11722 - Qual é a noite especial mencionada na surah Dukhan , seria no
Sha’baan ou Qadar?
Pergunta
Qual é a importância de 15 de Sha’baan, é a noite em que o destino de cada um é decidido para o
próximo ano?
A noite especial mencionada na surah Dukhan indica qual noite, é em Sha’baan ou Qadar?
Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Lailat al-Nusf min Sha’baan (o dia 15 de Sha’baan) é como qualquer outra noite, e não há relato
bom do Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) para indicar que nesta noite o
destino das pessoas é decidido.
Consulte a pergunta n° 8907.
No que diz respeito à noite mencionada nos versículos:
“Por certo, Nós o ﬁzemos descer (o Alcorão) em uma noite bendita, por certo, somos
Admoestadores. Nela (nesta noite), decide-se toda sábia ordem.”
[al-Dukhaan 44:3-4]
Ibn Jarir al-Tabari (que Allah tenha misericórdia dele) disse: os comentaristas discordaram sobre
aquela noite, ou seja, qual noite do ano é. Alguns deles disseram que é Lailat al-Qadr, e foi
narrado da Qurtaadah que é Lailat al-Qadr. Outros disseram que é a noite do dia 15 de Sha’baan.
A visão correta é a visão daqueles que dizem que é Lailat al-Qadr, porque Allah nos disse isso
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quando mencionou: "Por certo, somos Admoestadores" [al-Dukhaan 44:3].
(Tafsir al-Tabari, 11/221)
No que diz respeito à frase: "Nela (nesta noite), decide-se toda sábia ordem", Ibn Hajar disse em
seu comentário sobre Sahih al-Bukhari: "O que isto signiﬁca é que os decretos para o ano são
decididos naquela noite, porque Allah diz: ‘Nela (nesta noite), decide-se toda sábia ordem’. E anNawawi disse: os sábios disseram que se chama Lailat al-Qadr porque nesta noite os anjos
escrevem os decretos (aqdaar), pois Allah diz: ‘Nela (nesta noite), decide-se toda sábia ordem’.”
Isto também foi narrado por 'Abd al-Razzaaq e outros mufassirin (estudiosos do tafsir) com isnaad
sahih (cadeia de transmissão autêntica) de Mujaahid, 'Ikrimah, Qutaadah e outros. Al-Turbashti
disse que a palavra usada no Alcorão é qadr, enquanto as pessoas acham que é qadar (decreto); a
palavra qadr se refere à manifestação detalhada do decreto.
Lailat al-Qadr traz grande recompensa para quem faz boas ações e se esforça na adoração nesta
noite.
Allah diz (interpretação do signiﬁcado):
“Por certo, ﬁzemo-lo descer, na noite de al Qadr. E o que te faz inteirar-te do que é a noite de al
Qadr? A noite de al Qadr é melhor que mil meses. Nela, descem os anjos e o Espírito, com a
permissão de seu Senhor, encarregados de todas ordem. Paz é ela, até o nascer da aurora.”
[al-Qadr 97:1-5]
Há muitos ahadith que falam da virtude desta noite, como o hadith narrado por al-Bukhari de Abu
Hurairah, no qual o Profeta (que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: “Quem passar
a Lailat al-Qadr em oração por fé e esperança na recompensa, todos os seus pecados anteriores
serão perdoados, e quem jejuar o Ramadan por fé e esperança na recompensa, todos os seus
pecados anteriores serão perdoados.” (Narrado por al-Bukhari, al-Sawm, 1768 ).
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E Allah sabe melhor.

3/3

