342142 - Regra sobre gravar vídeos femininos para perda de peso
ensinando movimentos de dança do ventre
Pergunta

Sou uma engenheira de software e recebi uma oferta para ser parceira de um projeto. Gostaria de
saber a regra sobre este projeto antes de aceitar ou rejeitar esta oferta. O projeto é um aplicativo
de celular que ajudará mulheres a perder peso e alcançar um corpo ideal, ensinando-lhes os
movimentos da dança do ventre (também conhecida como dança oriental). Observe que os vídeos
de ensino mostrarão mulheres em roupas esportivas apertadas, como roupas de ginástica, e
nunca será uma roupa de dança. O público-alvo deste aplicativo são as mulheres, e nunca será
anunciado para homens, pois os anúncios na Internet serão exibidos para o público-alvo. Nesse
caso, será direcionado apenas para mulheres, e o aplicativo será comercializado em países
estrangeiros, como Europa, América e outros países árabes. Este aplicativo é halaal ou haram? É
possível que eu participe deste projeto ou não? Não quero trabalhar em nenhum campo que seja
haram ou ganhar dinheiro que seja haram.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Não é permitido fazer vídeos de mulheres que incluam dança, seja oriental ou ocidental, mesmo
que o objetivo seja usá-lo para perder peso, pois esses vídeos inevitavelmente cairão nas mãos
dos homens, seja por meio de suas mulheres, tais como esposas, ﬁlhas e assim por diante, ou
através delas assistindo aos vídeos. É indubitavelmente haram para um homem assistir a este
material. No campo do ﬁqh, a atenção é dada às consequências, e não se limita o exame das
questões a como as coisas se apresentam inicialmente, ou não se aceita quaisquer reivindicações
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feitas. Além disso, as ressalvas em relação a esses vídeos não se limitam à possibilidade de serem
assistidos por homens. Ao contrário, eles podem ser tomados como material para ensinar dança
do ventre a outras pessoas, especialmente às pessoas da Europa e da América.
Ibn Farhun disse em Tabsirat al-Hukkaam (1/148): “O que se acredita ser mais provável de
acontecer pode ser tratado como se deﬁnitivamente fosse acontecer.”
Al-'Izz ibn Abd as-Salam disse em Qawaa'id al-Ahkaam (1/107): A lei islâmica toma precauções
contra o que geralmente acontece muito, assim como toma precauções contra o que
deﬁnitivamente acontece. Fim da citação.
Ash-Shaatibi (que Allah tenha misericórdia dele) disse em al-Muwaafaqaat (5/179): A evidência
shar'i e o exame dos textos religiosos indicam que as consequências são levadas em consideração
ao emitir pareceres islâmicos. Fim da citação.
Se esses vídeos também incluem música, eles são mais enfaticamente proibidos, pois é notório
que é proibido tocar e ouvir instrumentos musicais. Veja a resposta à pergunta n° 5000.
Com base nisso, não é permitido que você trabalhe na programação deste aplicativo, muito menos
seja uma parceira nisto, pois envolve fazer coisas proibidas e ajudar outras pessoas a fazê-las.
Allah, Exaltado seja, diz (interpretação do signiﬁcado):
“Não vos auxilieis mutuamente no pecado e na hostilidade, mas temei a Allah, porque Allah é
severíssimo no castigo” [al-Ma’idah 5:2].
O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: “Quem quer que convide as
pessoas à orientação terá uma recompensa como a daqueles que o seguem, sem que isso
prejudique suas recompensas nem um pouco. E quem quer que convide as pessoas para o erro
terá um fardo de pecado como o daqueles que o seguem, sem que isso diminua minimamente
seus fardos de pecado” Narrado por Muslim (4831).
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Quem deixar algo por causa de Allah, Allah o compensará com algo melhor do que isso.
E Allah sabe melhor.
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