Als je gaat eten,
zeg je:

Bismillaah

ﷲ
ِ ﺳﻡ
ِ ِﺑ

en als je het vergeet zeg je:

.ُﻭﺁﺧ َﺭﻩ
ِ ﺳﻡ
ِ ُﺃﻭﻟَﻪ
ﷲ ﱠ
ِ ِﺑ
Bismillaah Awwalahu Wa agirah.
In de naam van Allaah.
In de naam van Allaah, van in het begin
tot aan het einde

Als je klaar bent
met eten, zeg je:

ﮧﻠﻟ ﺍﻟﱠﺫﻱ ﺃﻁﻌَ َﻣﻧﻲ ﻫﺫﺍ
ِ ﺍﻟﺣﻣﺩُ ﱠ
َ
ﻗﻭ ٍﺓ
ﻏﻳﺭ ﺣﻭ ٍﻝ ﻣ ِﻧّﻲ ﻭﻻ ﱠ
ِ ﻭﺭﺯﻗﻧﻳ ِﻪ ﻣﻥ
Alhamdoe lillahil ladhi at’amanie
hadha wa razaqaniehi min ghairi
hawlin minnie wa la qoewwah.
Alle lof aan Allaah, Die mij hiermee
heeft gevoed en onderhouden,hoewel
ikzelf daar niet toe in staat ben.

Als je een moslim
tegenkomt of je
klas binnentreedt,
zeg je:

ِ ُﻋﻠَ ْﻳ ُﻛ ْﻡ َﻭ َﺭ ْﺣ َﻣﺔ
ﷲ
ﺍﻟ ﱠ
َ ﺳﻼَ ُﻡ
َُﻭﺑَ َﺭ َﻛﺎﺗُﻪ
Assalaamoe ‘alaykoem wa
rahmatoel laahi wa barakaatoeh
Vrede zij met jullie en de barmhartigheid en
zegeningen van Allaah.

Als je naar het
toilet gaat, zeg je:

َُ ﺍﻟﻠﱠ ُﻬ َﻡ ِﺇ ِﻧّﻲ ﺃ
ﻋﻭﺫُ ِﺑ َﻙ ِﻣ َﻥ
ﺙ
ِ ﺙ َﻭﺍﻟ َﺧﺑَﺎ ِﺋ
ِ ُﺍﻟ ُﺧﺑ
Allaahoemma innie a’oedhoe bika
minal goeboethi wal gabaa ith
O Allaah ik zoek toevlucht bij U tegen onreine
satans.

Als je uit het toilet
komt, zeg je:

Ghoefraanak
Vergeef mij (O Allaah).

Als je van huis
weg gaat, zeg je:

ْ
ُ
ِ ِﺑ ْﺳ ِﻡ
،ﻋﻠَﻰ ﷲ
ﺕ
ﻠ
 ﺗ َ َﻭ ﱠﻛ،ﷲ
َ
َﻭ َﻻ َﺣ ْﻭ َﻝ َﻭ َﻻ ﻗُ ﱠﻭﺓ َ ِﺇ ﱠﻻ ِﺑﺎﻪﻠﻟ
Bismillaah, tawakkaltoe ‘alallaah, wa laa
hawla wa laa qoewwata illa billaah
In de naam van Allaah, ik heb mijn vertrouwen in Allaah
gesteld, er is geen macht en geen kracht behalve bij
Allaah.

Als je thuiskomt,
zeg je:

ِ  َﻭ ِﺑ ْﺳ ِﻡ،ﷲ َﻭﻟَ ْﺟﻧَﺎ
ِ ِﺑ ْﺳ ِﻡ
ﷲ
ْﻋﻠَﻰ َﺭ ِﺑّﻧَﺎ ﺗ َ َﻭ ﱠﻛﻠﻧَﺎ
َ  َﻭ،ﺧ ََﺭ ْﺟﻧَﺎ
Bismillahi waladjnaa, wa bismillahi
garadjnaa, wa ’alaa rabbinaa
tawakkalnaa.
In de naam van Allah gaan wij naar binnen, in de
naam van Allah gaan wij naar buiten en op onze
Heer vertrouwen wij.

Als je gaat
slapen, zeg je:

ُ ِﺑﺎ ْﺳ ِﻣ َﻙ ﺍﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻡ ﺃ َ ُﻣ
ﻭﺕ َﻭﺃ َ ْﺣﻳَﺎ
Bismikal lahoemma amoetoe
wa ahyaa.
In Uw naam, o Allah,
sterf ik en leef ik.

Als je wakker
wordt, zeg je:

ِ ُﺍﻟ َﺣ ْﻣﺩ
ﻪﻠﻟ ﺍﻟﱠ ِﺫﻱ ﺃ َ ْﺣﻳَﺎﻧَﺎ ﺑَ ْﻌﺩَ َﻣﺎ
ُ ﺃ َ َﻣﺎﺗَﻧَﺎ َﻭ ِﺇﻟَ ْﻳ ِﻪ ﺍﻟﻧﱡ
ﺷﻭﺭ
Alhamdoe lillaahil ladhi ahyaanaa ba’damaa
amaatanaa wa ilayhi nnoeshoer
Alle lof behoort toe aan Allah, die ons tot leven
brengt nadat Hij ons heeft doen sterven en tot Hem
is de terugkeer.

Als je je
aankleedt, zeg je:
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َ
َ
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ﻪﻠﻟ ﺍﻟ
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َ ْ
َ َﻭ َﺭﺯَ ﻗَ ِﻧﻳ ِﻪ ِﻣ ْﻥ
ﻏﻳ ِْﺭ َﺣ ْﻭ ٍﻝ ِﻣ ِﻧّﻲ َﻭ َﻻ ﻗُ ﱠﻭﺓ
Alhamdoe lillahil ladhi kasaani hadhaa thawba wa
razaqaniehi min ghayri hawlin minnie wa laa
qoewwah.
Alle lof behoort toe aan Allah, die mij heeft gekleed
met die kledingstuk en het voor mij heeft voorzien
zonder macht en kracht mijnerzijds.

Als je je
uitkleedt, zeg je:

ِ ِﺑ ْﺳ ِﻡ
ﷲ ﺍﻟﱠ ِﺫﻱ َﻻ ِﺇﻟَﻪ
ِﺇ ﱠﻻ ُﻫ َﻭ
Bismillahi ladhi laa ilaaha illaa hoe.
In de naam van Allah. Er is geen God behalve
Allah.

