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ن الَّرِحيِم
هلل الَّرْحَم ِ
سِم ا ِ
ِب ْ
هلل َأْكَبُرَ ،أُقوُل َعَلى
هلل َأْكَبُر ،ا ُ
هلل َأْكَبُر ،ا ُ
هلل ،ا ُ
سِم ا ِ
ِب ْ
سيَ ،وَعَلى ِديِنيَ ،وَعَلى َأْهِليَ ،وَعَلى َأْوالِديَ ،وَعَلى
َنْف ِ
حاِبيَ ،وَعَلى َأْدَياِنِهمَ ،وَعَلى َأْمَواِلِهم؛
ص َ
َماِليَ ،وَعَلى َأ ْ
هلل.
سِم ا ِ
ف ِب ْ
َأْل َ
سيَ ،وَعَلى
هلل َأْكَبُرَ ،أُقوُل َعَلى َنْف ِ
هلل َأْكَبُر ،ا ُ
هلل َأْكَبُر ،ا ُ
ا ُ
ِديِنيَ ،وَعَلى َأْهِليَ ،وَعَلى َأْوالِديَ ،وَعَلى َماِليَ ،وَعَلى
سِم
ف ِب ْ
ف َأْل ِ
حاِبيَ ،وَعَلى َأْدَياِنِهمَ ،وَعَلى َأْمَواِلِهم؛ َأْل َ
ص َ
َأ ْ
هلل.
ا ِ
24

In de naam van Allāh, de Barmhartige, de
Genadevolle.
In de naam van Allāh. Allāh is de Grote.22 Allāh is de
Grote. Allāh is de grote. Over mezelf, mijn
geloofspraktijk, mijn familie, mijn kinderen, mijn bezit,
mijn gezellen en over hun geloofspraktijk en hun
bezittingen spreek ik duizendmaal “in de naam van Allāh”
uit.
Allāh is de Grote. Allāh is de Grote. Allāh is de grote.
Over mezelf, mijn geloofspraktijk, mijn familie, mijn
kinderen, mijn bezit, mijn gezellen en over hun
geloofspraktijk en hun bezittingen spreek ik een miljoen
keer “in de naam van Allāh” uit.
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