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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَمَلِ بِالْيَد9ِ« 1»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَننْ ََبِين ِ « 2»-21918-1•

ابِرِِِّّ  َ مِيعنا  عَنِ ابْنِ ََبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَ سَلَمَةَ بَيَّاعِ السنَّ
 ع عَنْ ََبِي َُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ ََبِي عَبْدِ اللَّ ِ ع ََنَّ ََمِينرَ الْمُنمْمِيِينَ

.كَدِّ يَدِهََِعْتَقَ ََلْفَ مَمْلُوكَةٍ مِنْ 
.«3»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْيَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَ ُ •

37: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ ََصْحَابِيَا عَنْ ََحْمَدَ بْننِ ََبِني عَبْندِ « 4»-21919-2•

دِ اللَّن ِ ع عَنْ ََبِي عَبْنالْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنِ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ اللَّ ِ عَنْ 
وَ -وَ يَسْتَخْرِجُ الْأَرَضِينَ« 5»كَانَ ََمِيرُ الْمُمْمِيِينَ ع يَضْرِبُ بِالْمَرِّ : قَالَ

وَ -اعَتِ ِوَ يَغْرِسُ ُ فَيَطْلُعُ مِنْ سَ-كَانَ رَسُولُ اللَّ ِ ص يَمَصُّ اليَّوَى بِفِي ِ
.ََلْفَ مَمْلُوكٍ مِنْ مَالِ ِ وَ كَدِّ يَدِهِ-إِنَّ ََمِيرَ الْمُمْمِيِينَ ع ََعْتَقَ

37: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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شريف بن سابق التفليسي 
شريف بن سابق التفليسي -522195/الشينباب/اليجاشير ال[ 1/1]•
قرة ل  كتاب َبو محمد َصل  كوفي انتقل إلى تفليس صاحب الفضل بن َبي[ 1/2]•

: اليروي   ماعة َخبرنا عدة من َصحابيا عن الحسن بن حمزة العلوِّ الطبنرِّ قن
. حدثيا َحمد بن محمد عن َبي  عن شريف: حدثيا ابن بطة قال

شنريف بنن سنابق -354237/الواحندبناب/الشينباب/الطوسيفهرست[ 2/1]•
.  التفليسي

ي عبد َخبرنا  ماعة عن َبي المفضل عن ابن بطة عن َحمد بن َب. ل  كتاب[ 3/1]•
. و رواه َحمد عن شريف بال واسطة. اهلل عن َبي  عن شريف بن سابق

شنريف بنن -3-6150428/الشينباب.../ذكرَسماءباب/الطوسير ال[ 4/1]•
سابق التفليسي 

.روى عي  البرقي َحمد[ 5/1]•
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الفضل بن أبي قرة التميمي السهندي 
الفضل بن َبي قرة التميمي السهيدِّ -842308/الفاءباب/اليجاشير ال[ 1/1]•
لنم يننن انتقل إلى إرمييية روى عن َبي عبد اهلل علي  السنالم. بلد من آذربيجان[ 1/2]•

حندثيا َحمند بنن محمند بنن: ل  كتاب يروي   ماعة َخبرنا محمد بن  عفر قال. بذاك
: الحدثيا علي بن إسنحا  بنن عمنار قن: حدثيا محمد بن َحمد النالبي قال: سعيد قال

.  حدثيا شريف بن سابق عن الفضل بنتاب 
.  الفضل بن َبي قرة-569364/الفضلباب/الفاءباب/الطوسيفهرست[ 2/1]•
بنن َخبرنا  ماعة عن َبي المفضل عن حميد عن إبراهيم بنن سنليمان. ل  كتاب[ 3/1]•

.  حيان الخزاز عن الفضل بن َبي قرة
الفضنل بنن َبني -12-3865269/الفاءباب.../عبدَبيَصحاب/الطوسير ال[ 4/1]•

قرة التفليسي 
الفضل بن َبي قرة -3-6236436/الفاءباب.../ذكرَسماءباب/الطوسير ال[ 5/1]•
. روى حميد عن إبراهيم بن سليمان عن الفضل[ 6/1]•
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
407: ، ص6روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقي ؛ ج •
(َِّ المسحاة و البيل)•
17: ، ص19مرآة العقول في شرح َخبار آل الرسول؛ ج •
كالمسنحاة و هني منا يقنال لهنا-بالفتح-"المر":قال في القاموس•

(.بيل: )بالفارسية

37: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
 ُ ََوْحَى اللَّ: وَ بِهَذَا الْإِسْيَادِ ََنَّ ََمِيرَ الْمُمْمِيِينَ ع قَالَ« 6»-21920-3•

عْمَلُ لَوْ لَا ََنَّكَ تَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا تَ-إِلَى دَاوُدَ ع إِنَّكَ نِعْمَ الْعَبْدُ
بَاحا -بِيَدِكَ شَيْئا  إِلَنى  ُفَنأَوْحَى اللَّن-قَالَ فَبَنَى دَاوُدُ ع ََرْبَعِنينَ صنَ

فَنَنانَ-فَأَلَانَ اللَّ ُ عَزَّ وَ  َلَّ لَن ُ الْحَدِيندَ-الْحَدِيدِ ََنْ لِنْ لِعَبْدِِّ دَاوُدَ
تِّينَ فَعَمِلَ ثَلَاثَمِائَنةٍ وَ-يَعْمَلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ دِرْعا  فَيَبِيعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ  سنِ

.لْمَالِوَ اسْتَغْيَى عَنْ بَيْتِ ا-فَبَاعَهَا بِثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ ََلْفا -دِرْعا 

37: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
•______________________________

حديثا13في  9الباب -(1)
.4-74-5النافي -(2)•
.895-325-6التهذيب -(3)•
.2-74-5النافي -(4)•
."132-2-مرر-القاموس المحيط".المسحاة-المر-(5)•
.5-74-5النافي -(6)•

37: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
ابِقٍ وَ • رِيفِ بْننِ سنَ يْخُ « 1»رَوَاهُ الصَّدُو ُ بِإِسْيَادِهِ عَننْ شنَ وَ رَوَاهُ الشنَّ

.«2»بِإِسْيَادِهِ عَنْ ََحْمَدَ بْنِ ََبِي عَبْدِ اللَّ ِ مِثْلَ ُ 

 38: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
رٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ََبِي ِ عَنِ ابْنِ ََبِي عُمَيْ« 3»-21921-4•

 ِ ع ََنَّ عَنْ ََبِي عَبْدِ اللَّ ِ عَنْ ََبِيعَمَّارٍ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ ََبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ 
لَّن ِ فَنوَ الََرْضِ ِ عَلَى الطَّرِيقِ يَرُدُّ الْمَاءَ عَنْ حَجَرا  رَسُولَ اللَّ ِ ص وَضَعَ 

.مَا نَنَبَ بَعِيرا  وَ لَا إِنْسَانا  حَتَّى السَّاعَةِ

ننب•
ي ءاليون و الناف و الباء َصلٌ صحيح يدلُّ على مَيْل َو مَيَلٍ في ال• . شنَّ

معجم .)نَ الصِّراطِ لَياكِبُوعَنِ : قال اللّ  تعالى. و نَنَب عن الشَّي ء يَينُبُ
(474: ، ص5مقائيس اللغة؛ ج 

 38: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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.  نيالسجستاعاصم عمار بن عبد الحميد أبو 
عمار بن عبد الحميد َبو عاصم -446-3537252/العينباب.../عبدَبيَصحاب/الطوسير ال[ 1/1]•
. السجستاني[ 1/2]•
حدثيي محمد بن الحسن قال حندثيي الحسنن بنن خنرزاذ عنن -634342/الجزءالرابع/الجزءاألول/النشير ال[ 2/1]•

ليجاشني منن موسى بن القاسم البجلي عن إبراهيم بن َبي البالد عن عمار السجستاني قال زاملت َبنا بحينر عبند اهلل بنن ا
لى عبد اهلل بن و مضى هو إ( ع)سجستان إلى منة و كان يرى رَِّ الزيدية فلما صرنا إلى المديية مضيت َنا إلى َبي عبد اهلل 

صناحبك إذا الحسن فلما انصرف رَيت  مينسرا يتقلب على فراش  و يتأوه قلت ما لك َبا بحير؟ فقنال اسنتأذن لني علنى
تأذن ل  عليك و فقلت هذا عبد اهلل بن اليجاشي سأليي َن َس( ع)َصبحت إن شاء اهلل فلما َصبحيا دخلت على َبي عبد اهلل 

م َزل مقنرا فقال ل  َبو بحير  علت فنداك إنني لن( ع)هو يرى رَِّ الزيدية فقال ائذن ل  فلما دخل علي  قرب  َبو عبد اهلل 
لي بن َبي طالب بفضلنم َرى الحق فينم ال في غيركم و إني قتلت ثالثة عشر ر ال من الخوارج كلهم سمعتهم يتبرَ من ع

نن عيده فيها سألت عن هذه المسألة َحدا غيرِّ؟ فقال نعم سألت عيها عبد اهلل بن الحسن فلم ي( ع)فقال ل  َبو عبد اهلل ( ع)
فقال ( ع) واب و عظم علي  و قال لي َنت مأخوذ في الدنيا و اآلخرة فقلت َصلحك اهلل فعلى ما ذا عادييا الياس في علي

ن دعوتن  باللينل و كيف قتلتهم يا َبا بحير؟ فقال ميهم من كيت َصعد سطح  بسلم حتى َقتل  و ميهم من( ع)ل  َبو عبد اهلل 
ل  علي فقال َبو عبد على باب  فإذا خرج على قتلت  و ميهم من كيت َصحب  في الطريق فإذا خال لي قتلت  و قد استتر ذلك ك

ك ثالث عشرة شناة ء و لنيك سبقت اإلمام فعلييا َبا بحير لو كيت قتلتهم بأمر اإلمام لم ينن عليك في قتلهم شي( ع)اهلل 
َخبرنني حنين ينا َبنا بجينر( ع)تذبحها بميى و لتصد  بلحمها لسبقك اإلمام و ليس عليك غير ذلك ثم قال َبو عبد اهلل 

رك علنى هنذا ء صيَصابك الميزاب و عليك الصدرة من فراء فدخلت اليهر فخر ت و تبعك الصبيان يعيطون بك َِّ شي
اهلل ما ذكرت ل  و فقلت ال و( ع)ء كان هذا من الحديث حتى تحدث  َبا عبد اهلل فقال عمار فالتفت إلي َبو بحير فقال َِّ شي

ال لي َبو بحينر ء يا َبا بحير فلما خر يا من عيده قلم يخبرني بشي( ع)ال لغيره و هذا هو يسمع كالمي فقال ل  َبو عبد اهلل 
. يا عمار َشهد َن هذا عالم آل محمد و َن الذِّ كيت علي  باطل و َن هذا صاحب األمر

عمار السجستاني 36.../عبدَبيَصحاب.../عبدَبيَصحاب/البرقير ال[ 3/1]•
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
وَ عَيْ ُ عَنْ ََبِي ِ عَنِ ابْنِ ََبِي عُمَيْرٍ عَننْ عُمَنرَ بْننِ « 4»-21922-5•

-إِنَّ رَ ُل ا ََتَى ََبَا عَبْدِ اللَّ ِ ع فَقَالَ إِنِّي لَا َُحْسِنُ« 5»َُذَيْيَةَ عَنْ زُرَارَةَ 
-مُحْتَناجٌمُحَنارَفٌوَ لَا َُحْسِنُ ََنْ ََتَّجِرَ وَ ََنَنا -ََنْ ََعْمَلَ عَمَل ا بِيَدِِّ

لَّ ِ وَ اسْتَغْنِ عَنِ اليَّاسِ فَإِنَّ رَسُولَ ال-فَقَالَ اعْمَلْ فَاحْمِلْ عَلَى رََْسِكَ
عَ ُ فِني حَنائِطٍ مِننْ -«6»قَدْ حَمَلَ حَجَنرا  عَلَنى عُيُقِن ِ -ص فَوَضنَ

.«7»وَ إِنَّ الْحَجَرَ لَفِي مَنَانِ ِ وَ لَا يُدْرَى كَمْ عُمْقُ ُ إِلَّا ََنَّ ُ ثَمَّ -حِيطَانِ ِ
َِّ محدود و هو خالف قولك مبنارك و قند حنورف محارفر ل •

رآن التحقينق فني كلمنات القن).كسب فالن إذا شدّد علي  في معاشن 
(198: ، ص2النريم؛ ج 

 38: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
•______________________________

.3594-162-3الفقي  -(1)
.896-326-6التهذيب -(2)•
.7-75-5النافي -(3)•
.14-76-5النافي -(4)•
.قال-في المصدر زيادة-(5)•
.عاتق -في المصدر-(6)•
[.بمعجزت ]-في المصدر زيادة-(7)•
.10-75-5النافي -(8)•

 38: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ ََصْحَابِيَا عَنْ سَهْلِ بْننِ زِيَنادٍ عَننِ« 8»-21923-6•

 ََبَا رَََيْتُ: عَنْ ََبِي ِ قَالَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزََةَ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ
قُلْنتُ فَ-قَدِ اسْتَيْقَعَتْ قَدَمَاهُ فِي الْعَنرَ ِ-الْحَسَنِ ع يَعْمَلُ فِي ََرْضٍ لَ ُ

مَنْ هُنوَ « 1»-فَقَالَ يَا عَلِيُّ قَدْ عَمِلَ بِالْيَدِ- ُعِلْتُ فِدَاكَ ََيْنَ الرِّ َالُ
وَ فَقُلْتُ وَ مَنْ هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ ِ ص-خَيْرٌ مِيِّي وَ مِنْ ََبِي فِي ََرْضِ ِ

نْ وَ هُنوَ مِن-وَ آبَائِي كُلُّهُمْ كَانُوا قَدْ عَمِلُوا بِأَيْندِيهِمْ-ََمِيرُ الْمُمْمِيِينَ ع
.وَ الْمُرْسَلِينَ وَ الْأَوْصِيَاءِ وَ الصَّالِحِينَ-عَمَلِ اليَّبِيِّينَ

.«2»وَ رَوَاهُ الصَّدُو ُ بِإِسْيَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ََبِي حَمْزَةَ مِثْلَ ُ•

 39: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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عبد اهلل الجاموراني أبو 
َبو عبد اهلل الجاموراني -1238456/اشتهربنييت منباب/اليجاشير ال[ 1/1]•
. ابن بطة عن البرقي عن َبي عبد اهلل الجاموراني بنتاب [ 1/2]•
. َبو عبد اهلل الجاموراني-850529.../عرفمنباب/الطوسيفهرست[ 2/1]•
. رويياه بهذا اإلسياد عن َحمد بن َبي عبد اهلل عي . ل  كتاب[ 3/1]•
َبو عبد اهلل -13-6412451/النيىباب.../ذكرَسماءباب/الطوسير ال[ 4/1]•

الرازِّ 
. الجاموراني[ 5/1]•
َبو عبد اهلل -27-6426452/النيىباب.../ذكرَسماءباب/الطوسير ال[ 6/1]•

الجاموراني
(الهادوي)فيمكن الحكم بوثاقتهعنه يحيى أكثر محمد بن أحمد بن لعل •
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
وَ عَيْهُمْ عَنْ ََحْمَدَ بْنِ ََبِي عَبْدِ اللَّ ِ عَنْ ََبِين ِ عَننِ « 3»-21924-7•

الِحٍ عَننْ « 4»اليَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمٍ  عَنْ  َمِيلِ بْننِ صنَ
وَ عَلَيْ ِ -رَََيْتُ ََبَا عَبْدِ اللَّ ِ ع وَ بِيَدِهِ مِسْحَاةٌ: قَالَأَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ 

تُ فَقُلْن-وَ الْعَرَ ُ يَتَصَابُّ عَننْ ََهْنرِهِ-إِزَارٌ غَلِيظٌ يَعْمَلُ فِي حَائِطٍ لَ ُ
 بِحَرِّ إِنِّي َُحِبُّ ََنْ يَتَأَذَّى الرَّ ُلُ- ُعِلْتُ فِدَاكَ ََعْطِيِي ََكْفِكَ فَقَالَ لِي

.فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ-الشَّمْسِ

 39: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



17

الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
ى عَننِ « 5»-21925-8• وَ عَيْهُمْ عَنْ ََحْمَندَ بْننِ مُحَمَّندِ بْننِ عِيسنَ

نْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ََبِني حَمْنزَةَ عَن
عْنِِ ََبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ ََبَا عَبْدِ اللَّن ِ ع يَقُنولُ إِنِّني لَأَعْمَنلُ فِني بَ

لَّ ََنِّني لِيَعْلَمَ اللَّ ُ عَزَّ وَ  َ-وَ إِنَّ لِي مَنْ يَنْفِييِي-ضِيَاعِي حَتَّى ََعْرَ َ
.ََطْلُبُ الرِّزْ َ الْحَلَالَ

 39: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 

•______________________________
(.هامش المخطوط)بالبيل -في نسخة-(1)
.3593-162-3الفقي  -(2)•
.13-76-5النافي -(3)•
.القاسم بن سليمان-في المصدر-(4)•
.15-77-5النافي -(5)•

 39: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ ََحْمَدَ بْنِ مُحَمَّندٍ عَننِ « 1»-21926-9•

ا هُنوَ ََتَيْتُ ََبَا عَبْدِ اللَّن ِ ع وَ إِذَ: ابْنِ سِيَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ  َابِرٍ قَالَ
بْ ُ وَ عَلَيْ ِ قَمِيصٌ-بِيَدِهِ مِسْحَاةٌ وَ هُوَ يَفْتَحُ بِهَا الْمَاءَ-فِي حَائِطٍ لَ ُ  شنِ

.كَأَنَّ ُ مَخِيطٌ عَلَيْ ِ مِنْ ضِيقِ ِ-الْنَرَابِيسِ

 40: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
امِ « 2»-21927-10• مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْيَادِهِ عَننْ هِشنَ

 وَ كَنانَ ََمِينرُ الْمُنمْمِيِينَ ع يَحْتَطِنبُ: بْنِ سَالِمٍ عَنْ ََبِي عَبْدِ اللَّ ِ ع قَالَ
.وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ-يَسْتَقِي وَ يَنْيُسُ

 40: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
ا دَخَلْيَن: قَنالَالْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ وَ بِإِسْيَادِهِ عَنِ « 3»-21928-11•

لْ ُ  ُعِلْيَا فِدَاكَ دَعْيَا نَعْمَ-فِي حَائِطٍ لَ ُ فَقُلْيَا« 4»عَلَى ََبِي عَبْدِ اللَّ ِ ع 
 ُ عَنزَّ وَ دَعُونِي فَإِنِّي ََشْتَهِي ََنْ يَرَانِي اللَّ-لَكَ ََوْ تَعْمَلْ ُ الْغِلْمَانُ قَالَ لَا

.ََعْمَلُ بِيَدِِّ وَ ََطْلُبُ الْحَلَالَ فِي ََذَى نَفْسِي- َلَّ

 40: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 

عْدٍ عَننْ « 5»-21929-12• وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَننْ ََبِين ِ عَننْ سنَ
 عَننْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اليَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّنُونِيِّ عَنْ  َعْفَرِ بْنِ مُحَمَّندٍ

قَالَ ََمِيرُ الْمُمْمِيِينَ ع فِي قَوْلِ اللَّ ِ عَزَّ وَ  َنلَّ وَ ََنَّن ُ هُنوَ : آبَائِ ِ ع قَالَ
اهُ -«6»ٰ  وَ ََقْيىٰ  ََغْيى تِ ِ وَ ََرْضنَ انٍ بِمَعِيشنَ قَالَ ََغْيَنى كُنلَّ إِنْسنَ

.بِنَسْبِ يَدِهِ

 40: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
نِ عَبْدُ اللَّ ِ بْنُ  َعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْيَادِ عَنِ الْحَسنَ « 7»-21930-13•

قَنالَ عَنْ  َعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ََبِي ِ عالْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ بْنِ ََرِيفٍ عَنِ 
.دَهُ اللَّ ُكَانَ ََمِيرُ الْمُمْمِيِينَ ع يَقُولُ مَنْ وَ َدَ مَاء  وَ تُرَابا  ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَبْعَ

 40: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
•______________________________

.11-76-5النافي -(1)
20من البناب 1، و َورده في الحديث 3640-169-3الفقي  -(2)•

.من هذه األبواب
.3595-163-3الفقي  -(3)•
.و هو يعمل-في المصدر زيادة-(4)•

 40: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْعَمَلِ بِالْيَدِاسْتِحْبَابِ 
.214-معاني األخبار-(5)•
.48-53اليجم -(6)•
.55-قرب االسياد-(7)•
 41: ، ص17وسائل الشيعة، ج •
.«2»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْ ِ « 1»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوما  : ََقُولُ•

•______________________________
.من هذه األبواب4تقدم في الباب -(1)
، و في األحاديث 20من الباب 2، و في الحديث 10ياتي في الباب -(2)•

.من هذه األبواب23من الباب 1-5

 40: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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