1812 - Parecer sobre sentar-se com fumantes quando eles estão fumando
Pergunta

Não é segredo que o hábito proibido de fumar é comum, no local de trabalho, em casa e em áreas
públicas. A questão é: será que é permitido sentar-se com fumantes? Se a pessoa está sentada
com ele em sua casa ou em um encontro público, ela deve deixa-lo e sair?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Como o irmão mencionou, fumar é haraam por causa da evidência geral que assim indica. Não
existe nenhum texto especíﬁco do Mensageiro (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre
ele), porque o hábito de fumar surgiu apenas recentemente, mas os princípios da shari’ah são
gerais em aplicação, e algumas indicações, em alguns relatos, mostram que isso é haraam. Se um
fumante se senta perto de você e ele quer fumar, então o advirta cuidadosa e gentilmente. Diga a
ele: “Meu irmão, isso é haraam, e não é permitido para você.”
Eu acho que se você o advertir cuidadosa e gentilmente, ele irá se abster de fumar, conforme nós
e outros descobrimos por experiência. Se ele não se abstiver de fumar, então você deve deixá-lo,
porque Allah diz (interpretação do signiﬁcado):
“E, com efeito, Ele fez descer, sobre vós, no Livro (esse Alcorão), que, quando ouvirdes os
versículos de Allah, enquanto os inﬁéis os renegam e deles zombam, não deveis sentar-vos com
eles, até confabularem, em outra conversação. Senão, (Mas se permaneceres com eles) seríeis
iguais a eles (...)” [al-Nisa’ 4:140]
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Mas isto é quando for em um local público. Se for no local de trabalho e você o adverte, mas ele
não se abstém de fumar, então não há pecado sobre você, porque esta é uma questão de
necessidade e não há como se afastar dele.
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