6540 - O que eu devo fazer com o meu irmão que é viciado em drogas?
Pergunta

Meu irmão está tomando ecstasy e eu o ﬁz entender que isso é haraam. Ele diz que isso é errado,
mas que é diferente do vinho e está persistindo nisto.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Sem dúvidas que o seu irmão está em situação de grande crise, e pedimos a Allah que te ajude
com esta crise.
Nós te aconselhamos a ser bom e gentil ao lidar com ele e aconselhá-lo, porque deve-se prestar
atenção à sua condição, tanto quanto com todas as outras pessoas doentes – quer sofram de uma
doença mental ou física.
Você deve fazer todo o possível para impedi-lo de usar drogas e de se encontrar com os amigos
ruins que estão lhe dando ou vendendo a substância e, consequentemente, ajudando-o a agir
errado.
Você não deve não dar nada que ele quiser, caso possa esconder dele, até que ele desista do que
está fazendo.
Nós te aconselhamos a consultar um médico especialista que possa trata-lo adequadamente, até
que ele melhore e abandone este hábito.
Se ele tiver ﬁlhos ou irmãos, sugerimos que eles também o aconselhem e denunciem o que ele
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está fazendo. Talvez, então, ele abandone por se sentir envergonhado ante seus ﬁlhos e irmãos.
Você pode descrever-lhe, com a ajuda do testemunho de outras pessoas, como ele aparenta e se
comporta quando está intoxicado e fora de si, assim, quando ele voltar a si, verá o pecado
maligno que cometeu.
Não se esqueça de rezar para Allah ajudá-lo a se livrar deste hábito. Tente fazer du’a durante o
último terço da noite, e que Allah te mostre uma saída. Rogamos que Allah o guie e que te dê
paciência.
Que Allah abençoe o nosso Profeta Muhammad.
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