26799 - Usar batom
Pergunta

É permitido usar batom apenas para o seu marido. Alguns dizem que o batom contém gordura de
porco. É verdade? Nesse caso, podemos usar batom? Por favor, aconselhe.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
O princípio básico é que qualquer coisa usada para adorno e embelezamento é permitida. Allah diz
(interpretação do signiﬁcado):
"Ele é Quem criou para vós tudo o que há na terra" [al-Baqarah 2:29]
Isso pode ser mustahab se a intenção é embelezar-se para o seu marido, porque isso é algo
prescrito na shari’ah.
Mas isso está sujeito à condição de que nada haraam esteja envolvido, como adornar-se para
homens não-mahram, aos quais não é permitido mostrar sua beleza. Também está sujeito à
condição de que não contenha nenhuma substância que possa prejudicar o corpo ou que seja
impura, como a gordura de porco. Nesse caso, é haraam, porque somos proibidos de fazer coisas
que nos prejudicarão, como o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse:
"não deve haver dano ou prejuízo recíproco".
Shaikh Ibn ‘Uthaimin disse:
Não há nada errado em usar batom, porque o princípio básico é que as coisas são permitidas até
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que ﬁque claro que elas sejam haraam... Mas, se ﬁcar claro que isso é prejudicial aos lábios, que
os seca e os faz perder a umidade, nesse caso, não é permitido. Foi-me dito que o batom pode
causar rachaduras nos lábios. Se isso for comprovado, somos proibidos de fazer coisas que nos
prejudicam.
Fataawa Manaar al-Islam, 3/831
Wajih Zain al-'Aabidin escreveu um artigo na revista al-Wa'i al-Islami sobre os danos que os
cosméticos que são amplamente utilizados pelas mulheres hoje em dia podem causar. Neste
artigo, ele disse:
O batom pode causar inchaço dos lábios ou ressecamento e rachaduras da pele ﬁna dos lábios,
porque remove a camada protetora dos lábios.
Citado de Zinat al-Mar'ah al-Muslimah por Shaikh 'Abd-Allaah al-Fawzaan, p. 51
Portanto, as mulheres muçulmanas devem garantir, antes de usar qualquer um dos cosméticos
comumente utilizados, que aquilo não causará danos ao seu corpo.
E Allah sabe melhor.
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