20283 - As tatuagens são haram (ilícitas) no Islam?
Pergunta

As tatuagens são haram no Islam? Se não, quais símbolos são haram? Eu sei que machucar o
corpo de propósito é haram, mas se a tatuagem não machuca o corpo, ainda assim é haram? Você
poderia, por favor, esclarecer tudo isso para mim?

Resumo da Resposta
Tatuagens são haram em todas as formas, causem dor ou não. Tatuar envolve mudar a criação de
Allah. O Profeta Muhammad amaldiçoou aquele que faz tatuagens e aquele em quem isso é feito.
Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.

As tatuagens são haram?
A tatuagem, na qual se perfura a pele com uma agulha e injeta uma tinta azul ou de qualquer
outra cor, é haram em todas as formas, quer cause dor ou não. Isso ocorre porque envolve a
mudança da criação de Allah, e porque o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre
ele) amaldiçoou aquele que faz tatuagens e aquele em quem isso é feito.
'Abd-Allah ibn Mas’ud (que Allah esteja satisfeito com ele) disse: “Que Allah amaldiçoe as
mulheres que fazem tatuagens e aquelas em quem são feitas tatuagens, aquelas que arrancam
suas sobrancelhas e aquelas que lixam seus dentes com o propósito de embelezamento e
alteração da criação de Allah.” (Al-Bukhari, al-Libas, 5587; Muslim, al-Libas, 5538)
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Por que as tatuagens são haram?
Com respeito a todos esses assuntos, os ahadith testiﬁcam que aquele que as faz é amaldiçoado e
que isto é pecado grave. Há algumas diferenças de opinião acadêmica quanto ao motivo pelo qual
as tatuagens são proibidas. Foi dito que é porque elas são uma forma de engano, e também foi
dito que é porque é uma forma de mudar a criação de Allah, como Ibn Mas’ud disse – o que é mais
correto e também inclui o primeiro signiﬁcado.
Também foi sugerido que o que é proibido é apenas o que é permanente, porque isso está
modiﬁcando a criação de Allah; quanto ao que não é permanente, como kohl, usado como adorno
pelas mulheres, é permitido pelos estudiosos. (Tafsir al-Qurtubi, 5/393)
Portanto, se o que é referido na pergunta é algo que não é permanente, então, não é como uma
tatuagem e não muda a criação de Allah.
Para obter mais informações, consulte a resposta à pergunta n° 99629 .
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