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Tattoos and Tattooing 
 

Introduction: 

In pre-Islamic culture, women used to tattoo other women as part of their make-up or as part of 
religious rituals (un-Islamic), this was forbidden by the Prophet-saww of Islam.  Tattoos are created 
from piercing body parts with needles while injecting colours other than the natural skin colour. 
This would permanently decolour the skin. 

Tattooing, these days, has become a fashion and is practised by both genders, Ahaidth 2-5, 
below forbid the tattooing.  For more information on tattooing of pictures of animals, living 
beings, strange creatures and signs, which are surely forbidden, please see: 
(http://hubeali.com/images/newimg/Pictures-Portraits-Statues-Music-Singing-and-Games.pdf).   

The problem with tattooing Holy Names and/or Verses is that one cannot remove them (the 
permanent tattoos) upon becoming ‘Najis’ (in the state of impurity), so it would imply certain 
restrictions for its bearer which are difficult to comply with, as per several Ahadith, see, for 
example the following Hadith: 

ْخَتاِر َعْن َأِب َبِصرٍي قَاَل َسأَْلتح أَََب َعْبِد ْبِن اْلمح ُمحَمَّدح ْبنح ََيََْي َعْن َأْْحََد ْبِن ُمحَمٍَّد َعِن اْلْحَسْْيِ ْبِن َسِعيٍد َعْن َْحَّاِد ْبِن ِعيَسى َعِن اْلْحَسْْيِ 
 اَّللَِّ ع َعمَّْن قَ رَأَ ِِف اْلمحْصَحِف َو هحَو َعَلى َغرْيِ وحضحوٍء قَاَل ََل ََبَْس َو ََل ََيَسَّ اْلِكَتاَب 

Mohammed ibn Yahya has narrated from Ahmad ibn Mohammed from al-Hussain ibn Sayd fro Hammad ibn Isa, 
who from Al-Hussain ibn Al-Mukhtar, who from Abu Basir, who has said the following: 

‘I once asked Abu Abd Allah-asws, about the one who read from a copy of Al-Mushaf (the Book) 
without having the Wuzu.  The Imam replied: It is not harmful, but one must not touch the Book 
in such condition.’1  

Also, instructions regarding in removal of the finger rings, engraved with the Holy names, in the 
state of impurity, please visit: 

(http://hubeali.com/images/newimg/Wearing-Rings.pdf)  

Below, we have translated some Ahadith, all the other Ahadith which convey the similar 
meanings are given, in the Arabic text, in Appendix.  

 

 

                                                 
1Al-Kafi, Vol. 3, H. 4024,      51 : ي ج : 3 ص

 
 الكاف
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(1) 

ٌة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن َأِب َعْبِد اَّللَِّ  لح اَّللَِّ  َعْن أَبِيِن َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ِسَناٍن َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِسَناٍن َعْن َأِب َعْبِد اَّللَِّ ع قَاَل قَاَل َرسحو ِعدَّ
 َو اْلمحوَتِشَمةح َو النَّاِجشح َو اْلَمْنجحوشح َمْلعحونحوَن َعَلى ِلَساِن ُمحَمٍَّد  اْلَواِِشَةح ص 

A number of our people have narrated from Ahmad ibn abu Abd Allah from his father from Mohammed ibn Sinan 
from Abd Allah ibn Sinan who has said the following: 

‘Abu Abd Allah-asws has said that the Messenger of Allah-saww has cursed tattooing persons and 
those (women) who are tattooed, those who raise the price of a piece of goods for sale without 
the intention to buy and those who agree to such act’.2 

(2) 

وعن قتادة: قال: ملا هبط إبليس قال آدم: أي رب قد لعنتن فما علمن ؟ قال: السحر قال: فما قراءتن ؟ قال: الشعر، قال: فما كتابتن ؟ 
، قال: فما طعامن ؟ قال: كل ميتة وما مل يذكر اسم هللا علين، قال: فما شرابن ؟ قال: كل مسكر، قال: فأين مسكنن ؟ الوشمقال: 

 ال: فاين جملسن ؟ قال: اَلسواق، قال: فما صوتن ؟ قال: املزمار قال: فما مصائده ؟ قال النساء.قال: اْلمام، ق

And from Qatada who said, ‘When Iblees-la went down, Adam-as said: ‘O Lord-azwj! He-la has been 
cursed. What is his-la knowledge?’ Allah-azwj replied: ‘The magic’. He-as asked: ‘What is his-la 
reading?’ Allah-azwj replied: ‘The poetry’. He-as asked: ‘What is his-la writing?’ Allah-azwj replied: 
‘The Tatoos’. He-as asked: ‘What is his-la food?’ Allah-azwj replied: ‘Every corpse (dead) and on 
which the Name of Allah-azwj has not been mentioned’. He-as asked: ‘What is his-la drink?’ Allah-

azwj replied: ‘Every intoxicant’. He-as asked: ‘Where is his-la dwelling place?’ Allah-azwj replied: ‘The 
bath’. He-as asked: ‘Where is his-la sitting (place)?’ Allah-azwj replied: ‘The markets’. He-as asked: 
‘What is his-la voice?’ Allah-azwj replied: ‘The flute’. He-as asked: ‘What are his-la traps?’ Allah-azwj 
replied: ‘The women’.3  

(3) 

أنن سيكون كتب  وعن ابن عباس: قال: قال رسول هللا صلى هللا علين وآلن قال إبليس لربن تعاىل: اي رب قد اهبط آدم وقد علمت
كتابك ورسل، فما كتبهم ورسلهم ؟ قال: رسلهم املالئكة والنبيون، وكتبهم التوراة واَلجنيل والزبور والفرقان، قال: فما كتاِب ؟ قال:  

، وقراءتك الشعر، ورسلك الكهنة، وطعامك ما مل يذكر اسم هللا علين وشرابك كل مسكر، وصدقك الكذب، وبيتك اْلمام، الوشم
 دك النساء، ومؤذنك املزمار، ومسجدك اَلسواق.ومصائ

And from Ibn Abbas who said, ‘The Messenger of Allah-saww said:  

‘When Adam-as descended, with knowledge and he-as would also learn from the Books and the 
Messengers-as, Iblees-la said to his Lord-azwj the High, ‘O Lord-azwj, What were the Books and the 
Messengers-as?’ He-azwj Said: ‘The Messengers were the Angels and the Prophets-as (from Me-azwj), 
and the Books were the Torah, and the Evangel, and the Psalms, and the Furqan’. He-la said, ‘And 

                                                 
2 Al-Kafi, vol, 5, H. 10193, Ch. 190, h, 13,                554 : ي     5     559    باب نوادر .....  ص

 
 الكاف

3 Bihar ul Anwaar – Volume 60 – Hadeeth 172 
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what is my book?’ Allah-azwj replied: ‘Your book (writing) are the Tattoos, and your reading is the 
poetry, and your messengers are the soothsayers, and your food is that on which Allah-azwj’s 
Name is not mentioned, and your drink is every intoxicant, and your charity is the lie, and your 
house is the (public) bath, and your entrapments are the women, and your Muezzin (Caller) is 
the flute, and your mosque are the market places’.4 

(4) 

َعًة ِإىَل أَْن قَاَل َو   بَِيِدهِ  مَ اْلمحوشِ ِفْقنح الر َِضا، ع َعْن َرسحوِل اَّللَِّ ص أَنَّنح َلَعَن َسب ْ

It is written in Fiqh Al-Reza-asws that Prophet Mohammed-saww has cursed seven (types of people) 
to the point that he said: ‘And the tattooed on her hand’.’5  

(5) 

َنَظَر أَبحو َعْبِد اَّللَِّ ع ِإىَل َرجحٍل َقْد َخرََج ِمَن اْْلَمَّاِم ََمْضحوَب اْلَيَدْيِن  نح قَاَل:مع، معاين األخبار َعْن أَبِيِن َعْن َسْعٍد َعِن اْلََبِْقيِ  َعْن أَبِيِن َرفَ عَ 
 -فَ َقاَل َلنح أَبحو َعْبِد اَّللَِّ ع أَ َيسحرَُّك أَْن َيكحوَن اَّللَّح َعزَّ َو َجلَّ َخَلَق يََدْيَك َهَكَذا

(The book) ‘Ma’any Al Akhbar’ – from his father, from Sa’ad, from al Barqy, from his father raising it, said,  

‘Abu Abdullah-asws looked at a man who was coming out from the bathhouse dyed of both hands. Abu 
Abdullah-asws said to him: ‘Would it have made you happy if Allah-azwj Might and Majestic had Created your 
hands like this?’ 

َا فَ َعْلتح َذِلَك أِلَنَّنح بَ َلَغِِن َعْنكحْم أَنَّنح َمْن َدَخَل اْْلَمَّاَم فَ ْلريحَ َعَليْ   ِن أَثَ رحهح يَ ْعِِن اْْلِنَّاءَ قَاَل ََل َو اَّللَِّ َو ِإَّنَّ

He said, ‘No, by Allah-azwj, and rather I have done that because it has reached me from you (Imams-asws) 
that the one who enters the bathhouse, let him apply at the end of it, meaning the Henna’.  

  شحْكراً.فَ َقاَل لَْيَس َحْيثح َذَهْبَت َمْعََن َذِلَك ِإَذا َخرََج َأَحدحكحْم ِمَن اْْلَمَّاِم َو َقْد َسِلَم فَ ْليحَصلِ  رَْكَعَتْْيِ 

He-asws said: ‘It isn’t where you are going (with it)! The meaning of that is, whenever one of you comes out 
from the bathhouse, and he is safe, let him pray two Cycles of Salat in thanks (appreciation)’’.6 

                                                 
4 Bihar ul Anwaar – Volume 60 – Hadeeth 173 
 ... مستدركالوسائل     14     293    106- باب حكم الواشمة و الموتشمة 5
6 Bihar Al-Anwaar V 73 - The book of Etiquettes - Ch 3 H 6 a 
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Appendix: References on Tattooing: 

 

 َبب أنن َل َبس بكسب املاشطة و ح -19    133     17الشيعة     وسائل

َثِم َعْن َأْْحََد ْبِن ََيََْي َعْن زََكرايَّ َعْن بَ   -22179 ْكِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َحِبيٍب َعْن ََتِيِم ْبِن َو ِف َمَعاين اأْلَْخَباِر َعْن َأْْحََد ْبِن ُمحَمَِّد ْبِن اْْلَي ْ
ْلحوٍل َعْن أَبِيِن َعْن َعِلي ِ  َتِمَصَة َو الْ  ُبح ن ْ َواِشرََة َو اْلمحوَتِشرََة َو ْبِن غحرَاٍب َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمحَمٍَّد َعْن آََبئِِن قَاَل َلَعَن َرسحولح اَّللَِّ ص النَّاِمَصَة َو اْلمح
 َو اْلمحْستَ ْوِِشََة  َو اْلَواِِشَةَ اْلَواِصَلَة َو اْلمحْستَ ْوِصَلَة 

 َبب أنن َل َبس بكسب املاشطة و ح -19    133     17الشيعة     وسائل

َتِمَصةح الَِِّت ي حْفَعلح َذِلكَ   ن ْ  ُِبَا َو اْلَواِشرَةح الَِِّت َتِشرح َأْسَناَن اْلَمْرأَِة َو ت حَفلِ جحَها قَاَل الصَّدحوقح قَاَل َعِليُّ ْبنح غحرَاٍب النَّاِمَصةح الَِِّت تَ ْنِتفح الشَّْعَر َو اْلمح
دح   َو اْلَواِِشَةح َها َو اْلمحْستَ ْوِصَلةح الَِِّت ي حْفَعلح َذِلَك ُِبَا َها َو اْلمحوَتِشَرةح الَِِّت ي حْفَعلح َذِلَك ُِبَا َو اْلَواِصَلةح الَِِّت َتِصلح َشْعَر اْلَمْرأَِة ِبَشْعِر اْمَرأٍَة َغريِْ َو ُتحَدِ 

ُحَّ َُتْشحَوهح ِمْن بََدِِنَا َو هحَو َأْن تَ ْغرَِز يََديْ َها أَْو َظْهَر َكفِ َها أَْو َشْيئًا ِمْن بََدِِنَا ِبِِبْ َرٍة َحَّتَّ ي حَؤث َِر فِ  ءٍ الَِِّت َتِشمح َوِْشًا ِف يَِد اْلَمْرأَِة َو ِِف َشيْ  يِن 
 َِبْلكحْحِل أَْو َِبلنُّورَِة فَ َتْخَضرَّ َو اْلمحْستَ ْوِِشَةح الَِِّت ي حْفَعلح َذِلَك ُِبَا 

 َبب الزايدة وقت النداء و الدخول -49    458     17   الشيعة  وسائل

 ِسَناٍن َعْن َأِب َعْبِد اَّللَِّ ع قَاَل قَاَل َو َعْن ِعدٍَّة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن َأِب َعْبِد اَّللَِّ َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ِسَناٍن َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبنِ   -22991
َةح َو النَّاِجشح َو اْلَمْنجحوشح َمْلعحونحوَن َعَلى ِلَساِن ُمحَمٍَّد ص  ْلَواِِشَةح ص اَرسحولح اَّللَِّ   َو اْلمحتَ َوِشِ 

 َبب حكم عمل الواِشة و املوتشمة -137    239     20الشيعة     وسائل

 ََببح ححْكِم َعَمِل اْلَواِِشَِة َو اْلمحوَتِشَمِة   -137

 َبب حكم عمل الواِشة و املوتشمة -137    239     20الشيعة     وسائل

ٍة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن َأِب َعْبِد اَّللَِّ َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ِسَناٍن عَ   -25530 ْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِسَناٍن َعْن َأِب َعْبِد ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوَب َعْن ِعدَّ
 َو اْلمحوَتِشَمةح َو النَّاِجشح َو اْلَمْنجحوشح َمْلعحونحوَن َعَلى ِلَساِن ُمحَمٍَّد ص  اْلَواِِشَةح  ص اَّللَِّ ع قَاَل قَاَل َرسحولح اَّللَِّ 

 َبب جواز وصل شعر املرأة بصوف أو -80    267     14الوسائل     مستدرك

َو اْلمحْستَ ْوِِشََة َو اْلَواِشرََة َو  َو اْلَواِِشَةَ نَّنح َلَعَن اْلَواِصَلَة َو اْلمحْستَ ْوِصَلَة اْبنح َأِب ُجحْهحوٍر ِف دحَرِر الآلَِّل، َعْن َرسحوِل اَّللَِّ ص أَ   -2  -16675
 اْلمحْستَ ْوِشرََة َو ِف رَِوايٍَة ِعَوَض اْلَواِشرَِة اْلَواِصَمَة َو اْلمحْستَ ْوِصَمَة 

 ة ...َبب حكم الواِشة و املوتشم -106    293     14الوسائل     مستدرك
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 ََببح ححْكِم اْلَواِِشَِة َو اْلمحوَتِشَمِة   -106

 َبب حكم الواِشة و املوتشمة ... -106    293     14الوسائل     مستدرك

 اْلمحْستَ ْوِِشََة  وَ  َو اْلَواِِشَةَ َعَواِل الآلَِّل، َعِن النَِّبِ  ص أَنَّنح قَاَل َلَعَن اَّللَّح اْلَواِصَلَة َو اْلمحْستَ ْوِصَلَة   -2  -16757

 جوامع أحكام النساء و نوادرها -5َبب     257     100حباراألنوار     

ْلحوٍل َعْن أَبِيِن   -3 َثِم َعِن اْبِن زََكرايَّ اْلَقطَّاِن َعِن اْبِن َحِبيٍب َعِن اْبِن ُبح ثَ مع، ]معاين األخبار[ اْبنح اْْلَي ْ ِِن َخرْيح َعْن َعِليِ  ْبِن غحرَاٍب قَاَل َحدَّ
بِيِن َعِليِ  ْبِن َأِب طَاِلٍب ع قَاَل َلَعَن َرسحولح اَّللَِّ ص اْْلََعاِفِر َجْعَفرح ْبنح ُمحَمٍَّد َعْن أَبِيِن َعْن َعِليِ  ْبِن اْلْحَسْْيِ َعْن أَبِيِن اْلْحَسْْيِ ْبِن َعِليٍ  َعْن أَ 

َتِمَصَة َو اْلَواِشَرَة َو الْ  ن ْ  َو اْلمحْستَ ْوِِشََة  َو اْلَواِِشَةَ محتَ َوشِ رََة َو اْلَواِصَلَة َو اْلمحْستَ ْوِصَلَة النَّاِمَصَة َو اْلمح

 جوامع أحكام النساء و نوادرها -5َبب     257     100حباراألنوار     

قال علي بن غراب النامصة الِت تنتف الشعر من الوجن و املنتمصة الِت يفعل ذلك ُبا و الواشرة الِت تنشر أسنان املرأة و تفلجها و  
الِت  و الواِشةُتددها و املتوشرة الِت يفعل ذلك ُبا و الواصلة الِت تصل شعر املرأة بشعر امرأة غريها و املستوصلة الِت يفعل ذلك ُبا 

ء من بدِنا و هي أن تغرز يديها أو ظهر كف ها أو شيئا من بدِنا ِببرة حَّت تؤثر فين ُ ُتشوه ِشا ِف يدي املرأة أو ِف شيتشم و 
 َبلكحل أو َبلنورة فيخضر  و املستوِشة الِت يفعل ُبا ذلك 

 الفصل الثامن ِف ذكر أحاديث تشتمل عل    135     1الآلِل     عواِل

 و املستوِشة  و الواِشة الواصلة و املستوصلة و قال ص لعن هللا  -31 

 اْلملة األوىل ِف أحاديث متفرقة زايد    9     4الآلِل     عواِل

 و املستوِشة و الواصلة و املستوصلة و الواشرة و املستوشرة  الواِشةو روي عن النب ص أنن قال لعن هللا   -13 

 ع ِف اخلصال املنهي عنها الفصل الساب    318مشكاةاألنوار          

و املتوِشة  و الواِشةو قال َل تشريوا إىل املطر َبألصابع و َل إىل اْلالل َبألصابع و قال مطعم الرَب و آكلن و شاربن و كاتبن و شاهداه  
 و الناجش و املنجوش لن ملعونون على لسان ُممد 

 صة و الواشَبب معَن النامصة و املنتم    249األخبار          معاين

 َبب معَن النامصة و املنتمصة و الواشرة و املستوشرة و الواصلة و املستوصلة و الواِشة و املستوِشة 

 َبب معَن النامصة و املنتمصة و الواش    249األخبار          معاين
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 القطان قال حدثنا بكر بن عبد هللا بن حدثنا أْحد بن ُممد بن اْليثم العجلي رضي هللا عنن قال حدثنا أْحد بن َيَي بن زكراي  -1 
حبيب قال حدثنا َتيم بن ُبلول عن أبين عن علي بن غراب قال حدثِن خري اْلعافر جعفر بن ُممد عن أبين ُممد بن علي عن أبين 

الواشرة و علي بن اْلسْي عن أبين اْلسْي بن علي عن أبين علي بن أِب طالب ع قال لعن رسول هللا ص النامصة و املنتمصة و 
 و املستوِشة  و الواِشةاملستوشرة و الواصلة و املستوصلة 

 َبب معَن النامصة و املنتمصة و الواش    250األخبار          معاين

قال علي بن غراب النامصة الِت تنتف الشعر من الوجن و املنتمصة الِت يفعل ذلك ُبا و الواشرة الِت تشر أسنان املرأة و تفلجها و 
الِت  الواِشةها و املستوشرة الِت يفعل ذلك ُبا و الواصلة الِت تصل شعر املرأة بشعر امرأة غريها و املستوصلة الِت يفعل ذلك ُبا و ُتدد

ء من بدِنا و هو أن تغرز يديها أو ظهر كفها أو شيئا من بدِنا ِببرة حَّت تؤثر فين ُ ُتشوه َبلكحل تشم وِشا ِف يد املرأة أو ِف شي
 نورة فيخضر و املستوِشة الِت يفعل ذلك ُبا أو َبل

 َبب ذكر ما جاء ِف مثانية .....  ص :    62اْلواهر          معدن

و املتوِشة و الواصلة و املستوصلة فأما النامصة فهي  و الواِشةو لعن النب ص من النساء مثانية النامصة و املتنمصة و الواشرة و املؤتشرة  
الوجن و املنماص هو املنقاش و املتنمصة هي الِت يفعل ذلك ُبا و الواشرة هي الِت ُتدد أسناِنا حَّت يكون ْلا  الِت تنتف الشعر من

ر و أشر و هي رقة ِف أطراف األسنان تفعلن املرأة الكبرية لريى أِنا شابة و املؤتشرة الِت يفعل ذلك ُبا و الواصلة الِت تصل الشعر َبلشع
الِت تغرز خدها َبإلبر بظاهر الكف و املعصم حَّت يؤثر فين و َيشوه َبلكحل ليتزين و املتوِشة  و الواِشةُبا  املستوصلة الِت يفعل ذلك

 الِت يفعل ذلك ُبا 

 َبب أنن َل َبس بكسب املاشطة و ح -17    94     13الوسائل     مستدرك

ْرأَِة بَِغرْيِ َشْعرَِها َو أَمَّا  ِفْقنح الر َِضا، ع َو ََل ََبَْس ِبَكْسِب اْلَماِشطَةِ   -1  -14874
َ
ِإَذا ملَْ تحَشارِْط َو قَِبَلْت َما ت حْعَطى َو ََل َتِصْل َشْعَر امل

َعًة اْلَواِصَل َشْعرَهح ِبَشْعِر َغرْيِِه َو الْ  اِء َِبلر َِجاِل َو الر َِجاِل َِبلنِ َساِء َو محَتَشبِ َن ِمَن النِ سَ َشْعرح اْلَمْعِز َفاَل ََبَْس َِبَْن تحوَصَل َو َقْد َِنَى النَِّبُّ ص َسب ْ
حَفلِ َج َبَِْسَنانِِن 

اِعَي ِإىَل َغرْيِ َمْوََلهح َو اْلمحتَ َغاِفَل َعَلى َزْوَجِتِن َو هحَو الدَّيُّوثح  َو اْلمحوِشَم بَِيِدهِ امل  َو الدَّ

 جوامع املكاسب احملرمة و املح -4َبب     51     100حباراألنوار     

ِإَذا مَلْ  [ َكْسبح اْلمحَغنِ َيِة َحرَاٌم َو ََل ََبَْس ِبَكْسِب النَّاِئَحِة ِإَذا قَاَلْت ِصْدقاً َو ََل ََبَْس ِبَكْسِب اْلَماِشطَةِ ضا، ]فقن الرضا علين السالم  -13
ْرأَِة بَِغرْيِ َشْعرَِها َو 

َ
َعًة اْلَواِصَل تحَشارِْط َو قَِبَلْت َما ت حْعَطى َو ََل َتِصلح َشْعَر امل أَمَّا َشْعرح اْلَمْعِز َفاَل ََبَْس َِبَْن يحوَصَل َو َقْد َلَعَن النَِّبُّ ص َسب ْ

حَفلِ َج َبَِْسَنا
تَ َغاِفَل  بَِيَدْيِن وَ  اْلمحوِشمَ نِِن َو َشْعرَهح ِبَغرْيِ َشْعرِِه َو اْلمحَتَشبِ َن ِمَن النِ َساِء َِبلر َِجاِل َو الر َِجاِل َِبلنِ َساِء َو امل الدَِّعيَّ ِإىَل َغرْيِ َمْوََلهح َو اْلمح

تحنح َماًَل َو قَاَلْت َلنح اْصَنْع بِِن َما ِشْئَت فَِِْن أَرَاَد َعَلى َزْوَجِتِن َو هحَو الدَّيُّوثح َو قَاَل َرسحولح اَّللَِّ ص اقْ ت حلحوا الدَّيُّوَث َو َلْو أَنَّ َرجحاًل أَْعطَْتنح اْمرَأَ 
َا أَرَاَدْت َمَسرَّتَنح لَْيَس لَنح َما َيسحوؤحَها َو اْعَلْم أَ  الرَّجحلح  نَّ أحْجرََة الزَّانَِيِة َو مَثََن اْلَكْلِب سحْحٌت ِإَلَّ َكْلَب َيْشََتِي بِِن َجارِيًَة َيَطؤحَها َلَما َجاَز لَنح أِلَِنَّ

 َّللَِّ اْلَعِظيِم الصَّْيِد َو أَمَّا الر َِشا ِِف اْلْحْكِم فَ هحَو اْلكحْفرح َبِ 
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 َبب التجارات و البيوع و املكاسب -36    250الرضا)ع(          فقن

اعلم يرْحك هللا أن كل مأمور بن مما هو صالح للعباد و قوام ْلم ِف أمورهم من وجوه الصالح الذي َل يقيمهم غريه مما أيكلون و 
لن حالل بيعن و شراؤه و هبتن و عاريتن و كل أمر يكون فين الفساد مما قد يشربون و يلبسون و ينكحون و َيلكون و يستعملون فهذا ك

ِني عنن من جهة أكلن و شربن و لبسن و نكاحن و إمساكن لوجن الفساد مما قد ِني عنن مثل امليتة و الدم و ْلم اخلنزير و الرَب و ُجيع 
فاسد للنفس و روي أن من اجتر بغري علم و َل فقن ارتطم ِف الفواحش و ْلوم السباع و اخلمر و ما أشبن ذلك فحرام ضار للجسم و 

الرَب ارتطاما و روي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن مل يفَتقا و روي أن الشرط ِف اْليوان ثالثة أايم اشَتط أم مل يشَتط و 
ف و كتمان العيب و املدح إذا َبع و الذم إذا روي أن من َبع أو اشَتى فليحفظ مخس خصال و إَل فال يبيع و َل يشَتي الرَب و اْلل

اشَتى و روي ِف الرجل يشَتي املتاع فيجد بن عيبا يوجب الرد فِن كان املتاع قائما بعينن رد على صاحبن و إن كان قد قطع أو خيط 
َتي منن شيئا َبكثر من أو حدثت فين حادثة رجع فين بنقصان العيب على سبيل األرش و روي ربح املؤمن على أخين رَب إَل أن يش

مائة درهم فريبح فين قوت يومن أو يشَتي متاعا للتجارة فريبح علين رحبا خفيفا و روي أن كل زائدة ِف البدن مما هو ِف أصل اخللق أو 
فال َبس و  انقص منن يوجب الرد ِف البيع و روي ِف اْلارية الصغرية تشَتى و يفرق بينها و بْي أمها فقال إن كانت قد استغنت عنها

اتق ِف طلب الرزق و أُجل ِف الطلب و اخفض ِف املكتسب و اعلم أن الرزق رزقان فرزق تطلبن و رزق يطلبك فأما الذي تطلبن 
فاطلبن من حالل فِن أكلن حالل إن طلبتن من وجهن و إَل أكلتن حراما و هو رزقك َل بد لك من أكلن و إذا كنت ِف جتارتك و 

ك عنها متجرك فِن هللا وصف قوما و مدحهم فقال رِجاٌل َل ت حْلِهيِهْم جِتارٌَة َو َل بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر اَّللَِّ و كان حضرت الصالة فال يشغل
هؤَلء القوم يتجرون فِذا حضرت الصالة تركوا جتارهتم و قاموا إىل صالهتم و كانوا أعظم أجرا ممن َل يتجر و يصلي و من اجتر فليجتنب 

خاط قالنس و حشاها قطنا عتيقا ملا جاز لن حَّت يبْي عيبن املكتوم و إذا سألك رجل شراء ثوب فال تعطن من  الكذب و لو أن رجال
عندك فِِنا خيانة و لو كان الذي عندك أجود مما عند غريك و كسب املغنية حرام و َل َبس بكسب النائحة إذا قالت صدقا و َل َبس 

ى و َل تصل شعر املرأة بغري شعرها و أما شعر املعز فال َبس َبن يوصل و قد لعن النب بكسب املاشطة إذا مل تشارط و قبلت ما تعط
ببدنن و الدعي إىل غري  املوشمص سبعة الواصل شعره بشعر غريه و املشتبن من النساء َبلرجال و الرجال َبلنساء و املفلج َبسنانن و 

ص اقتلوا الديوث و استعمل ِف جتارتك مكارم األخالق و األفعال اْلميلة  موَله و املتغافل عن زوجتن و هو الديوث و قال رسول هللا
للدين و الدنيا و لو أن رجال أعطتن امرأتن ماَل و قالت لن اصنع بن ما شئت فِن أراد الرجل يشَتي بن جارية يطؤها ملا جاز لن ألِنا 

ين ُ أاتك َبملال بعد مدة و مبا ربح فين و ندم على ما  أرادت مسرتن ليس لن ما ساءها و إذا أعطيت رجال ماَل فجحدك و حلف عل
كان منن فخذ منن رأس مالك و نصف الربح و رد علين نصف الربح هذا رجل اتئب فِن جحدك رجل حقك و حلف علين و وقع لن 

و إن استحلفك أنك عندك مال فال أتخذ منن إَل مبقدار حقك و قل اللهم إين أخذتن مكان حقي و َل أتخذ أكثر مما حبسن عليك 
ما أخذت فجائز لك أن ُتلف إذا قلت هذه الكلمة فِن حلفت أنت على حقك و حلف هو فليس لك أن أتخذ منن شيئا فقد قال 

 جل وعز النب ص من حلف َبهلل فليصدق و من حلف لن فلريض و من مل يرض فليس من هللا 


