


Al-ḥamdu lilahil-ledhi aḥjana ba’da ma 
amatana ła ilejhin-nuszur.

Wszelka chwała Allahowi, Który przywrócił 
nas do życia po tym, jak nam je odebrał 

i do Niego powrócimy.

Al-ḥamdu lilahil-ledhi kasani heda ła 
razakani min ghejri hałla mini ła laa kułah.

Wszelka chwała Allahowi, Który przyodział 
mnie w to ubranie i zaopatrzył mnie w nie bez

jakiegokolwiek wysiłku oraz mocy 
z mojej strony 

Bismillah

W imię Allaha 

Bismilahi. Allahuma ini ałudhu bika 
minal-khubsi łal-khaba’ith.

W imię Allaha. Allahu, szukam u Ciebie 
schronienia przed wszelkim 

złem i złoczyńcami 

Ghufranek

Proszę Ciebie Allah o wybaczenie

Bismillah

W imię Allaha  

Aszhadu an laa ilaaha illal-laah łaḥdahu laa 
szariika lah, ła aszhadu anna Muhammadan

‘abduhu ła rasuuluh

Zaświadczam, że nic nie jest godne czci jak 
tylko Allah i świadczę że Muhammad jest

Jego sługą i Wysłannikiem

Bismillaah, tałakaltu ‘alal-lah 
ła laa hałla ła la kułata illaa billeh.

W imię Allaha, Pokładam moje zaufanie 
w Allahu i nie ma mocy ani siły

 jak tylko przez Niego

Bismillaahi łaladżna ła bismillaahi kharedżna, 
ła ‘ala Allah Rabbina tałakalna.

W imię Allaha wchodzimy i w imię Jego 
wychodzimy oraz naszemu Panu 

się powierzamy





Allahumma ażal fi kalbi nura, ła fi lisani nura, 
łażal fi sam‘ii nura, łażal fi baṣari nura, łażal 

min khalfii nura, ła min amami nura, łażal min 
faukii nura, ła min taḥti nura. 

Allahumma a‘ṭini nura.

O Allahu, wypełnij moje serce światłem 
i umieść je na mym języku, w moim słuchu 

oraz w moim wzroku, a także umieść światło 
za mną, przede mną, nade mną i pode mną. 

O Allahu, obdarz mnie światłem!

A‘łudhu billaahil ‘Adim ła biładżhihil karim ła 
sulṭanihil kadim minasz-szajṭaanir-radżiim. 
[Bismillaahi łaṣ-ṣalaatu łas-salaamu ‘alaa 

Rasuulil-laah], Allahumma ftaḥ lii abłaab raḥmatik.
Szukam schronienia u Allaha Potężnego, 

z Jego Szlachetnym Obliczem Jego i odwieczną 
władzą, od przeklętego szatana.W imię Allaha, 

modlitwy i pokój niech będą z Wysłannikiem Allaha. 
O Allahu otwórz dla mnie bramy 

Twego miłosierdzia!

Bismillaahi łaṣ-ṣalaatu łas-salaamu 
‘alaa Rasulil-laah, Allahumma innii as’aluka 

min faḍlik. Allahumma‘ṣimnii 
minasz-szajṭaanir-radżiim.

W imię Allaha, modlitwy i pokój niech będą z 
Jego Wysłannikiem. Allahu proszę Cię o 

Twą łaskę. Allahu chroń mnie od 
szatana przeklętego

Odwiedzając chorego Prorok (pokój z nim) 
mówił:

Le bes ṭahur in szaa’ Allaah.

„Nie martw się, jeśli Allah zechce, to choroba 
przyniesie ci oczyszczenie”

Przed rozpoczęciem posiłku należy powiedzieć

Bismillah.

W Imię Allaha.

natomiast jeśli zapomnisz powiedzieć to przed 
posiłkiem, wtedy w trakcie jedzenia powiedz:

Bismillaahi fi aułalihi ła ahirihi.

W Imię Allaha zaczynamy i kończymy

Alḥamdulil-laahil-ladhii aṭ‘amani heda ła 
razakanihi min ghajri ḥaulin mini ła la kułah.

Pochwalony niech będzie Allah, 
Który nakarmił mnie i zaopatrzył w to, 

bez jakiekolwiek mojej siły i mocy

Alhamdu lillah.
Chwała Allahowi. 

Towarzysz odpowiada:
Jarḥamukal-laah.

Niech Allah się nad tobą zmiłuje. 

a następnie ten, który kichnął niech odpowie:
Jahdikumu Allahu ła juṣleḥu belekum.

Niech Allah was prowadzi i polepszy 
waszą sytuację 

A‘łudhu bil-laahi minasz-szajṭaanir- radżiim.

Szukam ochrony u Allaha przed 
szatanem przeklętym

Dżazak Alluhu Khir

Niech Allah Tobie wynagrodzi




