fatawa al-Tatarkhaniyah, 1: 532, Idarat al-Qur`an, Karachi] 

 

 
 موضع فً وذكر. محمد قول هو كما قولهما، علً والسجود الركوع بٌن التً القومة فً ٌرسل أنه  الصالة كتاب شرح فً اإلسالم شٌخ ذكر 4

 سنة أنه على بناء اآلخر الموضع فى وما. قرار له الذى القٌام سنة الوضع أن على بناء ، الصالة كتاب شرح فى كما ٌعتمد قولهما على أن آخر

فٌه الملتقط صاحب مشى هذا وعلً والتحمٌد، التسمٌع هو مسنونا ذكرا القٌام هذا فً فإن مسنون، ذكر فٌه الذى القٌام . 

[Halbat al-Mujalli wa Bughyat al-Muhtadi fi sharh Munyat al-Musalli wa Ghunyat al-Mubtadi, 2: 108, DKI] 
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Rashid al-Bukhari (d. sometime after 600 AH),  `Abd Allah b. Mahmud al-Mawsili (d. 683 
AH), Zayn al-Din Ibn Nujaym (d. 970 AH), al-Tumurtashi (d. sometime after 1006 AH), 
`Umayr Ibn Nujaym (d. 1005 AH), Shaiki Zadah (also known as Damad Afandi) (d. 1078 
AH), al-Haskafi (d. 1088 AH), Ibn ̀ Abidin (d. 1252 AH) and others adopt a 
conciliatory approach and assert that it is sunnah to fold the hands under the navel 
in every qiyam in which there is both, masnun zikr and qarar (firmness, fixedness, 
state of tranquillity)5. This may also be interpreted as tawil or mumtad (long) zikr 
(since a long zikr would unconditionally entail qarar)6. 
 

                                                                                                                          
 [ن التكبٌر, وأما فً حالة قراءة قنوت التر فٌعتمد أٌضا على األصح ... ثم ٌقوم من الركوع و ]ٌترك/ ٌرسلإذا نوى وكبر ٌعتمد كما ]اذا[ فرغ م

أله قٌام لٌس فٌه ذكر مسنون ٌدٌه فً القومة  

[Fatawa al-Tumurtashi, 1: 97, Dar al-Fat`h, Amman] 

 

 
 سنة وقٌل الجنازة، وتكبٌرات القنوت وفً الثناء، حالة فٌضع مسنون ذكر فٌه ارقر له قٌام سنة فهو التكبٌر من فرغ كلما وقته الرواٌة ظاهر ففً 5

المواضع هذه فً ٌضع فال فقط القراءة  

[Al-Bahr al-Ra`iq sharh Kanz al-Daqa`iq (ma`a Minhat al-Khaliq wa Takmilat al-Turi), 1: 308, Maktabah 

Rashidiyyah] 

 

 حالة فٌضع مسنون ذكر فٌه قرار له( ... )قٌام سنة وهو( ... )وإبهامه بخنصره رسؽها آخذا سرته تتح ٌساره على ٌمٌنه) الرجل( ووضع)
 القٌام ٌطل لم ما الذكر لعدم( العٌد تكبٌرات) بٌن ال( و) القرار لعدم( وسجود ركوع بٌن قٌام فً) ٌسن( ال الجنازة وتكبٌرات القنوت وفً الثناء،

((سراجٌة)) فٌضع  

 [Al-Durr al-Mukhtar sharh Tanwir al-Absar wa Jami` al-Bihar, p. 67, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah] 

 

 أنه قولهما على األصل جعل وبعضهم. مر كما قرار له قٌام سنة الوضع أن المذهب ظاهر هو الذي قولهما على األصل البدابع فً جعل أنه اعلم
 فً جمع وقد وؼٌره، المجمع فً علٌه ومشى الصحٌح، أنه الهداٌة وفً. وؼٌرهما رخسًوالس الحلوانً ذهب وإلٌه مسنون ذكر فٌه قٌام سنة

 البحر فً قاله ما إلى فٌرجع قرار له القٌام كون منه ٌلزم طوٌال الذكر كان إذا...  المصنؾ تلمٌذه وتبعه واحدا، أصال فجعلهما األصلٌن بٌن البحر
 واحد أصل ال أصالن أنهما على ٌدل أٌضا وهذا مسنون، ذكر فٌه قٌام سنة أنه على ال قرار له قٌام سنة أنه األصل أن على مبنً وهذا...  فلٌتأمل

ذكرنا كما  

 [Radd al-Muhtar `ala al-Durr al-Mukhtar, 1: 487-8, H.M. Saeed] 

 

 
كالقراءة ممتد قٌام ألنه والجنازة قنوتال تكبٌرة فً وهكذا التعظٌم، فً أبلػ فهو التكبٌر من فرغ كلما الٌسرى رسػ الٌمنى بكفه وٌقبض 6 . 

[Al-Ikhtiyar li ta`lil al-Mukhtar (with tahqiq), 1: 164, al-Risalah al-`Alamiyyah, Beirut] 

 

 ألن (ذكر فٌه سن قٌام كل فً) المختار وهو واإلبهام، بالخنصر رسؽها ٌأخذ والمزٌد المفٌد، وفى( سرته تحت ٌساره رسػ على بٌمٌنه ٌوتمد ثم)
 الدم اجتماع مخافة شرع إنما الوضع ألن( قراءة فٌه شرع قٌام) كل( فى) ٌعتمد( محمد وعند) الذكر حالة فى مطلوب وهو للخضوع شرع الوضع
 ذكر فٌهما لٌس ألنه( اتفاقا العٌد تكبٌرات وبٌن الركوع قومة فً وٌرسل... ) تطوٌلها السنّة ألن القراءة حالة ٌخاؾ وإنما األصابع روؤس فى

ممتد مسنون  

[Majma` al-Ab`hur fi sharh Multaqa al-Ab`hur (ma`a al-Durr al-Muntaqa), 1: 140-1, DKI] 

 

 التسمٌع وهو مسنون ذكر فٌه كان وإن القرار، لعدم( الركوع قومة فً وٌرسل... ) ٌطل لم ما فال ال وما ،(ذكر فٌه سن) قرار له( قٌام كل فً)
 التحمٌد

[Ad-Durr al-Muntaqa fi sharh al-Multaqa (ma`a Majma`), 1: 140-1, DKI] 

 

 ٌوسؾ وابً حنٌفة ابً عند الٌسرى علً التكبٌربالٌمنى من فرغ كما ٌعتمد وانما سنة واإلعتماد قٌامه فً الصلوة فى ٌساره على بٌمٌنه وٌعتمد
 اختلؾ الوتر فى القنوت وفً ٌعتمد القراءة فً شرع فإذا ٌرسل ٌرالتكب من فرغ إذا حتً القراءة سنة اإلعتماد محمد وعند بالقراءة ٌختص وال
 وفى العٌدٌن كتكبٌرات ٌطول وال فٌه ذكر ال قٌام كل فً وكذا ٌعتمد وال والسجودٌرسل الركوع بٌن القومة وفً اإلعتماد هو واألصح فٌه المشابخ

ٌعتمد الجنازة صلوة  

[Khulasat al-Fatawa (ma`a Majmu`at al-Fatawa), 1: 55, Rashidiyyah] 

 

 الرواٌة ظاهر فً ٌرسل وكذا( الخالصة) وفً فٌعتمد أطاله إذا أما القٌام ٌطل لم إذا بما مسنون ذكر فٌه لٌس فٌما اإلرسال قٌد الحدادي أن واعلم
الموفق وهللا ٌطول أو السابق الضابط فً ٌزاد أن ٌقتضً وهذا ٌطول وال فٌه ذكر له قٌام كل فً  

 [An-Nahr al-Fa`iq sharh Kanz al-Daqa`iq, 1: 208, DKI, Beirut] 
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Therefore, according to shaykhayn, the hands will be folded (wadh`) in the state of 
reciting thana, al-qunut and in salat al-janazah; while, according to Imam Muhammad, 
they will be dropped to the sides (irsal). Consequently, the hands will be dropped 
according to all three in qawmah (between the ruku` and sajdah) and between the 
takbirat of ̀ Eid salah since there is no masnun zikr and qarar (as stipulated by 
shaykhayn) or qira`ah between them (as stipulated by Imam Muhammad)7. 

                                        
7  

 تكبٌرات وبٌن القومة فً وٌرسل الجنازة، وصالة القنوت حالة فً فٌعتمد الصحٌح، هو فال ال وما فٌه ٌعتمد مسنون ذكر فٌه قٌام كل أن واألصل
 األعٌاد

[al-Hidayah, 1: 102,  Maktabah Shirkah `Ilmiyyah, Multan ; al-Jawharat al-Nayyirah, p. 60, Imdadiyyah, Multan; Zad 

al-Faqir, p. 128, Dar al-Basah`ir wa Dar al-Siraj] 

 

 قٌام وكل الجنازة، وصالة والقنوت الثناء حالة فً كما اإلعتماد فٌه فالسنة مسنون ذكر فٌه قٌام كل: ٌقول الحلوانً األٌمة شمس اإلمام الشٌخ وكان
 الشٌخ ٌفتً كان وبه: م المختار، وهو: الزاد وفً الصحٌح، وهو: الهداٌة وفً اإلرسال، فٌه فالسنة العٌد تكبٌرات فً كما سنونم ذكر فٌه لٌس

الشهٌد والصدر الدٌن برهان اإلمام والشٌخ السرخسً األٌمة شمس  

[Al-Fatawa al-Tatarkhaniya, 1: 532-3, Idarat al-Qur`an, Karachi; Halbat al-Mujalli, 2: 108, DKI] 

وؼٌره المجمع صاحب علٌه ومشى  

[Halbat al-Mujalli, 2: 108, DKI] 

 

 خالفا الجنازة وصالة القنوت فً فٌضع قراءة فٌه شرع قٌام فى محمد وعند ذكر فٌه سن قٌام كل فً سرته تحت ٌساره رسػ على بٌمٌنه ٌوتمد ثم
اتفاقا العٌد تكبٌرات وبٌن الركوع قومة فً وٌرسل له  

[Multaqa al-Ab`hur (ma`a Majma` al-Anhur wa ad-Durr al-Muntaqa), 1: 140-1, DKI] 

 

 قٌام وكل الجنازة، وصالة والقنوت الثناء حالة فً كما اإلعتماد فٌه فالسنة مسنون ذكر فٌه قٌام كل: ٌقول الحلوانً األٌمة شمس اإلمام الشٌخ وكان
 الكبٌر األجل اإلمام والصدر السرخسى األبمة شمس اإلمام الشٌخ ٌفتى كان وبه اإلرسال فٌه فالسنة دالعٌ تكبٌرات فً كما مسنون ذكر فٌه لٌس

الدٌن حسام الشهٌد األجل اإلمام والصدر األبمة برهان   

[al-Muhit al-Burhani, 2: 109-110, Idarat al-Qur`an & al-Majlis al-`Ilmi] 

 

الكل فً ٌعتمد عندهما و الجنازة الةص فً و والقنوت الثناء حالة عنده فٌرسل    

[Hashiyat al-Tahtawi  `ala Maraqi al-Falah sharh Nur al-Idhah, p. 140, Qadimi, Karachi] 

 

 نةس وقٌل الجنازة، وتكبٌرات القنوت وفً الثناء، حالة فٌضع مسنون ذكر فٌه قرار له قٌام سنة فهو التكبٌر من فرغ كلما وقته الرواٌة ظاهر ففً
المواضع هذه فً ٌضع فال فقط القراءة  

[Al-Bahr al-Ra`iq sharh Kanz al-Daqa`iq (ma`a Minhat al-Khaliq wa Takmilat al-Turi) (Zayn al-Din Ibn Nujaym), 1: 

308, Maktabah Rashidiyyah] 

 

 

 قراءة بٌنهن لٌس إذ وفاقا( العٌد تكبٌرات بٌن فٌرسل مسنون رذك فٌه قٌام سنة[ )ٌوسؾ ابو و حنٌفة ابو] وهما( قراءة سنة[ )محمد] م( جعله)... 
هما عند ال م عند ٌرسل الخالؾ، علً والثناء والقنوت الجنازة وتكون مسنون ذكر وال  

[At-Tashil sharh Lata`if al-Isharat, 1: 89, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah; al-Muhit al-Burhani, 2: 109, Idarat al-Qur`an & 

al-Majlis al-`Ilmi] 

 

 وٌضع الجنازة وصالة والقنوت الثناء حالة عنده فٌرسل فقط، القراءة حالة فً: محمد وقال الجملة، فً مشروع: أي(( مسنون ذكر[ ))وقوله]

   ذكر، قومته فً لٌس إذ إجماعا،(( الركوع قومة فً وٌرسل[ ))وقوله... ] عندهما

[Fat` h Bab al-`Inayah fi sharh Kitab al-Niqayah, 1: 224, Darul al-Kutub al-`Ilmiyyah] 

 

(ٌكفّهما ثم: ح) ٌكفّها ثم نعم،: قال بالقنوت؟ ٌفتتح حٌن ٌدٌه ٌرفع فهل: قلت  

[al-Asl li Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani, 1: 139, Dar Ibn Hazm; Bada`i al-Sana`i, 1:201, Rashidiyyah; Halbat 

al-Mujalli, 2: 109, DKI] 

 

أولً فٌه فالوضع ٌطول فإنه ذكر فٌه قٌام فكل القٌام سنة فالوضع األذح وهو بالقراءة مشبه القنوت ألن األخرى، على إحداهما ٌضع: وقٌل  

[Kitab al-Mabsut, 1: 321, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, Beirut] 

 

 القٌام سنة وقٌل العٌد وتكبٌرات القومة فً ٌضع وال الجنابز وتكبٌرات القنوت وفً التكبٌر من فرغ كما ٌذع حتً ذكر فٌه الذي القٌام سنة وهو
الثناء حالة ٌضع ال حتً فقط القراءة سنة وقٌل الكل فً ٌضع حتً مطلقا  

[Tabyin al-Haqa`iq sharh Kanz al-Daqa`iq, 1: 111; Maktabah Haqaniyah, Multan] 

اه محمد قول وهو( سنة وقٌل وقوله)  
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The fatwa is on the opinion that the hands should be folded in every qiyam in 
which there is long masnun zikr and that the hands should be dropped in qiyam in 
which there is no long masnun zikr. Hence, the hands will be folded when reciting 
thana, al-qunut and salat al-janazah but not between the takbirat of ̀ Eid salah8. 

                                                                                                                          
[Hashiyat al-Shalabi `ala Tabyin al-Haqa`iq, 1: 111; Haqaniyyah, Multan] 

 

 الجنازة وتكبٌرات والقنوت الثناء فً ٌضع إنه: قالوا ولذا مسنون ذكر فٌه قٌام لكل سنة أنه لما التكبٌر من فرغ كما ٌضع أنه الرواٌة وظاهر
العٌد وتكبٌرات القومة بخالؾ  

[An-Nahr al-Fa`iq sharh Kanz al-Daqa`iq (`Umayr Ibn Nujaym, 1005 AH) , 1: 207, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 

Beirut; Jami` al-Rumuz, 1: 67, ] 

 

اإلرسال ففٌه كذلك لٌس قٌام وكل الوضع ففٌه مسنون ذكر فٌه قٌام كل أن فالحاصل( العٌد تكبٌرات وبٌن الركوع قومة فى ٌدٌه ٌرسلو)   

[al-Durar al-Hukkam fi sharh Ghurar al-Ahkam, 1: 67, Mir Muhammad Kutub Khana, Karachi]  

 

 القراءة؛ حالة ٌخاؾ وإنما األصابع رءوس فً الدم اجتماع مخافة شرع إنما الوضع ألن ؛( قراءة فٌه شرع قٌام) كل( فً) ٌعتمد( محمد وعند)
 الجنازة وصالة القنوت فً ٌدٌه ٌضع أي ذكر فٌه سن قٌام كل فً لهقو على تفرٌع( الجنازة وصالة القنوت، فً فٌضع) تطوٌلها السنة ألن

 ألنه ؛( اتفاقا العٌد تكبٌرات وبٌن الركوع قومة فً وٌرسل) القراءة لعدم عنده فٌهما فٌرسل لمحمد أي( له خالفا) مسنونا ذكرا فٌهما ألن عندهما؛

وقراءة ممتد مسنون ذكر فٌهما لٌس . 

[Majma` al-Anhur, 1: 94] 

 

 
الصحٌح هو فال ال وما فٌه ٌعتمد مسنون ذكر فٌه قٌام كل ان واألصل 8  

[al-Hidayah, 1: 102, Shirkah `Ilmiyyah, Multan] 
 

] ٌرسل/ ٌترك] و الركوع من ٌقوم ثم...  األصح على أٌضا فٌعتمد التر قنوت قراءة حالة فً وأما, التكبٌر من فرغ[ اذا] كما ٌعتمد وكبر نوى إذا
مسنون ذكر فٌه لٌس قٌام ألهن القومة فً ٌدٌه  

[Fatawa al-Tumurtashi, 1: 97, Dar al-Fat`h, Amman] 

 

 ذكر فٌه قٌام كل أن فالحاصل العٌدٌن، تكبٌرات وبٌن الركوع قومة فً وٌرسل الجنازة، وصالة كالقنوت، سرته تحت شماله علً ٌمٌنه وٌضع

الاإلرس ففٌه كذا لٌس قٌام وكل الوضع، ففٌه مسنون . 

[Sharh al-Wiqayah (ma`a `Umdat al-Ri`ayah, 1: 165, Maktabah Imdadiyyah Multan] 

فقط القراءة لمعتبرا محمد وعند المعتمد وهو مذهبهما علً الكلٌتان هاتان  

[`Umdat al-Ri`ayah `ala Sharh al-Wiqayah, 1: 165, Imdadiyyah] 

 

 العٌدٌن تكبٌرات فً كما مسنون ذكر فٌه لٌس قٌام وكل الجنازة وصالة والقنوت الثناء حالة فً كما اإلعتماد فٌه فالسنة مسنون ذكر فٌه قٌام كل
 والصدر األٌمة برهان الكبٌر والصدر السرخسً األٌمة شمس ٌفتً كان وبه الهداٌة فً كذا الصحٌح وهو النهاٌة فً كذا اإلرسال فٌه فالسنة

المحٌط فً كذا الدٌن حسام الشهٌد  

[al-Fatawa al-Hindiyyah/ al-`Alamghiriyyah (ma`a Fatawa Qadhi Khan and al-Fatawa al-Bazzaziyah), 1: 73, Islami 

Kutub Khana, Lahore; al-`Inayah and al-Kifayah `ala al-Hidayah (ma`a Fat`h), 1: 250, Rashidiyyah] 

 

 التً القومة فً وٌرسل والقنوت الجنازة وتكبٌرات العٌد تكبٌرات فً وكذالك السرة تتح الٌسرى على الٌمنى ٌده ٌضع التكبٌر من فرغ وكما ...
اتفاقا العٌد تكبٌرات وبٌن والسجود الركوع بٌن التً القومة فً وٌرسل النسفً للعالمة الكافً وفً والسجود الركوع بٌن  

[Al-Inayah and al-Kifayah `ala al-Hidayah (m`a Fat`h al-Qadir), 1: 250-1, Rashidiyyah] 

 

 وال فٌه الذكر قٌام كل فً وكذا ٌعتمد وال ٌسل والسجود الركوع بٌن القومة فً و اإلعتماد هو واألصح فٌه المشاٌخ اختلؾ الوتر فً القنوت وفً

عندنا السرته تحت ٌدٌه وٌضع ٌعتمد الجنازة صلوة وفً العٌدٌن كتكبٌرات ٌطول  

[Khulasat al-Fatawa (ma`a Majmu`at al-Fatawa), 1: 55, Rashidiyyah] 

 

ٌعتمد أنه والمختار ٌعتمد أم القنوت فً ٌدٌه ٌرسل انه واختلفوا  

[Hindiyyah, 1: 111, Haqqaniyyah; Qadhi Khan; al-Bahr al-Ra`iq, 1: 308-9, Rashidiyyah; Halabi Kabir, p. 320, Suhail 

Academy] 

 

المختار هو ٌضع، الوتر وقنوت الجنازة صالة فً أما: الظٌهرٌة وفً   

[Al-Fatawa al-Tatarkhaniya, 1: 532, Idarat al-Qur`an, Karachi] 

 

 ذكر فٌه لٌس قٌام كل إن: الحلوانً األبمة شمس قال الذكر، حالة فً مطلوب وهو للخضوع، شرع الوضع ألن ؛( ذكر فٌه سن قٌام كل فً)
 األبمة برهان الكبٌر والصدر السرخسً األبمة شمس ٌفتً كان وبه الوضع فٌه فالسنة مسنون رذك فٌه قٌام وكل اإلرسال، فٌه فالسنة مسنون

الشهٌد، والصدر  
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There are two views in regards to the position of the hands in qawmah9. However, 
the accepted view is that the hands are dropped to the sides in qawmah since to tie 
the hands is only the sunnah of the qiyam which entails qir`ah (as according to Imam 
Muhammad) or long masnun zikr (as according to shaykhayn)10.  
 
There may be an objection that in accordance to shaykhayn the hands should be 
folded even in qawmah (standing from ruku`) since there exists a masnun (mash`ru`) 
zikr i.e. tasbih and tahmid. Hence, there exists an opinion (albeit weak) in the school 
of folding the hands even during the qawmah11. However, this argument has been 
dismissed with two main responses, including: this is not a long zikr12 or a zikr with 

                                                                                                                          
[Majma` al-Anhur, 1: 94] 

 

 ٌوسؾ وابً حنٌفة ابً عند الٌسرى علً التكبٌربالٌمنى من فرغ كما ٌعتمد وانما سنة واإلعتماد قٌامه فً الصلوة فى ٌساره على بٌمٌنه وٌعتمد
 اختلؾ الوتر فى القنوت وفً ٌعتمد القراءة فً شرع فإذا ٌرسل التكبٌر من فرغ إذا حتً القراءة سنة اإلعتماد محمد وعند بالقراءة ٌختص الو

 وفى العٌدٌن كتكبٌرات ٌطول وال فٌه ذكر ال قٌام كل فً وكذا ٌعتمد وال والسجودٌرسل الركوع بٌن القومة وفً اإلعتماد هو واألصح فٌه المشابخ
ٌعتمد الجنازة صلوة  

[Khulasat al-Fatawa (ma`a Majmu`at al-Fatawa), 1: 55, Rashidiyyah] 

 

 

[al-Bahr al-Ra`iq, 1: 308-9, Rashidiyyah] 

 

 تحت شماله على ٌمٌنه ووضع جنازة على صلى أنه وسلم علٌه هللا صلى النبً عن روي لما ٌضع أنه أٌضا فالصحٌح الجنازة صالة فً وأما

 أنه البدابع عن ذكرنا كما القنوت فً بالوضع القول عن ٌعدل ال...  أولى الوضع فكان قرار، له قٌام فى التعظٌم إلى أقرب الوضع وألن السرة

وؼٌرهما والحاوى الهداٌة فً علٌه ومشى األصح أنه على الخالصة فى ونص الصحٌح  ... 

[Halbat al-Mujalli, 2: 109-110, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah] 

 

 
 موضع فً وذكر. محمد قول هو كما قولهما، علً والسجود الركوع بٌن التً القومة فً ٌرسل أنه  الصالة كتاب شرح فً اإلسالم شٌخ ذكر 9

 سنة أنه على بناء اآلخر الموضع فى وما. قرار له الذى القٌام سنة الوضع أن على بناء ، الصالة كتاب شرح فى كما ٌعتمد قولهما على أن آخر

فٌه الملتقط صاحب مشى هذا وعلً والتحمٌد، التسمٌع هو مسنونا ذكرا القٌام هذا فً فإن مسنون، ذكر فٌه الذى القٌام . 

[Halbat al-Mujalli wa Bughyat al-Muhtadi fi sharh Munyat al-Musalli wa Ghunyat al-Mubtadi, 2: 108, DKI] 

 
 الواقعات وفً ، محمد قول هو كما قولهما علً ٌرسل أنه الصالة كتاب شرح فً اإلسالم شٌخ ذكر السجودو الركوع بٌن التً القومة فً وأما 10

الفتوى وعلٌه: السراجٌة وفً المختار وهو:  الناطفً  

[Al-Fatawa al-Tatarkhaniyah, 1: 532, Idarat al-Qur`an, Karachi] 

  

المواضع هذه فً والقراءة الذكر لعدم العٌدٌن تكبٌرات وبٌن واسجود الركوع من القومة فً ٌرسل أنه وأجمعوا   

[Hashiyat al-Tahtawi  `ala Maraqi al-Falah sharh Nur al-Idhah, p. 140, Qadimi, Karachi] 

 

 التسمٌع وهو نونمس ذكر فٌه كان وإن القرار، لعدم( الركوع قومة فً وٌرسل... ) ٌطل لم ما فال ال وما ،(ذكر فٌه سن) قرار له( قٌام كل فً)

 التحمٌد
[Ad-Durr al-Muntaqa fi sharh al-Multaqa (ma`a Majma`), 1: 140-1, DKI] 
 

] ٌرسل/ ٌترك] و الركوع من ٌقوم ثم...  األصح على أٌضا فٌعتمد التر قنوت قراءة حالة فً وأما, التكبٌر من فرغ[ اذا] كما ٌعتمد وكبر نوى إذا

مسنون ذكر فٌه لٌس قٌام ألهن القومة فً ٌدٌه  

[Fatawa al-Tumurtashi, 1: 97, Dar al-Fat`h, Amman] 

 
 فً وذكر محمد، قول هو كما قولهما علً ٌرسل أنه: الصالة كتاب شرح فً اإلسالم شٌخ ذكر والسجود الركوع بٌن التً القومة فً وأما 11

ٌعتمد قولهما علً أن: آخر موضع   

[al-Muhit al-Burhani, 2: 109, Idarat al-Qur`an & al-Majlis al-`Ilmi, and others] 

 

 
 إلٌاس إلٌه أشار قصٌر ذكر وهذا الطوٌل، الذكر بالذكر المراد: قلت والتسمٌع، التحمٌد وهو مسنونا ذكرا فٌها ألن القومة عنه ٌخرج: قلت فإن 12

النقاٌة شرح فً زاده  
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qarar13; and that the tasbih and tahmid is the ̀ amal (action) of intiqal (whilst moving 
from ruku` into qawmah) and not for whilst in qawmah itself14. 

                                                                                                                          
[`Umdat al-Ri`ayah `ala Sharh al-Wiqayah, 1: 165, Imdadiyyah Multan] 

 

 ٌوسؾ وابً حنٌفة ابً عند الٌسرى علً التكبٌربالٌمنى من فرغ كما ٌعتمد وانما سنة واإلعتماد قٌامه فً الصلوة فى ٌساره على بٌمٌنه وٌعتمد
 اختلؾ الوتر فى وتالقن وفً ٌعتمد القراءة فً شرع فإذا ٌرسل التكبٌر من فرغ إذا حتً القراءة سنة اإلعتماد محمد وعند بالقراءة ٌختص وال
 وفى العٌدٌن كتكبٌرات ٌطول وال فٌه ذكر ال قٌام كل فً وكذا ٌعتمد وال والسجودٌرسل الركوع بٌن القومة وفً اإلعتماد هو واألصح فٌه المشابخ

ٌعتمد الجنازة صلوة  

[Khulasat al-Fatawa (ma`a Majmu`at al-Fatawa), 1: 55, Rashidiyyah] 

 

 
 حالة فٌضع مسنون ذكر فٌه قرار له( ... )قٌام سنة وهو( ... )وإبهامه بخنصره رسؽها آخذا سرته تحت ٌساره على ٌنهٌم) الرجل( ووضع) 13

 القٌام ٌطل لم ما الذكر لعدم( العٌد تكبٌرات) بٌن ال( و) القرار لعدم( وسجود ركوع بٌن قٌام فً) ٌسن( ال الجنازة وتكبٌرات القنوت وفً الثناء،

((سراجٌة)) فٌضع  

 [Al-Durr al-Mukhtar sharh Tanwir al-Absar wa Jami` al-Bihar, p. 67, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah] 

 األصل جعل وبعضهم. مر كما قرار له قٌام سنة الوضع أن المذهب ظاهر هو الذي قولهما على األصل البدابع فً جعل أنه اعلم( إلخ قرار قوله)
 وؼٌره، المجمع فً علٌه ومشى الصحٌح، أنه الهداٌة وفً. وؼٌرهما والسرخسً الحلوانً ذهب وإلٌه مسنون رذك فٌه قٌام سنة أنه قولهما على

 كان إذا لكن الهداٌة، عن االعتراض ٌندفع وبه بالطوٌل، الذكر مسكٌن منال قٌد نعم...  واحدا أصال فجعلهما األصلٌن بٌن البحر فً جمع وقد
فلٌتأمل البحر فً قاله ما إلى فٌرجع قرار له القٌام كون منه ٌلزم طوٌال الذكر  

[Radd al-Muhtar `ala al-Durr al-Mukhtar, 1: 487-8, H.M. Saeed] 

 

 ال وهذا قرار له قٌام المراد بأن أجٌب قولهما علً فٌها ٌضع أن فٌنبؽً والتحمٌد التسمٌع وهو مشروع ذكر الركوع من القومة فً قٌل قٌل فإن

ٌراجع مسنون ذكر فٌه قرار له القٌام لكون التسابٌح صالة فى فٌها ٌضع وهل اه له قرار  

 [Hashiyat al-Tahtawi  `ala Maraqi al-Falah sharh Nur al-Idhah, p. 140, Qadimi, Karachi] 

 

 وسنة المذهب ظاهر فً قرار له الذي القٌام سنة الوضع أن على بناء ٌضع منه فرغ فإذا الثناء، حالة ٌرسلهما أنه النوادر فً محمد عن وروي
محمد عند القراءة   

[Radd al-Muhtar `ala al-Durr al-Mukhtar, 1: 487, H.M. Saeed] 

 

 – ص) اه ٌراجع مشروع ذكر فٌه قرار له القٌام لكون التسبٌح صالة فً فٌها ٌضع وهل. اه له قرار ال وهذا قرار له قٌام المراد بأن: أجٌب

 المارٌن األصلٌن إطالق مقتضى لكنه تأمل، به صرح من أر ولم النافلة فً( القومة فً) ٌعتمد أن ومقتضاه": رالمحتا رد" فً وقال(. ٠٥١

(٥١٥: ٠) اه أٌضا التسبٌح صالة فً ٌعتمد أن ومقتضاه . 

[I`la al-Sunan, 6: 122, Karachi] 

 

 
المكارم أبً للشٌخ النقاٌة شرح فً كذا القومة ال اإلنتقال سنة الذكر اذا الركوع قومة فً اتفاقا وٌرسل 14  

[al-Fatawa al-Hindiyyah (ma`a Fatawa Qadhi Khan and al-Fatawa al-Bazzaziyah), 1: 73, Islami Kutub Khana, 

Lahore] 

 

 إلى ومنها القومة، ىإل الركوع من االنتقال حال فً الذكر وإنما ذكر، قومته فً لٌس إذ إجماعا،( الركوع قومة فً) فٌرسل: األولى كان( وٌرسل)

فٌها األدعٌة وقراءة إطالتها الرواٌات بعض فً ورد ولو وضعها، أصل فً امتدادها لعدم وذلك السجود . 

[Fat` h Bab al-`Inayah fi sharh Kitab al-Niqayah, 1: 224, Darul al-Kutub al-`Ilmiyyah] 

 

 به وأراد العٌدٌن، تكبٌرات بٌن أٌضا ٌرسل أي( األعٌاد تكبٌرات وبٌن) مسنون كرذ فٌه لٌس ألنه الركوع من القومة فً أي( القومة فً وٌرسل)
الثالثة علمابنا بٌن باتفاق بٌنهم ٌدٌه ٌضع فال قراءة، وال بٌنها فٌها ذكر ال التً الزوابد التكبٌرات  

[al-Binayah fi sharh al-Hidayah, 2: 211, Dar al-Fikr] 
 

و] التحمٌد والتسمٌع. قلت أجٌب عنه بأنه لٌس بسنة فً القومة بل فً ]نفس[ اإلنقال إلٌهافإن قلت بل فٌه ذكر مسنون ]وه  
[Fatawa al-Tumurtashi, 1: 97, Dar al-Fat`h, Amman] 

 

Ibn al-Humam (d. 861 AH) presents an objection upon this by stating: 

 

 فً بل فٌها سنة لٌس والتسمٌع التحمٌد بأن قٌل إذا ٌتم وإنما مسنون، ذكر فٌها لٌس أن ٌقتضً المذكور الضابط على بناء القومة فً اإلرسال ثم
بٌنهما الجمع حالة القٌام فً إال التسمٌع ٌقع قلما أنه والواقع النصوص، ظاهر خالؾ لكنه إلٌها االنتقال نفس  

[Fat`h al-Qadir sharh al-Hidayah (ma`a al-Kifayah), 1: 251-2, Maktabah Rashidiyyah, as also quoted in Al-Bahr al-

Ra`iq, 1: 309, Rashidiyyah, Hashiyat al-Shalabi `ala Tabyin al-Haqa`iq, 1: 111, Haqqaniyah & An-Nahr al-Fa`iq, 1: 

207, DKI, Beirut] 

 

In response to this, Muhammad al-Khatib al-Ghazzi al-Hanafi (d. 1007 AH) writes: 
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(( . ولٌس للمصلً الزٌادة على األذكار بٌنهما الجمع حالة القٌام فً إال التسمٌع ٌقع قلما أنه والواقع النصوص، ظاهر خالؾ هقال الكمال:))لنك
 المسنونة أصال بل ٌقتصر علٌه
[Fatawa al-Tumurtashi, 1: 97, Dar al-Fat`h, Amman] 
 

Zayn al-Din Ibn Nujaym writes: 

 

 له قٌام فً هو إنما كالمهم أن علمت لما...  فٌه قراءة وال له قرار ال ألنه والسجود؛ الركوع بٌن المتخلل القٌام فً الوضع ٌسن ال أنه وأجمعوا
 هذا ٌحفظ أن وٌجب تركه سجد أو ركع حتى االنحطاط حالة ٌكبر لم لو كما ٌأتً ال قابما استوى حتى التسمٌع ترك ولو القنٌة، وفً قرار،
 شرح فً ذكر اإلسالم شٌخ أن المصلً منٌة شرح فً وذكر مسنون ذكر فٌها لٌس القومة أن فً صرٌح وهو اهـ. محله فً شًء لك وٌراعً

 ٌعتمد قولهما على أن آخر موضع فً وذكر محمد قول هو كما قولهما على والسجود الركوع بٌن تكون التً القومة فً ٌرسل أنه الصالة كتاب
اهـ. الملتقط صاحب مشى هذا وعلى التحمٌد أو التسمٌع وهو مسنونا، ذكرا القٌام هذا فً فإن  

[Al-Bahr al-Ra`iq (ma`a Minhat al-Khaliq wa Takmilat al-Turi), 1: 308-9, Maktabah Rashidiyyah] 

 

However, `Umayr Ibn Nujaym (An-Nahr al-Fa`iq, 1: 207) quotes the objection and response from Al-Bahr (1: 308-

9) and thereafter refutes the notion of `ijma` (consensus):  

 

 وهو العٌد وزوابد والجنازة القومة فً ٌعتمد أنه والفضلً والجرجانً والحاكم النسفً عن( السراج) فً ذكر فقد نظر اإلجماع فً: وأقول

 الركوع بٌن التً القومة فً ٌمسك قولهما على أنه موضع فً اإلسالم خشٌ وحكى قٌام لكل سنة أنه/ بعضهم عن الشارح حكاه لما المناسب
 فً كما الرواٌة ظاهر هو وقولهما القراءة سنة محمد عند أنه لما قولهما وخص التحمٌد أو التسمٌع وهو مسنونًا ذكًرا القٌام هذا فً ألن والسجود

 المنفرد حق فً هو نعم االنتقال حالة سنة هو إنما التحمٌد أو التسمٌع أن على اءبن المنع حٌز فً واإلمام المؤتم حق فً التعلٌل وهذا( السراج)

 قٌام هذا أن نسلم وال( القنٌة) فً كما الصحٌح وهو الظاهر الجواب فً قابًما استوى إذا الحمد لك ربنا ٌقول أنه لما مسلم بٌنهما ٌجمع أنه على بناء
 واللهم التحمٌد بعد آخره إلى واألرض السموات ملء نحو الواردة باألدعٌة ٌأتً أن له ٌسن سنة ولو النافلة مصلً إن: لقولهم مطلقًا له قرار ال

السجدتٌن بٌن وارحمنً لً اؼفر   

 [An-Nahr al-Fa`iq sharh Kanz al-Daqa`iq (`Umayr Ibn Nujaym, d. 1005 AH), 1: 208, DKI, Beirut]  

 

The objection on ijma` as raised by an-Nahr has been responded to: 

 

الصحٌح على وصاحبٌه حنٌفة أبً اتفاق المتقدم اإلجماع من فالمراد  

[Al-Bahr al-Ra`iq, 1: 309, Maktabah Rashidiyyah; Hashiyat al-Shurunbulali `ala al-Durar al-Hukkam fi sharh Ghurar 

al-Ahkam, 1: 67] 

 ال كما السابق النهر اعتراض أسقط وبهذا إلخ القٌام فً الوضع ٌسن ال أنه وأجمعوا: قوله أي( إلخ المتقدم اإلجماع من فالمراد هذا وعلى قوله)
 ٌسوغ كٌؾ اإلجماع صح لو: ٌقال قد ولكن المذهب، مشاٌخ بٌن هو إنما المذكور واالختالؾ المذهب، أبمة بٌن اإلجماع أن والحاصل ٌخفى

تأمل النزاع للمشاٌخ .. 

[Minhat al-Khaliq (`ala al-Bahr al-Ra`iq), 1: 309, Rashidiyyah] 

 

Thereafter, Minhat al-Khaliq (1: 309) refutes al-Nahr al-Fa`iq further in its criticism of Ibn Nujaym: 

 

 مع ذكره عدم فالصواب وراتالمذك فً ٌرسل أنه عنه السراج فً الذي بل بصحٌح لٌس أنه االعتماد الفضلً عن نقله فً النهر على اعترض ثم
 ألن ظاهر ؼٌر المنفرد على له وحمله إلخ مسنونا ذكرا القٌام هذا فً ألن اإلسالم شٌخ قول فً التعلٌل على واعتراضه هذا اهـ بعده ومن النسفً

 فً بحثه لما موافقته الظاهر بل أٌضا المنفرد فً تسلٌمه ٌصح فال ذكره ما على بهما ٌأتً والمنفرد الشٌبٌن ألحد التً بأو ذكر والتحمٌد التسمٌع

 فً ٌأتً كما منفردا أو مؤتما كان لو التحمٌد أو وقوله إماما المصلً كان لو أي التسمٌع وهو اإلسالم شٌخ فقول البحر صاحب قاله كما القدٌر فتح
 المتن
[Minhat al-Khaliq (`ala al-Bahr al-Ra`iq), 1: 309, Rashidiyyah] 

 

As al-Nahr al-Fa`iq (1: 208) and Minhat al-Khaliq (1: 309) provides: 

 

 الرواٌة ظاهر فً ٌرسل وكذا( الخالصة) وفً فٌعتمد أطاله إذا أما القٌام ٌطل لم إذا بما مسنون ذكر فٌه لٌس فٌما اإلرسال قٌد الحدادي أن واعلم

الموفق وهللا ٌطول أو قالساب الضابط فً ٌزاد أن ٌقتضً وهذا ٌطول وال فٌه ذكر له قٌام كل فً  

 [An-Nahr al-Fa`iq sharh Kanz al-Daqa`iq (`Umayr Ibn Nujaym, d. 1005 AH), 1: 208, DKI, Beirut]  

 

 فرضا ذكر فٌه شرع قٌام كل فً سنة المذكور الوجه على الٌد وضع البرجندي قال بالطوٌل التقٌٌد مسكٌن شرح عن نقله بعد إسماعٌل الشٌخ قال
 - عباس ابن عن روي ما ألن عندهما المذكورة األحوال فً فٌضع مالك ابن شرح وفً المشروع، بالمسنون والمراد سنة أو واجبا أو الذكر كان

 على عداها ما فبقً امتدادها لعدم األحوال تلك من الركوع من القومة خصت لكن القٌام أحوال عام الوضع سنة فً - عنهما تعالى هللا رضً
 األصابع رءوس فً الدم اجتماع عن للصٌانة الوضع شرع ألن محمد قول تعلٌل فً أٌضا األولٌن وفً والمنبع األذكار ؼرر فً ومثله األصل

 قرار له البحر قول من المراد هو والتطوٌل االمتداد هذا أن والظاهر اهـ. القراءة حالة وهً التطوٌل فٌها السنة التً الحالة فً ٌكون إنما وذلك

كالمه. اهـ . 

 [Minhat al-Khaliq (`ala al-Bahr al-Ra`iq), 1: 309, Rashidiyyah] 
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Hence, the hands should be folded (wadh`) according to shaykhayn when reciting 
the qunut, whether it is recited before or after ruku` (while according to Imam 
Muhammad, the hands will be dropped)15.  
The next issue is in regards to the evidence for folding the hands in qunut after 
ruku` (according to shaykhayn). There is no hadith (prophetic tradition) in relation 
to folding the hands (as in accordance to shaykhayn) or leaving them loose (as in 
accordance to Imam Muhammad)16.  
 
Imam Muhammad resorts to the asl (principle practice) i.e. al-irsal (since to adopt a 
new practice requires a proof). The asl is irsal since worship requires bearing some 
difficulty and not relaxation. However, the flexibility in folding the hands and 
relying on support from them has only been validated where it was deemed 
necessary and harmful i.e. during qira`ah17. 

 
The shaykhayn express that the essence of worship is humility, devotion and respect 
which is illustrated by folding the hands. It is only suitable that utmost humility is 

                                                                                                                          
 
أولً فٌه فالوضع ٌطول فإنه ذكر فٌه قٌام فكل القٌام سنة فالوضع األصح وهو بالقراءة مشبه القنوت ألن األخرى، على إحداهما ٌضع: وقٌل 15  

[Kitab al-Mabsut, 1: 321, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, Beirut] 

 

 الرواٌة ظاهر فً ٌرسل وكذا( الخالصة) وفً فٌعتمد أطاله إذا أما القٌام ٌطل لم إذا بما مسنون ذكر فٌه لٌس فٌما اإلرسال قٌد الحدادي أن واعلم

الموفق وهللا ٌطول أو السابق الضابط فً ٌزاد أن ٌقتضً وهذا ٌطول وال فٌه ذكر له قٌام كل فً  

[An-Nahr al-Fa`iq sharh Kanz, 1: 208, Beirut] 

 

 طوٌل، مسنون ذكر فٌه قٌام سنة الوضع بأن قلناوالحاصل أنه ٌضع عند الشٌخٌن فى القنوت سواء كان قبل الركوع أو قبله وعند محمد ٌرسل ... 
طوٌال ذكرا لكونه أٌضا للنازلة القنوت فً ٌدٌه فٌٰضع  

[I`la al-Sunan, 6: 122-3, Idarah al-Qur`an, Karachi] 

 

However, neither will the hands be lifted up to the chest nor up to the face when reciting qunut (due to the absence 

of any proof for it in salah), and, in fact, there is a hadith in Sahih Muslim against the practice of raising the hands 

during the dua in khutbah. If the practice was rebuked in khutbah then it is inappropriate to raise the hands in salah 

too [if not moreover] since khutbah has some resemblance to salah. However, although the zahir al -riwayah and 

mash`hur (widely known and accepted) is that the opinion of Imam Abu Yusuf coincides with that of Imam Abu 

Hanifah (which is to fold the hands), it has been alleged that Imam Abu Yusuf also permitted raising the hands up 

to the face during qunut al-nazilah (since it is a dua) as is the practice of the Shafi`is.  

[I`la al-Sunan, 6: 122-123, Idarat al-Qur`an, Karachi] 

 

 
16 [I`la al-Sunan, Idarat al-Qur`an, Karachi] 

 
 االستراحة، على ال المشقة على العبادة فمبنى وإال األصابع رؤوس فً الدم اجتماع مخافة رخصة شرع إنما اإلعتماد أن: محمد عن ما وجه 17

تطوٌلها القراءة فً السنة ألن القراءة ةحال ذلك من ٌخاؾ وإنما  

[Halbat al-Mujalli wa Bughyat al-Muhtadi fi sharh Munyat al-Musalli wa Ghunyat al-Mubtadi, 2: 108, Dar al-Kutub 

al-`Ilmiyyah] 

 
 ألن( ذكر فٌه سن قٌام كل فً) المختار وهو واإلبهام، بالخنصر رسؽها ٌأخذ والمزٌد المفٌد، وفى( سرته تحت ٌساره رسػ على بٌمٌنه ٌوتمد ثم)

 الدم اجتماع مخافة شرع إنما الوضع ألن( قراءة فٌه شرع قٌام) كل( فى) ٌعتمد( محمد وعند) الذكر حالة فى مطلوب وهو للخضوع شرع الوضع
 ذكر فٌهما لٌس ألنه( اتفاقا العٌد كبٌراتت وبٌن الركوع قومة فً وٌرسل... ) تطوٌلها السنّة ألن القراءة حالة ٌخاؾ وإنما األصابع روؤس فى

ممتد مسنون  

[Majma` al-Ahur fi sharh Multaqa al-Ab`hur (ma`a al-Durr al-Muntaqa), 1: 140-1, DKI] 
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expressed in qiyam18. To drop the hands (irsal al-yadayn) for a long period 
contradicts devotion and khushu`.Furthermore, to fold the hands is, in general, the 
sunnah of qiyam19. Hence, the default position in qiyam is folding the hands unless 
proven otherwise or there arises a need. 
 
                                        
18 It also aids in maintaining devotion and concentration in salah. 

 

اإلرسال من أبلػ التعظٌم فً والوضع له وتعظٌم لىتعا الرب خدمة والصالة الصالة أركان من القٌام والن    

[As expressed in many books of fiqh, such as Bada` al-Sana`i`, 1: 201] 

 

التعظٌم إلً اقرب السرة تحت الوضع .  

[al-Hidayah, 1: 102, Tabyin al-Haqa`iq, 1: 107, al-Binayah, 2: 209-10, Dar al-Fikr; Kashf al-Haqa`iq sharh Kanz, 1: 

44, Idarah al-Qur`an, Karach] 

 وهو المقصود
Kashf al-Haqa`iq sharh Kanz, 1: 44, Idarah al-Qur`an, Karachi] 

 

 حالة ٌرسل ال حتى هللا رحمهما ٌوسؾ وأبً حنٌفة أبً عند القٌام سنة االعتماد ثم المقصود، وهو التعظٌم إلى أقرب السرة تحت الوضع وألن

 .الثناء
[Fat`h al-Qadir sharh al-Hidayah] 

 

 فهو أبلػ فى التعظٌم

[Al-Ikhtiyar li ta`lil al-Mukhtar (with tahqiq), 1: 164, al-Risalah al-`Alamiyyah, Beirut] 

 

 ألن( ذكر فٌه سن قٌام كل فً) المختار وهو واإلبهام، بالخنصر رسؽها ٌأخذ والمزٌد المفٌد، وفى( سرته تحت ٌساره رسػ على بٌمٌنه ٌوتمد ثم)
 الدم اجتماع مخافة شرع إنما الوضع ألن( قراءة فٌه شرع قٌام) كل( فى) ٌعتمد( محمد وعند) الذكر حالة فى مطلوب وهو للخضوع شرع الوضع
 ذكر فٌهما لٌس ألنه( اتفاقا العٌد تكبٌرات وبٌن الركوع قومة فً وٌرسل... ) تطوٌلها السنّة ألن القراءة حالة ٌخاؾ وإنما األصابع روؤس فى

ممتد مسنون  

[Majma` al-Ab`hur fi sharh Multaqa al-Ab`hur (ma`a al-Durr al-Muntaqa), 1: 140-1, DKI] 
 
19  

وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول علٌها واظب...  سنة اإلعتماد  

[As expressed in many books, such as al-Bahr al-Ra`iq and al-`Inayah sharh al-Hidayah (ma`a Fat`h al-Qadir), 1: 250, 

Rashidiyyah] 

 

السعود أبو أخرى فسنة السرة تحت وكونه سنة مطلقا فالوضع( سرته تحت وكونه قوله)  

[Hashiyat al-Tahtawi `ala al-Durr al-Mukhtar, 1:213, makhtut; Tawali` al-Anwar sharh al-Durr al-Mukhtar, 1: 619, 

makhtut] 

 

بالقراءة ٌختص وال ٌوسؾ وابً حنٌفة ابً عند الٌسرى علً التكبٌربالٌمنى من فرغ كما ٌعتمد وانما سنة إلعتمادوا   

[Khulasat al-Fatawa (ma`a Majmu`at al-Fatawa), 1: 55, Rashidiyyah] 

 

 وحال حال بٌن فصل ؼٌر من «الصالة فً شمابلنا لىع أٌماننا نضع أن أمرنا األنبٌاء معشر إنا» وسلم علٌه هللا صلى لقوله الرواٌة ظاهر جواب
 اإلرسال من أبلػ التعظٌم فً والوضع له وتعظٌم تعالى الرب خدمة والصالة الصالة أركان من القٌام وألن بدلٌل، خص ما إال العموم على فهو

أولى فكان الشاهد فً كما . 

[Bada`I al-Sana`I; al-Bahr al-Ra`iq; Halbat al-Mujalli wa Bughyat al-Muhtadi fi sharh Munyat al-Musalli wa Ghunyat 

al-Mubtadi, 2: 108, DKI] 

 

 فكان قرار له الصالة فً قٌام هذا وألن روٌنا الذي الحدٌث لعموم الصحٌح وهو القنوت حالة فً بسطا ٌدٌه ٌبسط أنه ٌوسؾ أبً عن روي كما
 على صلى أنه وسلم علٌه هللا صلى النبً عن روي لما ٌضع أن أٌضا فالصحٌح الجنازة الةص فً وأما أولى فكان التعظٌم إلى أقرب فٌه الوضع

أولى الوضع فكان قرار له قٌام فً التعظٌم إلى أقرب الوضع وألن السرة تحت شماله على ٌمٌنه ووضع جنازة .. 

[Bada`i al-Sana`i, 1: 201, Rashidiyyah] 

 

باإلرسال: مالك قول على حجة هذا الٌسرى علً الٌمنى ٌدي وضع والسالم الصالة علٌه النبً أن روى لما  

[Majma` al-Ab`hur fi sharh Multaqa al-Ab`hur (ma`a al-Durr al-Muntaqa), 1: 135, DKI] 

 

See the following for the ahadith on the issue: Al-Ikhtiyar li ta`lil al-Mukhtar (with tahqiq), 1: 163-4, al-Risalah al-

`Alamiyyah, Beirut. 
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This analogy was not used in qawmah (brief standing between the sajdah and ruku`) 
since it would constitute haraj (difficulty) in standing up, folding the hands, 
standing for a brief (yasir) duration and letting them loose once again to fall into 
sajdah. Also, the hands were dropped in between the ruku` and sajdah since there is 
no qira`ah or qarar (firmness, fixedness and sense of tranquillity) there20. 
 
Hence, the opinion of shaykhayn is that wadh` (to fold the hands) is a sunnah in the 
qiyam in which there is a long masnun zikr (or interpreted as mash`ru` zikr and 
qarar)21. 
 
Therefore, it seems appropriate to fold the hands also during qunut al-nazilah since 
it is a long masnun zikr (which entails qarar)22. Furthermore, there is some 
precedence found in the books of folding the hands even in qawmah (between 
ruku` and sajdah), such as in nawafil salah (when reading prophetic supplications) 
according to some jurists and in salat al-tasbih23. 

                                        
 ألنه والسجود؛ الركوع بٌن المتخلل القٌام فً الوضع ٌسن ال أنه وأجمعوا...  المذهب ظاهر فً قرار له الذي القٌام سنة الوضع أن على بناء 20

فٌه قراءة وال له قرار  

[Bada`i al-Sana`i, 1: 201, Maktabah Rashidiyyah; al-Bahr al-Ra`iq] 

 

 
أولً فٌه فالوضع ٌطول فإنه ذكر فٌه قٌام فكل القٌام سنة فالوضع األذح وهو بالقراءة مشبه القنوت ألن األخرى، على إحداهما ٌضع: لوقٌ 21  

[Kitab al-Mabsut, 1: 321, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, Beirut] 

 

 الرواٌة ظاهر فً ٌرسل وكذا( الخالصة) وفً فٌعتمد أطاله إذا أما امالقٌ ٌطل لم إذا بما مسنون ذكر فٌه لٌس فٌما اإلرسال قٌد الحدادي أن واعلم

الموفق وهللا ٌطول أو السابق الضابط فً ٌزاد أن ٌقتضً وهذا ٌطول وال فٌه ذكر له قٌام كل فً  

 [An-Nahr al-Fa`iq sharh Kanz al-Daqa`iq (`Umayr Ibn Nujaym), 1: 208, DKI, Beirut] 

 

 فرضا ذكر فٌه شرع قٌام كل فً سنة المذكور الوجه على الٌد وضع البرجندي قال بالطوٌل التقٌٌد مسكٌن شرح عن نقله بعد إسماعٌل خالشٌ قال
 - عباس ابن عن روي ما ألن عندهما المذكورة األحوال فً فٌضع مالك ابن شرح وفً المشروع، بالمسنون والمراد سنة أو واجبا أو الذكر كان

 على عداها ما فبقً امتدادها لعدم األحوال تلك من الركوع من القومة خصت لكن القٌام أحوال عام الوضع سنة فً - عنهما عالىت هللا رضً

 األصابع رءوس فً الدم اجتماع عن للصٌانة الوضع شرع ألن محمد قول تعلٌل فً أٌضا األولٌن وفً والمنبع األذكار ؼرر فً ومثله األصل
 قرار له البحر قول من المراد هو والتطوٌل االمتداد هذا أن والظاهر اهـ. القراءة حالة وهً التطوٌل فٌها السنة التً الحالة فً ٌكون إنما وذلك

كالمه. اهـ . 

[Minhat al-Khaliq (`ala al-Bahr al-Ra`iq), 1: 309, Rashidiyyah] 

 

كالقراءة ممتد قٌام ألنه والجنازة القنوت تكبٌرة فً وهكذا التعظٌم، فً أبلػ فهو التكبٌر من فرغ كلما الٌسرى رسػ الٌمنى بكفه وٌقبض . 

[al-Ikhtiyar li ta`lil al-Mukhtar] 
 

 ألن( ذكر فٌه سن قٌام كل فً) المختار وهو واإلبهام، بالخنصر رسؽها ٌأخذ والمزٌد المفٌد، وفى( سرته تحت ٌساره رسػ على بٌمٌنه ٌوتمد ثم)
 الدم اجتماع مخافة شرع إنما الوضع ألن( قراءة فٌه شرع قٌام) كل( فى) ٌعتمد( محمد وعند) الذكر حالة فى وبمطل وهو للخضوع شرع الوضع

 ذكر فٌهما لٌس ألنه( اتفاقا العٌد تكبٌرات وبٌن الركوع قومة فً وٌرسل... ) تطوٌلها السنّة ألن القراءة حالة ٌخاؾ وإنما األصابع روؤس فى
ممتد مسنون  

[Majma` al-Ab`hur fi sharh Multaqa al-Ab`hur (ma`a al-Durr al-Muntaqa), 1: 140-1, DKI] 

 

 
22  

البرجندي عن إسماعٌل سنة أو واجبا أو كان فرضا مشروع أي( مسنون ذكر فٌه قوله)  

[Radd al-Muhtar `ala al-Durr al-Mukhtar, 1: 488, H.M. Saeed; Hashiyat `Abd al-Halim `ala al-Durar al-Hukkam, 1: 

66] 

 

[I`la al-Sunan, 6: 122-123, Idarat al-Qur`an, Karachi] 

 
((سراجٌة)) فٌضع القٌام ٌطل لم ما الذكر لعدم( العٌد تكبٌرات) بٌن ال( و) القرار لعدم( وسجود ركوع بٌن قٌام فً) ٌسن( ال)...  23  
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There are three different opinions expressed [by the contemporary scholars] in 
response to how the hands should be kept in qawmah while reciting qunut al-nazilah: 
 

1. The first group of scholars believe that it is better to fold the hands24 in 
qunut al-nazilah. 

                                                                                                                          
[Ad-Durr al-Mukhtar sharh Tanwir al-Absar wa Jami` al-Bihar, p. 67, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah] 

 السماوات ملء"  نحو الواردة باألدعٌة التحمٌد بعد ٌأتً أن له ٌسن سنة ولو النافلة مصلً إن لقولهم إطالقه، على لٌس( القرار لعدم قوله)
 إطالق مقتضى لكنه تأمل به صرح من أر ولم النافلة، فً بٌدٌه ٌعتمد أنه ومقتضاه نهر، السجدتٌن بٌن وارحمنً لً اؼفر واللهم إلخ"  واألرض

 أي( فٌضع القٌام ٌطل لم ما قوله) بحثا والسابحانً والرحمتً ط ذكره رأٌته ثم التسابٌح، صالة فً أٌضا ٌعتمد أنه ومقتضاه المارٌن، األصلٌن
 أنهما على ٌدل أٌضا وهذا مسنون، ذكر فٌه قٌام سنة أنه على ال قرار له قٌام سنة أنه األصل أن على مبنً وهذا ٌضع، فإنه القوم لكثرة أطاله فإن

ذكرنا كما واحد أصل ال أصالن  

[Radd al-Muhtar `ala al-Durr al-Mukhtar, 1: 488, H.M. Saeed] 

 

 لكاتبا الرحمن عبد والحاكم النسفً، علً أبو قال وبه ٌعتمد،: وقٌل االعتماد، وعلٌه محمد، لعمل عنده القومة فً ٌرسل":  الذخٌرة"  وفً
 أن: وقٌل الجنازة، وصالة والقومة القنوت فً ٌساره على ٌمٌنه ٌضع ال أن اإلرسال معنى: وقٌل أسفل، بن محمد أصحاب الزاهد، وإسماعٌل

 أنه يالطحاو واختار والتسبٌح، الثناء فً ٌشرع أن إلى ٌرسل: الصفار القاسم أبو وقال مطلقا، القٌام سنة هو بعضهم وعند الداء، حالة ٌبطلهما

 اختٌار وهو ٌضعهما، أن ومحمد ٌوسؾ أبً وعن حنٌفة، أبً عن القنوت وعند الجنازة صالة وفً التكبٌر، من ٌفرغ لما شماله على ٌمٌنه ٌضع

سمرقند مشاٌخ . 

 من رأسه رفع إذا سلٌمة أبً عن":  األصؽر الجامع"  وفً حنٌفة، أبً عن الحسن رواٌة وهو ٌرسلهما، أنه أصحابنا وعن: الكرخً وذكر

للشٌعة مخالفة ٌعتمد؛ القٌام طال إذا: وقٌل للسجود، ٌنحط حتى الٌسرى على الٌمنى ٌده وٌضع قابما ٌطمبن الركوع . 

[al-Binayah fi sharh al-Hidayah, 2: 211, Dar al-Fikr] 

 

 موضع فً وذكر محمد، قول هو كما قولهماً عل ٌرسل أنه: الصالة كتاب شرح فً اإلسالم شٌخ ذكر والسجود الركوع بٌن التً القومة فً وأما
ٌعتمد قولهما علً أن: آخر   

[al-Muhit al-Burhani, 2: 109, Idarat al-Qur`an & al-Majlis al-`Ilmi, Halbat al-Mujalli, 2: 108, DKI; Hashiyat al-

Shurubulali `ala al-Durar al-Hukkam fi sharh Ghurar al-Ahkam, 1: 67, Mir Muhammad, and others] 

 

 مسنونا ذكرا القٌام هذا فً فإن مسنون، ذكر فٌه الذى القٌام سنة أنه على بناء اآلخر الموضع فى وما. قرار له الذى القٌام سنة الوضع أن على بناء

فٌه الملتقط صاحب مشى هذا وعلً والتحمٌد، التسمٌع هو . 

[Halbat al-Mujalli wa Bughyat al-Muhtadi fi sharh Munyat al-Musalli wa Ghunyat al-Mubtadi, 2: 108, DKI] 

 

: بعضهم وقال قرار ضرب له ألن أولى؛ الوضع مشاٌخنا بعض: فقال والعٌدٌن الجمعة صالة فً والسجود الركوع بٌن المتخلل القٌام وأما

مفٌدا ٌكون فال الرفع إلى ٌحتاج ٌضع كما ألنه أولى؛ اإلرسال . 

[Bada`i al-Sana`i] 

 

التبٌٌن فى كما الكل فً ٌضع حتى مطلقا القٌام سنة قٌل  

[Hashiyat al-Shurunbulali `ala al-Durar al-Hukkam fi sharh Ghurar al-Ahkam, 1: 67, Mir Muhammad, Karachi] 
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الطوٌ ذكرا لكونه أٌضا للنازلة القنوت فً ٌدٌه فٌٰضع طوٌل، مسنون ذكر فٌه قٌام سنة الوضع بأن فقلنا  

[I`la al-Sunan, 6: 123, Idarah al-Qur`an, Karachi] 

 

Note: For a  detailed discussion, refer to: I`la al-Sunan, 6: 122-3, Idarah, Karachi 

 

 اور لیاو ٌہی ہے مسنون باندهنا ہاته نزدٌک کے ٌوسؾ ابو امام اور حنٌفہ ابو امام طرح کی وتر قنوت اور قٌام وقت پڑهتے قنوت دعاۓ
کرے نہ اعتراض پر ان ل۔ اس ہے گنجابش بهی کی اس مطابق کے مذهب کے محمد امام تو پڑهٌں کر چهوڑ ہاته اگر ہے راجح   

[`Umdat al-Fiqh, 2: 296, Idarah Mujaddadiyyah, Karachi] 

 

رکهٌں باندهے ہاته دونوں مقتدی اور امام  

[Kifayat al-Mufti, 4: 519-521, Jamiah Faruqiyyah] 

 

 ثناء ل۔ اس ہے، سنت باندهنا ہاته نزدٌک کے شٌخٌن ہے مسنون ذکر مٌں جس مٌں قٌام اس ہر کہ ل۔ اس ہے راجح اور قوی باندهنا ہاته
 سے اس تو رکهے چهوڑے کوئ اگر چاہٌ۔، باندهنا ہاته بهی مٌں نازلہ قنوت طرح اسی مٌں جنازة صلوة مٌں، وتر قنوت وقت پڑهتے

۔،چاہٌ نہٌں جگهڑنا  

[Fatawa Rahimiyyah, 5: 32, Dar al-Isha`at] 
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This includes: Maulana Zafar Ahmad al`-Uthmani, Maulana Zawaar Husain Shah, Mufti 
Kifayatullah al-Dehlawi, Mufti ̀ Abd al-Rahim Lajpuri, Mufti Rashid Ahmad Ludhyanwi, 
Mufti Ahmad Ibrahim Bemat and Mufti Muhammad In`am al-Haq Qasmi. 
 

2. The second group of scholars believe the opposite i.e. that it is better to 
drop the hands25.  

                                                                                                                          
 فً الٌدٌن بوضع قالوا ولدا مسنون ذكر وفٌه قرار له قٌام ألنه چاہبٌں باندهنے ہاته مطابق کے کلٌہ مال، نہٌں جزبٌہ صرٌح کوئ مٌں باره اس

التسبٌح صلوة وقومة الوتر قنوت    

[Ahsan al-Fatawa, 3: 51, H.M. Saeed] 

 

چاہٌ۔ کرنا نہٌں جگهڑا سے اس تو دے چهوڑ کوئ اگر...  ہے راجح اور قوی باندهنا ہاته مٌں ہنازل قنوت  

[Namaz kae masa`il ka encyclopaedia, 3: 290, Karachi] 

 

“The Imam should recite qunut-e-nazilah in the second rak`at of Fajr, after ruku`. It is Sunnah to tie the hands.”  

 [Qunut-e-Nazilah and an Important Ruling, p.12, Dar al-`Ulum Madani Dar al-Tarbiyah, Gujrat] (This is an English 

translation of the book written by Mufti Ahmad ibn Ibrahim Bemat – a graduate of Darul `Uloom Deoband, a 

teacher for 17 years at Jamia Ta`lim al-Din, Dabhel, the former shaykh al-hadith at Dar al-`Ulum Falah-e-Darain, 

Tarkeshwar and founder of Dar al`Ulum Madani Dar al-Tarbiah, Karmali, India. 

 

Some people use the following as an evidence to suggest the hands should be dropped and not folded. Ho wever, as 

can be seen, the text ` عندنا بمسنون لٌس الذكر وهذا ` is not negating the qunut al-nazilah itself since that is clearly a 

masnun i.e. mash`ru` zikr. 

الجمهور وعلٌه هبنامذ وهو والسالم الصالة علٌه وفاته بعد الصحابة من قنت من قنوت محمل وهو مستمرة النوازل فً القنوت شرعٌة . 

[Radd al-Muhtar `ala al-Durr al-Mukhtar, 2: 11, H.M. Saeed] 

In fact the issue is in regards to iqtida of an imam [belonging to another school of thought, i.e. a shafi`i imam] in an 

act not validated by the Hanafi School i.e. qunut al-witr after ruku`.  

 

( ٌدٌه مرسال( االظهر على ساكتا ٌقؾ بل) منسوخ النه( الفجر ال) فٌه مجتهد النه الركوع بعد ٌقنت بشافعً، ولو( الوتر بقنوت المأموم وٌأتً) )). 

عندنا بمسنون لٌس الذكر وهذا مسنون، فٌه طوٌل قٌام سنة الوضع ألن( ٌدٌه مرسال قوله)  

[Radd al-Muhtar `ala al-Durr al-Mukhtar, 2: 9, H.M. Saeed] 

 

 ( قابما ٌسكت أنه واألصح ٌسكت، بل المقتدي، ٌتبعه ال الفجر فً اإلمام قنت وإن )  

وؼٌره(( المختار الدر)) فً كما مسنون، ذكر فٌه قٌام سنة الوضع ألن ٌدٌه؛ مرسال أي قابما؛: قوله .  

[`Umdat al-Ri`ayah `ala Sharh al-Wiqayah] 
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ہے ہوتا معلوم اولی ارسال وقت سا  

[Fatawa Dar al-`Uloom Deoband, 4: 191, Dar al-Isha`at] 

 

 لٹکاۓ ہاته کہ ہے ٌہ معمول کا لوگوں ہم مٌں اس ہے جاتی پڑهی قنوت دعاۓ مٌں زمانہ اس کہ جو کے رکوع بعد مٌں نماز کی صبح

 بہتر اور احوط ٌہی ل۔ اس ہے نہٌں چسپاں سے قواعد کے حنفٌہ بهی اٹهانا اور ےہ آٌا نہٌں باندهنا کا ہاٹه پر موقعہ اس کٌونکہ ہٌں رہتے
رکهٌں چهوڑے ہاته کہ ہے ہوتا معلوم  

[Ibid, 4: 192] 

 

ٌدٌن قبض محل نہ است ارسال محل قومہ کہ است وظاہر  

[Ibid, 4: 190] 

 

ہےہاته بانده کر ہو ٌا ہاته چهوڑ کر پڑهے< ہاته چهوڑ کر پڑهنا زٌاده بہتر   

[Masa`il Rif`at Qasimi (jadid), 2 (1): 239, Maktabah al-`Ilm] 

 

ہے بہتر چهوڑنا کو هاتهوں وقت کے نازلہ قنوت  

[Najm al-Fatawa, 2: 441, Karachi] 

 

ہے بہتر زٌاده پڑهنا کر چهوڑ ہاته پڑهے، کر چهوڑ ہاته ٌا ہو کر بانده ہاته  

[Masa`il-e-Imamat (M. Habib al-Rahman Khayr Abadi (Mufti Dar al-`Uloom Deoband)), p. 242, Maktabah al-`Ilm] 
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This includes: Mufti `Aziz al-Rahman al-`Uthmani, Maulana Muhammad Rif`at al-
Qasimi, Mufti Muhammad Taqi al-`Uthmani, Mufti Habib al-Rahman Khayr Abadi and 
Mufti Najm al-Hasan Amrohi. 

 
3. The third group of scholars opine that both are permissible and no one 

method has preference over the other26. 
 
This includes: Mufti Mahmud al-Hasan Gangohi, Maulana Khayr Muhammad Jalandhri 
and Mufti Radha al-Haq. 
 
Conclusion: 
In the context of the fiqhi analysis and the contentions voiced by contemporary 
jurists, the conclusion could be drawn is that it is permissible to fold the hands or 
to drop them to the sides during qunut al-nazila after the ruku in the second rak`ah 

                                                                                                                          
 

 قنوت لٌکن ہے مسنون ارسال وہاں ہو نہ ذکر مٌں جس اور ہے مسنون الٌدٌن وضع وہاں ہو، ذکر جہاں کہ ہے کٌا بٌان ٌہی اصول نے فقہاء
 وجہٌں دو کی جس ہے مسنون ارسال مٌں اس لٌکن چاہ۔ وناہ الٌدٌن وضع سے اعتبار کے قاعده عامە ہے مستثنی سے قاعدے عام نازلہ

 قومہ اور ہے قومہ محل کا اس کہ ہے ٌہ وجہ دوسریە گٌا چال قٌاس تو آگا نص جب ہے، ہوا وارد مٌں نص کہ ہے ٌہ تو وجہ اٌک: ہٌں

 ٌعنی ہے طرٌقہ اصل اک اس جو سے وجہ کی عارض اور ہے، آٌا زکر طوٌل سے وجہ کی عارض اٌک ہے، نہٌں محل کا ذکر طوٌل
جاۓگا کٌا ارسال بهی مٌں قنوت ل۔ اس جاۓگا، چهوڑا نہٌں کو اس ارسال  

[In`am al-Bari sharh Sahih al-Bukhari, 4: 203, al-Hira] 

 

Note: The asl position according to shaykhayn is to fold the hands (as proven through nass) and not to drop the 

hands. The asl position was temporarily overlooked in qawmah due to an `aridh. Now, since, in qunut al-nazilah and 

salat al-tasbih, the `aridh is not found, we will revert to the asl position, i.e. to fold the hands, even during qawmah 

(between ruku` and sajdah). [I`la al-Sunan, 6: 123-4, Idarat al-Quran, Karachi] 
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 الشٌخٌن مذهب مقتضى هو كما ہو کو وضع سے قواعد ترجٌح کہ ہے ممکن اورە ہے گنجابش طرؾ دونوں سے دالبل ہے، فٌہ مجتہد مسبلہ

 مٌں جانب دوسری باقی...  محمد مذهب تضىمق هو كما ہے سکتی جا دی ترجٌح کو ارسال سے وجہ کی عوام وتشوٌش التباس عارض لٌکن
نہٌں تنگی کو مجه بهی   

[Imdad al-Fatawa, 1: 361, Dar al-`Ulum Karachi; Bawadir al-Nawadir, p. 473, Lahore] 

 

ہٌں ہوتے معلوم جابز امر دونوں نہٌں، مناسب کرنا جهگڑا مٌں چهوڑنے اور باندهنے ہاته  

[Khayr al-Fatawa, 5: 479, Imdadiyyah] 

 

النوادر بوادر الى فلٌراجع لإلشتباه رفعا اإلرسال العلماء بعض اختار ولكن طوٌال ذكرا لكونه السرة تحت الوضع حنٌفة ابً عند واألصل  

[Fatawa Faridiyyah, 2: 541-2, Dar al-`Uloom Siddiqiyyah Sawabi] 

 

 رواٌة فً قراء وسنة المذهب ظاهر فى مسنون ذكر فٌه قرار له قٌام سنة ان هو الوضع ٌرجح اإلصل لكن وباإلرسال الٌدٌن بوضع ٌصرحوا ولم
الركوع تكرار عن صونا لإلشتباه رفعا محمد قول اإلكابر بعض واختار محمد، عن  

[Minhaj al-Sunan, 2: 279 In footnotes on Fatawa Faridiyyah, 2: 541-2, Sawabi] 

 

 کسی لہاذا رکهے، چهوڑے ہاته طرح کی قومہ کہ ہے ٌہ دوسرا لے، بانده ہاته طرح کی قٌام ہک ہے ٌہ قول اٌک: ہٌں قول دونوں مٌں اس
جاۓ کٌا نہ اعتراض پر  

[Fatawa Mahmudiyyah, 7: 178, Jamiah Faruqiyyah] 

 

ہے تعامل پر لٹکانے ہاته ہاں چاہ۔ کرنا نہٌں مالمت کو دوسرے اٌک ہے اجازت کی دونوں مٌں احناؾ مذهب مٌں بارے اس  

[Fatawa Dar al-`Ulum Zakariyya, 2: 479, Zamzam] 
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of the Fajr salah. However, in general, there is greater evidence in favour of folding 
the hands during qunut al-nazilah. Nevertheless, if the case where the general norm 
is of dropping the hands and there is fear of more confusion, doubt and dispute 
amongst the masses in folding the hands, it would be better to drop the hands and 
follow everyone else27 (as indicated by Maulana Ashraf ̀ Ali Thanwi). 
 
And Allah Ta`ala Knows Best 

Hanif Yusuf Patel (www.askourimam.com)  

Checked & Approved By: 

Mufti Husain Kadodia (DB) 

. 

 

                                        
 مذهب مقتضى هو كما ہو کو وضع سے قواعد ترجٌح کہ ہے ممکن اورە ہے گنجابش طرؾ دونوں سے دالبل ہے، فٌہ مجتہد مسبلہ 27

 دوسری باقی...  محمد بمذه مقتضى هو كما ہے سکتی جا دی ترجٌح کو ارسال سے وجہ کی عوام وتشوٌش التباس عارض لٌکن الشٌخٌن

نہٌں تنگی کو مجه بهی مٌں جانب   

[Imdad al-Fatawa, 1: 361, Dar al-`Ulum Karachi; Bawadir al-Nawadir, p. 473, Lahore] 

 

اور اس عارض کی قوت کا اس سے اندازه ہو سکتا ہے کہ مجمع عظٌم مٌں سجود سهو کو باوجود اس کے وجوب کے ترک کردٌا جاتا ہے 
  فهو أحق بالتركوضع تو درجہ سجود سہو ادنی ہے اور 

 

Although, the stronger position, in terms of qawa`id, appears to be of folding the hands, the preference may be 

given to dropping the hands due to possible tashwish and iltibas (confusion) amongst the general p eople. If an act, 

normally necessitating a sajdah-e-sahw, is overlooked (and the sajdah-e-sahw is not performed) when in a big 

congregation, then, moreover, it should be that the hands are dropped (and the hands are not tied) if it creates 

confusion amongst the people. This is because the people may not be able to distinguish between qiyam and 

qawmah and may assume that the imam is performing qiyam and reciting the Qur`an (when in fact it is qunut al-

nazilah) and thereafter that he has gone straight into sajdah without ruku` …  

[Imdad al-Fatawa, 1: 361, Dar al-`Ulum Karachi; Bawadir al-Nawadir, p. 473, Lahore] 
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