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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  اسالم دربوسيدن دست 
ن تاکيد بيشتر گرديده است ، مصافحه آاسالم بر دردين مقدس از جمله آداب معاشرت که 

   (دست دادن)، معانقه (يکديگر را در آغوش کشيدن)  است .
کينه و حسد نورزيد؛ پشت به هم «وسلم آمده است : در حديثی پيامبر صلی هللا عليه  

  ».نکنيد؛ ارتباط را قطع نکنيد و بندگان خدا باشيد، در حالى که برادر هستيد
يکی از آداب معاشرت درزندگی  ، سالم ، مصافحه ، احوالپرسی  ميباشد ، تعليمات دين 

  اسالم  مصافحه وسالم دادن را  يکی از نشانه دوستی و صميميت ميشمارد . سمقد
  ميفرمايد :  پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم

دو «يعني:   ابوداود) ( » ما من مسلَمْين يلتقيان فيتصافحان إال غفر لهما قبل أن يفترقا« 
اينکه از هم جدا شوند،  از مسلمان با هم روبرو نمي شوند که مصافحه نمايند، مگر قبل

  گناه شان آمرزيده مييشود .
ِ َعلَْيِه  َّB ديد با آنها  َوَسلََّم  زمانيکه  اصحابش را مي  قابل تذکر است که رسول هللا َصلَّى

ُ َعْنُهم ميومعانقه مصافحه  َّB نيز هنگامي كه با هم مالقات مي كرد و صحابه َرِضَي  
  .نمودند مي ومعانقهكردند مصافحه 

ِ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم إذا تَالَقُْوا « اند  انس و شعبي گفتهدر حديث  َّB كان أَْصحاُب النَّبي َصلَّى
ِ َعَلْيهِ »  ( تََصافَُحْوا، و إذا َقِدُمْوا ِمْن َسَفٍر تََعاَنقُْوا َّB َوَسلََّم وقتي كه   اصحاب پيامبر َصلَّى

گشتند يكديگر را  نمودند و هرگاه از سفر برمي كردند مصافحه مي همديگر را مالقات مي
  گشيدند) به آغوش مي

ِ َعلَْيِه  َّB َما من ُمْسَلمْيَن َيْلتَقَياِن فيتصافحاِن اال « َوَسلََّم در حديثي فرموده پيامبر َصلَّى
(هر گاه دو مسلمان كه يكديگر را »  َما يَتََحاتُّ َعِن الشََّجَرةِ َوَرقَُها تحاتَّْت َعْنُهماً ذُبونُُهَما كَ 

ريزد همان گونه كه برگ درختان  كنند، گناهانشان مي بينند و با هم مصافحه مي مي
  .ريزد)  مي

رسم دست دادن وبخصوص رسم دست بوسی از قديم االيام در بشريت مروج بوده  
انآ بخاطر تملق وچاپلوسی در حين احوالپرسی  دست ديگران وانسانها بخاطر احترام واحي

در بسياری از اقوام رسم به سجده را می بوسيدن ،وسرتعظيم وانحناء را بعمل مياوردند و
در کشور های اروپای  ودنيای غربی بخصوص  رفتن در حين احوالپرسی مروج بود ، 

  ان را می بوسند .در ميان فاميل های شاهانه مروج است که مرده ها دست زن
قبل ازآمدن دين مقدس  اسالم در بين ملل مختلف نه تنها دست بوسی مروج بود بلکه 

بخاطر احترام از زعيم ورهبر قبيله وبخصوص ، احترام به مقام شاهان وامپراطوران 
علوم ميگردد ، در مالقات می بوسيدند وطوريکه از داستان های تاريخی مرا هم نان آپای 

  مياوردند. ء سجده هم بجا حتی مراسم تعظيمی بشکل رهبران ( سياسی ودينی )  وزيارت
( همين حاال درکشور پادشاهی مغرب  مردم بصورت عموم دست نه تنها پادشاه بلکه 

  ش را هم  می بوسند ) وطفل خورد برادر
ا با امدن دين مقدس اسالم هانطوريکه بر ساير رواج  های غير انسانی که مقام انسان ر

بطال ن کشيد ، دست بوسی تعبدی وبخصوص خم  د ملغی وخط ازير سوال قرار ميد 
  شدن وسجده کردن تعبدی  به انسان را مغلی وممنوع قرار داد.
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  دست بوسيدن در اسالم :
در مورد بوسيدن دست در حين احوالپرسی  در بين علمای اسالمی اختالفی وجود دارد ، 

تعدادی از علماء بصورت مطلق دست بوسيدن غير از والدين را جايز نمی دانند ولی 
 تعبددست  تا زمانيکه  جهت    بوسيدناکثريت مطلق از علماء بدين باور اند که اگر 

  ص  نباشد ، آنرا   امر مباح  ميدانند .اشخاص و ياجهت  تبرک   به اشخا
  درروايت از حافظ ابن حجر رحمه هللا آمده است که:

متاخرين  تعداد از علماء اگرچه  امام مالک بوسيدن دست را امر نادرست ميداند ولی 
آنرا جايز  ميشمارند اين تعداد از علما ء که بوسيدن دست را جايز ميشمارند استدالل 

  ت ذيل بنا ء نموده اند :خويش را به رواي
ي سه نفِر  كه هللا تعالي توبه در حديثی از عمر رضي هللا عنه روايت است : زمانيکه :«  

به مسجد رفت  -ها بود كه يكي از آن -بازمانده از جنگ تبوك را قبول كرد، كعب بن مالك
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم در ميان يارانش نشسته بو َّB د، در اين حال شخصي بنام و رسول هللا َصلَّى

طلحه بن عبيدهللا رضي هللا عنه به پيشواز كعب شتافت و با او مصافحه نموده و پذيرش 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كه شاهد اين رفتار بود  توبه َّB اش را به او تبريك گفت؛ رسول هللا َصلَّى

نمودن دست مبارک أبو لبابة وكعب بن مالك و دوستشان در هنگام توبه  چيزي نگفت و
  » سيدند.پيامبر صلي هللا عليه وسلم را بو

  حکم اسالمی در مورد بوسيدن دست پدرومادر:
  را ی ومتفق القول اند که : همه ای علماء  اسالمی در اين  مورد اتفاق

ودر اين حکم هيچگونه اختالفی   بوده ،بوسيدن دست پدر ومادر توسط فرزند جايز است 
طوريکه اين امر  از احاديث صحيحه نيزبه اثبات مستحب هم ميدانند ، وآنراوجود ندارد ،
  . رسيده است 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم به هنگام ورود دخترش  که :در حديث متبرکه آمده است  َّB پيامبر اكرم َصلَّى
بوسيد. و فاطمه  شد و دستش را گرفته و مي فاطمه رضي هللا عنها از جا خويش بلند مي

نيز زمانيکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم را می ديددر مقابلش ايستاده ميشد ، دست مبارک  
  ن امر صحابه واوالد های شان  نيز انجام ميدادند .واي پدرش را گرفته می بوسيد .

  دست بوسی علما ء واهل فضل :
تعداد کثيری از علما اسالمی بدين عقيده اند که : بوسيدن دست  اهل فضل وعلم وبزرگ 

بزرگداشت ، إكرام واجالل از مقام علمی وروحانی شان  جواز  ساالن بخاطر احترام 
  انعتی نمی بيند. داشته وشرع اسالمی در مورد مم
؛ ذلک و من يعّظم شعائر هللا فانها من تقوى القلوب « : خداونددر قرآن کريم فرموده است

شمارند کارشان نشان پرهيزکارى دلهايشان  آرى کسانى که شعاير خدا را بزرگ مى
  ) ٣٢سوره حج آيه »(باشد

  حکم دست بوسی دراحاديث وروايات اسالمی :
  عمر رضی هللا تعالی عنهما : حديث حضرت عبدهللا بن -1

امام ابوداود درکتاب السنن  به روايت از حضرت ابن عمر داستانی را از بازگشت ايشان 
تاآنجاکه می فرمايد: سپس همگی ما دست  همراه تعدادی ازصحابه ازجنگی ، نقل ميکند 
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  صحاح سته  ) روايت در مبارک حضرت رسول صلی هللا عليه وسلم را بوسيديم    (
  حديث حضرت زارع رضی هللا تعالی عنه : -2

امام ابوداود ازحضرت زارع رضی هللا تعالی عنه روايت مينمايد که جماعتی از 
ار پيامبر صلی هللا بنام عبدالقيس قرار داشت غرض ديدمسلمانان که در راس آن شخصی 

با سرعت زياد  عليه وسلم  به مدينه می آيند ، زمانيکه هيات وارد شهر مدينه  ميگرديند ،
چون مشتاق ديدار پيامبر صلی هللا عليه وسلم می باشند  ، از شتر های خويش پياده 

مشتاق ديدار پيامبر  ، چون سخت ميگرديند ، حضور پيامبر صلی هللا عليه وسلم مشرف 
گرفته صلی هللا عليه وسلم  ميباشد ،دست و پای مبارک پيامبر  صلی هللا عليه وسلم را 

د که ن، ومی افزاي نويسند نفر مي 14را  تعداد مجموعی اين هيات ( مورخين  .ومی بوسند
عليه  بوسيدن دست وپای مبارک پيامبر صلی هللا  همه اعضای اين هيآت ، مشرف به

  .گرديده اند ) وسلم 
  حديث صفوان بن عّسال رضی هللا تعالی عنه : -3

نه روايت ميفرمايد : که روزی  امام ابن ماجه از صفوان بن عّسال رضی هللا تعالی ع
يک نفر يهودی به دوستش گفت : ما را نزد اين پيامبر ببر. سپس هردو خدمت رسول 

صلی هللا عليه وسلم آمدند ودرباره آيات بيّنات نه گانه ای که خداوند جّل جالله به حضرت 
جواب  موسی علی نبيّنا و عليه الصالة والسالم عنايت فرمود ، پرسيدند.پس ازگرفتن

هردو نفر يهودی دست وپای مبارک پيامبر  صلی هللا عليه وسلم  رابوسيدند وگفتند: 
  شهادت می دهيم که شما پيامبرخدا هستيد.

  امام محيی الدين نووی درکتاب األذکارمينوسد :
ترمذی ونسائی وابن ماجه با سندهای صحيح روايت کرده اند ، عالمه مفّسر سيد محمود 

پس از آوردن حديث فوق مرجع و ٢٣١روح المعانی جزءپنجم صفحه آلوسی در تفسير 
مأخذ آن را اينچنين بيان ميکند : همانا احمد و بيهقي و طبراني و نسائي وابن ماجه و 

وحاکم » حديثی حسن وصحيح است « ترمذي اين حديث را آورده و ترمذي ميگويد : 
  ».ضعفی نمی بينمحـديثی صحيـح است بـرای آن « نيشابوری می گويد : 

  فتاوی  علماء اسالمی در مورد دست بوسی :
  حافظ ابن حجرعسقالنی : اول :

احاديث متعددی در مورد  ۶٧صفحه   ١١حافظ ابن حجر عسقالنی در فتح الباری جلد
جواز بودن وحتی مستحب بودن بوسيدن دست  علماءوصلحاء و اولياء ،  جمع اوری 

  ذيل : نموده است که بطور نمونه احاديث
ابولبابة وکعب بن مالک ودو دوستش دست مبارک پيامبر  صلی هللا عليه وسلم  - 1

  رابوسيدند.
ابوعبيده جّراح آنگاه که ازسفری برگشت دست حضرت عمر رضی هللا عنه را    -2

  بوسيد.
  را بوسيد.» رضی هللا عنهما« زيدبن ثابت دست حضرت ابن عباس    -3
به سوی حضرت رسول صلی هللا عليه وسلم برخاستيم  اسامه بن شريک روايت ميکند  -4

  ودست مبارکش رابوسيديم.
وحديث جابر که عمر رضی هللا عنه بر خاست ودست مبارک حضرت رسول صلی    -5
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  هللا عليه وسلم رابوسيد.
وحديث بريدة درقصه اعرابی و درخت  آمده است  که گفت:يا رسول هللا ! اجازه   -6

  را ببوسم.پس انحضرت صلی هللا عليه وسلم برايش اجازه فرمود .بدهيد تا سروپای شما 
که   از روايت عبدالرحمن بن رزين ميآورد» األدب المفرد« امام بخاری درکتاب   -7

:سلمة بن األکوع آن دستش را که با پيامبر صلی هللا عليه وسلم بيعت کرده بود به ما نشان 
  داد ، پس ما برخاستيم ودستش رابوسيديم.

وهمچنين آورده است که حضرت علی کرم هللا وجهه دست وپای حضرت عباس   -8
  رضی هللا عنه رابوسيد .

و روايت شده از طريق ابی مالک االشجعی که گفت:به ابن ابی أوفی گفتم آن دستی   -9
  بيعت کردی بده تا ببوسم، پس دستش را بوسيدم.  راکه با رسول صلی هللا عليه وسلم

بوسيدن  درباب المطالب العاليه بزوائد المسانيد الثمانية نی درکتابحافظ ابن حجرعسقال
ه.ق) ٢۴٣آورده است که : ابن ابی عمرالعدنی (متوفی به سال   ٢٧٠۶حديث  دست

رضی هللا عنه گفت:ای ابا   گفت:سفيان برای ما از جدعان روايت نموده که ثابت به انس
گفت   سلم را لمس نموده ؟گفت:بله ،حمزه ، آيادست تو حضرت رسول صلی هللا عليه و

  :دستت را بده سپس انس دستش را به او داد و ثابت دست انس رابوسيد.
با توجه به احاديث  که فوق بدان اشاره نموديم  ميتوانيم اين حکم را بدست بياوريم  که 

  بوسيدن دست ، علماء واهل علم نه تنها جواز داشته بلکه مستحب هم ميباشد .
المستصفی من علم االصول تأليف حجة االسالم إمام محمد غّزالی رحمه هللا جزء در كتاب 

  آمده كه :  ١٣٠اول صفحه 
اگر صحابی بگويد كه در زمان پيامبر  َصلّی هللا عليه وسلّم فالن كار را انجام می داديم . 

  پس اين لفظ دليل بر جواز آن كار است.
: می گوييم سكوت پيامبر َصلّی هللا عليه می فرمايد ٩۴در جزء دوم همان كتاب صفحه 

وسلّم و عدم انكار او از فعلی كه انجام آن آگاهی دارد دليل بر جواز آن عمل است چون 
انكار كاری را كه حرام است،ترك   برای آن حضرت َصلّی هللا عليه وسلّم جايز نيست

  كند.
: سنت  ميگويد ١۶٧دكتر عبدالكريم زيدان در كتاب الوجيز فی أصول الفقه صفحه 

تقريری عبارت است از سكوت پيامبر َصلّی هللا عليه وسلّم از انكار قولی يا فعلی كه در 
حضورش انجام شود يا در غيابش انجام شود وآن حضرت َصلّی هللا عليه وسلّم بدان آگاه 
م باشد،پس اين سكوت دليل بر جواز فعل و اباحت آن است زيرا رسول َصلّی هللا عليه وسلّ 

  بر باطل و منكر سكوت نمی كند.
آمده است كه سنت تقريری عبارت است  35دكتر وهبة الزحيلی در كتاب الوجيز صفحه 

ييد نمايد يا بعد از انجام آن در  از هر آنچه پيامبر َصلّی هللا عليه وسلّم آنرا صراحتاً تأ
  حضور حضرت َصلّی هللا عليه وسلّم آنرا انكار ننمايد.

  امام غزالی :فتوای  دوم :
 ۴۴٣امام محمد غّزالی رحمه هللا در كتاب مستطاب إحياء علوم الدين جلد دوم صفحه 

در بوسيدن دست كسی كه در عالم وفاضل دين باشد بخاطر احترام وتبرک  مينوسد :
  ممانعتی وجود ندارد .
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  ابن عمر رضي هللا عنهما گفت : 
بوسيديم وكعب بن مالك گفت : چون توبه ما دست مبارك پيامبر صلی هللا عليه وسلم را 

  من از آسمان نازل شد به خدمت پيامبر  َصلّی هللا عليه وسلّم آمدم و دست وی را بوسيدم.
وهمچنان در روايت آمده است که شخصی  اعرابی گفت : يا رسول هللا ! مرا اجازه 

لّي هللا عليه وسلّم  بفرمايد که  تا سر معّظم و دست مبارك تو شما را ببوسم . و پيامبر صَ 
  برايش اجازه فرمود  و اعرابی آن را به جای آورد.

وابوعبيده جّراح،عمربن خطاب را ديد و مصافحت كرد و دست وی را ببوسيد پس از 
يكديگر جدا شدند و می گريستند. امام زين الدين عراقی رحمه هللا كه أحاديث احياء علوم 

خريج كرده است می گويد: حديث أعرابی را حاكم الدين را از كتابهای مختلف حديثی ت
نيشابوری از حديث بريدة روايت می كند با اين تفاوت كه درحديث حاكم 

نيشابوری،أعرابی از پيامبر َصلّي هللا عليه وسلّم اجازه ميخواهد تا دست و پای حضرت 
  َصلّی هللا عليه وسلّم را ببوسد.حاكم ميگويد حديث صحيح اإلسناد است.

  فتوای امام ابن حجر هيتمی: :سوم
  مينويسد :  ٢٨۵امام ابن حجر هيتمی مّكی در كتاب تحفةالمحتاج جلد نهم صفحه 

بوسيدن دست وپای مرد صالح،عالم و فاضل سنّت است و عالمه شروانی در شرح تحفه  
  مينويسد : المحتاج(فتح الباری شرح صحيح البخاری : ابن حجر عسقالنی  )

  . يدن دست شخص صالح سنت است بلكه پايش همبه طور قطع بوس 
  :شربينی  فتوای خطيب چهارم :

و همچنين عّالمه  ١۶۶شيخ خطيب شربينی رحمه هللا در مغنی المحتاج جلد سوم صفحه 
از جلد  ٣٠۵صفحه   سيد ابوبكر شهير به سيد بكری در اعانة الطالبين شرح فتح المعين

  سوم مينويسد:
سنت است بوسيدن دست شخصی كه دارای يكی از صفات دينداری مانند: نيكوكاری يا  

شرف يازهد باشد و كراهيت دارد بوسيدن دست كسی كه يكی از امتيازات دنيوی مانند 
  ثروت يا قدرت يا جاه و منزلت اجتماعی برخوردار باشد.

  فتوای امام نووی : پنجم:
در جواب سوال كسی كه می پرسد  ۵٠امام نووی رحمه هللا در كتاب فتاوای خود صفحه 

  حكم بوسيدن دست ديگری چيست ؟ 
در جواب می فرمايد: بوسيدن دست اشخاص صالح يا عالم يا فاضل مستحب است و در 

مقابل بوسيدن دست اشخاصی غير از افراد فوق الذكر مكروه است ونيز درکتاب األذکار 
می فرمايد : هر گاه اراده شود ، دست کسی بخاطر زهد ونيکوکاريش يا علم  ٣٨١ه صفح

وشرف او و صيانتش ياهرصفتی که از اموردين محسوب می شود بوسيده شود ، کراهت 
واگر بخاطر مال وثروت وقدرت ومنزلتش در نزد مردم ويا ندارد بلکه مستحب است 

  امثال آن بوسيده شود به شدت مکروه است.
  فتوای شيخ منصور : شم:ش

  شيخ منصورعلی ناصف در التاج الجامع لألصول مينوسد :
از انواع تحيّت گفتن ها بوسيدن دست وپای می باشد. بوسيدن دست برای بزرگداشت 

واحترام بزرگان دين جائز بلکه مستحب است زيرا که پيامبر صلی هللا عليه وسلم عمل 
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د تأييد نمود و اوهيچگاه برعمل باطلی مهرتأييد کسانی که دست وپای مبارکش را بوسيدن
  نمی زند. 

بنابراين ، بوسيدن دست وپاجائز است واگر مقرون به نيتی شريف وصحيح باشد مستحب 
  است .
  فتوای ابن حجرهيتمی: هفتم :

  مينويسد : ٢۴٧ابن حجرهيتمی در کتاب الفتاوی الکبری الفقهّية جلد چهار صفحه 
عالم وصالح وشريف النسب سنت است. سپس احاديث بسياری بوسيدن دست وپای شخص 

را دراثبات اين عقيده نقل ميکند و ازجمله از ابن حبان روايت ميکند که کعب بن مالک 
رضی هللا عنه فرمود:آنگاه که توبه من نازل شد به خدمت پيامبر صلی هللا  عليه وسلم 

  آمدم ودست وزانوی مبارک ايشان را بوسيدم .
  توای شيخ ابن جبرين :هشتم :ف

شيخ ابن جبرين طی فتوای مينويسد :به نظر من بوسيدن دست   جايز است،در صورتيکه 
 برای احترام علما و پدر و مادر و بزرگتر ها باشد.  

اگر کسی دست پدر و مادر و يا خويشاوندان بزرگتر و اهل  شيخ ابن جبرين می افزايد :
است؛ ذلت و تعظيم به شمار نمی آيد، اما بعضی از فضل را ببوسد اين احترام گذاشتن 

اساتيذ خود را ديده ايم که اين مطلب را نمی پذيرفتند و به آن اجازه نمی دادند؛ البته آنان 
شيخ ابن جبرين  از روی تواضع و فروتنی به اين کار اجازه نمی دادند نه حرمت آن.(

  ) هه 20/11/1421تاريخ  1852فتوای شماره 
  ای شيخ محمد امين کردی:فتو :نهم

 ١۴١,١۴٢شيخ محمد امين کردی در کتاب تنوير القلوب فی معاملة عالم الغيوب صفحه 
مينويسد : بوسيدن دست شخصی به خاطراحترام وقدر وعلم وزهد سنت است و اگر برای 

  ثروت او باشد يا شخصی صاحب بدعت باشد مکروه است .
  فتوای خواجه محمد حسن سرهندی : : داهم 

  محمد حسن سرهندی درکتاب األصول األربعة  خويش مينوسد :
يهوديان دست وپای پيامبر صلی هللا عليه وسلم را بوسيدند ، بنآ اگر تقبيل دست وپای  

کسی بجهت تعظيم  باشد جائز طوريکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم آنرا برای دونفر يهود 
  .اجازه فرمود 

همچنان در كتاب تهذيب االسماء واللغات امام نووی رحمه هللا و همچنين طبقات الشافعيه 
عالمه امام سبكی رحمه هللا آمده است كه : محمد بن حمدون بن رستم رحمه هللا فرمود : 
شنيدم امام مسلم بن حجاج رحمه هللا (صاحب دومين كتاب صحيح در حديث) به خدمت 

رسيد. و گفت : اجازه بده و بگذار تا پاهای شما را ببوسم ا ی  امام بخاری رحمه هللا
  استاد استادان و سرور محّدثين و طبيب حديث در ضعفهايش.

   در مورد دست بوسی : چهارگانهامامان نظريات 
  امام ابو حنيفه : -
عالمه ابن عابدين در حاشيه کتاب خودمينويسد : بوسيدن دست دانشمند و اهل علم  

  بمنطور تبرك  ممانعتی ندارد .
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   : امام مالک -
امام مالك گفت : اگر بوسيدن دست يك مرد به خاطر نزديك شدن به خدا ، به واسطه دين 

  ، علم و يا شرفش باشد جايز است .
  شافعی : امام    -
امام نووي ميگويد : بوسيدن دست مرد به خاطر زهد و صالح و علم و شرف و ديگر  

  امورديني مثل اين، نه تنها مكروه نيست بلكه مستحب است . 
  امام  حنبل : -
عالمه اسفرايني حنبلي ميگويد : اگر به خاطر تدين باشد اشكال ندارد ، زيرا ابو عبيده  

                                                                                             پايان    دست عمر خطاب را بوسيد ه است .
 

 

 

 

 

 

 

  نابع و مآخذ :م
  منابع ومآخذ های که در اين نوشته ازآن  استفاده بعمل آمده است عبار تند از:

رياض الصالحين :    ،فتح الباری شرح صحيح البخاری : ابن حجر عسقالنی   تفسير روح المعانی ،
مشكاة المصابيح : عالمه خطيب تبريزی ، مطالب العاليه بزوائد المسانيد الثمانيه : عالمه  امام نووی ،

التاج الجامع األصول في أحاديث   األ ذكار المنتخبة من سيداألبرار : امام نووی ، ابن حجر عسقالنی ،
حافظ ابن كثير دمشقی ، مغنی المحتاج : شيخ السيرة النبوية :   الرسول : شيخ منصور علی ناصف ،

إعانة الطالبين : عالمه سيد ابوبكر شهير به سيد بكری ، تحفه المحتاج :عالمه ابن  خطيب شربينی ،
الفتاوی الکبری الفقهيّة: ابن حجر هيتمی مکی ،فتاوای امام   شروانی ،   حجر هيتمی با حواشی عالمه

عراقی   المغنی عن األسفار : امام زين الدين إلسالم امام غزالی ،احياء علوم الدين : حجة ا  النووی ،
أصول فقه شافعی : ابوالوفاء معتمدی كردستانی   : دكتر وهبة الزحيلی ، الوجيز في أصول الفقه ،

تنوير   ،المستصفی من علم األصول : امام محمد غزالی ،جمع الجوامع امام سبكی بشرح عالمه محلی ،
األصول األربعة فی ترديد الوهابية:خواجه محمد  الم الغيوب:شيخ محمدامين کردی ،القلوب فی معاملةع

  حسن جان صاحب سرهندی مجددی وسايت های اسالمی .
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