
LAPBOOK
PENTRU NOAPTEA DE AL-QADR

Decupați toate textele și imaginile ce au ramă pe 
paginile următoare. Luați o coală de hârtie sau 
carton mai mare (se pot folosi și cartoanele de la 
cutiile de ambalat mai mari) și faceți o carte care 
să arate ca în exemplul de mai jos. Lipiți împreună 
cu copiii ce ați decupat și colorați frumos părțile 

goale. Lăsați-vă imaginația să lucreze.

Cel mai important este ca cei mici să știe ce scrie Cel mai important este ca cei mici să știe ce scrie 
pe aceste texte pe care le lipesc, pentru a 
rămâne și cu o serie de cunoștințe, nu doar 

distracția de o oră de lucru manual și o decorație 
pentru camera lor.

Asociația Surori Musulmane



Ce se întâmplă de 
Laylatul Qadr?

Îngerii și Duhul (Îngerul Gibril) coboară cu 
binecuvântările lui Allah asupra oamenilor 

credincioși.

Ce s-a întâmplat de 
Laylatul Qadr?

Coranul i-a fost revelat Profetului 
Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) în Ramadan, de Laylatul 

Qadr.

Și de unde știi ce este 
Laylatul Qadr?



Semnul său este că soarele apare 
dimineața fără a avea nicio rază, la fel 
ca luna în noaptea când este lună nouă. 

Lui Șeitan nu i se permite să iasă cu el 
(cu soarele) în acea zi.”

„Cu adevărat, semnul nopții de Al-Qadr este 
Acela că este pură și strălucitoare, ca si cum 
ar fi ieșit luna strălucitoare și calmă în timpul 
ei. Nu este nici cald, nici frig și nici unei stele 
nu i se permite să cadă până dimineața. 

Care sunt semnele Nopții de 
Al-Qadr?

Relatat de Ubada bin As-Samit:
„Trimisul lui Allah a plecat să le spună oamenilor despre când „Trimisul lui Allah a plecat să le spună oamenilor despre când 
este Noaptea de Al-Qadr. A avut loc o ceartă între doi barbate 
musulmani. Profetul a spus: «Am venit să vă spun despre 
noaptea de Al-Qadr, dar cutare si cutare s-au certat, iar 
cunoștințele mi-au fost luate; poate este mai bine pentru voi. 
Așadar, căutați-o într-a noua, a șaptea, ori a cincea (ultimele 10 

nopți ale Ramadanului).»”

Când este Noaptea 
Destinului?

Căutați-o în ultimele 10 nopți 
ale Ramadanului



Ce sură ne vorbește despre Noaptea de 
Al-Qadr?

Sura Al-Qadr, numărul 97 din Coran

1. Noi am pogorât [Coranul] în noaptea 
al-Qadr.

2. Dar de unde să știi ce este noaptea 
al-Qadr?!

3. Noaptea al-Qadr este mai bună decât 
o mie de luni!

4. În timpul ei se coboară îngerii și Duhul, 4. În timpul ei se coboară îngerii și Duhul, 
după voia Domnului lor, pentru orice 

poruncă!
5. Ea este pace, până la ivirea zorilor!



Noaptea de Al-Qadr nu cade mereu în 
aceeași noapte, ea poate să fie în oricare 
dintre cele 10 nopți de la sfârșitul lunii 

Ramadan.

Noaptea de Al-Qadr cade mereu 
în aceeași noapte?

Cel care se roagă în timpul nopții de 
Al-Qadr, cu credință, așteptând 
răsplata lui llah, păcatele sale de 
până atunci îi vor vi iertate.

Ce trebuie să facem în
Noaptea de Al-Qadr?



Rugă pentru Noaptea 
Destinului (Laylat-ul Qadr)

Este recomandat ca în această noapte să se 
spună cât mai des următoarea rugă: 

„O, Allah, Tu ești a Toate-Iertătorul, iubești 
iertarea, iartă-mă!”

Știm acestea dintr-o relatare culeasă de Știm acestea dintr-o relatare culeasă de 
Imam Ahmed, în care Aișa l-a întrebat pe 
Profet: „Trimis al lui Allah, daca voi găsi 

noaptea de Al-qadr, ce ar trebui să știu?” El a 
răspuns:
Spune:

„O, Allah, Tu ești a Toate-Iertătorul, iubești „O, Allah, Tu ești a Toate-Iertătorul, iubești 
iertarea, iartă-mă!”

Allahumme, inneke Afuun, tuhibbul Afua, 
faafu


