220779 - Perguntas sobre o desenvolvimento de aplicativos de jogos
Pergunta

Somos uma empresa que trabalha na área de desenvolvimento de aplicativos de jogos para
telefones celulares e estamos tentando ao máximo garantir que eles não contenham nada que
seja contrário aos ensinamentos islâmicos. Temos duas perguntas: 1. Qual é a regra sobre a
adição de anúncios do Google ao jogo para que possamos ter lucro? Esses anúncios promovem
apenas outros jogos e não há anúncios de álcool ou Forex. O contrato do Google estabelece que os
anúncios exibidos devem ser da mesma natureza que o próprio aplicativo. 2. Qual é a regra sobre
o uso de música de fundo durante o jogo?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Em primeiro lugar:
Em relação aos anúncios do Google nos jogos, a maioria desses jogos – como parece ser o caso de
seus anúncios em muitos sites – contém alguns fatores seriamente questionáveis e muitas coisas
que são contrárias aos ensinamentos islâmicos e que têm um impacto educacional negativo sobre
crianças muçulmanas. Portanto, não é permitido hospedar anúncios para tais jogos sem primeiro
veriﬁcá-los, deve-se veriﬁcar a natureza de cada jogo e seu conteúdo, e certiﬁcar-se de que não
há nada nele que seja contrário aos ensinamentos islâmicos.
Em segundo lugar:
É narrado em relatos autênticos que a música é proibida.
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O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: “Certamente haverá entre as
pessoas de minha ummah aquelas que considerarão zina, seda, álcool e instrumentos musicais
permitidos. Haverá algumas pessoas que irão descansar perto da encosta de uma montanha, e à
noite um pastor trará suas ovelhas para elas. Ele – ou seja, o pobre homem – virá até elas e pedirá
algo de que precisa, e elas dirão: Retorna amanhã. Então, Allah as destruirá e fará com que a
montanha caia sobre elas, e Ele transformará outros em macacos e porcos, e assim permanecerão
até o Dia da Ressurreição” Narrado por al-Bukhari (5590).
Shaikh al-Islam Ibn Taimiyah (que Allah tenha misericórdia dele) disse: Este hadith indica que os
instrumentos musicais são proibidos. Isso inclui todos os tipos de instrumentos. Fim da citação de
Majmu' al-Fataawa (11/535).
Para obter mais informações, consulte a pergunta n° 5000 .
Com base nisso, não é permitido usar música como fundo no áudio, especialmente porque não há
necessidade disso e é possível fazer o jogo sem ela, somente usando tipos áudios de fundo
apropriados e permitidos.
Em terceiro lugar:
Deve-se notar que seu trabalho pode trazer muitas coisas boas para você e para as crianças
muçulmanas, e que o oposto também pode acontecer.
Foi narrado que Jarir ibn 'Abdullah (que Allah esteja satisfeito com ele) disse: O Mensageiro de
Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: “A quem estabelece um bom
antecedente no Islam – sobre o qual as pessoas agem depois que ele se foi – lhe será registrada
uma recompensa como a daquelas pessoas que praticaram aquilo depois dele, sem que isso
diminua minimamente a recompensa delas. E quem quer que estabeleça um mau antecedente no
Islam – sobre o qual as pessoas agem depois que ele se foi – lhe será registrado um fardo como o
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daquelas pessoas que praticaram depois dele, sem que isso diminua em nada o fardo delas”
Narrado por Muslim (1017).
Foi narrado de Abu Hurairah que o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam
sobre ele) disse: "Quem quer que chame os outros para a orientação terá uma recompensa como
a daqueles que o seguem, sem que isso prejudique a sua recompensa em nada. E quem quer que
chame os outros para a desorientação terá um fardo de pecado como o daqueles que o seguem,
sem que isso diminua seu fardo nem um pouco” Narrado por Muslim (2674).
Imam an-Nawawi (que Allah tenha misericórdia dele) disse:
Esses dois ahadith indicam claramente que é encorajado estabelecer bons antecedentes e é
proibido estabelecer maus antecedentes. Quem estabelece um bom antecedente terá uma
recompensa como a de cada pessoa que age sobre isto até o Dia da Ressurreição, e quem
estabelece um mau antecedente terá um fardo de pecado como o de cada pessoa que segue isto
até o Dia da Ressurreição. Quem chamar as pessoas para a orientação terá uma recompensa
como a de quem a segue, e quem chamar para a desorientação terá um fardo de pecado como o
de quem a segue, não importando se foi ele ou outra pessoa que tenha iniciado esse
direcionamento à desorientação, seja repassando conhecimento, um ato de adoração, ensinando
etiqueta, ou qualquer outra coisa.
Fim da citação de Sharh Sahih Muslim (16 / 226-227).
O que você e aqueles que estão contigo, no comando de seu site e similares, devem fazer é se
esforçarem para garantir que seu trabalho se enquadre no título de estabelecer bons
antecedentes, dos quais a recompensa e a recompensa daqueles que o seguem chegarão a você.
Isso pode ser conseguido através da produção de jogos úteis e educacionais; jogos que ensinarão
as crianças muçulmanas o que está em harmonia com sua religião, etiqueta e moral, livre de tudo
que seja contrário aos ensinamentos islâmicos, tendo sempre uma boa intenção ao fazer tudo
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isso.
Pedimos a Allah, exaltado seja, para capacitá-lo a fazer aquilo sobre o qual haja bondade.
E Allah sabe melhor.

4/4

