83381 - Se um homem ou uma mulher quiser oferecer o sacrifício, eles
devem abster-se de cortar o cabelo e as unhas
Pergunta

É permitido àquele que vai oferecer um sacrifício, seja homem ou mulher, cortar seu cabelo e
unhas? Quais são as coisas que se tornam proibidas quando a lua nova de Dhu'l-Hijjah é avistada?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Quando a lua nova de Dhu'l-Hijjah aparece, torna-se haraam, para aquele que quer oferecer um
sacrifício, remover qualquer parte de seu cabelo, unhas ou pele, por causa do relato narrado por
Muslim (1977) de Umm Salamah (que Allah esteja satisfeito com ela), que o Profeta (que a paz e
as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: "Quando vós virdes a lua nova de Dhu'l-Hijjah, caso
um de vós queira oferecer um sacrifício, que se abstenha de (cortar) seus cabelos e unhas.” De
acordo com outra versão: “Quando os dez dias (de Dhu'l-Hijjah) começarem, se um de vós quiser
oferecer um sacrifício, que não toque seu cabelo ou pele com nada."
Al-Nawawi (que Allah tenha misericórdia dele) disse: Os eruditos diferiram em relação àquele que
quer oferecer um sacrifício quando os dez dias de Dhu'l-Hijjah começam. Sa'id ibn al-Musayib,
Rabi'ah, Ahmad, Ishaq, Dawud e alguns dos companheiros de al-Shaafa'i disseram que é haraam
que esta pessoa corte qualquer parte de seus cabelos e unhas até que tenha oferecido o sacrifício
no seu devido tempo. Al-Shaafa'i e seus companheiros disseram que é makruh, mas não haraam…
ﬁm da citação de Sharh Muslim.
Essa decisão é de signiﬁcado geral e aplica-se a todos que desejam oferecer um sacrifício, homem
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ou mulher.
Shaikh Ibn Baaz (que Allah tenha misericórdia dele) foi perguntado: O que é permissível, para uma
mulher que quer oferecer um sacrifício em seu nome e de seus familiares, ou em nome de seus
pais, fazer em relação ao seu cabelo uma vez que os dez dias de Dhu'l-Hijjah começaram?
Ele respondeu: É permissível que ela desfaça o cabelo (se estiver trançado, etc) e lave-o, mas ela
não deve pentear. Se algum dos seus cabelos cair quando estiver sendo desfeito ou lavado, isso
não importa.
Fataawa al-Shaikh Ibn Baaz (18/47).
Aquele que quer oferecer um sacrifício não é proibido fazer qualquer outra coisa, como usar
roupas normais, usar perfume ou ter relações sexuais.
Consulte também a resposta à pergunta n° 70290.
E Allah sabe melhor.
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