283894 - Parecer sobre o uso de aplicativos e sites que aﬁrmam conhecer
as características pessoais de seus amigos
Pergunta

Gostaria de perguntar sobre alguns aplicativos e sites muito comuns no Facebook hoje em dia,
que contam a uma pessoa coisas sobre seus amigos, como: Fulano guarda seus segredos; Fulano
é o mais sincero com você e sempre o defenderá; Fulano é como seu irmão gêmeo; Fulano trará
felicidade para você. Qual é a regra sobre a divulgação dessas coisas? Qual é a regra islâmica a
respeito disto? Isto vem sob as mesmas regras dos horóscopos?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Não encontramos nenhum desses aplicativos.
No entanto, em geral, o que podemos ter certeza é que ninguém conhece o invisível, exceto Allah,
então ninguém pode saber que fulano guarda seus segredos, ou é sincero com você, ou traz
felicidade, a menos que tenha estado próximo daquela pessoa e observado como ela é durante
algum tempo, ou, talvez, tenha ouvido algumas histórias sobre ela que indicam isso. Mas mesmo
assim, continua sendo uma questão de especulação.
Se você disser, por exemplo: ﬁco feliz quando vejo este amigo e ﬁco triste quando ele não está
aqui, isso signiﬁca que esta pessoa traz felicidade para você!
Se você disser: Fulano ﬁca triste quando me sinto triste, ﬁca ao meu lado e me ajuda nos
momentos difíceis, e não deixa de me aconselhar e orientar, então, pode-se dizer que ele é
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sincero com você, com base nas aparências externas, e Allah sabe melhor o que está nos
corações das pessoas.
Mas, observe, isso é uma espécie de tolice e aﬁrmação do óbvio, ou especulação e feitiçaria.
Com base nisso, um dos dois cenários a seguir deve se aplicar a esses aplicativos:
O primeiro cenário: se esses aplicativos falam sobre o caráter do seu amigo com base nos dados
que você informa. Qualquer um pode fazer isso, mas o fato é que esse veredito é fornecido com
base nas aparências externas, e isso não faz com que as coisas sejam como realmente são.
Quantos enganadores aparentemente são amigos sinceros e conﬁáveis e vice-versa.
Quantas pessoas trataram seus amigos com bondade por toda a vida, então seu amigo o culpa por
um único pecado ou erro que o feriu, e já não se lembra mais de mais nada sobre ele; culpa-o por
isso e esquece seu tratamento amável anterior?!
O segundo cenário: se esses aplicativos não dependem dos dados que você informa; ao contrário,
se é suﬁciente mencionar o nome do amigo, ou sua data de nascimento, ou mostrar sua foto, ou
sua foto de perﬁl, assim o aplicativo informa suas características. Tudo isso vem sob o título de
adivinhação e alegação de possuir conhecimento do invisível, e não é permitido usar esses
aplicativos ou acreditar neles, por causa do hadith de Saﬁyah bint Abi 'Ubaid, de uma das esposas
de o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele), que o Profeta disse: “Quem quer
que vá a uma cartomante e lhe pergunte sobre qualquer coisa, nenhuma de suas orações será
aceita por quarenta dias." Narrado por Muslim (2230).
Foi narrado de Abu Hurairah que o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele)
disse: "Quem quer que vá a um adivinho ou vidente e creia no que ele diz, não creu no que foi
revelado a Muhammad." Narrado por at-Tirmidhi (135), Abu Dawud (3904) e Ibn Maajah (693);
classiﬁcado como sahih por al-Albani em Sahih at-Tirmidhi.
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Na resposta à pergunta n° 121011 , explicamos anteriormente a diferença entre os testes de
personalidade baseados em princípios cientíﬁcos e aqueles que são um tipo de adivinhação; por
favor consulte esta pergunta.
E Allah sabe melhor.
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