
 

 

  باندھنا ہاتھ نیچے کے(Naval) ناف
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

 ناف کہ میں بارے کے مسئلہ اس متٰین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 ؟ ہے ثابت سے حدیث کسی یہ کیا اور ہے کیا حکم کا باندھنا ہاتھ نیچے کے

 (انگلینڈ) حمزہ:سائل
    ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ
 صحیح حدیثِٰ اور ہے سنت لیے کے مردوں باندھنا ہاتھ نیچے کے ناف نزدیک کے احناف
 ۔ ہے میں داؤد ابی سنن ہے۔جیساکہ ثابت سے
ن َّأ" ہے روایت سے ابوجحیفہ حضرت چنانچہ ِضي َّ َ  هَّ ع ِليّار  ْضعهَّ السُّن ةَِّ ِمن َّ":ق ال َّ ع ْنههَّ ّللا   و 
ةَِّ فِي اْلك فَِّّ ع ل ى اْلك فَِّّ ةَِّ ت ْحت َّ الص َل   نماز کہ ہے کہنا کا عنہ للا رضی علی حضرت"السُّر 
 ہے۔ سنت رکھنا نیچے کے ناف کر رکھ پر ہتھیلی کو ہتھیلی میں

 (756 الصَلۃرقم في الیسرى على الیمنى وضع باب داؤد ابی سنن)
اْعل مَّْ: ہیں الرایۃفرماتے نصب اورصاحب وعَِّ فِي لهَّي ْدخهَّ السُّن ةَِّ ل ْفظ ة َّ أ ن َّ و 

ْرفه  ق ال َّ ِعْند ههْم، اْلم 
ي فِي اْلب رَِّّ ع ْبدَِّ اْبنهَّ اْعل مَّْ :الت ق ّصِ ابِي َّ أ ن َّ و  ح  ادهَّ السُّن ِة، اْسم َّ أ ْطل ق َّ إذ ا الص  ر  ل ى الن بِّيَِّ سهن ةهَّ بِهَِّ ف اْلمه  ص 
هَّ ل ْيهَِّ ّللا  س ل م َّ ع   "و 
 میں تقصی عبدالبر ابن ہے داخل ںمی مرفوع سنت لفظ نزدیک کے کرام صحابہ !لو جان
 مراد سے تواس ہے کرتا اطَلق کا اسم کے سنت جب صحابی کہ لو جان کہ ہیں فرماتے
 ہے۔ ہوتی نبی سنت

 (313ص 1ج الرایۃ نصب)
 الصحيحة السنة أن الفوائد بدائع في ذكر ثم": ہے میں حاشیہ تحت کے اسی میں الرایہ نصب
 منهي الصدر على اليدين وضع وأن صحيح، هذا في علي وحديث السرة، تحت اليدين وضع
 کے ناف کو ہاتھوں  صحیحہ سنت کہ ہے گیا کیا ذکر میں الفوائد بدائع پھر"بالسنة عنه
 کو ہاتھوں اور ہے صحیح میں اس عنہ تعالی للا رضی علی حدیث اور ہے رکھنا نیچے
 ہے۔ بالسنۃ ممنوع رکھنا پر سینے

 (314ص 1ج الرایۃ نصب حاشیہ )
 ہے سنت کی قیام باندھنا ہاتھ نیچے کے ناف کہ ہے میں ہدایہ کتاب مشہور کی حنفی فقہِٰ

ي ْعت ِمدهَّ": ى ع ل ى اْليهْمن ى بِي ِدهَِّ و  ةَِّ ت ْحت َّ اْليهْسر  ةهَّ ع ل ْيهَِّ ِلق ْوِلهَِّ السُّر  مهَّ الص َل  الس َل   السُّن ةَِّ ِمنَّْ إن َّ» و 
ْضع َّ الَِّ ع ل ى اْلي ِمينَِّ و  م  ةَِّ ت َّت حَّْ الّشِ ادهَّ ثهم َّ۔۔۔السُّر  نِيف ة َّ أ بِي ِعْند َّ اْلِقي امَِّ سهن ةهَّ اِِلْعتِم  أ بِي ح   يهوسهف َّ و 

ا ههم  ِحم  هَّ ر    " ّللا 
 کا ملسو هيلع هللا ىلص کریم نبی کیونکہ باندھے نیچے کے کرناف رکھ پر الٹے کو ہاتھ سیدھے اپنے نمازی
 نیچے کے ناف کر رکھ پر ہاتھ الٹے کو سیدھے کہ ہے یہ سے میں سنت کہ ہے فرمان
 ہے۔ سنت کی قیام نزدیک کے شیخین باندھنا ہاتھ یہ پھر جائے باندھا

 (287 ص 1 ج العنایہ مع ہدایہ)
  ہے مقصود ہی تعظیم میں نماز اور ہے زیادہ تعظیم میں باندھنے ہاتھ نیچے کے ناف اور
ِِل ن َّ"ہے۔ میں ہدایہ جیساکہ ْضع َّ و  ةَِّ ت ْحت َّ اْلو  بهَّ السُّر  ههو َّ الت ْعِظيمَِّ ىإل َّ أ ْقر  ْقصهودهَّ و   "اْلم 

 (287 ص 1 ج العنایہ مع ہدایہ)
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 قادری          ضياء    قاسم محمد   الحسن ابو            کتبہ
2018-6-21 Date: 

  



 

 

Tying the hands below the navel in salāh 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: What is the ruling of tying the hands below the navel in 

salāh, and is this proven from any Hadīth? 

Questioner: Hamzah from U.K. 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق دایۃَ ھ اللھم الَوھاب الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

 

Tying the hands below the navel is sunnah according to Hanafīs and it is proven from 

an authentic Hadīth, just as it is mentioned in Sunan Abū Dāwūd. 

Thus, it is narrated from Sayyidunā Abū Juhayfah that, 

ه  َعِلیّاَرِضيَ  أَن  " اَلةِ  فِي اْلَكفِّ  َعلَى اْلَكفِّ  َوْضعه  السُّن ةِ  ِمنَ ": قَالَ  َعْنهه  ّللا  ةِ  تَْحتَ  الص   "السُّر 

“Sayyidunā ‘Alī, may Allāh be pleased with him, stated that, ‘It is a sunnah to place 

one hand on the other in salāh below the navel.’” 

[Sunan Abū Dāwūd, Hadīth 756]  

The author of Nasb al-Rāyah states that, 

له  السُّن ةِ  لَْفَظةَ  أَن   َواْعلَمْ  ي فِي اْلبَرِّ  َعْبدِ  اْبنه  قَالَ  ِعْنَدھهْم، اْلَمْرفهوعِ  فِي یَْدخه َحابِي   أَن   َواْعلَمْ  : الت قَّصِ  السُّن ِة، اْسمَ  أَْطلَقَ  إذَا الص 

َراده  ه  َصل ى الن بِّيِ  سهن ةه  بِهِ  فَاْلمه  "َوَسل مَ  َعلَْیهِ  ّللا 

“Know that according to the Noble Companions, the word sunnah falls under marfū’1. 

Ibn ‘Abd al-Barr states in Taqassī that, ‘Know that when a Companion expresses the 

word sunnah, it means a Prophetic sunnah i.e. the sunnah of the Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص.’” 

[Nasb al-Rāyah, vol 1, pg 313] 

It is mentioned in the hāshiyah [marginal notes] regarding this in Nasb al-Rāyah that, 

 الیدین وضع وأن صحیح، ھذا في علي وحدیث ة،السر تحت الیدین وضع الصحیحة السنة أن الفوائد بدائع في ذكر ثم"

 "بالسنة عنه منھي الصدر على

“Then it has been mentioned in Badā’i’ al-Fawā’id that the correct sunnah is to place 

the hands below the navel, and the Hadīth of [Sayyidunā] ‘Alī, may Allāh be pleased 

with him, is sound. However, to place the hands on the chest is prohibited by sunnah.” 

                                                           
1 A particular category of Hadīth. 



 

 

[Hāshiyah Nasb al-Rāyah, vol 1, pg 314] 

 

It is mentioned in the renowned Hanafī book of Fiqh - al-Hidāyah - that tying the hands 

below the navel is a sunnah of qiyām [standing in salāh], 

ةِ  تَْحتَ  اْلیهْسَرى َعلَى اْلیهْمنَى بِیَِدهِ  َویَْعتَِمده " اَلةه  َعلَْیهِ  ِلقَْوِلهِ  السُّر  َمالِ  َعلَى اْلیَِمینِ  َوْضعَ  السُّن ةِ  ِمنْ  إن  » َوالس اَلمه  الص   تَْحتَ  الّشِ

ةِ۔۔۔ثهم   َما یهوسهفَ  َوأَبِي َحنِیفَةَ  أَبِي ِعْندَ  اْلِقیَامِ  سهن ةه  اِِلْعتَِماده  السُّر  ه  َرِحَمھه  " ّللا 

“A person praying salāh should place the right hand over the left and keep them below 

the navel, because it is a saying of the Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص that, ‘Verily, placing the right 

hand over the left below the navel is from the sunnah.’ Then according to Imām Abū 

Hanīfah and Imām Abū Yūsuf, this tying of the hands is a sunnah of qiyām [standing].” 

[al-Hidāyah & al-‘Ināyah, vol 1, pg 287] 

 

There is more reverence in tying & placing the hands below the navel and this i.e. 

reverence is the aim, purpose & goal in salāh, just as it is stated in al-Hidāyah, 

ةِ  تَْحتَ  اْلَوْضعَ  َوِِلَن  "  "اْلَمْقصهوده  َوھهوَ  الت ْعِظیمِ  إلَى أَْقَربه  السُّر 

[al-Hidāyah & al-‘Ināyah, vol 1, pg 287] 

 

                                                                                                                                         وسلم آلہو علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 

 


