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DIERBARE LEZER
De smeekbeden en aanbiddingen 

(doe’aa en ‘ibaadaat) in deze gids zijn 
aanbevelingen van al-Ahaadieth as-Sja-
rief en de ‘oelamaa (geleerden), die de erf-
genamen zijn van de profeten. Deze smeek-
beden en aanbiddingen worden aanbevolen 
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voor degenen die spirituele gradaties en 
de goddelijke tevredenheid willen berei-
ken die vermeld staan in de al-Hadieth al-
Qoedsie met de betekenis: “Met de fardh 
(verplichte handelingen) verlost Mijn 
dienaar zichzelf van Mij(n woede, be-
straffing), en met de naafila (vrijwillige 
handelingen) komt hij dichter bij Mij(n 
tevredenheid).”

BELANGRIJKE AANTEKENING: 
In dit boek zijn enige soera (hoofdstukken), 
ayaat (verzen) en doe’aa (smeekbeden) ge-
schreven met de Koranletters en is de trans-
literatie van de lezing ervan geschreven in 
het Latijnse alfabet. Dit is enkel gedaan om 
het lezen en memoriseren ervan toegankelijk 
te maken voor degenen die de Koranletters 
niet kennen. Toch is het eigenlijk onmoge-
lijk om in het Latijnse alfabet het juist uit 
te spreken. Wie het met deze letters leest of 
memoriseert, hoort de correcte uitspraak te 
leren van een bekwame leraar.
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Weergave van de klinkers fath’a, kasra, 
dhamma

Fath’a (a)
Korte “a”: als a.
Lange “a”: als aa.

Kasra (i)
Korte “i”: als i.
Lange “i”: als ie.

Dhamma (oe)
Korte “oe”: als oe.
Lange “oe”: als oê.

Uitspraak en transliteratie van onbe-
kende letters

Alif (ا) De Alif wordt gelezen volgens de 
klinkerteken die het krijgt. Om fouten tij-
dens het lezen te voorkomen wordt de Alif 
aangeduid met een trema wanneer het apart 
gelezen dient te worden.
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Voorbeeld “Malaaïkatihi, sjayïn, nasäloehoê”.
Th  (ث) Thaa.
Voorbeeld “kawthar, thanaaoek”.
Verdubbeld als tth.
Dj  (ج) Djiem.
Voorbeeld “djaddoek, ‘azza wa djalla”.
Verdubbeld als ddj.
H’  (ح) H’aa.
Voorbeeld “soebh’aanak, Alh’amdoe”.
Verdubbeld als h’h’.
Kh  (خ) Khaa.
Voorbeeld “khalfahoem, khawf”.
Verdubbeld als kkh.
Dz  (ذ) Dzaal.
Voorbeeld “alladzie”.
Verdubbeld als ddz.
Sj  (ش) Sjien.
Voorbeeld “sjoekran, sjarrihie”.
Verdubbeld als ssj.
S  (ص) Saad.
Voorbeeld “siraata-l Moestaqiem”.
Verdubbeld als ss.
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Dh  (ض) Dhaad.
Voorbeeld “anqadha, tadhliel”.
Verdubbeld als ddh.
T  (ط) Taa.
Voorbeeld “tayran, siraat”.
Verdubbeld als tt.
Z  (ظ) Zaa.
Voorbeeld “zaalimoên”.
Verdubbeld als zz.
.Ayn‘ (ع)  ‘
Voorbeeld “na’boedoe, nasta’ien”.
Verdubbeld als ‘‘(klinker).
Gh  (غ) Ghayn.
Voorbeeld “ghayri, faraghta”.
Verdubbeld als ggh.
Q  (ق) Qaaf.
Voorbeeld “qoel, moestaqiem”.
Verdubbeld als qq.
WAARSCHUWING: Omdat in dit boek 

gezegende teksten staan zoals al-Ayaat al-
Kariema, al-Ahaadieth as-Sjarief en doe’aa, 
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herinneren wij u dringend eraan om dit boek 
niet op de grond te leggen en het te behande-
len met respect.

MAAND MOEH’ARRAM

De maand Moeh’arram is de eerste maand 
van het hidjrie-jaar.

In de maand Moeh’arram dient men zo-
veel mogelijk om vergiffenis te vragen.

Wie in de eerste dag van de maand 
Moeh῾arram in één keer achter elkaar 1000 
(duizend) keer soera al-Ikhlaas as-Sjarief 
reciteert, met telkens de Basmala*, zal Allah 
 met Zijn gunst en genegenheid hem in ** هلالج لج

*- Basmala: Korte benaming voor Bismillaahi-r Rah’maani-r Rah’iem.
-Djalla Djalaaloehoê (Moge Zijn glorie worden verheerlijkt). Uit :هلالج لج -**

drukking die uit eerbied wordt gebruikt wanneer Allah wordt genoemd of 
naar Hem wordt verwezen. Men mag ook andere uitdrukkingen gebruiken 
zoals Ta’aalaa (de Verhevene).


