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Objetivos:
·       Aprender sobre os três tipos de ikhtilat proibido no Islam.

·       Aprender quatro diretrizes a serem observadas ao interagir com o sexo oposto.

Termos em árabe:
·       Ikhtilaat - Presença física de homens e mulheres em um mesmo local.

·       Khalwah - Um homem que está a sós com uma mulher não-mahram.

·       Mahram - Pessoa, homem ou mulher relacionada a um determinado indivíduo pelo
sangue, casamento ou amamentação. Aquele com quem ele ou ela não está permitido o
matrimônio, como o pai, sobrinho, tio, etc.

Como as pessoas caem no adultério? Por que os
romances de escritório acontecem? Como os homens
casados se envolvem sentimentalmente com outra mulher?
Simples, isso é um processo lento de decisões sem limites.
É algo gradual. Imagine uma pequena parede ao seu redor,
com um portão. Seu coração vive dentro dessa parede e
Allah lhe disse como controlar o portão. Coisas ruins
acontecem quando você não sabe o que Allah lhe disse ou
é descuidado sobre o que entra e o que sai pelo portão.

Existem três formas de ikhtilat ou misturas proibidas:
Primeiro, o toque é uma forma de comunicação não verbal. O Islam desaprova

qualquer forma de contato físico ou toque entre homens e mulheres não-mahram. O
Profeta - que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele -, disse:  "Eu não aperto a
mão das mulheres." (Muwatta, Sunan Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah)
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Ele também disse: "Se um de vós fosse cravado na cabeça com uma agulha de
ferro, isso seria melhor que tocar numa mulher que não lhe é permitida." (
at-Tabarani). Isso inclui situações em que homens e mulheres estão suficientemente
próximos para induzir o contato físico.

Agora, pode haver uma situação inevitável ou a exigência de uma profissão como uma
enfermeira que toca em um paciente do sexo masculino, ou a aglomeração durante o Hajj.
Obtenha clareza sobre uma situação em particular consultando um erudito conhecedor do
Islam. A regra geral é clara e foi explicada.

Segundo, estar sozinho com uma mulher não-mahram. Isso é conhecido como
khalwah. O Profeta disse, "Um homem nunca está sozinho com uma mulher, sem
que Satanás seja o terceiro entre eles."

A khalwah ocorre quando um ou mais homens estão a sós com uma mulher solteira
não-mahram em um local onde ninguém poderá vê-los. Se houverem duas mulheres e um
homem, isso não é khalwah. Independente se algo perverso acontecer ou não, esse não é
o ponto, continua sendo um pecado. A reclusão desse tipo segue sendo um pecado, não
importa o que aconteça como resultado e isso também é uma forma de corrupção. 

Por exemplo, uma mulher não deve ficar sozinha com um homem no escritório, assim,
ela deve sair ou pedir para outra colega de trabalho ficar junto no local.

Terceiro, um homem estar com uma mulher não-mahram em um local público, porém
os controles e restrições sociais são leves e permissíveis. O mesmo pode ser dito sobre os
encontros repetitivos entre homens e mulheres. As reuniões repetidas quebram barreiras
e permitem o desenvolvimento de oportunidades para um relacionamento.

Dois pontos devem ser entendidos aqui:

1.    Existem situações e lugares que controlamos e outros que não controlamos. Podemos ser
desculpados pelo que está fora do nosso controle, e devemos pedir perdão a Allah. Ao mesmo
tempo, somos responsáveis pelas situações que controlamos.

2.    Como devemos agir em situações que não controlamos? Quais são as regras de
comportamento para uma muçulmana quando conhecer um homem? Como muçulmanos e
muçulmanas devem estabelecer limites com o sexo oposto? Os limites em virtude de seu
propósito indicam uma clara linha de separação. Com isso em mente, qual é a clara linha de
separação em nosso comportamento com colegas ou companheiros do sexo oposto? Existem
quatro diretrizes:

1.  Contato visual
Baixe o olhar, limitando o contato visual e, obviamente, não troque olhares de

admiração. Allah diz no Alcorão:
"Dize aos fiéis que recatem os seus olhares e conservem seus
pudores, porque isso é mais benéfico para eles; Allah está bem
inteirado de tudo quanto fazem. Dize às fiéis que recatem os seus
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olhares, conservem os seus pudores." (Alcorão 24:30-31)

2.  Vestimenta
Tanto os homens como as mulheres devem manter o código de vestimenta Islâmico.[1]

"... e (que as mulheres crentes) não mostrem os seus atrativos, além
dos que (normalmente) aparecem; que cubram o colo com seus véus
e não mostrem os seus atrativos..." (Alcorão 24:31)

3.  Linguagem corporal
Seja digno na sua linguagem corporal. Observe seus movimentos, gestos e posturas.

Allah diz no Alcorão:
"... (ó mulheres) que não agitem os seus pés (ao caminhar), para que
não chamem a atenção sobre seus atrativos ocultos (de maneira que
não faça suas joias vibrarem e atrair a atenção)..." (Alcorão 24:31)

4.  Tom de voz
Use um tom sério de voz e expressão. Da mesma forma que uma colher de mel pode

encorajar uma criança a tomar remédios com gosto ruim, as palavras doces podem
seduzir a pessoa do sexo oposto. Você não deve ser rude, mas pode falar como se
estivesse em uma "negociação". Sua conversação deve ser direta e objetiva para que
nenhum desejo seja desperto na pessoa. Allah diz no Alcorão:

"...não sejais insinuantes na conversação, para evitardes a cobiça
daquele que possui morbidez no coração, e falai o que é justo."
(Alcorão 33:32)

Em termos práticos: não flerte, não faça piadas rudes, não toque, não sorria flertando,
não use linguagem corporal provocativa e evite conversações descontraídas e informais.

Notas de rodapé:

[1] Para maiores informações consulte: (http://www.newmuslims.com/lessons/135/)  [3 partes]

Endereço da web deste artigo:
http://www.newmuslims.com/pt/lessons/199

Copyright (Direitos Autorais) © 2011-2022 NewMuslims.com. Todos os direitos reservados.

ajsultan


                            Diretrizes islâmicas ... 3 of 3 www.NewMuslims.com

http://www.newmuslims.com/pt/lessons/199
http://www.newmuslims.com/

