307722 - Situações em que se deve pedir permissão para entrar e quando
isso é dispensado?
Pergunta

Sabemos que existem situações nas quais devemos pedir permissão para entrar e sair de casa,
mas você poderia nos dar mais detalhes sobre essas situações, como ao entrar na cozinha ou na
sala, ou entrar na casa? Porque meus alunos me ﬁzeram essas perguntas. E é permitido elogiar
outras pessoas?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Em primeiro lugar:
Allah, Exaltado seja, diz (interpretação do signiﬁcado): “Ó vós que credes! Não entreis em casas
outras que as vossas, até que peçais permissão e cumprimenteis seus habitantes. Isso vos é
melhor, e Allah assim determinou, para meditardes” [an-Nur 24:27].
Shaikh as-Sa'di disse:
Aqui Allah instrui Seus servos crentes a não entrarem em casas que não sejam as suas sem pedir
permissão, porque isso leva a uma série de consequências ruins, incluindo aquela a que o
Mensageiro (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) se referiu quando disse: “Pedir
permissão foi prescrito apenas para que a pessoa não veja o que não é apropriado ver.” Pois, não
seguir corretamente essa regra pode fazer com que o olhar recaia sobre coisas particulares dentro
da casa de outras pessoas. A casa de uma pessoa, ao encobrir o que é privado do lado de dentro
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de suas paredes, é como uma vestimenta que cobre o que é privado de seu corpo.
Entrar na casa de outras pessoas sem permissão pode criar suspeitas sobre quem entra nelas, e
pode-se ser acusado de más ações, como roubar e assim por diante, porque entrar nas casas
clandestinamente é indicativo de má intenção. Allah proíbe os crentes de entrar em casas que não
sejam as suas até que peçam permissão; a palavra usada no original em árabe sugere que pedir
permissão cria uma sensação de segurança, enquanto entrar sem permissão pode causar alerta.
“e cumprimenteis seus habitantes” – a maneira pela qual isso deve ser feito é mencionada no
hadith: “As-salamu 'alaikum (que a paz esteja com você); posso entrar?"
“Isso” ou seja, pedir permissão para entrar “vos é melhor, e Allah assim determinou, para
meditardes”, porque servirá a muitos interesses e porque faz parte das nobres características que
são exigidas do muçulmano. Se a pessoa tiver permissão, então ela pode entrar.
Fim da citação de Tafsir as-Sa'di (565).
Em segundo lugar:
Quanto aos detalhes das situações em que se deve pedir permissão para entrar, em al-Mawsu’ah
al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah (3/145), este assunto é discutido em detalhes; podemos resumir e
tornar mais claro observando os seguintes pontos:
Se alguém quiser entrar numa casa, há duas possibilidades: pode ser a sua casa ou não ser a sua
casa. Se for a casa da pessoa, e se estiver vazia, e ninguém mais morar nela, exceto ele; ou sua
esposa estiver lá sozinha; ou ela estiver com uma de suas mahrams como sua irmã, ﬁlha, mãe e
assim por diante.
1) Se a casa é a casa dele, e ninguém morar nela, então ele pode entrar sem pedir permissão a
ninguém, porque a permissão é dele, e pedir permissão a si mesmo é uma espécie de tolice; o
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ensinamento islâmico está muito acima de tal absurdo.
2) Se sua esposa estiver em casa e não houver mais ninguém com ela, então ele não precisa pedir
permissão para entrar, pois é permitido que ele veja todo o corpo dela. No entanto, é
recomendável que ele peça permissão para entrar pigarreando, batendo os pés para que os
sapatos façam barulho e coisas do gênero, pois ela pode estar em uma situação em que não quer
que o marido a veja.
3) Se uma de suas mahrams estiver na casa – como sua mãe, irmã e assim por diante – a quem
não é apropriado vê-la nua, então não é permitido que ele entre sem pedir permissão. Detalhes
disso são mencionados em alguns cenários.
4) Se a casa não for sua e ele quiser entrar, então, ele deve pedir licença, não lhe sendo permitido
entrar antes que lhe seja concedida permissão, segundo o consenso dos eruditos, não importa se
a porta do casa estiver aberta ou fechada.
As exceções à obrigação de pedir permissão para entrar nas casas em geral incluem o seguinte:
Entrar em edifícios não residenciais [como lojas e similares], se isso servir a um propósito
útil. É permitido entrar neles sem pedir permissão, com base no fato de que há permissão
geral para a entrada. Existem algumas divergências de opinião sobre os detalhes da
deﬁnição de tais edifícios.
Outra exceção é não pedir permissão para entrar em uma casa para salvar uma vida ou
alguma propriedade, quando o pedido de permissão e a espera por esta puder resultar em
perda de vida ou propriedade.
5) O princípio básico é que não é permitido a uma pessoa dispor de ou usar a propriedade alheia,
ou dispor de coisa alheia, salvo com autorização do legislador ou do proprietário daquilo. Nesse
caso, não é uma transgressão. Então, não é permitido comer a comida alheia, exceto com a
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permissão do dono, mesmo em caso de necessidade, e não é permitido morar na casa de outra
pessoa, exceto com sua permissão.
6) Aquele que está em posição subordinada pedindo permissão para entrar no espaço de quem
está em posição de autoridade. Esta é uma questão que depende do costume, ou seja, caso se
saiba que o professor, por exemplo, não permite que os alunos entrem na sala de aula sem
permissão, então estes devem pedir permissão para entrar, pois cargos de autoridade são dados
para proteger interesses comuns. O pedido de permissão para entrar àquele que tem autoridade,
no local onde ele exerce sua autoridade, é algo muito importante, para que as coisas sejam
geridas adequadamente e o caos seja evitado. Este assunto é amplo.
7) Um hóspede deve pedir permissão antes de sair da casa de seu anﬁtrião.
8) Se alguém quiser sentar-se entre duas pessoas, deve primeiro pedir-las permissão.
9) Se alguém quiser olhar em um livro em que haja algo que é privado de outra pessoa, deve pedir
permissão antes de olhar.
Em terceiro lugar:
A exigência do pedido de permissão pode ser dispensada por vários motivos, incluindo o seguinte:
1) Quando não for possível dar permissão:
A exigência de pedir permissão pode ser dispensada quando não for possível dar permissão por
algum motivo, tal como se aquele que poderia dar permissão tiver morrido, ou estiver viajando
para longe, ou tiver sido detido e estiver impedido de encontrar a pessoa, contanto que algo
precise ser feito que não possa ser adiado até que a pessoa retorne de sua viagem, ou seja
liberada da detenção e coisas do gênero.
2) Para evitar danos:
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A exigência de pedir permissão é dispensada se o pedido de permissão puder resultar em danos.
Portanto, é permitido vender itens que possam se daniﬁcar ou perder, deixados sob a guarda de
alguém, sem pedir permissão de seus proprietários. E, também, é permitido entrar em uma casa
sem pedir permissão, se isso impedir a ocorrência de um crime.
3) Para obter algum direito que não pode ser obtido pedindo permissão:
A exigência de pedir permissão é dispensada para quem possua um direito que, se houver pedido
de permissão este será perdido. Portanto, é permitido que uma mulher tire da riqueza do marido o
que for suﬁciente para ela e seus ﬁlhos, de forma razoável, sem pedir permissão, se ele se recusar
a gastar com o sustento dela, por exemplo.
Para obter mais informações sobre como pedir permissão e a etiqueta de fazê-lo, clique no link a
seguir:
https://almunajjid.com/9272
Em quarto lugar:
No que diz respeito a elogiar outras pessoas, o que signiﬁca falar muito bem de alguém por algum
bem que ele tenha feito, ou por algumas boas características que ele possua, isso é permitido.
Então, se você disser: “Eu elogiei fulano de tal”, isso signiﬁca que você o elogiou por suas boas
qualidades.
No hadith é dito: “não agradece a Allah aquele que não agradece às pessoas”. Narrado por Ahmad
(7939).
O tipo de louvor que não é permitido dirigir a ninguém além de Allah é o louvor em sentido
absoluto.
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Para obter mais informações, consulte as respostas às perguntas n° 146025 .
E Allah sabe melhor.
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