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Definisi Namsh 

Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmu Dan Fatwa ditanya:   

Apakah definsi namsh? Bolehkah wanita 

menghilangkan bulu jenggot, kumis, bulu kedua kaki dan 

tangan, apabila bulu tersebut nampak menyolok terhadap 

wanita dan menyebabkan suami kurang suka padanya, apakah 

hukumnya? 

Jawaban: Namsh adalah mengambil (mencukur)  bulu 

alis dan hukumnya tidak boleh (haram), karena Rasulullah 

shalallahu’alaihi wasallam mengutuk namishah (wanita yang 

mencukur alis) dan mutanammishah (yang meminta dicukur), 

dan wanita boleh mencukur yang tumbuh baginya dari jenggot, 

atau kumis, atau rambut di kedua kaki dan tangan.1   

 

 

 

 

                                                           
1 Fatawa Lajnah Daimah 5/195. 





Definisi Namsh

 [ Indonesia - Indonesian - إندونيسي ]


Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah dan Fatwa


Dinukil dari Buku Kumpulan Fatwa Untuk Wanita Muslimah

 (hal. 865)


Disusun oleh : Amin bin Yahya al-Wazzan

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2012 - 1434




تعريف النمص

« باللغة الإندونيسية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

مقتبسة من كتاب  فتاوى الجامعة للمرأة المسلمة : (ص:865)


جمع وترتيب: أمين بن يحيى الوزان

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1434





Definisi Namsh

Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmu Dan Fatwa ditanya:  


Apakah definsi namsh? Bolehkah wanita menghilangkan bulu jenggot, kumis, bulu kedua kaki dan tangan, apabila bulu tersebut nampak menyolok terhadap wanita dan menyebabkan suami kurang suka padanya, apakah hukumnya?


Jawaban: Namsh adalah mengambil (mencukur)  bulu alis dan hukumnya tidak boleh (haram), karena Rasulullah shalallahu’alaihi wasallam mengutuk namishah (wanita yang mencukur alis) dan mutanammishah (yang meminta dicukur), dan wanita boleh mencukur yang tumbuh baginya dari jenggot, atau kumis, atau rambut di kedua kaki dan tangan.
  


� Fatawa Lajnah Daimah 5/195.





2



