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     ﷽ 
Em nome de Allah, O Clemente, O Misericordioso 

Introdução 

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

ا بَْعدُ :  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: 

O que se segue é um veredicto em detalhe de Chaikh Abdul-Aziiz Ibn Baaz 

 acerca da celebração da noite do meio de Cha’baan (isto é, o dia رحمه هللا

quinze). 

Chaikh Ibn Baaz رحمه هللا disse: 

“Todos os louvores são para Allah, que aperfeiçoou a religião para nós e 

completou o Seu favor sobre nós! Que os elogios e a paz de Allah estejam 

sobre o Seu Profeta e Mensageiro Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, o Profeta do 

arrependimento e da misericórdia! 

Para prosseguir:  

Allah تعالى (Exaltado seja Ele) disse: 

ْسََلَم ِدينًااْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعمَ  ﴾ تِي َوَرِضيُت لَُكُم اْْلِ  ﴿ 

«Neste dia, aperfeiçoei a vossa religião para vocês, concluí o Meu favor 

sobre vocês e escolhi para vocês o Islão como a vossa religião.»    

[Suurat-ul-Maa’idah: 3] 
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Allah تعالى disse: 

َن  ُؤ۟ا َشَرُعو۟ا لَُهم م ِ
َٰٓ ينِ ٱأَْم لَُهْم ُشَرَك  ﴾ ّلَلُ ٱَما لَْم يَأَْذۢن بِِه  لد ِ  ﴿ 

«Ou será que eles têm parceiros com Allah (falsos deuses), que 

instituiram para eles uma religião que Allah não permitiu.»               

[Suurat Ach-Chuuraah: 21] 

E foi relatado em Sahiih Al-Bukhari e Sahiih Muslim de Aaichah   رضي هللا

اعنه  (que Allah esteja satisfeito com ela), que o Profeta  عليه وسلم  صلى هللا 

disse: 

َث فِي أَْمِرنَا َهذَا َما لَْيَس فِيِه فَُهَو َرد  َمْن أَْحدَ   

“Quem introduzir algo [de novo] neste nosso assunto (Islão) que não 

seja parte dele, ser-lhe-á rejeitado.” 

Fonte: Al-Bukhaari (no. 2697) e Muslim (no. 1718)  

E [é relatado] em Sahiih Muslim de Jaabir رضي هللا عنه, que o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

costumava se dirigir às pessoas no Sermão da Sexta-feira, dizendo: 

ُكلُّ بِْدَعٍة  أََما بَْعُد فَإَِن َخْيَر اْلَحِديِث ِكتَاُب َّللَاِ َوَخْيُر اْلُهَدى ُهَدى ُمَحَمٍد َوَشرُّ األُُموِر ُمْحَدثَاتَُها وَ  

 َضَلَلَةٌ  

“Para prosseguir, o melhor discurso é o Livro de Allah, e a melhor 

orientação é a orientação de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, e o pior dos assuntos são 

aqueles [recentemente] inovados na religião, e cada Bid'ah (inovação na 

religião) é Dalaalah (desvio da verdade).” 

Fonte: Sahiih Muslim (no.867). 

Existem muitos outros versículos do Alcorão e Ahaadith com o mesmo 

significado (sentido), e todos esses versículos e Ahaadith indicam 

claramente que Allah  تعالىو  سبحانه  (Glorificado e Exaltado seja Ele) 

aperfeiçoou para esta Ummah (nação baseada numa só crença) a  sua 

religião e completou sobre ela o Seu Favor e não fez com que o Seu 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص morresse até que ele ملسو هيلع هللا ىلص tivesse transmitido a mensagem clara, 

explicado à Ummah tudo o que Allah legislou para eles de ditos e ações; 

e ele ملسو هيلع هللا ىلص explicou que tudo o que as pessoas iriam inovar depois dele e 

atribuindo [as inovações] à religião do Islão, de dizeres e ações, são Bid'ah 

(inovação na religião), rejeitadas daqueles que as inovam (introduzem), 

mesmo que a intenção seja boa.  
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Os Companheiros do Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص e os Sabios do Islão [e 

estudiosos] que vieram depois deles perceberam esse assunto, e assim, 

negaram tais inovações na religião e advertiram contra elas, conforme o 

que foi mencionado por todos aqueles que escreveram sobre o grande 

estatuto da Sunnah (acto supererrogatório de adoração, seguindo o 

exemplo do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص) e a negação da Bid'ah, como Ibn Waddaah, At-

Tartuuchi, Abu Chaamah e entre outros. 

Das inovações que foram introduzidas na religião pelas pessoas é a Bid'ah 

da celebração da noite do meio de Cha'baan (isto é, o dia quinze) e em 

especificar o dia com jejum. Não há evidências confiáveis [sobre isso] que 

permitam o seguimento de tais ações.  

Há relatos de Ahaadiths da’iif (fracos) em relação à virtude da noite do 

meio de Cha'baan, mas não é permitido os usar (seguir) como evidência. 

Quanto ao que é relatado sobre a virtude de orar durante a noite do meio 

de Cha'baan, todos os Ahaadiths são mawduuh (fabricados), conforme 

alertado por muitas das pessoas de  conhecimento, e iremos, إن شاء هللا (se 

Allah quiser), mencionar alguns dos seus comentários sobre isso.  

E há algumas narrações sobre a virtude desta noite (isto é, quinze de 

Cha’baan) narradas pelos Salaf (predecessores) do povo de Ach-Cham (o 

Levante) e entre outros. O que a maioria dos Sábios concordou é que a 

celebração da noite do meio de Cha'baan é Bid'ah e que os Ahaadith 

relatados sobre a virtude desta noite são todos fracos e alguns deles são 

fabricados. Daqueles que alertaram sobre isso (isto é, a fraqueza e 

fabricação desses Ahaadith) foi Al-Haafidh ibn Rajab رحمه هللا no seu livro 

‘Lataa'if Al-Ma'aarif’ e outros além dele. Deve-se notar que os Ahaadith 

da’iif só podem ser aplicados nos tipos de adoração cuja origem foi 

estabelecida por evidências sólidas e autênticas. Quanto à celebração da 

noite do meio de Cha'baan, não há nenhuma evidência sólida e autêntica 

que justifique o uso dos Ahaadith fracos a esse respeito. 

Esta grande regra foi mencionada pelo Imaam Abul-Abbaas Chaikhul-

Islaam Ibn Taymiyyah  رحمه هللا.  

Caro leitor, transmitirei a ti um pouco do que dizem as pessoas de 

conhecimento sobre esse assunto, para que estejas sobre claridade a 

respeito disso. E a maioria dos Sábios هللا  مرحمه   eram de acordo que é 

obrigatório referir as questões sobre as quais as pessoas divergem ao 
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Livro de Allah عز وجل e à Sunnah do Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص, e assim, o que 

ambas as fontes ou qualquer uma delas aprovam, então é a legislação que 

deve ser seguida e o que as contradiz deve ser posto de lado (rejeitado) e 

o que não é mencionado nestas duas fontes em termos de adoração, 

então é Bid'ah que não pode ser praticada, muito menos convidar as 

pessoas a isso e encorajá-las.  

Como Allah  سبحانه (Glorificado seja) disse:  

َٰٓأَيَُّها  ﴿ ۟ا أَِطيعُو۟ا  لَِذينَ ٱيَ  َزْعتُْم فِى َشْىٍء فَُردُّوهُ   أْلَْمرِ ٱ َوأُ۟وِلى  لَرُسولَ ٱَوأَِطيعُو۟ا  ّلَلَ ٱ َءاَمنُوَٰٓ ِمنُكْم ۖ فَإِن تَنَ 

ِخرِ  ْليَْومِ ٱوَ  ّلَلِ ٱإِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِ  لَرُسولِ ٱوَ   ّلَلِ ٱإِلَى  ِلَك َخْيٌر َوأَحْ    اۡلا  ﴾ تَأِْويًَل  َسنُ  َذ    

«Ó vós que credes! Obedeçam a Allah e obedeçam ao Mensageiro 

[Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص], e àqueles de vocês (muçulmanos) que estão em 

autoridade. [E] se vocês diferirem em qualquer coisa, recorram 

(retornem o assunto) a Allah e a Seu Mensageiro ملسو هيلع هللا ىلص se vocês [realmente] 

acreditam em Allah e no Último Dia. Isso é melhor e mais adequado para 

a determinação final (resultado).» [Suurat An-Nisaa: 59] 

E Allah تعالى disse: 

﴾َويَْغِفْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم ۗ  ّلَلُ ٱيُْحبِْبُكُم   تَبِعُونِىٱ فَ  ّلَلَ ٱقُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن   ﴿ 

«Diz [ó Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص à humanidade]: “Se vocês (realmente) amam 

Allah, sigam-me (ou seja, aceitem o Monoteísmo Islâmico, sigam o 

Alcorão e a Sunnah)! Allah vos amará e perdoará os vossos pecados.» 

[Suurat Aal-Imraan: 31] 

E Allah تعالى disse: 

ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثَُم َۡل  ﴿ َما قََضْيَت  فَََل َوَرب َِك َۡل يُْؤِمنُوَن َحتَى  يَُحك ِ يَِجُدو۟ا فِىَٰٓ أَنفُِسِهْم َحَرًجا م ِ

﴾  َويَُسل ُِمو۟ا تَْسِليًما   

«Mas não, por o teu Senhor! Eles não acreditam, até que te façam [ó 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص] julgar todas as disputas entre eles, e que não encontrem 

em si mesmos nenhuma resistência contra tuas decisões, e as aceitam 

com total submissão.» [Suurat An-Nisaa: 65] 

E os versículos com este significado são muitos, e são evidências claras da 

obrigação de referir os assuntos em que há divergência ao Livro de Allah 

e à Sunnah do Seu Mensageiro ملسو هيلع هللا ىلص, e a obrigação de estar satisfeito com as 

suas decisões, e saber que este é o resultado natural da fé, o melhor para 
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os servos durante esta vida e a outra vida e o melhor resultado, isto é, o 

resultado final. 

Al-Haafidh ibn Rajab   هللارحمه  disse em seu livro ‘Lataa'if Al-Ma'aarif’ em 

relação a este assunto (isto é, à noite do meio de Cha'baan): 

“Em relação à noite do meio de Cha'baan, os seguidores do povo de Ach-

Cham – como Khalid ibn Ma’daan, e Makhuul, e Luqmaan Ibn Aamir e 

entre outros – que costumavam exaltá-la (isto é, a noite do meio de 

Cha'baan) e se esforçavam na adoração, e as pessoas os seguiram em 

relação à sua virtude e exaltação. Foi dito que algumas narrativas e 

tradições israelitas chegaram até eles a respeito da virtude dessa noite, e 

quando isso se espalhou nos países, as pessoas divergiram a respeito 

disso. Alguns deles aceitaram e concordaram com eles no que diz respeito 

à magnificação dessa noite, como um grupo de adoradores do povo de 

Basra e entre outros. Por outro lado, este acto foi negado pela maioria 

dos Sábios de Al-Hijaz, dos quais: Ataa e Ibn Abii Mulaikah, e foi 

transmitido de Abdur-Rahmaan ibn Zayd ibn Aslam dos juristas do povo 

de Al-Madiinah , e essa é a opinião dos companheiros (seguidores) de 

Imaam Maalik e outros. Eles disseram que todos esses actos são 

inovações. No entanto, os Sábios do povo de Ach-Cham divergitam 

quanto à forma de celebrá-la (a noite do meio de Cha'baan) em duas 

opiniões: 

Primeira: Recomenda-se celebrá-la coletivamente nas Masaajid 

(mesquitas). É relatado que Khaalid ibn Ma’daan e Luqmaan ibn Aamir e 

entre outros, costumavam vestir as suas melhores roupas, e usavam 

incenso e kohl (delineador em pó) e passavam a noite inteira na Mesquita. 

A ação deles foi aprovada por Ishaaq ibn Raahawyah, que disse sobre a 

celebração em congregação na Mesquita: ‘não há Bid'ah nisso’. Isso é 

relatado por Harb Al-Kirmaany no seu livro ‘Al-Masaa’il’ (Questões 

Religiosas). 

Segunda: é repreensível reunir-se durante essa noite nas Mesquitas para 

orar, narrar histórias e súplicas, mas não é repreensível que alguém ore 

individualmente durante essa noite por si mesmo. Esta é a opinião de Al-

Awzaa’iy, que era o Imaam do povo de Ach-cham, e o seu jurista e Sábio, 

e esta - se Allah quiser - é a opinião mais próxima da verdade, até que ele 

disse: ‘Não se sabe se o Imaam Ahmad disse algo sobre a noite do meio 
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de Cha’baan.’ Há duas narrações relatadas de Al-Awzaa'iy sobre a 

recomendação de ficar acordado até tarde para orar durante a noite do 

meio de Cha'baan, baseadas nas duas narrações relatadas por Imaam 

Ahmad sobre ficar acordado até tarde para oração durante as duas noites 

de Eid . Numa narração, ele não recomendou ficar acordado até tarde 

para a oração congregacional durante as duas noites de Eid porque não 

foi relatado do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ou por seus Companheiros que tenham feito 

isso. Noutra narração, ele recomendou ficar acordado até tarde para a 

oração durante as noites, em seguimento da ação de Abdur-Rahmaan ibn 

Yazid Ibn Al-Aswad, que era um dos Taabi'iin (geração após os 

Companheiros do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص). Da mesma forma, não há narração sólida e 

autêntica relatada do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص nem por seus companheiros sobre ficar 

acordado até tarde para oração durante a noite do meio de Cha'baan. No 

entanto, é relatado por um grupo dos Taabi'iin dentre os nobres juristas 

do povo de Ach-Cham.” 

Este é o fim da declaração de Al-Haafidh Ibn Rajab رحمه هللا, que afirma 

claramente que nenhuma narração autêntica foi relatada do Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص 

nem dos seus Companheiros  مرضي هللا عنه  em relação à noite do meio de 

Cha'baan. 

Quanto à opinião escolhida por Al-Awzaa'iy هللا  em relação à رحمه 

recomendação de ficar acordado até tarde individualmente para a oração 

durante a noite do meio de Cha'baan e a preferência de Al-Haafidh Ibn 

Rajab desta opinião, é algo estranho e fraco; porque se algo não foi 

estabelecido pela evidência da Charii’ah como sendo legislado, então não 

é permitido a um muçulmano introduzi-lo (isto é, algo inovado) na religião 

de Allah, seja individualmente ou em congregação, e quer seja 

secretamente ou abertamente, devido à abrangência do que Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص 

disse:  

  َعِمَل َعَمَلً لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَُهَو َرد  َمنْ 

“Quem fizer uma ação que não esteja de acordo com este nosso assunto 

(Islão), ser-lhe-á rejeitada.” 

Fonte: Sahiih Muslim (1718). 

Assim como outras evidências indicando a rejeição das inovações na 

religião e alertando contra elas. 
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Também é relatado pelo Imaam Abu Bakr At-Tartuuchii رحمه هللا no seu 

livro ‘Al-Hawaadith wal-Bid’ah’ que ele disse: 

“É relatado de Ibn Waddaah, de Zayd bin Aslam que ele disse: ‘Não 

encontrámos ninguém dos nossos Machaikh ou Fuqahaa (juristas) 

dando atenção à noite do meio de Cha’baan. Além disso, eles não deram 

atenção ao Hadiith relatado por Makhuul e não consideraram nenhuma 

virtude especial nessa noite em relação a outras noites.” 

Foi dito a Ibn Abii Mulaikah: “Veramente, Ziyad An-Numairii diz: 

‘Veramente, a recompensa da noite do meio de Cha'baan é como a 

recompensa de Laylat-ul-Qadr (a Noite do Decreto)’, então ele disse: ‘Se 

eu o ouvisse dizer isso e eu tinha um pau na minha mão, eu o bateria.’ 

Há que realçar que Ziyad foi um narrador de histórias. Fim da declaração 

de Abu Bakr Al-Tartushy. 

E disse o grande Sábio Ach-Chawkaany رحمه هللا no seu livro ‘Al-Fawaa’id 

Al-Majmuu’ah’: 

“O Hadiith: ‘Ó Ali, quem ora cem Rak'at (uma unidade da oração) 

durante a noite do meio de Cha’baan e lê em cada Rak'at Al-Faatihah (o 

Capítulo de Abertura do Alcorão Sagrado) e Suurah Al-Ikhlaas dez vezes, 

Allah irá satisfazer todas as suas necessidades, etc.’, é um Hadiith 

fabricado, e das palavras do Hadiith sobre a grande recompensa para 

aquele que faz esta oração, há algo que não deixa qualquer dúvida para 

uma pessoa sensata saber que é um Hadiith fabricado. Além disso, os 

seus narradores são desconhecidos e isso foi relatado por meio de uma 

segunda e terceira narrações, todas elas fabricadas e os seus narradores 

desconhecidos.”  

E foi dito em ‘Al-Mukhtasar’ (O Livro Conciso de Ahaadiith) que o Hadiith 

de realizar a oração durante a noite do meio de Cha'baan é falsa; e o que 

é relatado por Ibn Hibban do Hadiith de Ali: ‘Quando a noite do meio de 

Cha'baan chega, observem a oração noturna e jejuem durante o dia’ é 

um Hadiith fraco.  

Foi dito em ‘Al-La’aali’ que: “Orar cem rak’at com sinceridade durante a 

noite do meio de Cha’baan dez vezes” juntamente com o resto dos 

detalhes sobre a sua alegada virtude – que  é relatado por Ad-Daylamii 

e outros – este Hadiith é fabricado; e todos os seus narradores nas três 

diferentes narrações são desconhecidos e seus narradores são fracos.  
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Ele disse que o Hadiith: “‘E doze Rak'ahs em que a Suurat-ul-Ikhlaas é 

recitada trinta vezes’ é um Hadiith fabricado, e o Hadiith: ‘e quatorze 

rak'at’ também é um Hadiith fabricado.” 

Um grupo de Fuqahaa foi iludido (enganado) por este Hadiith, como o 

autor do livro ‘Al-Ihyaa’ e outros senão ele, bem como alguns intérpretes 

do Alcorão. A oração nesta noite - ou seja, a noite do meio de Cha'baan - 

foi relatada de diferentes maneiras, todas as quais são narrações falsas e 

fabricadas. Isso não contradiz a narração relatada por At-Tirmidhi do 

Hadiith de Aaichah رضي هللا عنها sobre a sua ida até Al-Baqii (cemitério) e a 

descida do Rabb (Senhor – Allah) ao céu mais próximo da dunyaa durante 

a noite do meio de Cha'baan e que ‘Ele perdoa mais do que o número dos 

cabelos das ovelhas de Banu Kalb’, já que estamos falando sobre esta 

oração que foi falsamente estabelecida naquela noite. Além disso, o 

Hadiith relatado de Aaichah tem fraqueza e a sua isnaad cadeia de 

transmissão é interrompida; e o Hadiith relatado de Ali – que foi 

mencionado anteriormente em relação a ficar acordado até tarde durante 

aquela noite para oração – não contradiz a decisão de que a oração 

naquela noite é falsamente estabelecida, além da fraqueza nesse Hadiith 

de acordo com o que mencionamos.” Fim do comentário de Ach-

Chawkaani. 

E Al-Haafidh Al-Iraaqi رحمه هللا disse: 

“O Hadiith de orar durante a noite do meio de Cha'baan é falsamente 

atribuido ao Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص e uma mentira sobre ele. E é 

relatado por Al-Imaam An-Nawawii رحمه هللا que ele disse no livro ‘Al-

Majmuu’: ‘A Oração conhecida como Salaat-ul-Raghaa'ib (Oração por 

desejos e vontades), que é doze rak'at realizadas entre a Oração de Al-

Maghrib (Pôr do Sol) e a Oração de Al-Ishaa (Noite) durante a noite da 

primeira sexta-feira do mês de Rajab e a Oração durante a noite do meio 

de Cha'baan, que é cem rak’at, são duas inovações detestadas na 

religião e ninguém deve ser enganado por a sua menção no livro ‘Quut 

Al-Quluub’, e o livro ‘Ihyaa Ulum Ad-Diin’ nem pelos Ahaadiith 

mencionados neles, uma vez que tudo isso é falso e ninguém deve ser 

enganado por alguns dos Imaams que ficaram confusos sobre a decisão 

[da oração nessas duas noites] e escreveram algumas páginas sobre as 

práticas recomendadas [durante essas duas noites], sendo que erraram 

nisso.’” 
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E Ach-Chaikh Al-Imaam Abu Muhammad Abdur-Rahmaan bin Ismaa’iil Al-

Maqdisii escreveu um livro muito valioso sobre a falsidade das virtudes 

especiais dessas duas noites e ele fez um bom trabalho nesse livro. Além 

disso, as pessoas de conhecimento falaram muito sobre esse assunto, e 

se prolongarmos com tudo o que foi dito sobre este assunto (noite do 

meio de Cha'baan) e tentarmos transmiti-lo, teremos uma explicação 

muito longa, mas esperamos que o que mencionámos sobre este assunto 

será suficiente e convincente para o procurador da verdade. 

E do que foi mencionado anteriormente sobre os versículos, os Ahaadith 

e o que as pessoas de conhecimento disseram, torna-se claro para o 

procurador da verdade que celebrar a noite do meio de Cha’baan através 

da realização de orações e outras atividades e destacando o dia [quinze] 

com o jejum, é uma inovação detestada de acordo com a opinião da 

maioria das pessoas de conhecimento. Não tem fundamento na Charii’ah 

(Lei Islâmica) inalterada, mas foi inovado no Islão após a época dos 

Sahaabah (Companheiros) رضي هللا عنهم. É suficiente para o procurador da 

verdade [sobre este assunto e outros assuntos], ler o Dito de Allah عز وجل: 

 ﴿  اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم ﴾ 

«Neste dia, aperfeiçoei a vossa religião para vocês...»                               

[Suurat-ul-Maa’idah: 3] 

E outros versículos do Alcorão com esse significado. Assim como, o dito 

do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: 

 َمْن أَْحَدَث فِي أَْمِرنَا َهذَا َما لَْيَس فِيِه فَُهَو َرد  

“Quem introduzir algo [de novo] neste nosso assunto (Islão) que não 

seja parte dele, ser-lhe-á rejeitado.” 

E além do que foi relatado dos Ahaadith com esse significado. 

E foi relatado em Sahiih Muslim de Abu Hurayrah عنه هللا   que o ,رضي 

Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص disse: 

اللَيَاِلي َوۡلَ تَُخصُّوا يَْوَم اْلُجُمعَِة بِِصيَاٍم ِمْن بَْيِن األَيَاِم إِۡلَ أَْن  ۡلَ تَْختَصُّوا لَْيلَةَ اْلُجُمعَِة بِِقيَاٍم ِمْن بَْيِن 

 يَُكوَن فِي َصْوٍم يَُصوُمهُ أََحُدُكمْ 

“Não destaquem a noite de sexta-feira [entre as noites] com a oração e 

não destaquem a sexta-feira [entre os dias] com o jejum, excepto 
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quando alguém entre vocês está acostumado a jejuar em datas que 

coincidam com este dia (sexta-feira).” 

Fonte: Sahiih Muslim (no.1144). 

Se fosse permitido destacar uma determinada noite com adoração 

específica, então a noite de sexta-feira seria mais merecedora dessa 

adoração específica, porque o seu dia é o melhor dia em que o sol nasce, 

de acordo com o Hadiith autêntico relatado do Mensageiro de Allah  ملسو هيلع هللا ىلص. 

Uma vez que o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص advertiu contra destacar essa noite com a 

oração [específica] entre as outras noites, então, isso é uma evidência de 

que outras noites não devem ser destacadas com um certo tipo de 

adoração, a menos que haja uma evidência sólida e autêntica que indique 

tal especificação. 

Uma vez que é legislado ficar acordado até tarde para a oração durante 

Laylat-ul-Qadr (a Noite do Decreto) e durante as outras noites do 

Ramadão, o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص chamou à atenção para isso, e encorajou a Ummah 

a fazer isso e ele mesmo fez isso, conforme relatado em As-Sahiihain (isto 

é, Al-Bukhaari e Muslim) do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que disse: 

َوَمْن قَاَم لَْيلَةَ اْلقَْدِر إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر   َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر لَهُ َما تَقََدَم ِمْن َذْنبِهِ 

  لَهُ َما تَقََدَم ِمْن ذَْنبِهِ 

“Quem observa a Oração Noturna [opcional] durante o mês de Ramadão 

por Fé sincera e na esperança da recompensa de Allah, todos os seus 

pecados passados serão perdoados, e quem quer que se reúna na noite 

de Al-Qadr por Fé sincera e na esperança da recompensa de Allah, todos 

os seus pecados anteriores serão perdoados.” 

Fonte: Sahiih Al-Bukhaari (no.37 e no.1901) e Sahiih Muslim (no.759). 

Assim, se a noite do meio de Cha'baan, ou a noite da primeira sexta-feira 

de Rajab ou a noite de Al-Israa wal-Mi'raaj (Viagem noturna e Ascensão 

ao Céus) fossem destacadas com um certo tipo de adoração, então o 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص teria guiado a Ummah a isso ou ele mesmo faria isso; e se algo 

assim tivesse acontecido, os Companheiros عنهم هللا   teriam رضي 

transmitido isso à Ummah e não esconderiam isso das gerações seguintes, 

uma vez que eram as melhores pessoas e as melhores em dar conselhos 

depois dos Profetas عليهم الصَلة والسَلم e que Allah esteja satisfeito com os 

Companheiros do Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص e que eles sejam satisfeitos por 



Islão Original - Publicações 

VEREDICTO SOBRE A CELEBRAÇÃO DA NOITE DO MEIO DE CHA’BAAN 11 

 

Allah. E certamente sabes das palavras dos Sábios que nada foi 

[autenticamente] estabelecido do Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص nem  dos seus 

Companheiros عنهم هللا   em relação à virtude da noite da primeira رضي 

sexta-feira de Rajab ou da noite do meio de Cha'baan, e assim, fica claro 

que celebrar as duas é uma Bid'ah (inovação), recém-introduzida na 

religião. Da mesma forma, destacá-las (as duas noites em questão) com 

uma adoração especial é uma Bid'ah detestada. A mesma regra se aplica 

à vigésima sétima noite de Rajab, que algumas pessoas acreditam ser a 

noite de Al-Israa wal-Mi'raaj, e que não deve ser destacada com uma certa 

adoração, assimo como não é permitido celebrá-la devido às evidências 

acima mencionadas. Esta é a decisão se soubéssemos quando Al-Israa 

wal-Mi'raaj aconteceu, então como será se esta noite for desconhecida, 

de acordo com a opnião correta, e o dito daqueles que afirmam ser a 

vigésima sétima noite de Rajab, que é uma opinião falsa não tendo 

nenhuma base nos Ahaadith autênticos. E veramente, bem falou aquele 

que disse: 

 وخير األمور السالفات على الهدى        وشر األمور المحدثات البدائع 

“Os melhores assuntos são aqueles previamente estabelecidos sobre a 

[verdadeira] orientação;  

E os piores assuntos são as inovações recentemente introduzidas na 

religião.” 

E Allah é o encarregado de nos dar sucesso e a todos os muçulmanos, e a 

aderência à Sunnah, e a firmeza sobre ela, e a cautela com o que a 

contradiz. Na verdade, ele é Generoso, Bondoso! E que os Elogios e a Paz 

de Allah estejam sobre o nosso Profeta - Muhammah ملسو هيلع هللا ىلص, a sua Família e 

os seus Companheiros.” 

 

Fonte: Majmuu Fataawaa de Chaikh Abdul-Aziiz Ibn Baaz (1/186-192). 

Traduzido por: Abu Faysal Ali Alburtugaali.  
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