11527 - Teşehhüdde (namazda otururken) şehâdet parmağını hareket
ettirmek
Soru
Teşehhüdde şehâdet parmağını hareket ettirmenin detaylı açıklaması nasıldır?
Buna delâlet eden herhangi bir hadis var mıdır?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Teşehhüdde şehâdet parmağını hareket ettirmek sünnettir.
Nitekim Vâil b. Hucr'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
 ﺛُﻢﻪذُﻧَﻴﺎذَﺗَﺎ ﺑِﺎ ﺣﺘﱠ ﺣﻪﺪَﻳ ﻳﻓَﻊر وﺮﺒَ ﻓ ﻓَﻘَﺎمﻪﻟَﻴ ات ﻓَﻨَﻈَﺮّﻠﺼ ﻳﻒﻴ ﻛﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳ رةَ ﺻَﻟنﱠ اﻧْﻈُﺮ ﻗُﻠْﺖ
ﻓَﻊﺎ ر ﻟَﻤ ﺛُﻢ،ﻪﺘَﻴﺒﻛ رَﻠ ﻋﻪﺪَﻳ ﻳﻊﺿو و:ﺎ ﻗَﺎلﺜْﻠَﻬ ﻣﻪﺪَﻳ ﻳﻓَﻊ رﻊﻛﺮنْ ﻳ اادرﺎ اﺪِ ﻓَﻠَﻤﺎﻋاﻟﺴ وﻎﺳاﻟﺮى وﺮﺴ اﻟْﻴﻪّﻔ ﻛَﻠ ﻋَﻨﻤ اﻟْﻴﺪَه ﻳﻊﺿو
ﻪﺘﺒﻛر وﺬِه ﻓَﺨَﻠى ﻋﺮﺴ اﻟْﻴﻔﱠﻪ ﻛﻊﺿو و،ىﺮﺴ اﻟْﻴﻠَﻪ رِﺟشاﻓْﺘَﺮﺪَ و ﻗَﻌ ﺛُﻢ،ﻪذُﻧَﻴ اﺬَاء ﺑِﺤﻪﻔﱠﻴ ﻛﻞﻌﺪَ ﻓَﺠﺠ ﺳ ﺛُﻢ،ﺎﺜْﻠَﻬ ﻣﻪﺪَﻳ ﻳﻓَﻊ رﻪﺳار
ﺎﻬِﻛﺮﺤ ﻳﺘُﻪﻳا ﻓَﺮﻪﻌﺒﺻ اﻓَﻊ رﻠْﻘَﺔً ﺛُﻢ ﺣﻠﱠﻖﺣ و،ﻪﺎﺑِﻌﺻ اﻦ ﻣﻦ اﺛْﻨَﺘَﻴﺾ ﻗَﺒ ﺛُﻢ،َﻨﻤ اﻟْﻴﺬِه ﻓَﺨَﻠ ﻋﻦﻤﻳ اﻪﻓَﻘﺮﺪﱠ ﻣ ﺣﻞﻌﺟ و،ىﺮﺴاﻟْﻴ
 ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻨﺴﺎﺋ ﻓ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ ] رواه أﺣﻤﺪ واﻟﻨﺴﺎﺋ.ﺎﻮ ﺑِﻬﺪْﻋ] ﻳ
"Kendi kendime:
- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in nasıl namaz kıldığına mutlaka bakacağım dedim ve
O'na baktım. O ayağa kalktı, tekbir getirip ellerini, kulaklarının hizâsına gelinceye kadar kaldırdı ve
sağ elini, sol avucunun sırtına, bileğinin ve kolunun üzerine gelecek şekilde koydu.
(Vâil, sözünün devamında) şöyle dedi:
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- Sonra rükû'a gitmek istediğinde ellerini aynı şekilde kaldırdı ve ardından ellerini dizlerinin üzerine
koydu, sonra başını kaldırdı, ellerini de (baş tarafta olduğu gibi) aynı şekilde kaldırdı, sonra
secdeye vardı ve avuçlarını kulaklarının hizâsına koydu, sonra oturup sol ayağının üzerine çöktü ve
sol avucunu, (sol) uyluğunun ve sol dizinin üzerine koydu, sağ dirseğini ise sağ uyluğunun üzerine
koydu, sonra iki parmağını (baş ve ortaparmağını) yumup bir halka şekline getirdi, sonra (şehâdet)
parmağını kaldırdı. Ben de, O'nun, şehâdet parmağını hareket ettirerek onunla duâ ederken
gördüm." (Ahmed; hadis no:18890. Nesâî; hadis no:888. Elbânî, "Sahih-i Nesâî'de bu hadisin sahih
olduğunu belirtmiştir.)
Abdullah b. Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle
demiştir:
ﺷَﺎرا و،ﺎﻠﱠﻬ ﻛﻪﺎﺑِﻌﺻ اﺾﻗَﺒ و،َﻨﻤ اﻟْﻴﺬِه ﻓَﺨَﻠ ﻋَﻨﻤ اﻟْﻴﻔﱠﻪ ﻛﻊﺿ وةﻼ اﻟﺼ ﻓﻠَﺲذَا ﺟ اﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﺎنَ رﻛ
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ىﺮﺴ اﻟْﻴﺬِه ﻓَﺨَﻠى ﻋﺮﺴ اﻟْﻴﻔﱠﻪ ﻛﻊﺿو و،ﺎمﻬﺑ ا ﺗَﻠ اﻟﱠﺘﻪﻌﺒﺻ] ﺑِﺎ
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- namazda oturduğu zaman, sağ avucunu sağuyluğunun
üzerine koyar, bütün parmaklarını yumar, başparmağını takip eden (şehâdet) parmağı ile işârette
bulunur, sol avucunu da sol uyluğunun üzerine koyardı." (Müslim; hadis no: 580)
Yine Abdullah b. Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- gelen başka bir rivâyette o şöyle
demiştir:
ﺎ ﻓَﺪَﻋ،ﺎمﻬﺑ ا ﺗَﻠ اﻟﱠﺘَﻨﻤ اﻟْﻴﻪﻌﺒﺻ اﻓَﻊر و،ﻪﺘَﻴﺒﻛ رَﻠ ﻋﻪﺪَﻳ ﻳﻊﺿ وةﻼ اﻟﺼ ﻓﻠَﺲذَا ﺟ اﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﺎنَ رﻛ
ﺎﻬﻠَﻴﺎ ﻋﻄُﻬﺎﺳى ﺑﺮﺴ اﻟْﻴﻪﺘﺒﻛ رَﻠى ﻋﺮﺴ اﻟْﻴﺪُهﻳ و،ﺎﺑِﻬ.
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- namazda oturduğu zaman, ellerini dizlerinin üzerine koyar,
başparmağını takip eden sağ (şehâdet) parmağını yukarı kaldırır ve onunla duâ eder, sol elini de
açık bir halde sol dizinin üzerine koyardı."
Sa'd b. Ebî Vakkas'tan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
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 ] رواه اﻟﻨﺴﺎﺋ.ﺔﺎﺑﺒ ﺑِﺎﻟﺴﺷَﺎرا و،ْﺪﺣﺪْ اﺣ ا: ﻓَﻘَﺎل،ﺎﺑِﻌﺻﻮ ﺑِﺎﻋدﻧَﺎ اا وﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رَﻠ ﻋﺮ] ﻣ
"Ben, (namazda) parmaklarımla duâ ederken Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bana uğradı
ve:
- 'Sadece bir parmağınla(yani şehâdet parmağınla) işâret et. Sadece bir parmağınla işâret et'
diyerek şehâdet parmağı ile işârette bulundu." (Nesâî; hadis no: 1273)
Nâﬁ'den rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
ﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ ر ﻗَﺎل: ﻗَﺎل ﺛُﻢ،هﺮﺼﺎ ﺑﻬﻌﺗْﺒا وﻪﻌﺒﺻ ﺑِﺎﺷَﺎرا وﻪﺘَﻴﺒﻛ رَﻠ ﻋﻪﺪَﻳ ﻳﻊﺿ وةَ اﻟﺼ ﻓﻠَﺲذَا ﺟ اﺮﻤ ﻋﻦ ﺑﻪﺪُ اﻟﺒﺎنَ ﻋﻛ
ﻪ اﻟ ﺻﻠ ﺻﻔﺔ ﺻﻼة اﻟﻨﺒ ﻓ ] رواه أﺣﻤﺪ وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ.َﺔﺎﺑﺒ اﻟﺴﻨﻌﺪِﻳﺪِ ﻳ اﻟْﺤﻦﻄَﺎنِ ﻣ اﻟﺸﱠﻴَﻠﺷَﺪﱡ ﻋ اِ ﻟَﻬ:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪاﻟ
] ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
"Abdullah b. Ömer -Allah ondan ve babasından râzı olsun- namazda (teşehhüd için) oturduğu
zaman ellerini dizlerinin üzerine koyar, (şehâdet) parmağı ile de işâret ederek bakışlarını ona
(parmağına) dikerdi.
Sonra şöyle dedi:
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
'Bu (parmak işareti), şeytana demir kamçıdan daha şiddetlidir'."(Ahmed; hadis no: 5964. Elbânî,
"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Namaz Kılış Şekli", s: 159'da adlı kitabında hadisin
hasen olduğunu belirtmiştir.)
Yukarıda geçen bu hadisler iki şeye delâlet etmektedir:
Birincisi: Teşehhüdün (oturuşun) hepsinde şehâdet parmağıyla işâret etmek.
İkincisi: Sadece duâ ederken şehâdet parmağını hareket ettirmek.

3/4

Değerli âlim Muhammed b. Useymîn -Allah ona rahmet etsin- teşehhüddeki duâ cümlelerini
açıklayarak şöyle demiştir:
"Duâ ettikçe, şehâdet parmağını, Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın yüceliğini göstermek için hareket
ettir.
Buna göre (aşağıda zikredilen cümlelerde) şöyle diyebiliriz:
- Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu: Burada parmakla işâret vardır. Çünkü selâm lafzı, haber olup
duâ anlamındadır (Yani sana selâm olsun ey Nebî!)
-Esselâmu aleynâ: Burada parmakla işâret vardır.
- Allahumme salli alâ Muhammed: Burada parmakla işâret vardır.
- Allahumme bârik alâ Muhammed: Burada parmakla işâret vardır.
- Eûzu billâhi min azâbi cehennem: Burada parmakla işâret vardır.
- ve min azâbi'l-kabr: Burada parmakla işâret vardır.
- ve min ﬁtneti'l-mehyâ ve'l-memât: Burada parmakla işâret vardır.
- ve min ﬁtneti'l-Mesîhi'd-Deccâl: Burada parmakla işâret vardır.
"Duâ ettikçe, şehâdet parmağını, Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın yüceliğine işâret edersin. Zirâ
sünnete en yakın olan davranış budur." ("eş-Şerhu'l-Mumti'"; c: 3, s: 202)
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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