128996 - Ela deveria estudar em uma universidade mista ou residir em
uma cidade sem um mahram e estudar em uma universidade que não seja
mista?
Pergunta

Eu tenho a opção de ﬁcar sem mahram em um país árabe muçulmano para estudar em uma
universidade que não seja mista (na verdade, meu tio materno, tio através da amamentação, está
no mesmo país, cidade e bairro, mas ele não mantém laços conosco, de fato) ou ﬁcar com minha
família em um país árabe muçulmano (que é menos conservador) para estudar em uma
universidade que é mista, onde há males e coisas horríveis. Qual opção devo escolher?
Infelizmente, não posso ﬁcar com minha família sem ir para a universidade mista, porque todas as
universidades deste país são mistas. E meu pai se recusa absoluta e totalmente a me deixar ﬁcar
em casa e parar de estudar, porque infelizmente meus pais não são tão comprometidos. O que
devo fazer? Que Allah o recompense com o bem.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Em primeiro lugar:
Misturar-se em locais de trabalho e escolas é haram por causa dos males e coisas ilícitas a que
isso leva. Por favor, veja a resposta às perguntas número 1200 e 103044 .
Não é permitido aos tutores da menina obrigá-la a frequentar esta escola mista, pois isso é
negligência e traição à conﬁança. Ao contrário, eles devem impedi-la de fazer o que é haram e
ajudar a evitar o pecado, e devem ser protetores com ela, protegendo sua honra.
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Em segundo lugar:
Não é permitido a uma mulher viajar sem um mahram, porque o Profeta (que a paz e as bênçãos
de Allah estejam sobre ele) disse: “Nenhuma mulher deve viajar, exceto com um mahram”
Narrado por al-Bukhari, 1862.
E Muslim (1339) narrou de Abu Hurairah (que Allah esteja satisfeito com ele) que o Profeta (que a
paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: “Não é permitido a uma mulher que crê em
Allah e no Último Dia viajar a distância de um dia de viagem, exceto acompanhada de um
mahram.”
Quanto a ela ﬁcar em uma cidade sem mahram, isso não é proibido se ela estiver segura e se
lembrar que Allah a está sempre observando quando vai e volta, e se evitar se misturar com os
homens.
Com base nisso, se um mahram viajar com você e a levar para a cidade onde você vai estudar, e
se você permanecer em um local seguro e seguir as diretrizes islâmicas ao sair para a
universidade, não há nada de errado com isso.
Se presumirmos que o mahram não pode viajar com você para ir ou voltar, e sua família insistir
que você estude em uma das duas opções que foram mencionadas, não havendo alternativa para
isso, então o princípio básico é que você deve escolher o menor de dois males com o intuito de
afastar o maior deles. Portanto, você deve escolher a menos prejudicial das duas opções. Isso
signiﬁca que você deve reﬂetir e ponderar sobre as duas opções. Sua viagem pode ser menos
maléﬁca, pois nesse caso você evitará se misturar, mas envolve o problema de você estar sozinha
e longe de sua família em uma cidade estranha. Se você puder entrar em contato com seu tio
paterno através da amamentação e ele puder ﬁcar de olho em você, ajudá-la e assim por diante,
então é melhor.
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Você deve se esforçar para aumentar sua fé e fortalecer sua conexão com Allah, procurar amigas
justas e se manter ocupada com boas ações, como memorizar o Alcorão e regularmente oferecer
orações e jejuns nawaﬁl (voluntários).
Pedimos a Allah que te ajude e oriente.
E Allah sabe melhor.
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