
 

A INOVAÇÃO DO TAKBIIR COLETIVO  

“E que proclamem a Grandeza de Allah (isto é, que digam Allahu-Akbar: Allah é o 
Maior) por vos ter guiado.” [Suurat-ul-Baqarah: 185] 
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     ﷽ 
Em nome de Allah, O Clemente, O Misericordioso 

Introdução 

ِ نَْحَمُدهُ َونَْستَِعينُهُ  ونستغفره ونعوذ باهلل من شرورأنفسنا ومن سيئات   إِنَّ اْلَحْمَد َلِِلَّ
ًدا َعْبُدهُ َوَرسُولُهُ   ُ َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ   أعمالنا َوأَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ َّللاَّ

ا بَْعُد:  أَمَّ

Veramente todos os Louvores são para Allah, nós O louvamos, e a Ele 

pedimos ajuda, e a Ele pedimos perdão; 

Pedimos a proteção de Allah contra o mal de nós mesmos, e o mal das 

nossas ações; 

E testemunho que não há outra divindade com o direito de ser adorada 

excepto Allah, e testemunho que Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص (que os Elogios e a Paz 

de Allah estejam sobre ele) é o servo e o Mensageiro de Allah. 

 

Quanto ao que se segue: 

 

Os Sábios dos Ahlus-Sunnah wal-Jamaa’a examinaram o assunto do 

takbiir coletivo, feito hoje em dia, e eles não encontraram nenhuma 

evidência para apoiá-lo, então decidiram e julgaram que o takbiir 

colectivo é uma inovação (bid’ah). A introdução dum novo acto de 

adoração ou a introdução duma nova maneira pela qual um acto de 

adoração é realizado, é considerado um erro de orientação e uma 

inovação na religião, que esta incluído nas seguintes palavras do Profeta 

 Quem introduzir algo neste nosso assunto (Islão) que“ : صلى هللا عليه وسلم 

não faz parte dele, ser-lhe-á rejeitado.” [Narrado por Muslim no.1718] 

O Profeta صلى هللا عليه وسلم  também disse: “Os piores assuntos são aqueles 

que são recém-inventados, pois todo assunto recém-inventado é uma 

inovação e toda inovação é uma orientação errada e toda orientação 

errada está no Fogo do Inferno...” [Sunan An-Nasaa'i no.1578] 
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Ibnul-Haaj رحمه هللا (que Allah tenha misericórdia para com ele) disse [em 

relação ao Takbiir de Eid]: “Além disso, eles recitam takbiir 

coletivamente, e isso é uma inovação, porque o que é prescrito é que 

cada pessoa diga takbiir individualmente, e não diga o takbiir em 

coletivo com as outras pessoas.” 

Fonte: Al-Madhkal (2/285). 

 

O que deve ser dito no Takbiir de Eid e sera que é feito em coletivo? 

Chaikh Muhammad ibn Saalih Al-Uthaymiin رحمه هللا disse: 

Takbiir do Eid-ul-Fitr: 

“O Takbiir comeca na noite do Eid-ul-Fitr até quando o Imaam chegar 

(para fazer oração). Relativamente ao que se diz: 

هللا أكبر، ال إله إال هللا، هللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمدهللا أكبر    

[Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa Ilaha Illa-Allah; Allahu Akbar, Allahu 

Akbar, Wa Lillaahil-Hamd] 

“Allah é O Maior, Allah é O Maior. Não há nenhuma divindade com o 

direito de ser adorada, excepto Allah. Allah é O Maior, Allah é O Maior. E 

para Allah são todos louvores.” 

Ou se diz: 

 هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر، ال إله إال هللا، هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر، وهلل الحمد 

[Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa Ilaha Illa-Allaah; Allahu 

Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wa Lillaahil-Hamd] 

Ou também se diz: 

 هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر، ال إله إال هللا، هللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد 

[Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa Ilaha Illaa-Allah; Allahu 

Akbar, Allahu Akbar, Wa Lillahil-Hamd] 

Este caso é vasto. O takbiir começa no Eid-ul-Fitr - como eu disse - desde 

o pôr do sol da noite de Eid até o Imaam chegar para estabelecer a oração 

do Eid-ul-Fitr. 
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Eid-ul-Adhaa: 

Quanto ao Eid-ul-Adhaa, o takbiir é desde a entrada do mês de Dhul-Hijjah 

até ao último dia de At-Tachriiq (isto é, treze de Dhul-Hijjah). 

No entanto, não é legislado no dia de Eid enquanto o Imaam está 

proferindo o sermão. Isso porque, as pessoas são ordenadas a ouvir o 

sermão. 

Quanto ao takbiir [congregacional] em coletivo, isso não é da Sunnah. Ao 

invés, todos devem fazer o takbiir individualmente.” 

Fonte: Silsilah Fataawaa Nuur Alaa Ad-Darb (cassete no.355). 

 

Chaikh Muhammad Ibn Ibrahiim Aal Ach-Chaikh رحمه هللا disse: 

“O takbiir que era feito em Al-Masjid Al-Haraam no dia de Eid, no qual 

uma ou várias pessoas se sentavam no telhado e diziam takbiir, e as 

pessoas repetiam depois deles na mesquita; então, Chaikh Abdul Aziiz Ibn 

Baaz renunciou essa maneira [de fazer takbiir] e disse que era uma 

inovação. O que o Chaikh queria dizer, era que, era uma inovação [parcial] 

quando feita dessa maneira em específio. Ele não quis dizer que o takbiir 

em si era uma inovação. Algumas pessoas de Makkah ficaram chateadas 

com isso, porque estavam acostumadas a isso, e é por isso que o Chaikh 

Ibn Baaz enviou essa mensagem. No que diz respeito a fazer o takbiir 

dessa maneira, não conheço nenhuma base para isso. Quem afirma que 

esse caminho é prescrito na Charii’ah (Lei Islâmica) deve trazer provas e 

evidências.  

Fonte: Majmuu Fataawaa de Al-Allamah Muhammad Ibn Ibraahiim 

(3/127- 128).  

 

Questão: Há alguns estudiosos que defendem dizer takbiir (Allahu Akbar 

[Allah é o Maior]) coletivamente e que é um acto da Sunnah (o que foi 

relatado pelo Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص). Eles afirmam que Umar Ibn Al-Khataab   رضي

 costumava dizer takbiir na sua (que Allah esteja satisfeito com ele) هللا عنه 

tenda em Mina e os peregrinos costumavam copiá-lo. Isso é verdade ou 

não, e é um acto da Sunnah ou Bid‘ah (inovação na religião)? 
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Resposta: Takbiir coletivo é Bid‘ah, pois não há evidências para tal, quer 

seja do Alcorão ou da Sunnah. O Profeta صلى هللا عليه وسلم disse:  

“Quem introduzir algo neste nosso assunto (Islão) que não faz parte 

dele, ser-lhe-á rejeitado.” [Narrado por Muslim no.1718] 

Quanto ao que Umar عنه هللا   fez, não há nada nisso para apoiar a رضي 

permissibilidade de dizer takbiir coletivamente. O que aconteceu foi que 

Umar رضي هللا عنه estava dizendo takbiir sozinho e quando os peregrinos 

o ouviram, então eles repetiram o takbiir, no entanto individualmente, 

não em coletivo. 

Fonte: A-Lajnah ad-Daa’imah lil-Buhuuth al-ilmiyyah wal-Iftaa (Fatwa no. 

20189). 

 

Chaikh Muhammad Ibn Saalih Al-Uthaymiin رحمه هللا foi questionado: 

Em algumas Mesquitas [na cidade] no dia de Eid e antes da oração, o 

Imaam faz o takbiir através do microfone e os congregantes fazem 

takbiir com ele [coletivamente]. Então, qual é o veredicto sobre essa 

ação? 

Resposta: “A forma de fazer takbiir que o questionador mencionou, não 

foi relatada do Profeta صلى هللا عليه وسلم e dos seus Companheiros   رضي هللا

 ”.A Sunnah é para cada pessoa [individualmente] fazer takbiir .عنهم

Fonte: Fataawaa Arkaan-ul-Islam (página: 305).  

 

Chaikh Ibnul Uthaymiin  رحمه هللا também foi questionado: 

Em algumas Mesquitas o Muadhin faz Takbiir no microfone e as pessoas 

repetem com dele. Então, isso é considerado uma inovação ou é 

permitido? 

Resposta: “Isso é uma inovação, porque é bem conhecido da orientação 

do Profeta صلى هللا عليه وسلم quando se trata de Al-Adhkar (lembrança de 

Allah),  todos se devem lembrar de Allah - O Exaltado -  por si mesmos, 

isto é, individualmente. Portanto, não é necessário [em facto é proibido] 

deixar a orientação do Profeta صلى هللا عليه وسلم  e dos seus companheiros.” 

Fonte: As’ilah wa Ajwibah fii Salaatul Eidayan (página: 31).   
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Ach-Chaikh Al-Allamah Abdul Aziiz Ibn Baaz رحمه هللا disse:  

O que é incluído no dhikr (lembrança) prescrito, nesses dias conhecidos 

(isto é, os dias de Eid) é o takbiir em geral e o takbiir específico, como é 

indicado pela Sunnah e pelas ações dos primeiros dos muçulmanos (os 

Salaf). A descrição do takbiir [prescrito] é que cada muçulmano deve dizer 

takbiir individualmente, levantando a voz o suficiente para que as pessoas 

possam ouvi-lo, e assim seguirem o seu exemplo e ele ser lembrado por 

isso. Quanto ao takbiir inovado, em coletivo, é quando um grupo de 

pessoas - duas ou mais - levantam a voz ao dizer takbiir juntos; então, eles 

começam juntos e terminam juntos coletivamente e de uma certa 

maneira.  

Não há base [no Alcorão ou na Sunnah] para fazer isso e não há evidências 

para apoiá-lo; por isso, é uma inovação, a qual Allah não enviou nenhuma 

legislação. Portanto, quem renuncia o takbiir feito dessa maneira está 

certo, porque o Profeta وسلم عليه  هللا   disse: “Quem introduzir algo صلى 

neste nosso assunto (Islão) que não faz parte dele, ser-lhe-á rejeitado.” 

[Narrado por Muslim no.1718]; ou seja, é rejeitado e não é prescrito. E ele 

-disse: “Os piores assuntos são aqueles que são recém صلى هللا عليه وسلم

inventados, pois todo assunto recém-inventado é uma inovação e toda 

a inovação é uma orientação errada e toda a orientação errada está no 

Fogo do Inferno...” [Sunan An-Nasaa'i no.1578]. O takbiir coletivo é um 

assunto recém-inventado, portanto é uma inovação. Se o que as pessoas 

fazem é contrário à Charii’ah, deve ser interrompido e renunciado, 

porque os actos de adoração são tawqiifi (isto é, limitados ao que é 

mencionado no Alcorão e na Sunnah) e nada é prescrito excepto o que é 

indicado pelo Alcorão e Sunnah. Quanto às opiniões das pessoas, elas não 

podem ser tomadas como prova se forem contrárias às evidências da 

Charii’ah. Da mesma forma, os actos de culto não podem ser provados 

com base no Al-masalih al-mursalah (isto é, aquilo que serve aos 

interesses da comunidade muçulmana). Os actos de adoração só podem 

ser comprovados com um texto do Alcorão ou da Sunnah, ou consenso 

definitivo dos Sábios.  

O que é prescrito é que, cada muçulmano diga takbiir da maneira prescrita 

e comprovada de acordo com as evidências da Charii’ah, ou seja, fazer 

takbiir individualmente. 
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Takbiir coletivo foi renunciado e banido por Chaikh Muhammad Ibn 

Ibraahiim, o Mufti da Arábia Saudita هللا  e ele emitiu uma fatwa ,رحمه 

(veredicto) sobre isso. Eu [também] emiti mais de uma fatwa afirmando 

que não é permitido, e uma fatwa afirmando que não é permitido 

também foi emitida pelos Sábios do Comitê Permanente de Pesquisa 

Acadêmica e Emissão de Fataawaa. 

Chaikh Hammuud Ibn Abd-Allah a-Tuwaijri  هللا  escreveu um رحمه 

importante artigo renunciando e banindo o takbiir coletivo, que foi 

imprimido e está em circulação. Nesse artigo, ele citou evidências 

suficientes para mostrar que o takbiir coletivo não é permitido, e todos os 

Louvores são para Allah. Quanto ao que nosso irmão Chaikh Ahmad citou 

sobre as ações de Umar رضي هللا عنه e as pessoas em Mina, isso não prova 

nada, porque o que ele رضي هللا عنه e as pessoas fizeram em Mina não foi 

takbiir coletivo; ao contrário, foi o takbiir que é prescrito, porque ele   رضي

 levantou a sua voz em takbiir de acordo com a Sunnah e de modo a هللا عنه

lembrar as pessoas disso, então as pessoas disseram takbiir, 

individualmente. Isso não significa que Umar عنه هللا   e eles رضي 

concordaram em levantar as suas vozes em takbiir coletivo do começo ao 

fim, como fazem aqueles que dizem takbiir coletivo hoje em dia. Assim, 

tudo o que é narrado das primeiras gerações  do Islão هللا  محمهر  acerca do 

takbiir, foi feito da maneira prescrita. Qualquer pessoa que alega algo 

diferente disso deve produzir evidências. 

Fonte: Majmuu Fataawaa Chaikh Ibn Baaz (13 /20-23).  

 

E todos louvores são para Allah e que os Elogios e as Paz de Allah estejam 

sobre o nosso Profeta Muhammah ملسو هيلع هللا ىلص, a sua Família, os seus 

Companheiros  e todos aqueles que o seguem em retidão até o Dia do 

Julgamento.  

 

Traduzido por: Abu Faysal Ali Alburtugaali. 
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