299765 - Ele trapaceou em seus exames e obteve uma das notas mais
altas e recebeu um prêmio por isso. É permissível que ele o receba?
Pergunta

Eu tenho que dar dinheiro em caridade pelo computador que ganhei quando houve uma
comemoração para os melhores estudantes da cidade? Porque eu trapaceei nos exames e não sei
se todos os estudantes da cidade trapacearam ou não. Isso foi há muitos anos, mas meu nível era
o mesmo que outra aluna, e não sei se ela trapaceou ou não.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Se você trapaceou nos exames e esteve entre os melhores alunos e recebeu um prêmio por isso,
então este prêmio não é lícito para você, Assim, você deve devolvê-lo ao corpo (de jurados) que te
premiou, ou devolver seu valor se o tempo tiver passado ou se o computador não estiver mais
funcionando. Isso porque é um prêmio que foi dado sob a condição de que você fosse uma das
melhores estudantes – em um sentido real, não através de trapaça – e isso não aconteceu no seu
caso, então você não tem direito a ele.
Você não tem que informar ao corpo de jurados sobre detalhes; pelo contrário, é suﬁciente que
você coloque esse dinheiro na conta dele, ou mesmo dê sob a forma de uma doação.
Se a devolução não for possível, doe o dinheiro para que seja investido em atividades semelhantes
às realizadas pelo órgão de concessão, como departamentos governamentais responsáveis pela
educação e escolas, e assim por diante. Então, você pode comprar um computador e entregá-lo a
uma escola, e assim você terá feito o que te é exigido.
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Este prêmio não é lícito para você, mesmo se todos os estudantes trapacearem, porque se eles
ﬁzeram isso, não é permitido que nenhum deles receba um prêmio.
Além disso, você deve se arrepender de ter trapaceado, porque a trapaça é um pecado grave,
como o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: “Quem engana (as
pessoas) não pertence a mim.” Narrado por Muslim (102).
Para mais informações, consulte a resposta à pergunta n° 279129.
E Allah sabe melhor.
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