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Pergunta:Pergunta: Algumas  pessoas  insistem  em  que  há  um   Algumas  pessoas  insistem  em  que  há  um  IjmaaIjmaa (consenso)  dos  quatro (consenso)  dos  quatro  
conhecidos  Imaams  -  Abu  Hanifah,  Maalik,  ash-Shaafi'i  e  Ahmad  Ibn  Hanbalconhecidos  Imaams  -  Abu  Hanifah,  Maalik,  ash-Shaafi'i  e  Ahmad  Ibn  Hanbal  
((rahimahumullaahrahimahumullaah), em orar apenas vinte ), em orar apenas vinte rak'aatrak'aat para Taraawih. Isso é correcto?  para Taraawih. Isso é correcto? 

Resposta:  Resposta:  Esta  é  uma afirmação errada.  Isso é  o  que tem sido mencionado nos livrosEsta  é  uma afirmação errada.  Isso é  o  que tem sido mencionado nos livros  
Hanafi  de  Hanafi  de  fiqhfiqh (Jurisprudência),  não  encontramos  qualquer  livro  que  pode  ser (Jurisprudência),  não  encontramos  qualquer  livro  que  pode  ser  
autenticamente atribuído a Abu Hanifah (m. 150H) (autenticamente atribuído a Abu Hanifah (m. 150H) (rahimahullaahrahimahullaah). Ao contrário, o que). Ao contrário, o que  
resulta da pesquisa em resulta da pesquisa em al-Muwattaal-Muwatta de Imaam Muhammad (um dos principais alunos de de Imaam Muhammad (um dos principais alunos de  
Abu Hanifah) é que a Abu Hanifah) é que a madhhabmadhhab (escola de pensamento) de Abu Hanifah  era de orar onze (escola de pensamento) de Abu Hanifah  era de orar onze  
rak'aatrak'aat. . 

Imaam Muhammad inclui um capítulo em  Imaam Muhammad inclui um capítulo em  al-Muwattaal-Muwatta (pág.110),  afirmando: “Capítulo: (pág.110),  afirmando: “Capítulo:  
Efectuar a Oração da noite no mês de Efectuar a Oração da noite no mês de RamadaanRamadaan e as virtudes nela contida.” Nos termos e as virtudes nela contida.” Nos termos  
deste capítulo ele relaciona quatro  deste capítulo ele relaciona quatro  AhaadithAhaadith.  A primeira, terceira e quarta narração não. A primeira, terceira e quarta narração não  
fazem referencia  a qualquer número específico de  fazem referencia  a qualquer número específico de  rak'aatrak'aat para  a Oração   para  a Oração  TaraawihTaraawih,  elas,  elas  
apenas mencionam a excelência de efectuar a Oração em congregação e da excelência daapenas mencionam a excelência de efectuar a Oração em congregação e da excelência da  
Oração  da  noite  no  Oração  da  noite  no  RamadaanRamadaan.  No  entanto,  na  segunda  narração  é  mencionado  os  11.  No  entanto,  na  segunda  narração  é  mencionado  os  11  
rak'aatrak'aat. Então Imaam Muhammad disse (pág.111): “E nós fazemos tudo isso...”Portanto,. Então Imaam Muhammad disse (pág.111): “E nós fazemos tudo isso...”Portanto,  
ele demonstrou que a sua ele demonstrou que a sua madhhabmadhhab é onze  é onze rak'aatrak'aat, e este também só pode ser a , e este também só pode ser a madhhabmadhhab de de  
Imaam Abu Hanifah (Imaam Abu Hanifah (rahmatullaahi 'alayhirahmatullaahi 'alayhi). ). 

Ash-Shaafi'i (m. 204H) (Ash-Shaafi'i (m. 204H) (rahimahullaahrahimahullaah) disse: ) disse: 

“Não há limite para o seu número máximo, pois é uma oração facultativa. Entretanto, se a“Não há limite para o seu número máximo, pois é uma oração facultativa. Entretanto, se a  
permanência em pé é prolongada, enquanto o número de prostrações é reduzido (ou seja,permanência em pé é prolongada, enquanto o número de prostrações é reduzido (ou seja,  
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o número de o número de rak'aat rak'aat são poucos), então isso é bom e é mais querido para mim. No entanto,são poucos), então isso é bom e é mais querido para mim. No entanto,   
se o número de prostrações e inclinações são aumentadas (ou seja, o número de se o número de prostrações e inclinações são aumentadas (ou seja, o número de rak'aatrak'aat são são  
aumentados), então isso também é bom.”aumentados), então isso também é bom.”11

Assim,  afirma-se  que  Imaam  ash-Shaafi'i  Assim,  afirma-se  que  Imaam  ash-Shaafi'i  (rahimahullaah)(rahimahullaah) não  defendeu  a  restrição  do não  defendeu  a  restrição  do  
número de número de rak'aatrak'aat para vinte. Ao contrário, ele dá preferência para que haja menos  para vinte. Ao contrário, ele dá preferência para que haja menos rak'aatrak'aat  
e prolongamento em pé. e prolongamento em pé. 

Imaam Ahmad Ibn Hanbal (m. 241H) (rahimahullaah) aprovou onze rak'aat, assim comoImaam Ahmad Ibn Hanbal (m. 241H) (rahimahullaah) aprovou onze rak'aat, assim como  
vinte - como Shaikhul-Islam Ibn Taymiyyah diz em  vinte - como Shaikhul-Islam Ibn Taymiyyah diz em  al-Ikhtiyaaraatul-'Ilimiyyahal-Ikhtiyaaraatul-'Ilimiyyah (pág.38) e (pág.38) e  
Shaah Waliyyullaah diz em Shaah Waliyyullaah diz em al-Misriyyahal-Misriyyah (1/174) e  (1/174) e al-Musaffaaal-Musaffaa (1/177).  (1/177). 

Imaam Malik  (m.  179H)  (Imaam Malik  (m.  179H)  (rahimahullaahrahimahullaah)  também suporta  onze  rak'aat,  como Shaikhul-)  também suporta  onze  rak'aat,  como Shaikhul-
Islam Ibn Taymiyyah mencionou em Islam Ibn Taymiyyah mencionou em al-Ikhtiyaraatal-Ikhtiyaraat (pág.38) e como Jalaalud-Din as-Suyuti (pág.38) e como Jalaalud-Din as-Suyuti  
menciona  em  menciona  em  al-Haawi  lil  Fataawaaal-Haawi  lil  Fataawaa (pág.350),  onde  ele  disse:  al-Juri,  um  dos  nossos (pág.350),  onde  ele  disse:  al-Juri,  um  dos  nossos  
companheiros, disse, a partir de Malik, que disse: “Aquilo pelo qual 'Umar Ibnul-Khattabcompanheiros, disse, a partir de Malik, que disse: “Aquilo pelo qual 'Umar Ibnul-Khattab  
juntou as pessoas é a mais  querido para nós,  isso refere-se aos onze  juntou as pessoas é a mais  querido para nós,  isso refere-se aos onze  rak'aatrak'aat,  que foi  a,  que foi  a  
oração do Mensageiro de Allaah (oração do Mensageiro de Allaah (SallAllaahu 'alayhi  wa sallamSallAllaahu 'alayhi  wa sallam).”  Foi  dito  a ele (Imaam).” Foi  dito  a ele (Imaam  
Malik): Onze Malik): Onze rak'aatrak'aat com o  com o WitrWitr? Ele disse: Sim, e treze é o fim.” Em seguida, ele disse: “Eu? Ele disse: Sim, e treze é o fim.” Em seguida, ele disse: “Eu  
não sei de onde eles introduziram estes numerosos não sei de onde eles introduziram estes numerosos ruku'sruku's (inclinações).” (inclinações).”22

Orar onze Orar onze rak'aat rak'aat é baseado em uma série de narrações autênticas, dentre as quais: é baseado em uma série de narrações autênticas, dentre as quais: 

[1] O que al-Bukhaari relata no seu [1] O que al-Bukhaari relata no seu SahihSahih (nº2013) de Abu Salamah Ibn 'Abdur -Rahmaan (nº2013) de Abu Salamah Ibn 'Abdur -Rahmaan  
que diz ter perguntado a 'Aa'ishah (que diz ter perguntado a 'Aa'ishah (radiyAllaahu 'anhaaradiyAllaahu 'anhaa): Como era a Oração do Profeta): Como era a Oração do Profeta  
((SallAllaahu' alayhi wa sallamSallAllaahu' alayhi wa sallam) no ) no RamadaanRamadaan? Ao o que ela disse: “O Mensageiro de Allaah? Ao o que ela disse: “O Mensageiro de Allaah  
não efectuava mais de onze não efectuava mais de onze rak'aat rak'aat (para a oração da noite) no (para a oração da noite) no RamadaanRamadaan ou fora dele. Ele ou fora dele. Ele  
orava quatro orava quatro rak'aatrak'aat, mas não pergunte quão excelentes ou longos eram. Então ele orava, mas não pergunte quão excelentes ou longos eram. Então ele orava  
outros quatro outros quatro rak'aatrak'aat, mas não pergunte quão excelentes ou longos eram. Então ele rezava, mas não pergunte quão excelentes ou longos eram. Então ele rezava  
três três rak'aatrak'aat.” .” 

[2] Jaabir ([2] Jaabir (radiyAllaahu 'anhuradiyAllaahu 'anhu) disse: “O Mensageiro de Allaah () disse: “O Mensageiro de Allaah (SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam))  
liderou-nos no mês de liderou-nos no mês de RamadaanRamadaan, com oito , com oito rak'aatrak'aat e Witr. Na noite seguinte, reunimos-nos e Witr. Na noite seguinte, reunimos-nos  
na Mesquita e esperávamos que ele viesse, e continuamos nesse estado até amanhecer.na Mesquita e esperávamos que ele viesse, e continuamos nesse estado até amanhecer.   
Então,  voltamos  para  as  nossas  casa,  entretanto,  dissemos:  Ó  Mensageiro  de  Allaah,Então,  voltamos  para  as  nossas  casa,  entretanto,  dissemos:  Ó  Mensageiro  de  Allaah,  
estávamos reunidos na noite passada na Mesquita esperando que tu orasses connosco. Eleestávamos reunidos na noite passada na Mesquita esperando que tu orasses connosco. Ele  
((SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam) disse: “Eu temia que isso (a oração) se tornar-se prescrito (i.e.) disse: “Eu temia que isso (a oração) se tornar-se prescrito (i.e.  
obrigatório) para vós.”obrigatório) para vós.”33

[3] Imaam Malik diz no seu al-Muwatta (nº 248): De Muhammad Ibn Yusuf, a partir de as-[3] Imaam Malik diz no seu al-Muwatta (nº 248): De Muhammad Ibn Yusuf, a partir de as-
Saa'ib Ibn Yazid que disse: 'Umar Ibnul-Khattab ordenou a 'Ubayy Ibn Ka'b e Tamim ad-Saa'ib Ibn Yazid que disse: 'Umar Ibnul-Khattab ordenou a 'Ubayy Ibn Ka'b e Tamim ad-
Daari para liderarem as pessoas na oração com onze Daari para liderarem as pessoas na oração com onze rak'aatrak'aat. E o recitador recitava centenas. E o recitador recitava centenas  

1 Mencionado por Ibn Nasr al-Marwazi em Qiyaamul-Layl, pág. 92.
2 Tanqidus-Sadid bi Risaalati Ijtihaad wat-Taqlid (pág.266-268) de Shaikh Badiud-Din as-Sindi
3 Relatado por Ibn Nasr (pág.90) e outros. Al-Hafidh Ibn Hajr indicou em Fathul-Baari (3/10) que a narração é forte.
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de versículos, até que um de nós apoiar-se com um pau por causa do prolongamento emde versículos, até que um de nós apoiar-se com um pau por causa do prolongamento em  
pé, e nós não terminávamos até o aparecimento da pé, e nós não terminávamos até o aparecimento da FajrFajr.”.”44

[4] 'Ubayy Ibn Ka'b veio ao Mensageiro de Allaah ([4] 'Ubayy Ibn Ka'b veio ao Mensageiro de Allaah (SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam) e disse: Ó) e disse: Ó  
Mensageiro de Allaah! Algo aconteceu comigo ontem à noite - significa no Mensageiro de Allaah! Algo aconteceu comigo ontem à noite - significa no RamadaanRamadaan. Ele. Ele  
((SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam) disse: “O que foi 'Ubayy? Ele disse: “Algumas mulheres na) disse: “O que foi 'Ubayy? Ele disse: “Algumas mulheres na  
minha  casa  disseram,  nós  não  recitamos  o  minha  casa  disseram,  nós  não  recitamos  o  Qur'aanQur'aan,  tu  podes  liderar-nos  na  oração?,  tu  podes  liderar-nos  na  oração?  
Portante,  eu  liderei-as  em  oito  Portante,  eu  liderei-as  em  oito  rak'aatrak'aat e  orei  o   e  orei  o  WitrWitr.”  Esta  foi  uma  .”  Esta  foi  uma  SunnahSunnah da  sua da  sua  
aprovação, um vez que ele permaneceu em silêncio e não disse nada.aprovação, um vez que ele permaneceu em silêncio e não disse nada.55

Tudo isto mostra que insistir em que há um consenso sobre a oração apenas com vinteTudo isto mostra que insistir em que há um consenso sobre a oração apenas com vinte  
rak'aatrak'aat para a  para a TaraawihTaraawih - alegando que este seja o ponto de vista de todos os quatro Imaams - alegando que este seja o ponto de vista de todos os quatro Imaams  
conhecidos - não é apenas incorrecto, como também é contra as evidências estabelecidas.conhecidos - não é apenas incorrecto, como também é contra as evidências estabelecidas.  
No que diz respeito a um debate aprofundado sobre esta questão, isso não é possível aqui,No que diz respeito a um debate aprofundado sobre esta questão, isso não é possível aqui,  
nem é o lugar para discutir a exactidão, ou mérito, de rezar vinte  nem é o lugar para discutir a exactidão, ou mérito, de rezar vinte  rak'aatrak'aat sobre oito, ou sobre oito, ou  
vice-versa.  Entretanto,  pode-se  encontrar  tais  discussões  nos  capítulos  pertinentes  nosvice-versa.  Entretanto,  pode-se  encontrar  tais  discussões  nos  capítulos  pertinentes  nos  
livros de livros de fiqhfiqh, embora lembrando que: “a diferença de opinião não deve ser uma fonte de, embora lembrando que: “a diferença de opinião não deve ser uma fonte de  
obstinação e nem raiva.”obstinação e nem raiva.”

4 Shaikh Al-Albaani diz em Salaatut-Taraawih (pág.4): “Sua cadeia de narração é Sahih Jiddan (extremamente autêntica).”
5   Hasan:  Relatado por Ibn Nasr al-Marwazi (pág.90). Isto foi autenticado por Shaikh Al-Albaani em  Salaatut-Taraawih 
(pág.68)
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