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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

 » سعــيد افغانی –سعيـــدی « امــيـــن الدين داکترالحاج 

 ٢٠١٢ سپتمبر ١٠
 

 اسالماز ديدگاه بوسيدن دست 
  

 يک(، معانقه )دست دادن(کيد بيشتر گرديده است، مصافحه أن تآم بر اسالدردين مقدس  آداب معاشرت که ۀاز جمل

 . است)  ديگر را در آغوش کشيدن

کينه و حسد نورزيد؛ پشت به ھم نکنيد؛ ارتباط را قطع نکنيد و «: در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمده است

 .»بندگان خدا باشيد، در حالى که برادر ھستيد

 باشد، تعليمات دين مقدش اسالم  مصافحه و ت درزندگی، سالم ، مصافحه ، احوالپرسی  میکی از آداب معاشري

  .شمارد ت میيميدوستی و صمھای سالم دادن را  يکی از نشانه 

  :فرمايد  می  پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم

 شوند یدو مسلمان با ھم روبرو نم«: یعني  )دوابوداو(» فترقايتصافحان إال غفر لھما قبل أن يان فيلتقين يما من مسلمَ «

  .شود  یده ميکه از ھم جدا شوند، گناه شان آمرز نيا ند، مگر قبل ازيکه مصافحه نما

ِ َعلَ  كرد  یمومعانقه د با آنھا مصافحه يد یکه  اصحابش را م ِه َوآلِِه َوَسلََّم  زمانیيقابل تذکر است که رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعْنھُمیو صحابه َرضِ    .نمودند یكردند مصافحه م ی كه با ھم مالقات میز ھنگامين  هللاَّ

ِ َعلَ یكان أَْصحاُب النَّب« اند   گفتهیانس و شعبدر حديث  ِه َوآلِِه َوَسلََّم إذا تاَلَقُْوا تََصافَُحْوا، و إذا قَِدُمْوا ِمْن َسفٍَر ي َصلَّى هللاَّ

ِ َعلَ امبر َصلَّىياصحاب پ(» تََعانَقُْوا نمودند و ھرگاه  یكردند مصافحه م یگر را مالقات مي كه ھمدیِه َوآلِِه َوَسلََّم وقتي هللاَّ

 )دنديشک یگر را به آغوش ميد كيگشتند  یاز سفر برم

ِ َعلَ يپ ْت َعْنھُماً ُذبونُھَُما َكَما تصافحاِن اال تحاتَّ ياِن فيْلتَقَ يَن يَما من ُمْسلَم«  فرمودهیثيِه َوآلِِه َوَسلََّم در حديامبر َصلَّى هللاَّ

َجَرِة َوَرقُھَا ي زد ير یكنند، گناھانشان م ینند و با ھم مصافحه ميب یگر را ميكديھر گاه دو مسلمان كه (»  تََحاتُّ َعِن الشَّ

 .) زدير یھمان گونه كه برگ درختان م

خاطر احترام ه ده  وانسانھا بخصوص رسم دست بوسی از قديم االيام در بشريت مروج بوه رسم دست دادن وب

عمل ه وسرتعظيم وانحناء را ب ،دخاطر تملق وچاپلوسی در حين احوالپرسی  دست ديگران را می بوسيدنه  باً واحيان
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وردند ودر بسياری از اقوام رسم به سجده رفتن در حين احوالپرسی مروج بود،  در کشور ھای اروپای  ودنيای  آمی

  .يل ھای شاھانه مروج است که مرد ھا دست زنان را می بوسندخصوص در ميان فامه غربی ب

 خاطر احترام از زعيم وه قبل ازآمدن دين مقدس  اسالم در بين ملل مختلف نه تنھا دست بوسی مروج بود بلکه ب

ای که از داستان ھ وران پای آنان را ھم می بوسيدند وطوریت، احترام به مقام شاھان وامپراخصوصه ب رھبر قبيله و

جا  ه شکل  سجده ھم به حتی مراسم تعظيمی ب) سياسی ودينی(رت  رھبران گردد، در مالقات وزيا تاريخی معلوم می

  .وردند آمی

  ) صورت عموم دست نه تنھا پادشاه بلکه برادرش را ھم  می بوسنده ھمين حاال درکشور پادشاھی مغرب  مردم ب(

داد  ال قرار میؤ رواج  ھای غير انسانی که مقام انسان را زير سکه بر ساير انطوریممدن دين مقدس اسالم ھآبا 

  به انسان را مغلی خم شدن وسجده کردن تعبدیخصوص ه  وبتعبدی، دست بوسی ه شدملغی وخط  بطال ن کشيد

 .وممنوع قرار داد

  

 :دست بوسيدن در اسالم 

صورت ه ی وجود دارد، تعدادی از علماء بدر مورد بوسيدن دست در حين احوالپرسی  در بين علمای اسالمی اختالف

 از علماء بدين باور اند که اگر یمطلق دست بوسيدن غير از والدين را جايز نمی دانند ولی اکثريت مطلق

 .دانند را   امر مباح  می جھت  تبرک   به اشخاص  نباشد ، آن  اشخاص و ياتعبدکه  جھت  دست  تا زمانی  دنيبوس

 :حجر رحمه هللا آمده است کهدرروايت از حافظ ابن 

شمارند اين  ز  میيرا جا خر آنأ  متی از علمایداند ولی تعداد اگرچه  امام مالک بوسيدن دست را امر نادرست می

 :ء نموده اندستدالل خويش را به روايت ذيل بناشمارند ا ء که بوسيدن دست را جايز میتعداد از علما

 سه نفِر بازمانده از جنگ تبوك را قبول ۀ توبیهللا تعال: که  زمانی: ت استي هللا عنه روایدر حديثی از عمر رض«

ُ َعلَ -ھا بود  از آنیكي كه -كرد، كعب بن مالك ارانش نشسته يان يِه َوَسلََّم در مي به مسجد رفت و رسول هللا َصلَّى هللاَّ

كعب شتافت و با او مصافحه نموده و شواز ي هللا عنه به پیدهللا رضينام طلحه بن عبه  بین حال شخصيبود، در ا

ُ َعلَ ياش را به او تبر رش توبهيپذ أبو لبابة   نگفت ویزين رفتار بود چيِه َوَسلََّم كه شاھد ايك گفت؛ رسول هللا َصلَّى هللاَّ

  ».دنديه وسلم را بوسي هللا علیامبر صليوكعب بن مالك و دوستشان در ھنگام توبه نمودن دست مبارک پ

  

 :ی در مورد بوسيدن دست پدرومادرحکم اسالم

 :ی ومتفق القول اند که أعلماء  اسالمی در اين  مورد اتفاق رۀ ھم

را مستحب ھم  وآن گونه اختالفی  وجود ندارد، ز بوده ، ودر اين حکم ھيچيدن دست پدر ومادر توسط فرزند جايبوس

امبر يپ: در حديث متبرکه آمده است که .  استکه اين امر  از احاديث صحيحه نيزبه اثبات رسيده طوری دانند ، می

ُ َعلَ  شد و دستش را گرفته  ی خويش بلند می هللا عنھا از جایِه َوَسلََّم به ھنگام ورود دخترش فاطمه رضياكرم َصلَّى هللاَّ

 مبارک  شد، دست ز زمانيکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم را می ديد  در مقابلش ايستاده میيو فاطمه ن. ديبوس یو م

  .دادند  اوالد ھای شان  نيز انجام می صحابه ورا واين امر . پدرش را گرفته می بوسيد

  

 :دست بوسی علما ء واھل فضل 
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خاطر احترام  ه بوسيدن دست  اھل فضل وعلم وبزرگ ساالن ب:  اسالمی بدين عقيده اند که یتعداد کثيری از علما

  . حانی شان  جواز داشته وشرع اسالمی در مورد ممانعتی نمی بيندبزرگداشت، إكرام واجالل از مقام علمی ورو

 :در قرآن کريم فرموده است خداوند

شمارند کارشان نشان  ؛ آرى کسانى که شعاير خدا را بزرگ مىذلک و من يعظّم شعائر هللا فانھا من تقوى القلوب « 

  )٣٢ ت حج آيۀسور(»پرھيزکارى دلھايشان باشد

  

 :اديث وروايات اسالمی حکم دست بوسی دراح

 :حديث حضرت عبدهللا بن عمر رضی هللا تعالی عنھما  -١

د درکتاب السنن  به روايت از حضرت ابن عمر داستانی را از بازگشت ايشان ھمراه تعدادی ازصحابه وامام ابوداو

 عليه وسلم را سپس ھمگی ما دست مبارک حضرت رسول صلی هللا: که می فرمايد کند  تاآنجا ازجنگی ، نقل می

  ) روايت در صحاح سته(بوسيديم  

 :حديث حضرت زارع رضی هللا تعالی عنه  -٢

س آن شخصی آنمايد که جماعتی از مسلمانان که در ر د ازحضرت زارع رضی هللا تعالی عنه روايت میوامام ابوداو

ت وارد شھر أکه ھي ی آيند ، زمانیار پيامبر صلی هللا عليه وسلم  به مدينه منام عبدالقيس قرار داشت غرض ديده ب

ند ، با سرعت زياد چون مشتاق ديدار پيامبر صلی هللا عليه وسلم می باشند، از شتر ھای خويش پياده دگرديمی مدينه  

 ند، حضور پيامبر صلی هللا عليه وسلم مشرف، چون سخت  مشتاق ديدار پيامبر صلی هللا عليه وسلم  میدگردي می

  . بارک پيامبر  صلی هللا عليه وسلم را گرفته ومی بوسنددست و پای م باشد،

  ت ، مشرف بهأ اعضای اين ھيۀمی افزايند که ھم نويسند و  نفر می١۴ت را أرخين  تعداد مجموعی اين ھيؤم(

  ).بوسيدن دست وپای مبارک پيامبر صلی هللا عليه وسلم  گرديده اند

 :حديث صفوان بن عّسال رضی هللا تعالی عنه  -٣

: روزی  يک نفر يھودی به دوستش گفت: فرمايد امام ابن ماجه از صفوان بن عّسال رضی هللا تعالی عنه روايت می

 آيات بيّنات نه گانه ای که ۀسپس ھردو خدمت رسول صلی هللا عليه وسلم آمدند ودربار. ما را نزد اين پيامبر ببر

پس ازگرفتن جواب  .الة والسالم عنايت فرمود، پرسيدندخداوند جّل جالله به حضرت موسی علی نبيّنا و عليه الص

شھادت می دھيم که شما : ھردو نفر يھودی دست وپای مبارک پيامبر  صلی هللا عليه وسلم  رابوسيدند وگفتند

  .پيامبرخدا ھستيد

 :نوسد  امام محيی الدين نووی درکتاب األذکارمی

 مفّسر سيد محمود آلوسی در تفسير روح المعانی ۀه اند، عالمترمذی ونسائی وابن ماجه با سندھای صحيح روايت کرد

 و یھقيھمانا احمد و ب: کند پس از آوردن حديث فوق مرجع و مأخذ آن را اينچنين بيان می٢٣١جزءپنجم صفحه 

وحاکم » حديثی حسن وصحيح است « : ديگو ی میث را آورده و ترمذين حدي ای وابن ماجه و ترمذی و نسائیطبران

  .»حـديثی صحيـح است بـرای آن ضعفی نمی بينم« : وری می گويد نيشاب

  

 : اسالمی در مورد دست بوسی یفتاوی  علما

I -  حافظ ابن حجرعسقالنی: 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 بودن وحتی مستحب بودن ايز احاديث متعددی در مورد ج۶٧ صفحه  ١١حافظ بن حجر عسقالنی در فتح الباری جلد

 :طور نمونه احاديث ذيل ه وری نموده است که بآ  جمع صلحاء و اولياء ، و بوسيدن دست  علماء

 . ابولبابة وکعب بن مالک ودو دوستش دست مبارک پيامبر  صلی هللا عليه وسلم رابوسيدند-١

 . ابوعبيده جّراح آنگاه که ازسفری برگشت دست حضرت عمر رضی هللا عنه را بوسيد -٢

 .را بوسيد» ھمارضی هللا عن«  زيدبن ثابت دست حضرت ابن عباس  -٣

کند به سوی حضرت رسول صلی هللا عليه وسلم برخاستيم ودست مبارکش  اسامه بن شريک روايت می -۴

  .رابوسيديم

 .وحديث جابر که عمر رضی هللا عنه بر خاست ودست مبارک حضرت رسول صلی هللا عليه وسلم رابوسيد  -۵

 .اجازه بدھيد تا سروپای شما را ببوسم! يا رسول هللا  :ت اعرابی و درخت  آمده است  که گفۀوحديث بريدة درقص -۶

 .پس انحضرت صلی هللا عليه وسلم برايش اجازه فرمود 

سلمة بن األکوع آن دستش را که  : آورد از روايت عبدالرحمن بن رزين می» األدب المفرد« امام بخاری درکتاب  -٧

  .کرده بود به ما نشان داد ، پس ما برخاستيم ودستش رابوسيديمبا پيامبر صلی هللا عليه وسلم بيعت 

 .وھمچنين آورده است که حضرت علی کرم هللا وجھه دست وپای حضرت عباس رضی هللا عنه رابوسيد -٨

به ابن ابی أوفی گفتم آن دستی راکه با رسول صلی هللا عليه  :و روايت شده از طريق ابی مالک االشجعی که گفت -٩

 .بيعت کردی بده تا ببوسم، پس دستش را بوسيدم  وسلم

   آورده ٢٧٠۶حديث  بوسيدن دست درباب المطالب العاليه بزوائد المسانيد الثمانية حافظ ابن حجرعسقالنی درکتاب

 :گفت) ق.ه٢۴٣متوفی به سال(ابن ابی عمرالعدنی : است که 

دست تو حضرت  ای ابا حمزه ، آيا : عنه گفت رضی هللا سفيان برای ما از جدعان روايت نموده که ثابت به انس

دستت را بده سپس انس دستش را به او داد و ثابت  : گفت  بله ، :گفت رسول صلی هللا عليه وسلم را لمس نموده ؟

 .دست انس رابوسيد

 دست، علماء دست بياوريم  که بوسيدنه توانيم اين حکم را ب فوق بدان اشاره نموديم  میدر   که یثيبا توجه به احاد

 .باشد واھل علم نه تنھا جواز داشته بلکه مستحب ھم می

:  آمده ١٣٠ هللا جزء اول صفحه ةف حجة االسالم إمام محمد غّزالی رحميدر كتاب المستصفی من علم االصول تأل

ل بر جواز يلفظ دلن يپس ا. م يه وسلّم فالن كار را انجام می داديد كه در زمان پيامبر  َصلّی هللا علياگر صحابی بگو

ه وسلّم و عدم يامبر َصلّی هللا عليم سكوت پيئمی گو: دي می فرما٩۴در جزء دوم ھمان كتاب صفحه  .آن كار است

ه وسلّم يل بر جواز آن عمل است چون برای آن حضرت َصلّی هللا عليانجام آن آگاھی دارد دلازانكار او از فعلی كه 

  .ترك كند است، انكار كاری را كه حرام  ستيز نيجا

ری عبارت است از سكوت يسنت تقر:  ديگو  می١۶٧ز فی أصول الفقه صفحه يدان در كتاب الوجيم زيدكتر عبدالكر

ابش انجام شود وآن حضرت يا در غيا فعلی كه در حضورش انجام شود يه وسلّم از انكار قولی يامبر َصلّی هللا عليپ

ه يرا رسول َصلّی هللا عليل بر جواز فعل و اباحت آن است زين سكوت دلي اپس ه وسلّم بدان آگاه باشد،يَصلّی هللا عل

  .وسلّم بر باطل و منكر سكوت نمی كند

امبر َصلّی هللا يری عبارت است از ھر آنچه پي آمده است كه سنت تقر٣۵ ۀز صفحيلی در كتاب الوجيدكتر وھبة الزح

  .ديرا انكار ننما ه وسلّم آنيجام آن در حضور حضرت َصلّی هللا علا بعد از انيد يد نمايئ را صراحتاً تأ ه وسلّم آنيعل

II - فتوای امام غزالی : 
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 :نوسد   می۴۴٣ن جلد دوم صفحه ياء علوم الدي هللا در كتاب مستطاب إحةامام محمد غّزالی رحم

 .تبرک ممانعتی وجود ندارد  خاطر احترام وه فاضل دين باشد ب دن دست كسی كه عالم ويدر بوس

 :  هللا عنھما گفت یابن عمر رض

 من از آسمان نازل شد به ۀچون توب: م وكعب بن مالك گفت يديما دست مبارك پيامبر صلی هللا عليه وسلم را بوس

 .دميه وسلّم آمدم و دست وی را بوسيامبر  َصلّی هللا عليخدمت پ

يد که  تا سر معظّم و دست ئا اجازه بفرمامر! ا رسول هللا ي: وھمچنان در روايت آمده است که شخصی  اعرابی گفت 

  .ه وسلّم  برايش اجازه فرمود  و اعرابی آن را به جای آوردي هللا علیامبر َصلّ يو پ. مبارك شما را ببوسم

گر جدا شدند و می يكديد پس از يد و مصافحت كرد و دست وی را ببوسيعمربن خطاب را د ده جّراح،يوابوعب

ج كرده است يثی تخرين را از كتابھای مختلف حدياء علوم الديث احيحادا هللا كه ةعراقی رحمن ين الديامام ز. ستنديگر

 شابوری،يث حاكم نين تفاوت كه درحديت می كند با ايدة روايث بريشابوری از حديعرابی را حاكم ناث يحد: ديمی گو

حاكم  .ه وسلّم را ببوسديرت َصلّی هللا علخواھد تا دست و پای حض ه وسلّم اجازه میي هللا علیامبر َصلّ يعرابی از پا

  .ح اإلسناد استيث صحيد حديگو می

III - فتوای امام ابن حجر ھيتمی: 

 :نويسد    می٢٨۵تمی مّكی در كتاب تحفةالمحتاج جلد نھم صفحه يامام ابن حجر ھ

فتح الباری شرح ( ج شروانی در شرح تحفه المحتاۀعالم و فاضل سنّت است و عالم بوسيدن دست وپای مرد صالح،

 :نويسد می) ابن حجر عسقالنی  : ح البخاری يصح

 .ش ھم يدن دست شخص صالح سنت است بلكه پايبه طور قطع بوس

IV - فتوای خطيب شربينی : 

د ير به سيد ابوبكر شھين عاّلمه سي و ھمچن١۶۶ هللا در مغنی المحتاج جلد سوم صفحه ةنی رحميب شربيخ خطيش

 :نويسد  از جلد سوم می٣٠۵ صفحه  نين شرح فتح المعيالببكری در اعانة الط

ت يزھد باشد و كراھ ايا شرف يكوكاری ين: نداری ماننديكی از صفات ديدن دست شخصی كه دارای ي سنت است بوس

 .ا جاه و منزلت اجتماعی برخوردار باشديا قدرت يوی مانند ثروت يازات دنيكی از امتيدن دست كسی كه يدارد بوس

V -  فتوای امام نووی: 

گری يدن دست ديال كسی كه می پرسد حكم بوسؤ در جواب س۵٠ هللا در كتاب فتاوای خود صفحه ةامام نووی رحم

 ست ؟ يچ

 : ديدر جواب می فرما

ر از افراد فوق يدن دست اشخاصی غيا فاضل مستحب است و در مقابل بوسيا عالم يدن دست اشخاص صالح يبوس

خاطر زھد ه ھر گاه اراده شود ، دست کسی ب:  می فرمايد ٣٨١ درکتاب األذکار صفحه الذكر مكروه است ونيز

صفتی که از اموردين محسوب می شود بوسيده شود ، کراھت  شرف او و صيانتش ياھر ش يا علم و اونيکوکاری

بوسيده شود به يا امثال آن  قدرت ومنزلتش در نزد مردم و ثروت و خاطر مال وه ندارد بلکه مستحب است واگر ب

 .شدت مکروه است

VI - فتوای شيخ منصور : 

 :سد ينو ألصول میاشيخ منصورعلی ناصف در التاج الجامع 
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بوسيدن دست برای بزرگداشت واحترام بزرگان دين جائز بلکه . از انواع تحيّت گفتن ھا بوسيدن دست وپای می باشد

 يد نمود و اوھيچئمبارکش را بوسيدند تأانی که دست وپای مستحب است زيرا که پيامبر صلی هللا عليه وسلم عمل کس

اگر مقرون به نيتی شريف وصحيح  جائز است و بنابراين ، بوسيدن دست وپا. يد نمی زندئگاه برعمل باطلی مھرتأ

 . مستحب است ،باشد

VII  -فتوای ابن حجرھيتمی : 

 :نويسد   می٢۴٧ابن حجرھيتمی در کتاب الفتاوی الکبری الفقھيّة جلد چھار صفحه 

سپس احاديث بسياری را دراثبات اين عقيده نقل . بوسيدن دست وپای شخص عالم وصالح وشريف النسب سنت است

 من نازل شد به ۀآنگاه که توب :کند که کعب بن مالک رضی هللا عنه فرمود کند و ازجمله از ابن حبان روايت می می

 .زانوی مبارک ايشان را بوسيدم   ودست خدمت پيامبر صلی هللا  عليه وسلم آمدم و

VIII -فتوای شيخ محمد امين کردی : 

 :نويسد می١۴١,١۴٢شيخ محمد امين کردی در کتاب تنوير القلوب فی معاملة عالم الغيوب صفحه 

بوسيدن دست شخصی به خاطراحترام وقدر وعلم وزھد سنت است و اگر برای ثروت او باشد يا شخصی صاحب 

 . است  مکروه،بدعت باشد

IX - فتوای خواجه محمد حسن سرھندی : 

 :سدينو محمد حسن سرھندی درکتاب األصول األربعة  خويش می

جھت تعظيم  باشد جائز ه  اگر تقبيل دست وپای کسی باءً يھوديان دست وپای پيامبر صلی هللا عليه وسلم را بوسيدند، بن

 .ھود اجازه فرمود را برای دونفر ي که پيامبر صلی هللا عليه وسلم آن طوری

 هللا ةه عالمه امام سبكی رحمين طبقات الشافعي هللا و ھمچنةب االسماء واللغات امام نووی رحميھمچنان در كتاب تھذ

ن كتاب يصاحب دوم( هللا ةدم امام مسلم بن حجاج رحميشن:  هللا فرمود ةمحمد بن حمدون بن رستم رحم: آمده است

ی استاد و بگذار تا پاھای شما را ببوسم ااجازه بده : و گفت . دي هللا رسةری رحمبه خدمت امام بخا) ثيح در حديصح

  .شيث در ضعفھايب حدين و طبياستادان و سرور محّدث

  

 :  در مورد دست بوسی ینظريات  مذاھب اسالم

 :مذھب حنفی 

  .ور تبرك  ممانعتی ندارد ظمنه دن دست دانشمند و اھل علم بيبوس: نويسد  کتاب خودمیۀين در حاشيعالمه ابن عابد

  :ه يمذھب  مالك

ز يا شرفش باشد جاين ، علم و ي دۀك شدن به خدا ، به واسطيك مرد به خاطر نزديدن دست ياگر بوس: امام مالك گفت 

  .است

 :پيروان مذھب  شافعی  

ن، نه تنھا ي ا مثلینيگر امورديدن دست مرد به خاطر زھد و صالح و علم و شرف و ديبوس: ديگو ی میامام نوو

 . ست بلكه مستحب است يمكروه ن

 :ه يمذھب حنبل

ده يده دست عمر خطاب را بوسيرا ابو عبين باشد اشكال ندارد ، زياگر به خاطر تد: د يگو ی می حنبلینيعالمه اسفرا

  .است 
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 پايان

  

 :منابع و مآخذ 

 :د ازعمل آمده است عبار تنه  که در اين نوشته ازآن  استفاده بیمنابع ومآخذ

مشكاة  امام نووی ،: ن ياض الصالحير  ابن حجر عسقالنی ،: ح البخاری ي فتح الباری شرح صح ر روح المعانی،يتفس

األ ذكار  عالمه ابن حجر عسقالنی ،: ه يد الثمانيه بزوائد المسانيزی ، مطالب العاليب تبريعالمه خط: ح يالمصاب

رة يالس خ منصور علی ناصف ،يش: ث الرسول يحادا ی الجامع األصول فالتاج امام نووی ،: داألبرار يالمنتخبة من س

ر به يد ابوبكر شھيعالمه س: ن يإعانة الطالب نی ،يب شربيخ خطيش: ر دمشقی ، مغنی المحتاج يحافظ ابن كث: ة يالنبو

ابن حجر : فقھيّةالفتاوی الکبری ال  شروانی ، تمی با حواشی عالمهيعالمه ابن حجر ھ:د بكری ، تحفه المحتاج يس

   نين الديامام ز: المغنی عن األسفار  حجة اإلسالم امام غزالی ،: ن ياء علوم الدياح فتاوای امام النووی ، ھيتمی مکی،

ابوالوفاء معتمدی كردستانی ،المستصفی : أصول فقه شافعی  لی ،يدكتر وھبة الزح:   أصول الفقهیز فيالوج عراقی ،

تنوير القلوب فی معاملةعالم  د غزالی ،جمع الجوامع امام سبكی بشرح عالمه محلی ،امام محم: من علم األصول 

 خواجه محمد حسن جان صاحب سرھندی مجددی  : األصول األربعة فی ترديد الوھابيةشيخ محمدامين کردی ،:الغيوب

 .وسايت ھای اسالمی 
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