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Gabay sa Pagbigkas 
Ang pamamaraan ng pagtutumbas-tunog o 

tranliterasyon na gagamitin sa aklat na ito ay 
hindi nangangakong makatutumbas sa lahat ng 
tunog sa alpabetong Arabe. Gayunpaman ina
asahang makatutulong ito upang mailapit sa tama 
ang pagbigkas ng mga kataga at mga katawa
gang Arabe na gagamitin sa aklat na ito. Hindi 
tatalakayin ang mga titik Arabe na may katum
bas sa Tagalog. Ang pinagsamangdalawangpati
nig o digraph ay sumisimbolo sa iisang tanging 
tunog. Halimbawa ang sh ay iisang tanging tunog 
at hindi kombinasyon ng tunog ng sat h. 

a Maiksing a gaya ng a ng ako at damo 
Maiksing i gaya ng i ng ikaw at ni/a 

u Maiksing u gaya ng u ng ulan at buto 
a Mahabang a gaya ng a ng akin at kahoy 
{ Mahabang i gaya ng i ng ibon at di/a 
u Mahabang u gaya ng u ng ulo at puso 
j Gaya ng j ng jack at hindi gayaj ngjuan 
f Gaya ng f ng fan at hindi gaya ng p 
z Gaya ng z ng zoo at hindi gaya ng s 
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th Gaya ng th ng thin at hindi gaya ng t o s 

dh Gaya ng th ng that at hindi gaya ng do z 
sh Gaya ng sh ng ship at hindi gaya ng s 
kh Parang pinagsamang k at h; walang 

katumbas sa Ingles at Tagalog 
q Parang k ngunit ang dila ay nakaakmang 

bibigkas ng g 
gh Parang pinagsamang g at h; walang 

katumbas sa Ingles at Tagalog 
h Parang h subalit higit na mariin; walang 

katumbas sa Ingles at Tagalog 
i Parang s na mariin; walang katumbas sa 

Ingles at Tagalog 
!! Parang d na mariin; walang katumbas sa 

Ingles at Tagalog 
! Parang t na mariin; walang katumbas sa 

Ingles at Tagalog 
dh Parang dh na mariin; walang katumbas sa 

Ingles at Tagalog 
_ Panugtong ng mga salita. Halimbawa: ang 

Bismi -llahi -rrajpnani -rrahim ay idudugtong 
ang bigkas: Bismi-llahi-rrahmani-rrahim. 
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, Kumakatawan sa hamzah na katumbas sa 
impit na tunog (glottal stop) na tulad ng 
naririnig kapag binigkas ang i ng basain 
at ang a ng hiwa. 

, Kumakatawan sa titik na Arabe na 'ayn at 
kahawig ng impit na tunog o hamzah ngunit 
higit na mariin; walang katumbas sa Ingles 
at Tagalog 

, Ginagamit sa paghiwalay sa magkasunod na 
titik. Halimbawa: ang as'har ay babasahing 
as-bar hindi a-shar. 

Mga Daglat 
(SAS): Salla -Halm 'Alayhi wa Sallam: Basbasan 
at pangalagaan siya ni Allah. Sinasabi ito kapag 
ang pangalan o ang taguri ni Propet:8 Muhammad 
(SAS) ay binanggit o kapag tinutukoy siya. 
(RA): Rag_iya -llahu 'Anhu para sa lalaki at 
Rag_iya -llahu 'Anha para sa babae: Kasiyahan 
siya ni Allah. Sinasabi ito kapag ang pangalan 
o ang taguri ng Kasamahan o asawa ni Propeta 
Muhammad (SAS) ay binanggit. 
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Ang Kahalagahan ng Dhikr at Du'a' 1 

Ang papuri ay ukol kay Allah, ang Panginoon 
ng mga nilalang; ang pagpapala at pangangalaga 
ni Allah ay matamo ni Muhammad na Sugo ni 
Allah at Kahuli-hulihang Propeta. 

Nagsabi si Allah (33:41):2 0 mga sumampa
lataya, alalahanin ninyo si Allah nang madalas 
na pag-aalaala. Sinabi pa Niya (40:60): Duma-

langin kayo sa Akin, tutugunin Ko kayo. Nag
sabi naman ang Propeta (SAS): Ang paghaha-

1 Ang dhikr ay mga katagang ginagamit sa pag-aalaala o 
paggunita kay Allah at ang du'a' ay ang mga panalangin 
ni Propeta Muhammad (SAS). 
2 Ang mga talata ng Qur'an o ang mga J:iadith na sinipi 
rito ay salin mula sa wikang Arabe--ayon sa kakayahan 
ng tagapagsalin-ng kahulugan ng Salita ni Allah, o ng 
salita ni Propeta Muhammad (SAS). 
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lintulad sa umaalaala sa Panginoon niya at sa 
hindi umaalaala sa Panginoon niya ay katu
lad ng buhay at patay. 

9-L...wll.; t~I JI.Sj\ 

Mga Dhikr sa Umaga at Gabi 

Panalangin Pagkagising 

~\.!~ '-i~I ~ ~I :r.J,ill u,,o .l:i~~I 9-~J 

.~.)~ <) ~~t:, '<r.JJ ~ Ji., '~~ c.J 
Alhamdu lillahi -lladhi 'afani fi badani, wa 
radda 'alayya ruhl, wa adhina If bidhikrihi. 
Ang papuri ay ukol kay Allah na nangalaga 
sa akin sa katawan ko at nagsauli sa akin ng 
kaluluwa ko at nagpahintulot sa akin sa pag
gunita sa Kanya . 

••••••• 



Ang Aklat ng mga Dhikr 10 

Ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagtuturo noon 
sa mga Kasamahan niya (RA) [ng panalangin]. 
Sinasabi niya: Kapag umabot sa umaga ang 
sinuman sa inyo ay magsabi siya: 

Allahumma bika ~babna, wa bika amsayna, wa 
bika nabya, wa bika namut, wa ilayka-nnushur. 
0 Allah, sa pamamagitan Mo ay inumaga 
kami, sa pamamagitan Mo ay ginabi kami, 
sa pamamagitan Mo ay nabubuhay kami, sa 
pamamagitan Mo ay mamamatay kami, at 
patungo sa Iyo ang Pagkabuhay. 

Kapag umabot sa gabi ay magsabi siya: 
Allahumma bika amsayna, wa bika a~bahna, 
wa bika nanya, wa bika namut, wa ilayka 
-nnushur. 
0 Allah, sa pamamagitan Mo ay ginabi kami, 
sa pamamagitan Mo ay inumaga kami, sa 
pamamagitan Mo ay nabubuhay kami, sa 
pamamagitan Mo ay mamamatay kami, at 
patungo sa Iyo ang Pagkabuhay. 

******* 
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43! 'i ,,).'.; ~ ~ :JJil ul .;....'it .s,i.. : A Ji 
~- - :Jt,•.,._ l,,_ ut· ,:.it•,•;._ ut· . ~r.: .. ~, 'ii 

- .JJ~~ .J ~ .J<,r-- . 
~ ~-Ht ,;-;;~a,;.~;:,•-. ~ j.Fl ,~1 t:. 
·.n-. 'i Ul ,. t '•"--ti .... , T • 1e. ~ ~ • 'F-~ ~ -1'.J~ - -· 
.::.\..J ~ Ui.,.. .JfJll i) \flli ~J :Ji .~, 'i! 1.;1.,nll 
J..lll i) \flli ~J ,¼,JI ~1 ~.,ti~ ul <,):ii~_,.,~ 

.¼,JI ~1 ~.,ti~ ul <,):ii .::.\..J ~ ~_,.. _,.J 
Nagsabi ang Sugo (SAS): Ang pangunahing 

du'a' sa paghingi ng tawad ay na sabihin mo: 
Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, 
khalaqtani wa ana 'abduka, wa ana 'ala 'ahdika 
wa wa'dika ma -stata'tu, a'udhu bika min sharri 
ma ~ana'tu, abu'u !aka bini'matika 'alayya, 
wa abu'u !aka bidhambf, fa-ghfir If fa'innahu 
la yaghfiru -dhdhunuba ilia anta. 
0 Allah, Ikaw ang Panginoon ko. Walang 
Diyos kundi Ikaw. Nilikha Mo ako at ako ay 
alipin Mo. Ako ay nasa ilalim ng kasunduan 
sa Iyo at pangako sa Iyo hanggang sa abot 
ng makakaya ko. Nagpapakupkop ako sa Iyo 
laban sa masama sa nagawa ko. Kinikilala 
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ko sa Iyo ang biyaya Mo sa akin. Kinikilala 
ko sa Iyo ang kasa/anan ko kaya patawarin 
Mo ako sapagkat walang nagpapatawad sa 
mga pagkakasa/a kundi Jkaw. 

Nagsabi pa siya: Ang sinumang magsabi nito 
sa maghapon na nakatitiyak dito at namatay sa 
araw ring iyon bago gumabi, siya ay magiging 
sa mga titira sa Paraiso. Ang sinumang magsabi 
nito sa gabi na nakatitiyak dito at namatay bago 
nag-umaga, siya ay magiging kabi/ang sa mga 
titira sa Paraiso. 

******* 
~ ~ ~-.,...llJ .sa.l .1»1,y. Ji :Ji: A Jli 

·"~ JS u--~ i::al.;,-~ ~ ~J 
Nagsabi ang Sugo (SAS): Sabihin mo ang qui 
huwalldhu a!!.,ad at ang mu 'awwidhatdn3 

kapag gumagabi at kapag nag-uumaga nang 
tigtatatlong ulit, makasasapat sa iyo ang mga 
ito Laban sa bawat masama. 

3 Ang ika-113 at 114 kabanata ng Qur'an. 
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~; ~l\~I ~' ,1;_1~1;._j; ,~_;l✓_;I -iillr; 
,,,, ,,,. ,,,. .,, 

~ t ,1;.11;il- ;j ~~j ~,. ,.i:i }.~j ~~ ~ y , 

Bismi -lh'ihi -rra.!!_mani -rra.!!_im 1Qul huwa 
-llahu a.!!_ad, 2allahu -~amad, 31am yalid wa 
lam yulad, 4wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 
Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang 
Pinakamaawain. 1Sabihin mo: "Siya, si Allah, ay 
Iisa. 2Si Allah ay ang Dulugan sa pangangaila
ngan. 3Hindi Siya nagkaanak at hindi Siya ipina
nganak, 4at walang isa na sa Kanya ay naging 
kapantay." 

~ ~\ ,~, .;_,~:;_;i j; ,~,, .;-,, f' r! 
.:,,oj ~,. ,.:;.Jj 111-bt1 ;£ .:,,oj ~ y ,ji;. l,. ;£ 

~ 0 9>.:i.;.;. 111 ~I>;£ .:,,oj ~ t ,~, J-;,1!~1 ;£ . ~ 

Bismi -llahi -rra.!!_mani -rra.!!_im 1Qul a'udhu 
birabbi -lfalaq, 2min sharri ma khalaq, 3wa 
min sharri ghasiqin idha waqab, 4wa min 
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sharri -nnaffathati ti -l'uqad, 5wa min sharri 
b_asidin idha b_asad. 
Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang 
Pinakamaawain. 1Sabihin mo: "Nagpapakupkop 
ako sa Panginoon ng bukang-liwayway, 2laban 
sa kasamaan ng anumang nilikha Niya, 3at laban 
sa kasamaan ng madilim na gabi kapag bumalot 
ito, 4at laban sa kasamaan ng mga manggagaway 
na palaihip sa mga buhol, 5at laban sa kasamaan 
ng naiinggit kapag naiinggit ito." 

~' • '-"'81 ~~ l_;t ji ·~'I ~,I ..lll t-½ ,,. ,,. ,,, ,,. ,,. ,,, ,,. 

'-"'1:,..:.)1 fa~ ~I" '°'-"'81 ~1 ~y "'-"'81 ~ ,,, ,,. ,,. ,,. 

~ ~ 0 • '-"'81 JJ.t;, j J.,.,.:. ;.1.5~1 ~ f • '-"'~I ,,. ,,, _, ,,. . ,,. 

' '. ~ i '°'-"'\;JI j ~I , , 

Bismi -llahi -rrab_mani -rrab_fm 1Qul a'udhu 
birabbi -nnas, 2maliki -nnas, 3ilahi -nnas, 4min 
sharri -lwaswasi -lkhannas, 5alladhf yuwaswisu 
fl !Odor -nnas, 6mina -ljinnati wa -nnas. 
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Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang 
Pinakamaawain. 1Sabihin mo: ''Nagpapakupkop 
ako sa Panginoon ng mga tao, 2ang Hari ng mga 
tao, 3ang Diyos ng mga tao, 4laban sa kasamaan 
ng bumubulong na palaurong4 - 5na bumubu
long sa mga dibdib ng mga tao - 6na kabilang 
sa mgajinn at mga tao." 

******* 
,.1.....i.. .,1 ,,.~ JS ct+wa i.,i ~ ¥- u-.o t.. = • Jl.i 

• ~• -• -.....:....1,, "•, 'i .l!\ 4.lJ\ • .~I.I I~ ~ ~ , , ~ ~ IJ, , ~ ,""':I" I.I'" 

~ ,_,i;.,I ~ .Lt\ - ' - t::.:..Jt • 'i' ·' \ti rr,- er--- .,.., ,. ~ .J w,,t:J..) 

·"ir' 0~ ,..:a,...,.. 
Nagsabi ang Sugo (SAS): Walang lingkod /ni 

Allah] na nagsasabi sa umaga ng bawat araw 
o sa gabi ng bawat gabi ng ganito: 

Bismi -llahi -lladhi la yagurru ma'a -smihi 
shay'un fi -l'argi wa la fi -ssama'i, wa huwa 
-ssami'u l'alim. (Tatlong ulit) 

4 0 palakubli. 
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Sa ngalan ni Allah na walang makapipinsala 
sa pangalan Niya na anumang bagay sa lupa 
ni sa langit at Siya ay ang Nakaririnig, ang 

Nakaaalam. 

******* 
.~ ~,.jJ. ~ oJ:I..:, ,:i.111 ~! ~! ~ :Ju u,o : _. Ju 
i) .~ f~ ~ > ~:, .~, :i.r.J ~, '-1 
4.lt.. 4.l ~_, '-:Ill..) p J~ 4.l ~,.s ,o_,.. ~t.. f'.J:! 

6-- I~ 4.l ~'l.S_, '~ ~t.. ~ ~J ~ 

l.u ~ ~\ ..::.il; ,.i_., •~ ~ ~j "--.J:! u~I 
6~ :Ju U"'.J .~j 6-- _;s\ ~ ~, ~! '-! ,.4, 

~,.s ..Jl.J o~~ .:.b. o_,.. ~t.. f'.J:! i) ?~.J ~I 

._Hl~j~ 
Nagsabi ang Sugo (SAS): Ang sinumang mag-

sabi ng: 
La ilaha ilia -llahu wahdahu la sharfka lah, 
lahu -Imulku wa lahu -lhamd, wa huwa 'ala 
kulli shay'in qadir. 
Walang Diyos kundi si Allah: tanging Siya, 
wala Siyang katambal. Ukol sa Kanya ang 
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paghahari at ukol sa Kanya ang papuri, at 
Siya sa bawat bagay ay Makapangyarihan. 

nang isandaang ulit sa isang araw ay mag
kakamit siya ng katumbas sa gantimpala ng 
pagpapalaya ng sampung alipin5 at magsusulat 
fsa talaan ng mga gawa niya] ng isandaang 
mabuting gawa at magpapawi ng isandaang 
masamang gawa. Magkakaroon siya ng panang
galang Laban sa Demonyo sa araw na iyon 
hanggang sa gumabl Walang isa mang maka
gagawa ng higit na mainam pa sa ginawa niya 
kundi ang bumigkas nang higit pa sa kanya. 
Ang sinumang magsabi ng: 

Subhana -llahi wa bihamdihi. 
Kaluwalhatian kay Allah at kalakip ng papuri 

saKarrya. 
nang isandaang ulit sa isang araw, pababa
bain ang mga kamalian niya, kahit pa man 
kasindami ng bu/a ng dagat. " 

******* 

5 Malaki ang gantimpala ni Allah sa pagpapalaya ng alipin. 
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6:fa..J Ip ~ 6:fa. i>, ~ &- : i\ J\i 
.t.1:,111 f'~ ~I.U. aJJI ,Ip~ 

Nagsabi ang Sugo (SAS): Ang sinumang 
manalangln para sa akin nang sampung ulit , 
kapag nag-umaga at nang sampung ulit kapag 
gumabi maaabot siya ang Pamamagitan ko sa 
araw ng Muling Pagkabuhay. 

Ang Panalangin Para sa Propeta (SAS) 
Allahumma ialli 'ala munamrnadin wa 'ala ali 
Muhammad, kama ~ayta 'ala ibrahfma wa 'ala 
ali ibrahim, innaka hamfdum majld. Allahumma 
barik 'ala munamrnadin wa 'ala ali munamrnad, 
kama barakta 'ala ibrahfm wa 'ala ali ibrahlm, 
innaka hamidum majid. 
0 Allah, basbasan Mo si Muhammad at ang mag
anak ni Muhammad gaya ng pagbasbas Mo kay 
Ibrahim at sa mag-anak ni Ibrahim; tunay na 
Ikaw ay Kapuri-puri, Maluwalhati. 0 Allah, 
pagpalain Mo si Muhammad at ang mag-anak 
ni Muhammad gaya ng pagpala Mo kay Ibrahim 
at sa mag-anak ni Ibrahim; tunay na Ikaw ay 
Kapuri-puri, Maluwalhati. 

******* 
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~ ~~ &~ JS ~J cr"fill '-:II l_J 6'o : i3 Ju 
.i::.~ wl 'i! ¼,JI~ 6'o .i.a.i..:i 

Nagsabi ang Sugo (SAS): Ang sinumang 
bumigkas ng Ayatulkursi matapos ang bawat 
~aldh na isinatungkulin, walang nakapipigil 
sa kanya upang makapasok sa paraiso kundi 
ang hindi niya pagkamatay. 

AnJ Ayatul Kursi, 

~Fji~j~!.Ll.~~ f fa.i1 ~,~~!D!~~,• 

~ ~ ~~ t:' ·~ -.,~1 G ;_;. if'~~, ~ C:J :=-'(;µ, J, i; 
,,, J , ,,. ,,,.. ~ ,,,, • 

'. •.,' • ~ _t. ~ °'1' ~ \.o' • ..lil ~"\,.o ~ 4,~I. J' ,'¥; <)~ J rr- J r-r- ,. ~ r----: ,, ~ 

~- '. •\r,, ,,:.J!'k~ I\ t_.:::-' '.,\..!, I'. ;1 ~ J i..tP J J , Jlc-' .,r ~J IC; , ,, , 

~~ .. -~, ~'-;,. J ret.'.i~ :~J1 
Allahu la ilaha ilia huwa -lhayyu -lqayyum, la 
ta'khudhuhu sinatuw wa la nawm. lahu ma fi 
-ssamawati wa ma fi -l'arg; man dha -lladhi 
yashfa'u 'indahu ilia bi'idhnih, ya'lamu ma 
bayna aydihim wa ma khalfahum: wa la yuhit(ma 
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bishay'im min 'ilmihi ilia bima sha', wasi'a 
kursiyuhu -ssamawati wa -l'arg: wa la ya'uduhu 
hifdhuhuma, wa huwa -l'aliyu -l'dhim. 
Si Allah, walang Diyos kundi Siya, ang Buhay, 
ang Tagapagpanatili. Hindi Siya nadadala 
ng antok ni ng pagkatulog. Sa Kanya ang 
anumang nasa mga langit at ang anumang 
nasa lupa. Sino kaya itong makapamamagitan 
sa Kanya kung walang kalakip na pahintulot 
Niya? Nalalaman Niya ang hinaharap nila at 
ang nakaraan nila. Hindi sila makasasaklaw 
sa anuman mula sa kaalaman Niya maliban 
sa anumang niloob Niya. Nasakop ng luklukan 
Niya ang niga langit at ang lupa. Hindi naka
bibigat sa Kanya ang pangangalaga sa mga 
ito. Siya ay ang Mataas, ang Sukdulan. 

******* 
.:ill J_,..._; ',t"Jo"\ :Ju ,4s .:ill .,-:0_; ->"~ ~ ~ i,F

.•:::L..o JS ~J .:.1:i..,...i, 1,)1 .:,1 ~ 
Ayon sa sinabi ni 'Uqbah ibnu 'Amir (RA): 

"lnatasan ako ng Sugo ni Allah (SAS) na bigkasin 
ko ang mga mu'awwidhah(ang ika-112, 113, 
1 14 Surah) matapos ang bawat ~alah." 
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******* 
JS ..>JJ i) c::;,J:J ~ ,,Jlp,.'i .:ill.J i,l! ~la.. 4: fl; Jli 
i';!!~::, i';!!.)~ c>, ~ l ~1 :J.Ji:i ul &:;.

i.!l:iJ~ •• ' -
• -- ·- ~.J 

Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): 0 Mu 'tidh, 
tunay na ako, sumpa man kay Allah, ay totoong 
nagmamahal sa iyo; kaya huwag mo ngang 
kaligtaang sa tuwing pagkatapos ng ~altih na 
magsabi ng: 

Allahumma a'inni 'ala dhikrika wa shukrika 
wa husni 'ibadatik. 
0 Allah, tulungan Mo aka sa pag-aalaala sa 
Iyo, pagpapasalamat sa Iyo, at pagpapahu
say sa pagsamba sa Iyo. 

******* 
Du'a' Bago Pumasok sa Palikuran 
j.F-1 <}! ~l ,~I ~ :,-~I~! J-.,.i,J.11 ,-~J 

i!i..iw..ll' ~, -. i:!L •.• .J .• ~. 
Bismi -llah. Allahumma inni a'udhu bika.mina 
-lkhubthi wa -lkhaba'ith. 
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Sa ngalan ni Allah O Allah, tunay na ako ay 
nagpapakupkop sa Iyo laban sa mga lalaking 
demonyo at mga babaing demonyo. 

******* 

Du a' Pagkalabas sa Palikuran 
_;ml~ :,-~I u-4[~1 ,-~.1 

Ghufranak. 
[Hinihingi ko] ang kapatawaran Mo. 

******* 
Dhikr Bago Magsagawa ng Wu!!u' 

.~I ~ :,-~_,JI J.ii _;SjJI 

Bismillah. 
Sa ngalan ni Allah. 

******* 

Dhikr Matapos Magsagawa ng Wu!!u' 
'i o~:., ,4.ll, ~! '-1! 'i i:JI ~t =,.~-.,31 ~ _;SjJ1 

~I \'-.l.,:..i, o~ l~ ~I ~I:., ,4-1 ~,._;!a 
-. · :. t.~'-'I -. '.t;.:.. I' -. l'-~11 -. ~,;;.:.. I 
.(Joi~ W:" ~ J 0::: _,_ W:" c.r-:' 
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Ashhadu an la ilaha ilia -llah, wahdahu la 
sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 
'abduhu wa rasiduh. Allahumma -j'alni mina 
-ttawwabina, wa -j'alni mina -Imuta!ahhirin. 
Sumasaksi ako na walang Diyos kundi si Allah: 
tanging Siya, wala Siyang katamba/; at suma
saksi rin ako na si Muhammad ay Lingkod 
Niya at Sugo Niya. 0 Allah, gawin Mo ako 
na kabilang sa mga palabalik-loob at gawin 
Mo ako na kabilang sa mga nagpapakalinis. 

******* 
Dhikr Kapag Lalabas sa Bahay 
i)&, ~~ ,~I ~ :JJ.WI &- ~.J.;:iJI ~ _;S.lll 

"1lu ~Io•~ 'f :,·.:.. 'f ,~I ·- . . .JI .Ju.,- .J -
Bismi -llah, tawakkaltu 'ala -llah, wa la hawla 
wa la quwata ilia bi-llah. 
Sa ngalan ni Allah; nanalig ako kay Allah, at 
walang kapangyarihan at walang lakas kundi 
sa pamamagitan ni Allah. 

******* 
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Dhikr Kapag Papasok sa Bahay 
~I ~-_, ,~-_, ~I ~ :JJl-.11 Jp..s ~ _;S~I 

Ull;' • I.fa' """ - ~- -. • .jJ ,'.)ir-.J' .c;:,,,. 

Bismi -llahi walajna, wa bismi -Ilahi kharajna, 
wa 'ala rabbina tawakkalna. 
Sa ngalan ni Allah ay pumasok tayo; sa ngalan 
ni Allah ay lumabas tayo; at sa Panginoon 
natin ay nanalig tayo. 

******* 

Dhikr Kapag Papasok sa Masjid 
t~I-_, ,~I ~ :~I Jp..s ~ _;S~I 
uf't ·I. ••1 ~.'.hj ,'-131 .1.'..: 1,,_ :"'1~ .. ,r 

• ~ ',I'! C;:i! r--' - U.,-'.) ir- r- .J 
,11;-.:,. - '.) 

Bismi -llah, wa -~alatu wa -ssalamu 'ala rasuli 
-llah. Allahumma -fta!l Ii abwaba rajpnatik. 
Sa ngalan ni Allah; ang basbas at ang panga
ngalaga ay sa Sugo ni Allah O Allah, buksan 
Mo para sa akin ang mga pinto ng awa Mo. 

******* 
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Dhikr Kapag Lalabas sa Masjid 
~~lj ,<lll ~ :~\ LJA ~Jy..ll F,~J 

·. ~t:..1 'I : ~ 111 ,.WI J ' . ,,.. '~I LJ,A i.,r. ("11"'"' . .J--'_) <..r- (' J 
·~I·. .. . I '-'•''1 .~ 

·'-' - ~~("11"'"' • 

Bismi -llah, wa -~alatu wa -ssalamu 'ala rasuli 
-llah, Allahumma inni as'aluka min faglik. 
Allahumma -'~imni mina -shsha)'!ani -rrajim. 
Sa ngalan ni Allah, ang basbas at ang panga
ngalaga ay sa Suga ni Allah. 0 Allah, tunay na 
ako ay humihingi sa Iyo ng bahag1 ng kaganda
hang-loob Mo. 0 Allah, pangalagaan Mo ako 
laban sa Demonyo, ang isinumpa. 

******* 
Dhikr Kapag Narinig ang Adhan 
~! ,.:i:i.:,...Ji JJi:! t... Ji... JJi:! :u1:i'ii et...... .i..i;. JS:i.i1 

'¥ ~ ~.i,,,;i 'C~I J&, :;,. ,o~I J&, :;,. i) 
~ i® ~, ~ ~ p,:i 1<ll'-: 'JJ o:'.,i 'ij J~ 
o~J.ll o:i. ~j ~I :JJi:! p:. u:iJ-4l1 ~4-l 04 ~ 1) 
,~lj ~)11~ d ,~ijjl o~lj ~~I 
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~~~I] ~-"=: :il1 l.1 " - l..U::. .:i•.;.•-r . . • .J (J. ~ ~.J 

[ . .i~I 
Sasabihin ang tulad sa smasabi ng mu 'adhdhin 

malibansa: 
!:fayya 'ala -~alah at hayya 'ala -lfalah. 
Halina sa ~alah at halina sa tagumpay. 

sapagkat papalitan ito ng: 
La hawla wa la quwata ilia bi-llah. 
Walang kapangyarihan ni lakas kundi sa 
pamamagitan ni Allah 

Pagkatapos ay manalangin para sa Propeta (SAS) 
pagkaraang natapos tugunin ang mu 'adhdhin. 
Pagkatapos ay sabihin naman ang sumusunod: 

Allahumma rabba hadhihi-dda'wati-ttammati wa 
-~alati -lqa'imah, ati muhammadani -lwasflata 
wa -lfagflah, wab'athhu maqamam mahmudani 
-lladhi wa'attahu, [innaka la tukhlifu -lmi'ad.] 
0 Allah, Panginoon nitong ganap na pana
wagan at ng ~a/ah na isasagawa, ibigay Mo 
kay Muhammad ang kaparaanan at ang kala
mangan at ibangon Mo siya sa katayuang 
pupurihin, na ipinangako Mo. [Tunay na 
Ikaw ay hindi sumisira sa naipangako.] 
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******* 
Mga Dhikr Bago Matulog 
4..:ii l.)l! &1_) _,l! ~__,I \j! :ii\'t. Ju :/'-.,.ill _;lSj\ 

~ .L 'i 1.1:iib .:ill • ~ JI. .•.t ',.jl! .<t1 
• .J'"7 _J U"' - ~ (,,j' • i.r" ..J-' 

-~l.i-u~ 
Nagsabi ang Sugo (SAS): Kapag matutulog 

ka na sa higaan mo ay bigkasin mo ang Ayatul
kursi sapagkat hindi maaalis sa iyo mula kay 
ang isang /anghel naj tagapangalaga at hindi 
ka nga malalapitan ng demonyo hanggang sa 
mag-umaga. 
\j! ulS: ~ ~I .:.,I ~.:ill~_; ~le..:.,.,_., 
i_fo L.f-:!9 ~ ~ ~ ~ ¼J JS '-..!al_) .,J! '5JI 

-'-:I~ j~\ Ji_., <Jlill '-:I~ j~I Ji_., J.\.l ..:ill .JA Ji 
~ I~ ,o~ W"" tllM....11.o ~-e:-4 ~ '--"'Lill 

..:.i~ <!J.lj ~ ,o~ W"" J.ail 1.o_., ~"~I_;~ 
.~,.,. 

Ayon kay 'A'ishah (RA): "Ang Propeta (SAS), 
kapag matutulog siya sa higaan niya, ay ipinag
tatabi niya ang mga palad niya, pagkatapos ay 
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hinihipan niya ang mga ito at saka binibigkas ang 
qui huwa -llahu ab.ad, ang qui a 'udhu birabbi 
-lfalaq at ang qui a 'udhu birabbi -nnas. Pagkata
pos ay ipinanghahaplos niya ang mga palad, sa 
abot ng makakaya niya, sa bahagi ng katawan 
niya. Nagsisimula siya sa ulo niya, mukha niya, 
at bahaging harapan ng katawan niya. Ginagawa 
niya 1yon nang tatlong ulit." 

******* 
Du'a' Bago Matulog 
~I) ~ ~I) c)! ~~i <.SJi \j! : ~ JLi 
:JJl: ~ ,~ 4-ill. L. ,p1J 'i 4-i~ ,o)J! 4.li.1..1:1 
•• I .~~.r I ~u- ,- ~- '..~ht ~u u. J - .J ~ J ~ , . 
w ,-.'tn'..tj ,-.~L' I ··r 1-.·.:..· tj ~. ~, 

• ~ "11""""""J U.J ,--J ~ 
.~G...:i.ll ~:i~ '½ ~ 

Nagsabi ang Sugo (SAS): Kapag matutulog 
ang sinuman sa inyo Sll higalln niyll, pllgpllgin 
niya llng higlllln niya ng kumot niya sllpllgkat 
hindi niyll nalalamllll kung llllO llllg lllliWllll 
niyll rito. Pllgkatllpos ay magsllbi siya: 
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Bismika -llahumma waga'tu jamb!, wa bika 
arfa'uhu, fa'in amsakta nafsi fa-rhamha, wa 
in arsaltaha fa-hfadhha bima tahfadhu bihi 
'ibadika -~alihin. 
Sa ngalan Mo, o Allah, ay inilalapag ko ang 
tagi/iran ko, at sa Iyo ay inaangat ko ito. 
Kaya kung kukunin Mo ang kaluluwa ko ay 
kaawaan Mo ito, at kung pababalikin Mo ito 
ay pangalagaan Mo ito sa pamamagitan ng 
ipinangangalaga Mo sa mga lingkod Mong 
matutuwid. 

******* 
Du'a' Kapag May Napanaginipan 
F'.J ,.;ill U"' ~, 4_;_;.11 :¼..J 151.., u,,J ... ~.lll 
~l ~ .!.~ ~ ~ L. ~~1 151,.; 1j~ •w~' 6"' 
~ O..J~ (F-~ 0~ L. 151.., \jl.J -~ U"' 
w~ (,?lll ~ (F- JJa.:i:I.J w~I U"' .:ii~~ 

.1~1 4-:i i!i~ ~.J ,'-:!,le, 
Nagsabi ang Sugo (SAS): Ang mabuting 

panaginip ay mula kay Allah at ang masamang 
panaginip ay mula sa Demonyo. Kaya kapag 
nanaginip ang sinuman sa inyo ng naiibigan 
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niya ay huwag niyang ipagsabi ito kung hindi 
sa {taongj naiibigan niya. Kapag nanaginip siya 
irg kinasusuklaman niya ay bubuga siya sa 
kaliwa niya nang tatlong ulit, magpapakupkop 
siya kay Allah /aban sa Demonyo, papalitan 
niya ang tagilirang dating ipinanghihiga niya, 
at hindi niya ipagsasabi ito sa kanino man. 

Magpakupkop kay Allah laban sa masamang 
panaginip sa pamamagitan ng pagsambit nito: 
~r i:..·-•·· - , '-11 -~,-. <IJluj 'I • ..) J",M <.>--.J ,.eJ' '-' • <>-- - • 1$-

A 'udhu bi-llahi mina -shsha)'!ani -rrajim, wa 
min sharri ma ra'aytu. 
Nagpapakupkop ako kay Allah laban sa 
Demonyong isi~umpa at laban sa [masamang] 
napanaginipan ko. 

******* 
Du'a' Bago Kumain 
:Ji:lli t...~ r5..i.,.I JSI \j! :~ J1,i :JS':11 J.ii jl-~.lll 

~ ~I ~ :~ ~JI t) ~ u\.! ~~I ~ 
.~.»T:, ~~I 
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Nagsabi ang Sugo (SAS): Kapag kakain ang 
isa sa inyo ng pagkain ay magsabi siya ng: 

Bismi-llah 
Sa ngalan ni Allah 

ngunit kung nakalimutan sa simula ay sabihin: 
Bismi -llahi fi awwalihi wa akhirih 
Sa ngalan ni Allah, sa simula at sa katapusan. 

******* 

Du'a' Matapos Kumain 
:-.;. t.\ ]\ ~ ~I · t..t~ \ahll · . . 1:i1 ~ 'i- - ·'-"":!""' (> (.)A tJ! ,.J 

••• ~- \ . t' .:.. • • •• ~---- 1:i. 
,o_J! .J ~~.>.JC- ->" - ·- '.JJJ ' 

Alhamdu lillahi -lladhi at'amani hadha, wa 
razaqanihi min ghayri hawlim minni wa la quwah. 
Ang papuri ay ukol kay Allah na nagpakain sa 
akin niio at nagkaloob sa akin nito nang walang 
kapangyarihan mula sa akin ni lakas. 

******* 

Du'a' Bago Magsagawa ng If!ar 
~\ ~C, ,t:Jill ~j :e-,a'l.4!1 J.b!! j&, F-~.lll 

.llll ~W. 6! Y!'~I ~'_J 
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Dhahaba -dhdhama'u wa -btallati -l'uruqu wa 
thabata -l'ajru in sha'a -llah. 
Lumisan ang uhaw, nabasa ang mga ugat at 
natiyak ang gantimpa/a, kung niloob ni Allah. 

******* 
Du'a' Kapag Bumahin o May Bumahin 
:~ r5.1:1o.l ~ 1:iJ : flt, J\l :'-"'u.JI ~ "~.Ill 
,Ull ~~ :~t- .JI ,o_;a..l ~ Ji:!l.J .~ ~I 
c;f: oi:, Ul1 ~~ :~ ,Ull ,JJ',:,,~ ~ Jll 1:i\i 

:.t,i-, 
•r-:' 

Nagsabi ang Sugo (SAS): Kapag bumahin 
ang isa sa inyo ay magsabi siya ng: 

A)hamdu lillah 
Ang papuri ay ukol kay Allah 

Magsabi naman ang kapatid niya /sa Islam} o 
ang kasama niya ng: 

Yarhamuka -llah 
Kaawaan ka ni Allah 

at kapag nagsabi sa kanya ng yar,hamuka -llah 
ay magsabi naman siya rito ng: 

Y ahdikumu -llah wa ~lihu balakum 
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Patnubayan kayo ni Allah at pabutihin nawa 
Niya ang kalagayan ninyo. 

******* 

Du'a' Para sa May-sakit 
w-=i:i..>" ~ Ji,.J lj! : ~ ~I ulS :w-=i:i.J,Ail 9-~J.ll 

.~\ 9-W, 6! ~ ij.,~ 'J ;~ J\.a OJ.JI':! 

Ang Propeta (SAS), kapag nagpupunta siya 
noon sa isang may-sakit upang dalawin iyon, ay 
nagsasabi siya roon ng: 

La ba'sa µhurun in sha'a -llah. 
Walang kapinsalaan, [ang sakit ay] panlinis 
[sa kasalanan] kung loloobin ni Allah. 

******* 

Du'a' ng Dinapuan ng Kasawiang- palad 
•DHC, sll \jJ:, ~ \j! :~ ~I 6.o 9-~J 

,-.-:. t •-•. t ~\' .- ' • •" I :~hi 
-~ ~'T- .J~~(r,..P.- ~ 
Inna Iillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma 
'jumi fi mu~ibati akhlif Ii khyam minha. 
Tunay na tayo ay kay Allah at tunay na tayo 
ay sa Kanya magbabalik. 0 Allah, gantimpa-
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laan Mo ako dahil sa kasawian ko at palitan 
Mo ako ng mainam kaysa rito. 

******* 

Du'a' Kapag Nakarinig ng Kulog 
$,Jl1 cl~.~ .,~, "~ :.is:..;J1 e'--~ ,.~.111 

.,:ti.!? (>-- ~1:, ~~ 
Subh{lna -lladhf yusabbihu -rra'du bihamdihi 
wa -lmala'ikatu min khffatihi. 
Kaluwalhatian sa Kanya na niluluwalhati 
ng kulog kalakip ng papuri sa Kanya at ng 
mga anghel dahil sa pangamba sa Kanya. 

******* 

Du'a' Kapag Bumuhos ang Ulan34 
.~U ~ ~ :..,lMJI J,j.i ~ ,.~.111 

Allahumma sayyiban nafi'a. 
0 Allah, [gawin Mo ito na] isang ulan na 
napakikinabangan. 

******* 
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Du'a' Para sa Bagong Kasal 
.~ ~-,la'• ,im Ul1 ~- ,Li • ,•~· ,~ -11 "'~~I .,. ...., •°..J ..,, • .....,_.._.~ 

· .... · r,tr,--, .. -- .. 
-~~ --~'-' 

Baraka -llahu !aka, wa baraka 'alayka, wa 
jama'a baynakuma fi khayr. 
Pagpalain ka nawa ni Allah, panatilihin nawa 
Niya sa iyo ang pagpapala, at pagsamahin 
nawa Niya kayo sa kabutihan. 

******* 

Du'a' Bago Magtalik 
-. ~I ,;·,t, ~ ~ ilj ,-dll . · l..t.=JI 1.-. ~~I '-' - . . re- - ~ ·E. . V!-' "' 

~--- l. --~, ~-
• '..)'..) '-' - -· • '.J 

Bismi -Uah. Allahumma jannibna -shsha)'!ana 
wa jannibi -shsha}'!ana ma razaqtana. 
Sa ngalan ni Allah. 0 Allah, ilayo Mo sa amin 
ang Demonyo at ilayo Mo ang Demonyo sa 
[anak na] ipinagkaloob Mo sa amin. 

******* 
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Du'a' Pagkatapos Magtipon 
'i (:,I ,,, .,~,I .~~:, r+131 i.m~ :~I &_;1 • .iS 

-~l ~~t, ~~I .~t 'il 4-1! 
Subha.naka -llahumma wa bihamdika, ashhadu 
al la ilaha ilia anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. 
Kaluwalhatian sa Iyo, o Allah, at kalakip ng 
papuri sa Iyo. Sumasaksi ako na walang Diyos 
kundi lkaw. Humihingi ako ng tawad sa Iyo at 
nagbabalik-loob ako sa Iyo. 

******* 

Du'a' Kapag Nakasakay sa Sasakyan 
~ (i;i!I ~~ !~ W ,~I ~ :~.,S)I ,-ls:.J 
'.• .• '.r.~'-' ~- 11 ur ,· · •' ~ ill: i:.- ,~ UJ .u.,e-- .J /J", !.J ~.)AA "' 

Bismi -llahi, alhamdu lillah; subhana -lladhi 
sakhkhara Jana hadha, wa ma kunna lahu 
muqrinin, wa inna ila riibbina lamunqalibun. 
Sa ngalan ni Allah, angpapuri ay ukol kay 
Allah. Kaluwalhatian sa Kanya na nagpa
sunud-sunuran para sa atin nito at tayo 
rito ay hindi sana makakakaya. 

******* 
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Du'a' Habang Naglalakbay 
~-J'. • .'.'... ':.1::1 ·~ I '.-.:.t ·~ I '-_:,t ·~ I .l. ··'I ,_ u--:- 'Jt"" .ui 'Jf"' .ui 'Jf"' .;» :..r- ,. .... r 
~j ~ U[J ,~.):.. ~ ~ t:.::, I~ Ul ~ <l~I 
·-·'I I~ Li .L • ~ UI ~•.111 (•· -~11.~'.1 
..Jt' '..J-1~ • rt"""'~ 
~ i:Jjk. ~ •~°.; t;. J.a,ll ~:, tS~I::, 
~ ~~1 ~ ~ ,o~ ~ ..,1:11::, 1~ u.;L.,a 
•• i:!L j 'I '1 ~~,,1 , 1:..'i1 • ~1 .r ... 'r .. L ·, 1 I.>!' • ,$- '-r· ~ V" ~ ~ .J ..r-

• ~I ' - .1:.~-- 'I ~II" ' .1• ··'I ~: ~ -· ,..,....., ~ - • .J ..r- ,. .J 

•6..H:11 :~ .1ljJ ufl\! ~J lj[J ,JA'il::, JWI 
' ' I".. I~•: .t ' ' 1::.. ' ' I~ .u.J..1:4- ~~ •6.J~\i,, .~ ... 

Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar; 
subhana -lladhi sakhkhara Jana hadha, wa 
ma kunna lahu muqrinln, wa inna ila .rabbina 
lamun.9alibun; Allahumma inna nas'aluka fl 
safarina hadha -lbirra wa -ttaqwa wa mina 
-l'amali ma targa. Allahumma hawwin 
'alayna safarana hadha, wa -!Wi 'anna 
bu'dah; Allahumma anta -ssahibu fi 
-ssafar, wa -lkhalifatu fi -l'ahli; Allahumma 
inni a'udhu bika min wa'tha'i -ssafar, wa 
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ka'abati -lmandhar, wa su'i -lmunqalabi ti 
-lmali wa -l'ahli. 
Si Allah ay pinakadakila, si Allah ay pinaka
dakila, si Allah ay pinakadakila. Kaluwalha
tian sa Kanya na nagpasunud-sunuran para 
sa atin nito at tayo rito ay hindi sana maka
kakaya. Tunay na tayo sa Panginoon natin 
ay talagang magbabalikan. 0 Allah, tunay 
na kami ay humihiling sa Iyo sa paglalakbay 
naming ito ng kabutihan, pangingilag sa pag
kakasala, at gawang ikasisiya Mo. 0 Allah, 
pagaanin Mo sa amin ang paglalakbay naming 
ito at paiksiin Mo para sa amin ang layo nito. 
0 Allah,)kaw ang kasama sa paglalak,bay at 
ang pinag-iwanan sa mag-anak. 0 Allah, 
tunay na ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban 
sa hirap ng paglalakbay, laban sa pang/aw 
ng tanawin, /aban sa kasaklapan ng mada
datnan sa ari-arian at mag-anak. 

Kapag pauwi na ay sabihin ang nabanggit na 
panalangin at idagdag ang sumusunod: 

Ayibuna, ta'ibuna, 'abiduna, lirabbinahamidun. 
[Tayo ay} mga umuuwi, na mga nagbabalik-
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loob, na mga sumasamba, na sa Panginoon 
natin ay mga nagpupuri . 

••••••• 
Du'a' sa Pagtigil sa Isang Lugar 
~ ~ ~t:.\!11 ~I ~~ ~~I :JJWI J.,j.i ,-1,:..1 

-~(.. 

A'udhu bikalimati -llahi -ttammati min sharri ma 
khalaq. 
Nagpapakupkop a/co sa mga ganap na sa/ita ni 
Allah laban sa masama sa nilikha Niya . 

•••••••••• 
Du'a' sa Namatayan 
,~jl,1):- ~t, ,~~I ~, ~I :~I ,-1,:..1 

~-.i;.· 
. -- . ..r-.J 

A'dhama -llahu ajraka, wa ahsana 'aza'aka, 
wa ghafara limayyitik. 
Palakihin nawa ni Allah ang gantimpala sa 
iyo, pagandahin nawa Niya ang pag-a/o sa 
iyo, at patawarin nawa Niya ang patay mo. 




