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O número de rak'aat na Oração da Noite (Taraawih
(Taraawih) é onze. Nós preferimos que este
número não seja aumentado ou adicionado, seguindo o exemplo do Mensageiro de Allaah
(SallAllaahu 'alayhi wa sallam), pois na verdade ele não foi além desse número, até ele partir
deste mundo. 'Aa'ishah (RadiyAllaahu
(RadiyAllaahu anhaa) foi questionada sobre a Oração da Noite do
Profeta durante o Ramadaan, ela respondeu dizendo:
“O Mensageiro de Allaah não efectuava mais de onze rak'aat (para a oração da noiteTaraawih)
Taraawih) no Ramadaan ou fora dele. Ele orava quatro rak'aat,
rak'aat, mas não pergunte quão
excelentes ou longos eram. Então ele orava outros quatro rak'aat,
rak'aat, mas não pergunte
quão excelentes ou longos eram. Então ele rezava três rak'aat.”
rak'aat.”1
Pode-se subtrair esse número até o ponto de reduz-se para apenas um rak'ah para o Witr.
Isto é baseado em evidências encontradas na acção e dito do Profeta:
Quanto à sua acção, 'Aaishah foi perguntada sobre quantos rak'aat o Mensageiro de Allaah
efectuava para o Witr, então ela respondeu:
“Ele efectuava quatro rak'aat2 em seguida três de Witr,
Witr, com seis rak'aat e depois três, e
com dez rak'aat e depois três. Ele não efectuava o Witr com menos de sete rak'aat ou
com mais de treze rak'aat.”
rak'aat.”3
Quanto ao seu dito, ele (SallAllaahu
(SallAllaahu 'alayhi wa sallam) disse:
1 Relatado por Bukhaari, Muslim e outros, e foi referenciado em Salaat-ut-Taraawih (20-21) e Sahih Abu Dawud (1212).
2 Eu digo: Isto inclui os dois rak'aat sunnah (recomendável) efectuado após o 'Ishaa ou os dois rak'aat curtos que o Profeta
iniciava a sua Oração da Noite. Isto é baseado na opinião de Al-Haafidh Ibn Hajr. Veja Salaat-ut-Taraawih (pág.19-20).
3 Relatado por Abu Dawud, Ahmad e outros. Sua cadeia de narração é boa e Al-Iraaqi declarou ser autêntico (sahih). Eu
fiz referência disso em Salaat-ut-Taraawih (pág.98-99) e em Sahih Abu Dawud (1233).
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“O Witr é verdade. Então quem quiser pode efectuar o Witr com cinco rak'aat.
rak'aat. E quem
quiser pode efectuar com três rak'aat.
rak'aat. E quem quiser pode efectuar o Witr com um
rak'ah.”
rak'ah.”4

4 Relatado por At-Tahaawi, Al-Haakim e outros. Sua cadeia de narração é autêntica, como foi declarado por um grupo de
estudiosos.
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