22393 - Reduzir as sobrancelhas cortando-as
Pergunta

Eu encontrei vários artigos islâmicos e textos que falam contra a raspagem dos pelos das
sobrancelhas, entre outras áreas do corpo. No entanto, preciso de mais esclarecimentos sobre
isso. Esta raspagem se refere à raspagem TOTAL? Posso reduzir a quantidade de pelos
simplesmente modelando? Eu tenho sobrancelhas muito espessas que precisam ser aparadas,
pois isso faz meu rosto parecer pesado.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Citaremos para você as respostas emitidas pelos sábios a respeito da regra sobre a remoção de
pelos das sobrancelhas e pelos do resto do corpo.
Shaikh Ibn ‘Uthaimin (que Allah tenha misericórdia dele) disse: “Se a remoção dos pelos das
sobrancelhas signiﬁca arranca-los, isso é namas (arrancar as sobrancelhas) e o Profeta (que a paz
e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) amaldiçoou a naamisah (a mulher que tem os pelos da
sobrancelha arrancados) e a mutanammisah (a mulher que arranca, para outro, os pelos das
sobrancelhas). Este é um pecado grave, e as mulheres são apontadas nesta regra porque são elas
que geralmente fazem isso, com o propósito de embelezamento, mas se um homem ﬁzesse isso,
também seria amaldiçoado, assim como uma mulher o é, que Allah não permita.
Se o pelo for removido das sobrancelhas por um método diferente de arrancar, como cortar ou
raspar, alguns dos estudiosos consideram isso o mesmo que arrancar, porque está mudando a
criação de Allah, então não há diferença entre arrancar, cortar ou depilar. Sem dúvida, este é
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posicionamento mais seguro, então uma pessoa deve evitar isso, seja homem ou mulher. ”
(Citado de Fataawa ‘Ulama al-Balad al-Haram, p. 577)
A seguinte pergunta foi mencionada em Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (5/196):
Uma jovem tem sobrancelhas muito grossas que a fazem parecer mal. Esta menina foi forçada a
raspar parte da área entre as sobrancelhas e reduzir o resto para que ﬁcasse aceitável para o
marido.
O Comitê respondeu:
“Não é permitido raspar as sobrancelhas ou reduzi-las, porque isto é namas (arrancar) ao qual o
Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) amaldiçoou, tanto aquele que o faz,
quanto aquele que pede que seja feito. O que você deve fazer é se arrepender e rezar por perdão
pelo que fez no passado, e tomar cuidado com isso no futuro.”
Outra questão (5/195) foi colocada ao Comitê:
“Namas signiﬁca remover um pouco do pelo das sobrancelhas, e não é permitido, porque o
Mensageiro (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) amaldiçoou a mulher que arranca
as sobrancelhas e aquela que faz isso (em outros), mas é permitido a uma mulher remover os
pelos do mento ou do buço, se crescer, ou o pelo das pernas ou braços.”
O hadith que diz que a mulher que arranca as sobrancelhas ou a que fez isso (em outras pessoas)
é amaldiçoada foi narrado por al-Bukhari (4886) e Muslim (2125), do hadith de 'Abdullah ibn
Mas’ud (que Allah esteja satisfeito com ele).
O ponto é que é haram remover qualquer pelo das sobrancelhas, seja todo o pelo removido por
raspagem, ou parte dele removido por corte. Qualquer coisa além disso é permitida, como a
remoção de pelos dos braços e pernas e da área entre as sobrancelhas.
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O seguinte consta em Fataawa al-Lajnah (5/197):
Pergunta: Qual é a regra sobre arrancar o pelo entre as sobrancelhas?
Resposta: É permitido arrancar, pois não faz parte das sobrancelhas.
E Allah sabe melhor.
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