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ََل�ي�ل�ة* ال�ق�د�ر� ل�ي�ل�ة* س�اب�ع�ة" أ�و� ت�ا�س�ع�ة" و�ع�ش�ر�ي�ن�ل�ي�ل�ة* ال�ق�د�ر� ل�ي�ل�ة* س�اب�ع�ة" أ�و� ت�ا�س�ع�ة" و�ع�ش�ر�ي�ن�
إ�ن< ال�م�ل�ائ�ك�ة� ت�ل�ك� ال�ل<ي�ل�ة� ف�ي ال�أ�ر�ض� أ�ك�ث�ر* م�ن� ع�د�د� ال�ح�ص�ىإ�ن< ال�م�ل�ائ�ك�ة� ت�ل�ك� ال�ل<ي�ل�ة� ف�ي ال�أ�ر�ض� أ�ك�ث�ر* م�ن� ع�د�د� ال�ح�ص�ى

De Abu HurairahDe Abu Hurairah11 na forma  na forma marfumarfu''22::

“A Noite do Decreto [“A Noite do Decreto [Lailatul-QadrLailatul-Qadr] é na vigésima sétima ou vigésima nona noite (do] é na vigésima sétima ou vigésima nona noite (do  
RamadanRamadan).  Certamente,  o [número de]  anjos na terra nessa noite são mais do que o).  Certamente,  o [número de]  anjos na terra nessa noite são mais do que o  
número de seixos.”número de seixos.” [ [HadithHadith nº 2205, classificado como  nº 2205, classificado como HasanHasan]]

1 Nota do Tradutor: O narrador é Abu Hurairah (radiyAllaahu 'anhu). O seu nome é ‘Abdur-Rahmaan bin Sakhir ad-
Dawsi. Ele aceitou o Islaam no ano da batalha de Khaybar (6 AH), e presenciou a batalha. Ele foi um companheiro 
do  Profeta  (sallAllaahu  ‘alayhi  wa  sallam).  O  Profeta  testemunhou  à  subtileza  de  Abu  Hurairah  relativa  aos 
Ahaadith. Al-Imaam al-Bukhaari disse: “Abu Hurayrah era o mais diligente em preservar as narrações do Profeta  
no tempo dele.” Abu Hurairah  faleceu no ano 57 AH na cidade de Madinah. [Referir a  Sharh Umdatul  Ahkaam, 
hadith nº2, preparado por Dr. Saleh As-Saleh]

2 Nota do Tradutor: Um hadith na forma marfu' (elevada) é uma narração que é conectada ao Mensageiro de Allaah 
(sallAllaahu ‘alayhi wa sallam). [Ver o Mustalah Al-Hadith de Shaikh Al-'Uthaymin - Dar Ibn Jawzi] 
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