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 بِسمِ اهللاِ الرّحمن الرّحیم
حمد بی حد و ثناي بی عد براي خداوند واحـد صـمد و درود بسـیار و                   

تحیات بی شمار بر بهترین بنده آفریدگار حضرت محمد علیه و علی آلـه              
از آنجائی کـه  :الصلوات اتمها و من التسلیمات اکملها واما بعد  وأصحابه مِنَ   

ن بـا خورشـید تابـان رسـالت و رهبـران راه          در این زمان فاصله مسلمانا    
هدایت در خیرالقرون زیاد شده و به عصر فتنه ها و تلبیسات مبتال گشـته               
ایم با عالِم نماهائی روبرو شده ایم که بر اساس هواي نفس خود یا سـلیقه   
ومیل دیگران جرأت به صدور فتواهاي عجیبی نموده اند که مصـداق ایـن          

ایـن موحِّـد نماهـا گـاهی       .» رجباً تَري عجباً    عِش  « مثل عربی است که     
آنرا از دین خـارج     » خرافات است « سنّتی را بدعت شمرده و با برچسب        

انان می  نیز به نام توحید به تکفیر جماعت موحدان و مسلم می کنند،گاهی
از مهمترین اشتباهات وهابیان این است که چون عده اي در مـثال        . پردازند

یا دستبوسی بزرگان و علما و یا هر عمـل مـورد اخـتالف        زیارت قبور و    
دیگر اشتباه می کنند ، پس به همین دلیل نیز باید این اعمـال را از ریشـه                   
باطل دانست حال این که این روش خوارج بوده اسـت و نیـز رد زیـارت         
قبور به دلیل حدیث متواتر کفر است و یا دستبوسی بزرگان دین بارهـا در    



2  

ست و نباید اشتباه چند گروه و یـا چنـد نفـر را باعـث رد              احادیث آمده ا  
گوئی در نظر ایشان مصالح و منافع حزبی شان مهـم  . کامل دستبوسی کرد   

لذا الزم دانستیم براي رفـع شـبهه و   . تر از مصلحت اسالم و مسلمین است    
نیز بیان مسلّمات شرعی با مراجعه به کتب معتبـر اهـل سـنّت و جماعـت      

بر همگان مبرهن اسـت  . طالبان راستین حقیقت گرد آوریم   مطالبی را براي  
که تمامی آداب شرعی براي آراسته شدن انسان به صفاتی است که موجب        
خشنودي پروردگار شود ، و از جمله این آداب بوسیدن دست بزرگان دین 
و علماء متقی است که بزرگداشت و إکرام بندگان محبوب خداونـد ، تبعـاً          

اسـتحباب بوسـیدن دسـت     . ا بـدنبال خواهـد داشـت      رضایت پرودگـار ر   
اشخاص صالح و عالم بر اساس سنت حضرت رسول صلّی اهللا علیه وسلّم           
ثابت است، حال اگر علماي جدید که به نـام روشـنفکران دینـی خـود را            
معرفی می کنند ، مشاهده کنند شخصی دستِ عالِمی را میبوسد او را تکفیر       

اگر بـه آنهـا ثابـت    .  و تقدس مآبی میدانندنموده و این عملش را خرافات  
کنیم که عملِ خالفِ شرعی انجام نشده بلکه بوسـیدن دسـت صـالحان در     

اسالم امروز نیاز به چیزهـاي مهـم        :  آنگاه می گویند  .سنّت وارد شده است   
! تري دارد و شما به جزئیات میپردازید و مردم را به آن مشغول می کنیـد؟   
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 کردن سنّتی معتبر به بهانه جزئی بودن ، میتوانـد           سوال این است که آیا رد     
بـراي اثبـات    !.روشی مناسب وخداپسندانه دردعوت به سوي اسالم باشد؟       

استحباب دستبوسی بزرگان به احادیث وآثاربسیاري استناد میشـود کـه از     
 :آنجمله موارد زیر می باشد 

 
 »حدیث حضرت عبداهللا بن عمر رضی اهللا تعالی عنهما«

وداود درکتاب السنن که یکی ازمعتبرترین کتابهاي حدیث نزد اهـل           امام اب  
سنت است به روایت از حضرت ابن عمر داسـتانی را از بازگشـت ایشـان           

سـپس  : ی فرمایـد همراه تعدادي ازصحابه ازجنگی ، نقل میکند تاآنجاکه م    
 )1.(همگی ما دست مبارك حضرت رسول صلی اهللا علیه وسلم را بوسیدیم

حمه اهللا در شرح خود بر صحیح مسلم تعداد این گروه اعزامی امام نووي ر  
کتاب اإلیمان، بـاب األمـر باإلیمـان، جلـد اول      ( نفر ذکر کرده است 14را  

 )3.() 216صفحه
 

 »حدیث حضرت زارع رضی اهللا تعالی عنه «
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امام ابوداود ازحضرت زارع رضی اهللا تعـالی عنـه کـه درگـروه اعزامـی                 
 آنگاه که به مدینه وارد شدیم به سرعت از  :میکند عبدالقیس بود ، روایت    

ده شدیم ودست و پاي مبارك حضرت رسول صلی اهللا علیـه            شترانمان پیا 
شیخ منصورعلی ناصف در التـاج الجـامع لألصـول          . )2(وسلم را بوسیدیم  

ضمن آوردن حدیث اضافه نموده است کـه تعـداد ایـن گـروه             258ص5ج
 بوسیدن دست وپاي مبـارك   رف بهنفربوده است که همگی مش  14اعزامی  

 .اندحضرت رسول صلی اهللا علیه وسلم شده 
 

 »حدیث صفوان بن عسال رضی اهللا تعالی عنه «
امام ابن ماجه از صفوان بن عسال رضی اهللا تعالی عنه روایت کرده اسـت           

. ما را نـزد ایـن پیـامبر ببـر    : یک نفر یهودي به دوستش گفت : که فرمود   
آمدنـد ودربـاره    حضرت رسول صلی اهللا علیه وسـلم  سپس هردو خدمت    
اي که خداوند جلّ جالله به حضرت موسی علی نبینـا  آیات بینات نه گانه  

پس ازگرفتن جواب هـردو  .و علیه الصالة والسالم عنایت فرمود ، پرسیدند 
نفر یهودي دست وپاي مبارك حضرت را صلی اهللا علیه وسـلم بوسـیدند               

امام محیـی الـدین    ) 4(. که شما پیامبرخدا هستید    شهادت می دهیم  : وگفتند
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ترمذي ونسائی وابن ماجـه بـا سـندهاي       :نووي درکتاب األذکارمی فرماید   
صحیح روایت کرده اند ، عالمه مفسر سید محمود آلوسی در تفسـیر روح               

پس از آوردن حدیث فوق مرجع و مأخذ آن 231المعانی جزءپنجم صفحه   
نا احمد و بیهقی و طبرانی و نسائی وابن ماجـه  هما: را اینچنین بیان میکند     

حدیثی حسن وصحیح « : و ترمذي این حدیث را آورده و ترمذي میگوید     
حـدیثی صحیـح اسـت بــراي آن    « : وحاکم نیشابوري می گوید     » است  

 .»ضعفی نمی بینم
 

 »عداس مسیحی«
 چنـین آمـده اسـت کـه         21 ص 2در کتاب السیره النبویه ابن هشام جلـد         

اس ـ غالم مسیحی پسران ربیعه ـ پیامبر صلی اهللا علیـه و سـلم را در     عد
هنگام بازگشت ایشان از سفر طائف دیدار کـرد و ایمـان آورد و خـود را            
 روي دست و پاي پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و سلم انداخت و سر و دستان     

. 373 ص2البدایه و النهایه ابن کثیر جلـد (و پاهاي مبارك ایشان را بوسید   
فقه السیره؛  . اإلصابه فی تمییز الصحابه؛ ابن حجر عسقالنی ذیل نام عداس         
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 1رفـع الخفـا شـرح الشـفا جلـد         . 137محمد سعید رمضان البوطی صفحه    
 )162ص

 احادیـث  67 صـفحه  11حافظ ابن حجرعسقالنی در فـتح البـاري جلـد          
بسیاري را نقل کرده است که هـر یـک ازآنهـا دلیلـی بـراي جـواز بلکـه         

جموعه به چند   اء و اولیاء می باشد ازآن م      باب دستبوسی علماءوصلح  استح
 :حدیث اکتفا می کنیم

 ابولبابۀ وکعب بن مالک ودو دوستش دست حضرت رسـول صـلی اهللا              - 
 .علیه وسلم رابوسیدند

 ابوعبیده جرّاح آنگاه که ازسفري برگشت دست حضرت عمر رضی اهللا            -
 .عنه را بوسید

 .را بوسید»  عنهمارضی اهللا« رت ابن عباس زیدبن ثابت دست حض  -
 اسامه بن شریک روایت میکند به سوي حضرت رسول صلی اهللا علیه و         -

 .سلم برخاستیم ودست مبارکش رابوسیدیم
حدیث جابر که عمر رضی اهللا عنه بر خاست ودست مبارك حضرت         و  -

 .بوسید سلم را رسول صلی اهللا علیه و



7  

ـ   : و درخت است که گفـت      وحدیث بریدة درقصه اعرابی    - ! ول اهللا   یـا رس
پس حضرت صلی اهللا علیـه وسـلم   .اجازه بدهید تا سروپاي شما را ببوسم    

 .اجازه اش داد
از روایت عبدالرحمن بـن رزیـن       » األدب المفرد « امام بخاري درکتاب     -

سلمۀ بن األکوع آن دستش را که با حضرت رسول صلی           : که گفت   میآورد
پس ما برخاستیم ودسـتش  ده بود به ما نشان داد ،    اهللا علیه وسلم بیعت کر    

 )7 (.بوسیدیم را
همچنین آورده است که حضرت علـی کـرم اهللا وجهـه دسـت وپـاي             و -

 )8. ( بوسیدحضرت عباس رضی اهللا عنه را
به ابـن ابـی أوفـی    :و روایت شده از طریق ابی مالک االشجعی که گفت         -

 بیعـت کـردي بـده تـا        وسلمگفتم آن دستی راکه با رسول صلی اهللا علیه          
 .ستش را بوسیدمببوسم، پس د

فتح . ك. جهت رعایت اختصار مآخذ احادیث فوق ذکر نشده است ر(
 )الباري

المطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیـۀ   حافظ ابن حجرعسقالنی درکتاب     
ابـن ابـی عمرالعـدنی    : آورده است که 2706درباب بوسیدن دست حدیث  
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سفیان براي ما از جدعان روایت نمـوده کـه    :گفت) ق.ه243متوفی به سال  (
اي ابا حمزه ، آیادست تو حضرت رسول : رضی اهللا عنه گفت ثابت به انس

دستت را بده سـپس  : گفت   بله ، :صلی اهللا علیه وسلم را لمس نموده ؟گفت       
 .انس دستش را به او داد و ثابت دست انس رابوسید

ع ز کتابهاي علمی معتبر جهان اسالم جمبا توجه به این احادیث شریف که ا 
آوري شده الزم به ذکر است که سنّت پیامبر اکرم صلّی اهللا علیه وسلّم بـه                
همراه قرآن، دو اصل از ادلّه احکام می باشند که در میان همه فرق اسالمی   
بدون استثناء مرجع تشریع محسوب میشـوند و اسـتحاب بوسـیدن دسـت      

تقریري ثابـت اسـت ، لـذا بـه تعریـف سـنت       بزرگان دین از طریق سنّت     
در کتـاب اصـول فقـه شـافعی     . تقریري از دیگاه علماء اصول می پردازیم   
سنت تقریـري   :  چنین آمده    141تألیف أبوالوفا معتمدي کردستانی صفحه      

یعنی انکار ننمودن و جلوگیري نکردن پیغمبر صـلّی اهللا علیـه وسـلّم ، از                
 حضرت صلّی اهللا علیه وسلّم بجـاي        عملی است که دیگري در حضور آن      

آورده باشد و در واقع این عدم انکار و عدم جلوگیري خود اجازه به اقدام    
 .آن عمل محسوب می شود
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 95و94الجزء الثانی صفحه    :  در کتاب جمع الجوامع سبکی با شرح المحلّی       
پیامبر صلّی اهللا علیه وسلّم به علـت معصـوم بـودن و همچنـین           : آمده که   

ظیفه بیان شرعیات هیچگاه قول یـا فعـل بـاطلی را تأییـد نمـی کنـد و                و
ـ            م نباشـد دلیلـی   سکوت حضرت صلّی اهللا علیه وسلّم اگرچـه مسـرور ه

 .برجواز فعل میباشد
 آمده که سکوت حضرت صلّی اهللا علیه وسلّم بر 96در همان کتاب صفحه    

عـل آن مـی   فعلی دلیل جواز آن فعل براي فاعل آن و همچنین غیـر از فا        
یعنی این تأیید عمومیت دارد نه اینکـه تنهـا مخصـوص فاعـل آن           ( باشد  
در کتاب المستصفی من علم االصول تألیف حجۀ االسالم إمام محمد )  باشد

اگر صحابی بگوید که در     :  آمده که    130غزّالی رحمه اهللا جزء اول صفحه       
پس ایـن  . دادیم زمان حضرت صلّی اهللا علیه وسلّم فالن کار را انجام می            

 .لفظ دلیل بر جواز آن کار است
می گوییم سکوت پیـامبر     :  می فرماید  94در جزء دوم همان کتاب صفحه       

صلّی اهللا علیه وسلّم و عدم انکار او از فعلی که انجام آن آگاهی دارد دلیل       
بر جواز آن عمل است چون براي آن حضرت صلّی اهللا علیه وسـلّم جـایز    

 .ي را که حرام است،ترك کند انکار کار نیست



10  

 167ریم زیدان در کتـاب الـوجیز فـی أصـول الفقـه صـفحه              دکتر عبدالک 
 علیه وسـلّم  سنت تقریري عبارت است از سکوت پیامبر صلّی اهللا   :  میگوید

از انکار قولی یا فعلی که در حضورش انجام شود یا در غیابش انجام شود   
وآن حضرت صلّی اهللا علیه وسلّم بدان آگاه باشد،پس این سکوت دلیل بر            
جواز فعل و اباحت آن است زیرا رسول صلّی اهللا علیه وسلّم بـر باطـل و              

 .منکر سکوت نمی کند
 آمده است که سنت تقریري 35الوجیز صفحه دکتر وهبۀ الزحیلی در کتاب     

ییـد    عبارت است از هر آنچه پیامبر صلّی اهللا علیه وسلّم آنرا صـراحتاً تـأ              
نماید یا بعد از انجام آن در حضور حضرت صلّی اهللا علیه وسلّم آنرا انکار       

 .ننماید
 

و الجماعـت  بزرگ اهل سنت براي اتمام فائده ، فتاواي چند تن از علماي       
 : یمنقل میکنرا 

امام محمد غزّالی رحمه اهللا در کتاب مستطاب إحیاء علوم الدین جلد دوم             
 باشد از  در بوسیدن دست کسی که در دین معظّم:  می فرماید 443صفحه 

مـا دسـت   : ابن عمر رضی اهللا عنهما گفت   .  نیست  راه تبرك و توقیر باکی    
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: عب بـن مالـک گفـت     مبارك پیغامبر را علیه الصلوة والسالم بوسیدیم وک       
چون توبه من از آسمان نازل شد به خدمت پیغامبر صلّی اهللا علیـه وسـلّم          

! یا رسول اهللا  : و آمده است که اعرابی گفت       . آمدم و دست وي را بوسیدم     
و پیغامبر صـلّی  . مرا دستوري ده تا سر معظّم و دست مبارك تو را ببوسم     

وابوعبیـده  .ن را بـه جـاي آورد  اهللا علیه وسـلّم دسـتوري داد و اعرابـی آ          
جرّاح،عمربن خطاب را دید و مصافحت کرد و دست وي را ببوسید پس از 

امام زین الدین عراقـی رحمـه اهللا کـه          . یکدیگر جدا شدند و می گریستند     
أحادیث احیاء علوم الدین را از کتابهاي مختلف حدیثی تخریج کرده است            

از حدیث بریدة روایـت مـی       حدیث أعرابی را حاکم نیشابوري      : می گوید 
کند با این تفاوت که درحدیث حاکم نیشابوري،أعرابی از پیامبر صـلّی اهللا             
علیه وسلّم اجازه میخواهد تا دست و پاي حضرت صلّی اهللا علیه وسلّم را          

 .حاکم میگوید حدیث صحیح اإلسناد است.ببوسد
 285ه امام ابن حجر هیتمی مکّی در کتاب تحفۀالمحتاج جلـد نهـم صـفح       

بوسیدن دست وپاي مرد صالح،عالم و فاضل سنّت است و عالمه  : میفرماید
به طور قطع بوسیدن دسـت  :  می گوید )9 (شروانی در شرح تحفه المحتاج    

شیخ خطیب شـربینی رحمـه اهللا      .شخص صالح سنت است بلکه پایش هم        
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 و همچنین علّامه سید ابوبکر شهیر 166در مغنی المحتاج جلد سوم صفحه 
 از جلد سوم 305 صفحه   سید بکري در اعانۀ الطالبین شرح فتح المعین    به

سنت است بوسیدن دست شخصـی کـه داراي یکـی از صـفات            : میفرمایند
ارد بوسـیدن  نیکوکاري یا شرف یازهد باشـد و کراهیـت د        : دینداري مانند 

دست کسی که یکی از امتیازات دنیوي مانند ثروت یـا قـدرت یـا جـاه و       
 .ی برخوردار باشدمنزلت اجتماع

 در جـواب سـوال   50امام نووي رحمه اهللا در کتاب فتاواي خـود صـفحه    
: کسی که می پرسد حکم بوسیدن دسـت دیگـري چیسـت ؟ مـی فرمایـد       

بوسیدن دست اشخاص صالح یا عالم یا فاضل مستحب است و در مقابـل             
بوسیدن دست اشخاصی غیر از افراد فوق الذکر مکروه است ونیز درکتـاب    

هر گاه اراده شود ، دسـت کسـی بخـاطر    :  می فرماید 381ذکار صفحه  األ
زهد ونیکوکاریش یا علم وشرف او و صیانتش یاهرصفتی که از امـوردین           
محسوب می شود بوسیده شود ، کراهت ندارد بلکه مستحب اسـت واگـر              
بخاطر مال وثروت وقدرت ومنزلتش در نزد مردم ویـا امثـال آن بوسـیده      

   .ه استشود به شدت مکرو
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از انواع تحیت   :علی ناصف در التاج الجامع لألصول می گوید        شیخ منصور 
بوسیدن دسـت بـراي بزرگداشـت    . گفتن ها بوسیدن دست وپاي می باشد     

واحترام بزرگان دین جائز بلکه مستحب است زیرا که پیامبر صلی اهللا علیه   
و وسلم عمل کسانی که دست وپـاي مبـارکش را بوسـیدند تأییـد نمـود                 

بنـابراین ، بوسـیدن دسـت    . اوهیچگاه برعمل باطلی مهرتأییـد نمـی زنـد       
 . نیتی شریف وصحیح باشد مستحب استوپاجائز است واگر مقرون به

 247هیتمی در کتاب الفتاوي الکبري الفقهیۀ جلد چهـار صـفحه           ابن حجر 
بوسیدن دست وپاي شخص عالم وصالح وشـریف النسـب سـنت         : میگوید

بسیاري را دراثبات این عقیده نقل میکنـد و ازجملـه     سپس احادیث   . است
آنگاه که  :از ابن حبان روایت میکند که کعب بن مالک رضی اهللا عنه فرمود            

توبه من نازل شد به خدمت حضرت رسول صـلی اهللا علیـه وسـلم آمـدم       
 .ست وزانوي مبارك ایشان را بوسیدمود

 عـالم الغیـوب   شیخ محمد امین کردي در کتاب تنویر القلوب فـی معاملـۀ   
بوسیدن دست شخصی بـه خـاطر درسـتکاري        : میفرماید141،142صفحه  

ـ             ا شخصـی صـاحب     وعلم وزهد سنت است و اگر براي ثروت او باشـد ی
 .بدعت باشد مکروه است
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ربعۀ فی تردید الوهابیـۀ     خواجه محمد حسن سرهندي درکتاب األصول األ      
ول صلی اهللا  یهودیان دست وپاي مبارك حضرت رس   )10 (تقبیل :می گوید 

علیه وسلم را تصریح است به تعظیم ؛ که عرفاً بوسه محبت برروي میشود             
اگر تقبیل دست وپاي کسی بجهـت تعظـیم        . و بوسه تعظیم بر دست وپاي       

 . یه وسلم آنها را اجازت آن نداديجائز نبودي حضرت رسول صلی اهللا عل
 االکبـر    هجري در شـرح الفقـه      1014مال علی قاري حنفی متوفی به سال      

 جواز بوسیدن دست کسی را به خاطر علم او یا عمل یا شرف    193صفحه  
بـن ثابـت رضـی اهللا     او ذکر می کند همانگونه که صحابی جلیل القدر زید     

  .عنه، دست حضرت ابن عباس رضی اهللا عنهما را بوسید

در کتاب تهذیب االسماء واللغات امام نووي رحمه اهللا و همچنـین طبقـات     
محمد بن حمدون بـن  : عالمه امام سبکی رحمه اهللا آمده است که    الشافعیه  

صـاحب  (شنیدم امام مسلم بن حجـاج رحمـه اهللا   : رستم رحمه اهللا فرمود  
و . به خدمت امام بخاري رحمه اهللا رسـید   ) دومین کتاب صحیح در حدیث    

اجازه بده و بگذار تا پاهاي شـما را ببوسـم ا ي اسـتاد اسـتادان و           : گفت  
هایش ثین و طبیب حدیث در ضعفسرور محد. 

 : اهللاۀقال اإلمام الخفاجی رحم
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        وال تَخَف طعنَ أعادیهم         قبل یدالخیرهِ أهلِ التَُقی              
          هادأیادیهم                ریحانه الرحمانِ عب ها لثمو شَم          

 :ترجمه شعر
  اهل تقوا راببوس دستِ برگزیدگان« 

        واز سرزنش و بد گویی دشمنان هراسی نداشته باش                
 دسته گل خوشبوي خداوند رحمان، عبادت کنندگان او هستند

 »      و بوسیدن دست آن بزرگان ، بوئیدن آن گلهاست                 
 
سـی  حال با توجه به این همه دالئـل و قـرائن مسـتندو مسـتدل، اگـر ک                 

 :ستانکار کند؛ جواب او چنین ا استحباب دستبوسی بزرگان دین را 
                           !کو؟   روز   گفتن  روز     میان  در 

 !روز جو خویش رسوا کردن است اي 
 

 :توضیحات
 از سنن ابوداود، و همچنین امام ابن ماجه در کتاب سنن            5223ـ حدیث   1

حی الـدین نـووي در ریـاض الصـالحین           و امام م   3704خویش ، حدیث    
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ــدیث ــابیح    890ح ــکاه المص ــاب مش ــزي در کت ــب تبری ــه خطی  و عالم
 و حافظ ابن حجر عسقالنی در فـتح البـاري شـرح صـحیح          3958حدیث

عالمـه ابـن کثیـر و       .  حدیث فوق را نقل کرده اند      67 ص 11البخاري جلد 
سـتان   سـوره انفـال دا     16 و   15عالمه آلوسی نیز در تفاسیر خود ذیل آیه       

 .فوق را آورده اند
 ابوداود، این حدیث را عالمه خطیب تبریزي در مشـکاه        4548ـ حدیث   2

 و عالمه ابن 381 و امام نووي در کتاب األذکار ص4688المصابیح شماره  
 به روایت از امام احمـد بـن حنبـل    520کثیر دمشقی در السیره النبویه ص    
ید بـه شـرح العزیـزي علـی         و نیز بنگر  . رضی اهللا تعالی عنه نقل کرده اند      

 .159 صفحه2الجامع الصغیر ج
 نیـز  258 ص5ـ شیخ منصور علی ناصف در التـاج الجـامع االصـول ج        3

 ... .ضمن آوردن حدیث اضافه نموده است که تعداد این گروه
 ابن ماجه، این حدیث را امـام ترمـذي در کتـاب سـنن             3695ـ حدیث   4

 و امام نووي در ریـاض  4010 و امام نسائی در سنن شماره  3069شماره  
 به  5 از ج  258 و مولف التاج الجامع لألصول در ص       889الصالحین حدیث 

 .طور مفصل روایت نموده اند
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 ـ این روایت را عبدالرزاق و الخرائطی در مکارم االخـالق و البیهقـی و    5
 .54 ص5الکنز العمال جلد : ابن عساکر نقل کرده اند و نیز بنگرید

 سوره مائده روایتی را 102 و 101ر در ذیل تفسیر آیات ـ عالمه ابن کثی 6
نقل می کند که در آن حضرت عمر رضی اهللا عنه پاي مبارك پیامبر صـلی    

 .اهللا علیه و سلم را بوسیده است
 ـ نیز بنگرید همین روایت را در المعجم االوسط طبرانی7
ر  و نیز روایت کرده است کـه وازع بـن عـام   144 ـ األدب المفرد صفحه 8

رضی اهللا عنه گفت خدمت رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم آمدم و دست و     
 .پاي مبارکش را بوسیدم

 103، صفحه4ـ جلد9
 ـ بوسیدن10
 
 ـ لوح فشرده صحاح سته 1
 ـ تفسیر ابن کثیر 2
 ـ تفسیر روح المعانی؛ عالمه آلوسی3
 ـ فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ ابن حجر عسقالنی4
 ووي بر صحیح مسلم ـ شرح امام ن5
 امام نووي:  ـ ریاض الصالحین6
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 عالمه خطیب تبریزي : ـ مشکاه المصابیح7
 حافظ ابن حجر عسقالنی:  ـ مطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیه8
 امام نووي: ـ األذکار المنتخبه من سید األبرار9

 شیخ منصور علی ناصف : ـ التاج الجامع األصول فی أحادیث الرسول10
 ابن هشام: ـ السیره النبویه11
 ابن کثیر دمشقی: ـ السیره النبویه12
 ابن حجر عسقالنی: ـ اإلصابه فی تمییز الصحابه13
 عالمه محمد ابن حاج حسن آالالنی : ـ رفع الخفا شرح ذات الشفا14
 ابن کثیر دمشقی: ـ البدایه والنهایه15
 دکتر محمد سعید رمضان البوطی: ـ فقه السیره16
 مال علی قاري:  شرح فقه االکبرـ17
 عالمه ابن حجر هیتمی با حواشی عالمه شروانی: ـ تحفه المحتاج18
 شیخ خطیب شربینی: ـ المغنی المحتاج19
 عالمه سید ابوبکر شهیر به سید بکري: ـ إعانه الطالبین20
 ـ فتاواي امام نووي21
 ابن حجر هیتمی مکی: ـ الفتاوي الکبریالفقهیه 22
 حجه اإلسالم امام غزالی: ءعلوم الدینـ احیا23
 امام زین الدین عراقی: ـ المغنی عن اإلسفار24
 ـ جمع الجوامع امام سبکی بشرح عالمه محلی 25
 امام محمد غزالی: ـ المستصفی من علم األصول26
 ابوالوفاء معتمدي کردستانی: ـ أصول فقه شافعی27
 زیداندکتر عبدالکریم ال: ـ الوجیز فی أصول الفقه28
 دکتر وهبه الزحیلی: ـ الوجیز فی أصول الفقه29
 شیخ محمدامین کردي: ـ تنویر القلوب فی معامله عالم الغیوب30
 .خواجه محمد حسن جان صاحب سرهندي مجددي: ـ األصول األربعه فی تردید الوهابیه31


