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هَاطَلَبِ الرِّزْقِ بِمِصْرَ وَ كَرَاهَةِ الْمَكْثِ بِاسْتِحْبَابِ 

بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الرِّزْقِ بِمِصْرَ وَ كَرَاهَةِ الْمَكْثِ بِهَا56« 1»•
مِ ِّ « 2»-23005-1• مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدد  الْعَاِدِ

  عَدنْ أَبِدرَجُل ٍعَنْ عَلِ ِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِ ِّ عَنْ عَلِ ِّ بْنِ أَسْبَاط  عَنْ 
: عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

-فَقَالَلَهُ مِصْرَ ذَكَرْتُ •
-بِهَا الْمَكْثَ« 3»وَ لَا تَطْلُبُوا -رَسُولُ اللَّهِ ص اطْلُبُوا بِهَا الرِّزْقَقَالَ •
« 4». مَارِيُقَيَّضُ لَهَا قَصِيرَةُ الْأَعْ-قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِصْرُ الْحُتُوفِثُمَّ •

 465: ، ص17وسائ  الشيعة، ج 
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حتف
:حتف•
.الحُتُوْفُ: المَوْتُ، ماتَ حَتْفَ أنْفِه، و الجَميعُ: الحَتْفُ•
•

54: ، ص3المحيط في اللغة؛ ج 
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قيض
:قيض•
أو ماؤه كلُّه، و قاضَها « 11»قِشْرُ البَيْضِ الذي قد خَرَجَ فَرْخُه : القَيْضُ•

.الفَرْخُ
.قَرِيْنَ سَوْء « 12»و قَيَّضَ اللّهُ له •

•________________________________________
اللغدة، ِاحب بن عباد، كافى الكفاة، اسماعيل بن عباد، المحيط فد 

قه  1414لبنان، اول، -جلد، عالم الكتاب، بيروت 10

464: ، ص5المحيط في اللغة؛ ج 
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مِصْرُ الْحُتُوف
حَمَلْلُُ : وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِ ِّ بْنِ أَسْبَاط  قَدالَ« 1»-22432-7•

ِِ فَدَخَلُُْ بِهِ الْمَدِينَةَ عَلَى أَبِي ا-مَعِي مَتَاعاً إِلَى مَكَّةَ فَبَارَ عَلَيَّ لْحَسلَ
قَدْ بَارَ عَلَيَّ وَ قَدْ عَزَمْلُُ أَ ْ-وَ قُلُُْ لَهُ إِنِّي حَمَلُُْ مَتَاعاً-الرِّضَا ع

رُ الْحُتُلوفِ-فَأَرْكَبَ بَرّاً أَوْ بَحْراً-أَصِيرَ إِلَى مِصْرَ قَليَّضُ يُ-فَقَالَ مِصلْ
ِْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَجْمَ َ فِي الطَّلَبِ مَوَ .أَعْمَاراًلَهَا أَقْصَرُ النَّاسِ 

رَكِبَ الْبَحْرَ 

: كسدد، وبدارت السدوق: بدار المتداع: ، يقالكسد، أي «فبار عليّ» .•
(.بور) 16، ص 1؛ النهاية، ج 598، ص 2الصحاح، ج : راجع. كسدت

242: ، ص17وسائ  الشيعة؛ ج 
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مِصْرُ الْحُتُوف
1من البداب 5، و أورد نحوه ف  الحديث 3-256-5الكاف  -(1)•

ديث من أبواب ِالة االستخارة، و قطعة منه عن قرب االسناد ف  الح
مدن أبدواب 60من البداب 7، و اخرى ف  الحديث 20من الباب 8

. آداب السفر

242: ، ص17وسائ  الشيعة؛ ج 
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هَاطَلَبِ الرِّزْقِ بِمِصْرَ وَ كَرَاهَةِ الْمَكْثِ بِاسْتِحْبَابِ 

•______________________________
فيه حديث واحد56الباب -(1)
من البداب 7، و أورد نحوه ف  الحديث 58-318-5الكاف  -(2)•

.من أبواب ما يكتسب به67
(.هامش المخطوط)و ال تطيلوا -ف  نسخة-(3)•
  و تقدم ما يدل على استحباب االغتراب ف  طلدب الدرزق فد-(4)•

.من أبواب مقدمات التجارة29الباب 

 465: ، ص17وسائ  الشيعة، ج 
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اسْتِحْبَابِ الِاغْتِرَابِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ
لَيْدهِ وَ بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِرَابِ فِ  طَلَبِ الدرِّزْقِ وَ التَّبْكِيدرِ  29ِ« 6»•

الْإِسْرَاعِ فِ  الْمَشْ ِ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِ ِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَدرَ بْدنِ« 7»-22029-1•

ادِقِ ع أَنَّدهُ قَدالَ -إِ َّ اللَّلهَ ََبَلارَ َ وَ ََعَلالَى لَيُحِلبُّ: أُذَيْنَةَ عَدنِ الصدَّ
.الِاغْتِرَابَ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ

.3571-156-3الفقيه -(7)•

77: ، ص17وسائ  الشيعة؛ ج 
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االغتراب
و •
"إِ َّ اللَّهِ لَيُحِبُّ الِاغْتِرَابَ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ"فِيهِ•

أي الذهاب و السع  فيه، يقال تغرب و اغترب أي ذهدب  لدى بدالد•
.الغربة

131: ، ص2مجمع البحريِ؛ ج 
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االغتراب
و و منه االغتراب عدن الدوطن. اغترب عن : البعد، يقال[: االغتراب]•

هو االبتعاد، و 
«اغتربوا ال تضووْا»: «1»ف  الحديث •
.أي أنكحوا األباعد و ال تُنكحوا األقارب: •

4940: ، ص8-ج؛ (حميرى)الكلومشمس العلوم و دواء كالم العرب مِ 
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