Paunang Salita
Ang lahat ng papuri ay ukol lamang
kay Alláh. Nawa'y ang pagpapala at
kapayapaan ay mapasaating Propeta na si
Muhammad, sa kanyang mga pamilya at mga
kasamahan at sa lahat ng mga sumunod sa
kanyang mga aral.
Ang Dhikr ay paggunita o kaya'y pagalaala kay Allah  na gawaing pagsamba ng
puso at dila sa pamamagitan ng mga
pagpuri, pagluwalhati at pagdakila sa
Kanyang mga magagandang pangalan at
katangian na nabanggit sa Banal na Qur-an
at sa Hadith ni Propeta Muhammad at ang
mga Piling Adhkár na ito ay inihanda para sa
isang Muslim na nais makamtan ang mataas
na antas at kahigtan kay Allah . Kaya
kailangan pahalagahan ang maliit na Aklat
na ito at ugaliin ang pagbabasa nito upang
makamit ang dakilang gantimpala mula kay
Allah at mapangalagaan laban kay Shaytan.
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Sinabi ni Allah:
"At huwag kayong tumulad sa kanila na
nakalimot kay Allah, at Kanyang
pinapangyari na malimutan nila ang kanilang
mga sarili, sila nga ang mga Fasiqún
(palasuway kay Allah). Hindi magkatulad ang
mga tao sa Impiyerno at mga tao sa Paraiso.
Ang mga tao sa Paraiso ay tunay na mga
nagtagumpay." (Q-59:19-20)

ﻓﻀﻞ اﻟﺬﻛﺮ
KAHIGTAN NG DHIKR
َ }ﻓَ ﺎذْﻛُﺮُوﻧِﻲ أَذْﻛُ ﺮْﻛُﻢْ وَاﺷْ ﻜُﺮُوا ﻟِ ﻲ وَﻻ:ﻗ ﺎل اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ
(١٥٢ :ﺗَﻜْﻔُﺮُونَ{ )اﻟﺒﻘﺮة
Sinabi ni Allah :

"Gunitain ninyo Ako, at gugunitain Ko
(rin) kayo, at magpasalamat kayo sa Akin,
at huwag ninyong ipagsasawalang-bahala
ang Aking mga biyaya sa inyo". (2:152)
ُ }وَاﻟﺬﱠاﻛِﺮِﯾﻦَ اﻟﻠﱠ ﮫَ ﻛَﺜِﯿ ﺮًا وَاﻟ ﺬﱠاﻛِﺮَاتِ أَﻋَ ﺪﱠ اﻟﻠﱠ ﮫ:ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
(٣٥: ﻟَﮭُﻢْ ﻣَﻐْﻔِﺮَةً وَأَﺟْﺮًا ﻋَﻈِﯿﻤًﺎ{ )اﻷﺣﺰاب
Sinabi ni Allah :

"At ang mga lalaki at mga babaing
gumugunita (ang kanilang mga puso at
dila) nang palagian kay Allah, ay
inihanda ni Allah para sa kanila ang
kapatawaran
at
ang
dakilang
gantimpala." (33:35)

َ }اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮا وَﺗَﻄْﻤَﺌِﻦﱡ ﻗُﻠُﻮﺑُﮭُﻢْ ﺑِﺬِﻛْﺮِ اﻟﻠﱠﮫِ أَﻻ:ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
(٢٨: ﺑِﺬِﻛْﺮِ اﻟﻠﱠﮫِ ﺗَﻄْﻤَﺌِﻦﱡ اﻟْﻘُﻠُﻮبُ{ ) اﻟﺮﻋﺪ

Sinabi ni Allah :

"Sila na sumampalataya at sa kanilang
mga puso ay nakadarama ng katiwasayan
sa paggunita kay Allah,
dahil sa
paggunita kay Allah, ang mga puso ay
nakasusumpong ng kapahingahan (13:28)
ُ )) ﻣَﺜَ ﻞُ اﻟﱠ ﺬِي ﯾَ ﺬْﻛُﺮُ رَﺑﱠ ﮫُ وَاﻟﱠ ﺬِي ﻻَ ﯾَ ﺬْﻛُﺮُ رَﺑﱠ ﮫ: ﻗَﺎلَ اﻟﻨﱠﺒِ ﻲﱡ
(ﻣَﺜَﻞُ اﻟْﺤَﻲﱢ وَاﻟْﻤَﯿﱢﺖِ(( )رواه اﻟﺒﺨﺎري
Sinabi ni Propeta Muhammad :

"Ang katulad ng taong gumugunita sa
kanyang Panginoon at ang taong hindi
gumugunita sa kanyang Panginoon ay
katulad ng buhay at patay." (Bukhari)
Nawa ’y ibilang tayo ni Allah  sa mga
taong palagiang gumugunita sa Kanya,
Ameen…

أذﻛﺎر ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎر
MGA ADHKÁR SA UMAGA AT HAPON
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ْ وَﻟَ ﻢ،ْ ﻟَ ﻢْ ﯾَﻠِ ﺪْ وَﻟَ ﻢْ ﯾُﻮﻟَ ﺪ،ُ اﷲُ اﻟ ﺼﱠﻤَﺪ،ٌ}ﻗُﻞْ ھُ ﻮَ اﷲُ أَﺣَ ﺪ-١
(ﯾَﻜُﻦْ ﻟَﮫُ ﻛُﻔُﻮًا أَﺣَﺪٌ{ )ﺛﻼث ﻣﺮات
Sa ngalan ni Allah, ang Pinakamaawain,
ang Pinakamahabagin.

Sabihin: Siya si Allah ang Nag-iisa (1) Si
Allah ang walang hanggan, ang ganap,
sandigan ng lahat (2) Hindi Siya
nagkaanak at hindi Siya ipinanganak (3)
At Siya ay walang katulad (4).
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

 وَﻣِﻦ ﺷَ ﱢﺮ،َ ﻣِﻦْ ﺷَ ﱢﺮ ﻣَﺎ ﺧَﻠَﻖ،}ﻗُﻞْ أَﻋُﻮذُ ﺑِﺮَبﱢ اﻟﻔَﻠَﻖ-٢
 َوﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ،ِﻦ ﺷَﺮﱢ اﻟﻨﱠﻔﱠﺎﺛَﺎتِ ﻓﻲ اﻟﻌُﻘَﺪ
ْ ِ وَﻣ،َﻏَﺎﺳِﻖٍ إِذَا وَﻗَﺐ
(ﺣَﺎﺳِﺪٍ إِذَا ﺣَﺴَﺪَ{ ) ﺛﻼث ﻣﺮات
Sa ngalan ni Allah, ang Pinakamaawain,
ang Pinakamahabagin.

Sabihin: Ako ay nagpapakupkop sa
Panginoon ng bukang-liwayway (1) Mula
sa kasamaan ng Kanyang nilikha (2) At
mula sa kasamaan ng gabi kapag
lumaganap na ang kadiliman nito (3) At
mula sa kasamaan ng mga nagsasagawa
ng karunungang itim na bumubuga sa
mga taling ibinuhol (4) At mula sa
kasamaan ng mainggitin kapag siya ay
nainggit (5).
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ْ ﻣِ ﻦ،ِ إِﻟَ ﮫِ اﻟﻨﱠ ﺎس،ِ ﻣَﻠِ ﻚِ اﻟﻨﱠ ﺎس،ِ}ﻗُﻞْ أَﻋُﻮذُ ﺑِﺮَبﱢ اﻟﻨﱠﺎس-٣
ِ اﻟﱠ ﺬِي ﯾُﻮَﺳْ ﻮِسُ ﻓ ﻲ ﺻُ ﺪُور،ِﺷَ ﺮﱢ اﻟﻮَﺳْ ﻮَاسِ اﻟﺨَﻨﱠ ﺎس
( ﻣِﻦَ اﻟﺠِﻨﱠﺔِ وَاﻟﻨﱠﺎسِ{ )ﺛﻼث ﻣﺮات،ِاﻟﻨﱠﺎس
Sa ngalan ni Allah, ang Pinakamaawain,
ang Pinakamahabagin

Sabihin: Ako ay nagpapakupkop sa
Panginoon ng sangkatauhan (1) Na Hari
ng sangkatauhan (2) Na Diyos ng
sangkatauhan (3) Mula sa kasamaan ng

bumubulong at lumalayo matapos
bumulong (4) Ang nagbubulong sa mga
puso ng sangkatauhan (5) sila ay mula sa
mga Jinn at mga Tao (6).
ُ وَﻟَ ﮫ،ُ ﻟَ ﮫُ اﻟﻤُﻠْ ﻚ،ُ ﻻَ إِﻟَ ﮫَ إِﻻﱠ اﷲ وَﺣْ ﺪَهُ ﻻَ ﺷَ ﺮِﯾﻚَ ﻟَ ﮫ-٤
( )ﻣﺮة أو ﻋﺸﺮ أو ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮة. وَھُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲءٍ ﻗَﺪِﯾﺮ،ُاﻟﺤَﻤْﺪ
4- LÁ ILÁHA IL-LALLÁHU WAHDAHÚ LÁ
SHARÍ-KALAH,
LAHUL-MULK,
WALAHUL-HAMD, WAHUWA ALÁ KULLI SHAY-IN QADÍR. (1 X) or (10 X) or (100 X)

Walang ibang Diyos na karapat-dapat
sambahin maliban kay Allah, tanging Siya
lamang, Wala Siyang katambal, sa Kanya
lamang ang lahat ng kaharian at papuri, at
Siya ang may kakayahan sa lahat ng
bagay.
()ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮة

.ِ ﺳُﺒْﺤَﺎنَ اﷲِ وَﺑِﺤَﻤْﺪِه-٥

5- SUB-HÁNALLÁHI WABIHAM-DIHÍ.

(100 X)

Ang Kaluwalhatian ay kay Allah at ang
lahat ng papuri ay sa Kaniya.
 ﺑِﺴْﻢِ اﷲِ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﯾَﻀُﺮﱡ ﻣَﻊَ اﺳْﻤِﮫِ ﺷَﻲْءٌ ﻓﻲ اﻷَرْضِ وَﻻ-٦
( )ﺛﻼث ﻣﺮات.ُﻓﻲ اﻟﺴﱠﻤَﺎءِ وَھُﻮَ اﻟﺴﱠﻤِﯿْﻊُ اﻟْﻌَﻠِﯿْﻢ
6- BISMILLÁHIL-LADHÍ LÁ YADURRU MA-ASMIHÍ SHAY-UN FIL-ARDI
WALÁ FIS-SAMÁ-I WAHUWAS-SAMÍUL ALÍM.
(3 X)
Sa ngalan ni Allah, na sa Kanyang
pangalan ay walang mapipinsalang bagay
dito sa lupa ganun din sa langit, at Siya
ang Lubos na Nakaririnig at Lubos na
Nakaaalam.
()ﺛﻼث ﻣﺮات

. أَﻋُﻮذُ ﺑِﻜَﻠِﻤﺎتِ اﷲِ اﻟﺘّﺎﻣّﺎتِ ﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ-٧

7A-ÚDHU
BIKALIMÁ-TILLÁHITÁMMÁ-TI
MIN
SHAR-RI
MÁ
KHALAQ. (3 X)
Ako ay nagpapakupkop sa ganap na mga
salita ni Allah, mula sa kasamaan ng mga
nilikha.
 وﺑِﻤﺤﻤ ﺪٍ ﺻ ﻠﻰ اﷲ، وﺑﺎﻹﺳ ﻼمِ دﯾﻨً ﺎ، ﺎ رَﺿﯿﺖُ ﺑﺎﷲِ رﺑ-٨
()ﺛﻼث ﻣﺮات
.ًﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻧﺒﯿًﺎ رﺳﻮﻻ
8- RADEYTO BILLÁHI RAB-BAN,
WABIL
ISLÁMI
DÍNAN,
WABI
MUHAMMADIN
SAL-LALLÁHU
ALAYHI WASAL-LAMA NABIY-YAN
RASÚLA.
(3 X)
Ikinalulugod ko na si Allah ang Panginoon
at ang Islam ang Relihiyon at si
Muhammad (sumakanya nawa ang
pagpapala at kapayapaan.) bilang Propeta
at Sugo.

 ﺣَ ﺴْﺒِﻲَ اﷲُ ﻻ إﻟ ﮫَ إﻻّ ھ ﻮَ ﻋَﻠَﯿْ ﮫِ ﺗَﻮَﻛﱠﻠ ﺖُ وَھُ ﻮَ رَبﱡ-٩
( ﻣﺮات٧)
.ِاﻟﻌَﺮْشِ اﻟﻌَﻈِﯿْﻢ


9- HASBIYALLÁHU LÁ ILÁHA IL-LÁ
HUWA
ALAYHI
TAWAK-KALTU,
WAHUWA RAB-BUL-ARSHIL-ADHÍM.
(7 X)

Si Allah ay sapat na para sa akin, walang
ibang diyos na may karapatang sambahin
maliban sa Kanya, sa Kanya ko ipinaubaya
ang aking tiwala at Siya ang Panginoon ng
dakilang luklukan.
 وﻋﻠ ﻰ ﻛَﻠِﻤَ ِﺔ، أَﺻْﺒَﺤْﻨﺎ )أَﻣْﺴَﯿْﻨﺎ( ﻋﻠﻰ ﻓِﻄْﺮَةِ اﻹﺳ ﻼم-١٠
 وَﻋَﻠَ ﻰ ﻣِﻠﱠ ﺔِ أَﺑِﯿْﻨَ ﺎ  وﻋﻠ ﻰ دﯾ ﻦِ ﻧﺒﯿﻨ ﺎ ﻣﺤﻤ ﺪ،ِاﻹﺧْ ﻼَص
. وﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻣِﻦَ اﻟﻤُﺸْﺮِﻛﯿﻦ،إِﺑْﺮَاھِﯿْﻢ ﺣَﻨﯿﻔًﺎ ﻣُﺴْﻠِﻤًﺎ
10- ASBAH-NÁ (sa hapon: AMSAYNÁ)
ALÁ FITRATIL ISLÁM, WA-ALÁ
KALIMATIL IKH-LÁS, WA-ALÁ DÍNI
NABIY-YINÁ
MUHAMMAD
SALLALLÁHU ALAYHI WASAL-LAMA,

WA-ALÁ MIL-LATI ABÍNÁ IBRAHÍM,
HANÍFAN MUSLIMAN, WAMÁ KÁNA
MINAL-MUSHRIKÍN.
Kami ay nagising sa likas na
pananampalatayang Islam, at sa dalisay na
salita, at sa Relihiyon ng aming Propeta
Muhammad, (sumakanya nawa ang
pagpapala at kapayapaan) at sa
paniniwala ng ama namin na si Ibrahim,
siya ay makatotohanang Muslim kay Allah
, at hindi siya na kasama sa mga
nagtatambal kay Allah  .
: ) ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺎء ﯾﻘ ﻮل،ِ أَﺻ ﺒَﺤﻨَﺎ وأَﺻ ﺒَﺢَ اﻟﻤُﻠ ﻚُ ﷲ-١١
 ﻻ إﻟ ﮫ إﻻّ اﷲ،أﻣ ﺴﯿﻨﺎ وَأَﻣ ﺴَﻰ اﻟﻤُﻠ ﻚُ ﷲ ( واﻟﺤﻤ ﺪُ ﷲ
ّ ﻟ ﮫ اﻟﻤﻠ ﻚُ وﻟ ﮫ اﻟﺤﻤ ﺪُ وھ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﻛ ﻞ،وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﯾﻚ ﻟ ﮫ
 وﺧﯿ ﺮَ ﻣ ﺎ، ربﱢ أَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺧَﯿﺮَ ﻣﺎ ﻓﻲ ھ ﺬا اﻟﯿ ﻮم،ﺷﻲءٍ ﻗﺪﯾﺮ
 وﺷَ ﺮﱢ ﻣ ﺎ، وأَﻋﻮذُ ﺑِ ﻚَ ﻣ ﻦ ﺷَ ﺮﱢ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﯿ ﻮم،ُﺑﻌﺪَه
 ربﱢ أَﺳْ ﺄَﻟُﻚَ ﺧَﯿ ﺮَ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ھ ﺬه: ) ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء ﯾﻘ ﻮل، ُﺑﻌﺪَه
 وأَﻋ ﻮذُ ﺑِ ﻚَ ﻣ ﻦ ﺷَ ﺮﱢ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ھ ﺬه، وﺧﯿﺮَ ﻣﺎ ﺑﻌﺪَھﺎ،اﻟﻠﯿﻠﺔ
ِاﻟﻠﯿﻠﺔ وﺷَﺮﱢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪَھﺎ ( رَبﱢ أَﻋُ ﻮذُ ﺑ ﻚ ﻣ ﻦ اﻟﻜَ ﺴﻞِ وَﺳُ ﻮء

 وﻋ ﺬاب ﻓ ﻲ، ربّ أَﻋُ ﻮذُ ﺑ ﻚ ﻣِ ﻦْ ﻋَ ﺬَابِ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎر،ِاﻟﻜِﺒَ ﺮ
.اﻟﻘﺒﺮ
11ASBAH-NÁ
WA-ASBAHAL
MULKU LILLÁH, (sa hapon: AMSAYNA
WA-AMSAL MULKU LILLÁH) WALHAMDU LILLÁHI, LÁ-ILÁHA ILLALLÁH
WAH-DAHU
LÁ
SHARÍKALAH,
LAHUL-MULKU
WALAHUL-HAMD WAHUWA ALÁ
KUL-LI SHAY-IN QADÍR, RAB-BI ASALUKA KHAYRA MÁ-FÍ HÁDHALYAWM, WAKHAYRA MÁ BÁ'DAHU,
WA A-ÚDHU BIKA MIN SHAR-RI MÁ
FÍ HÁDHAL-YAWM, WA SHAR-RI MÁ
BA'DAHU,
(sa
hapon:
(RAB-BI
AS-ALUKA
KHAYRA MÁ FÍ HÁDHIHIL-LAYLAH
WAKHAYRA MÁ BA'DAHÁ, WA-AÚDHU BIKA MIN SHAR-RI MÁ FÍ

HÁDHIHIL-LAYLAH WA-SHAR-RI MÁ
BA'DAHÁ)
RAB-BI A-ÚDHU BIKA MINAL-KASLI,
WASÚ-IL-KIBAR, RAB-BI A-ÚDHU
BIKA MIN ADHÁBI FINNÁR, WAADHÁBI FIL-QABR.
Narating namin ang panibagong araw at
ang lahat ng kapangyarihan ay pag-aari
lamang ni Allah (s.w.t.) walang ibang
diyos na karapat-dapat sambahin maliban
kay Allah, tanging Siya lamang, Wala
Siyang katambal, Siya ang nagmamay-ari
ng lahat ng kapangyarihan at kapurihan,
at Siya ang may kakayahan sa lahat ng
bagay, O Panginoon ko, hinihiling ko sa
Iyo ang mga kabutihan ng araw na ito (sa
hapon: gabi na ito) at ang mga kabutihang
kasunod nito, at ako ay nagpapakupkop sa
Iyo mula sa kasamaang nilalaman ng araw
na ito (sa hapon: gabi na ito) at sa mga
kasamaang kasunod nito, O Panginoon ko,

ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa
katamaran, at sa pagka-ulianin, O
Panginoon ko, ako ay nagpapakupkop sa
Iyo mula sa kaparusahan sa impiyerno at
kaparusahan sa libingan.
َ وَﺑِ ﻚ، وَﺑِ ﻚَ أَﻣْ ﺴَﯿْﻨَﺎ وَﺑِ ﻚَ ﻧَﺤْﯿَ ﺎ، اﻟﻠﮭ ﻢﱠ ﺑِ ﻚَ أَﺻْ ﺒَﺤْﻨَﺎ-١٢
 اﻟﻠﮭ ﻢّ ﺑ ﻚ: ) ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺎء ﯾﻘ ﻮل.ِ وَإِﻟَِﯿْ ﻚَ اﻟﻨﱡ ﺸُﻮر،ُﻧَﻤُ ﻮت
 وإِﻟَﯿ ﻚ، وﺑ ﻚ ﻧﻤ ﻮت،أﻣ ﺴﯿﻨﺎ وﺑ ﻚ أَﺻ ﺒَﺤﻨَﺎ وﺑ ﻚ ﻧﺤﯿ ﺎ
( اﻟْﻤَﺼِﯿْﺮ
12- ALLÁHUM-MA BIKA ASBAHNÁ
WABIKA
AMSAYNÁ,
WABIKA
NAHYÁ, WABIKA NAMÚTU WAILAYKAN-NUSHÚR
(sa
hapon:
ALLÁHUM-MÁ
BIKA
AMSAYNÁ
WABIKA
ASBAHNÁ
WABIKA
NAHYÁ, WABIKA NAMÚTU, WAILAYKAL-MASÍR).
O Allah, dahil sa Iyong kapahintulutan ay
inabot namin ang umaga at mula sa Iyong
kapahintulutan ay narating namin ang gabi

at mula sa Iyong kapahintulutan kami ay
nabuhay at mamamatay at sa Iyo ang
aming pagkabuhay muli.
 وَأُﺷﮭِﺪُ ﺣَﻤَﻠَ َﺔ،َ اﻟﻠﮭﻢﱠ إِﻧّﻲ أﺻﺒﺤﺖُ )أَﻣﺴﯿﺖُ( أُﺷْﮭِﺪُك-١٣
َ ﻻ إﻟ ﮫ، ﺑِﺄَﻧﱠ ﻚَ أَﻧ ﺖَ اﷲ،َ وَﺟَﻤِﯿْ ﻊَ ﺧَﻠْﻘِ ﻚ،َ وَﻣَﻠَﺎﺋِﻜَﺘِﻚ،َﻋَﺮْﺷِﻚ
.َ وَأَنﱠ ﻣﺤﻤﺪًا ﻋَﺒﺪُكَ ورﺳﻮﻟُﻚ،َ وَﺣْﺪَكَ ﻻَ ﺷَﺮِﯾْﻚَ ﻟَﻚ،َإِﻻﱠ أَﻧﺖ
()ﻣﺮة أو ﻣﺮﺗﯿﻦ أو ﺛﻼث ﻣﺮات أو أرﺑﻊ ﻣﺮات

13- ALLÁHUM-MA INNÍ ASBAHTU (sa
hapon: AMSAYTU) USH-HIDUKA WAUSH-HIDU HAMALATA
ARSHIKA,
WAMALÁ-IKATIKA,
WAJAMÍ-A
KHALQIKA, BI-AN-NAKA ANTALLÁH
LÁ ILÁHA IL-LÁ ANTA WAHDAKA
LÁ
SHARÍ-KALAK,
WA-AN-NA
MUHAMMADAN
ABDUKA
WARASÚLUKA. (1 or 2X or 3X or 4X)
O Allah, katotohanan inabot ko ang
panibagong umaga, at nananawagan sa
Iyo, at sa mga namamahala sa Iyong
dakilang luklukan, sa Iyong mga anghel at

sa lahat ng nilikha Mo, upang sumaksi na
katotohanan, Ikaw si Allah, walang ibang
diyos na karapat-dapat sambahin maliban
sa Iyo, Ikaw ay nag-iisa at wala Kang
katambal, at si Muhammad ay Iyong
Lingkod at Sugo.
ْ ِ أَوْ ﺑِ َﺄﺣَ ﺪٍ ﻣ،ٍ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻣَﺎ أَﺻْﺒَﺢَ )أَﻣْﺴَﻰ( ﺑِﻲ ﻣِ ﻦْ ﻧِﻌْﻤَ ﺔ-١٤
ﻦ
.ُ ﻓَﻠَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ وَﻟَﻚَ اﻟﺸﱡﻜْﺮ،َ ﻓَﻤِﻨْﻚَ وَﺣْﺪَكَ ﻻَ ﺷَﺮِﯾﻚَ ﻟَﻚ،َﺧَﻠْﻘِﻚ
14- ALLÁHUM-MA MÁ ASBAHA (sa
hapon: AMSA) BÍ MIN NI'MATIN, AW
BI-AHADIN
MIN
KHALQIKA
FAMINKA
WAH-DAKA
LÁ
SHARÍKALAK,
FALAKAL-HAMDU
WALAKASH-SHUKRU.
O Allah, anumang pagpapala ang
natanggap ko o alinman sa Iyong mga
nilikha ay sa Iyo lamang nanggagaling,
wala Kang katambal, kaya sa Iyo
nararapat ang lahat ng papuri at
pasasalamat.

َ وَﻻ، ﻓَﺄَﺻْ ﻠِﺢْ ﻟ ﻲ ﺷَ ﺄﻧِﻲ،ُ ﯾَﺎ ﺣَﻲﱡ ﯾَﺎ ﻗَﯿﱡﻮمُ ﺑِﻚَ أَﺳْ ﺘَﻐِﯿﺚ-١٥
.ﺗَﻜِﻠْﻨﻲ إِﻟَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻃَﺮْﻓَﺔَ ﻋَﯿﻦ
15- YÁ HAY-YU YÁ QAYYÚM BIKA
ASTAGHÍTHU, FA ASLIH-LÍ SHA'NÍ,
WALÁ TAKILNÍ ILÁ NAFSÍ TARFATA
AYN.
O Allah, na laging buhay at walang
katapusan! Hinihiling ko ang Iyong tulong,
upang ituwid ang lahat kong gawa at
huwag ipaubaya sa akin ang pamamahala
sa aking sarili ng kahit man kisap mata.
، اَﻟﻠَﮭُﻢﱠ ﻋَﺎﻓِﻨﻲ ﻓِﻲ ﺳَﻤْﻌِﻲ، اَﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻋَﺎﻓِﻨﻲ ﻓﻲ ﺑَﺪَﻧِﻲ-١٦
()ﺛﻼث ﻣﺮات
.َ ﻻَ إِﻟَﮫَ إِﻻﱠ أَﻧﺖ،اَﻟﻠَﮭُﻢﱠ ﻋَﺎﻓِﻨﻲ ﻓِﻲ ﺑَﺼَﺮِي
16- ALLÁHUM-MA Á-FINÍ FÍ BADANÍ,
ALLÁHUM-MA Á-FINÍ FÍ SAM-Í,
ALLÁHUM-MA Á-FINÍ FÍ BASARÍ, LÁILAHA IL-LÁ ANTA. (3 X)

O Allah, pagkalooban Mo po ng kalusugan
ang aking katawan, O Allah, pangalagaan
Mo po ang aking pandinig, O Allah,
pangalagaan Mo po ang aking paningin,
walang ibang diyos na karapat-dapat
sambahin maliban sa Iyo (Allah).
ْ وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦ،ِ اَﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱢﻲ أَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اْﻟﻜُﻔْﺮِ وَاﻟﻔَﻘْﺮ-١٧
( )ﺛﻼث ﻣﺮات.َ ﻻَ إِﻟَﮫَ إِﻻﱠ أَﻧﺖ،ِﻋَﺬَابِ اْﻟﻘَﺒْﺮ
17ALLÁHUM-MA
INNÍ
AÚDHUBIKA
MINAL-KUFRI
WALFAQR,
WA
A-ÚDHUBIKA
MIN
ADHÁBIL-QABR, LÁ ILÁHA IL-LÁ
ANTA. (3 X)
O Allah, ako ay nagpapakupkop sa Iyo
mula sa pagkawalang-paniniwala at sa
kahirapan at ako ay nagpapakupkop sa Iyo
mula sa mga kaparusahan sa libingan,
walang ibang diyos na karapat-dapat
sambahin maliban sa Iyo (Allah).

 اَﻟﻠﱠﮭُ ﻢﱠ،ِ اَﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱢﻲ أَﺳْﺄَﻟُﻚَ اْﻟﻌَﺎﻓِﯿَﺔَ ﻓِ ﻲ اﻟ ﺪﱡﻧْﯿَﺎ وَاﻵﺧِ ﺮَة-١٨
إِﻧﱢِ ﻲ أَﺳْ ﺄَﻟُﻚَ اْﻟﻌَﻔْ ﻮَ وَاْﻟﻌَﺎﻓِﯿَ ﺔَ ﻓِ ﻲ دِﯾﻨِ ﻲ وَدُﻧْﯿَ ﺎيَ وَأَھْﻠِ ﻲ
 اَﻟﻠﱠﮭُ ﻢﱠ، وَآﻣِ ﻦْ رَوْﻋَ ﺎﺗِﻲ، اَﻟﻠﱠﮭُ ﻢﱠ اﺳْ ﺘُﺮْ ﻋَ ﻮْرَاﺗِﻲ،وَﻣَ ﺎﻟِﻲ
ْ وَﻋَ ﻦ، وَﻋَ ﻦْ ﯾَﻤِﯿْﻨِ ﻲ، وَﻣِ ﻦْ ﺧَﻠْﻔِ ﻲ،اﺣْﻔَﻈْﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَيﱠ
. وَأَﻋُﻮْذُ ﺑِﻌَﻈَﻤَﺘِﻚَ أَنْ أُﻏْﺘَﺎلَ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﻲ، وَﻣِﻦْ ﻓَﻮْﻗِﻲ،ﺷِﻤَﺎﻟِﻲ
18ALLÁHUM-MA
INNÍ
ASALUKAL-ÁFIYAH FID-DUNYÁ WALÁKHIRAH, ALLÁHUM-MA INNÍ ASALUKAL-AFWA
WAL-ÁFIYAH
FÍ
DÍNÍ
WADUNYÁ-YA
WA-AHLÍ
WAMÁLÍ,
ALLÁHUM-MASTUR
AWRÁ-TÍ, WA ÁMIN RAW-ÁTÍ,
ALLÁHUM-MAH-FADH-NÍ
MIN
BAYNI YADAY-YA, WAMIN KHALFÍ,
WA-AN YAMÍNÍ, WA-AN SHIMÁLÍ,
WAMIN FAWQÍ, WA A-ÚDHU BIADHAMATIKA AN UGHTALA MIN
TAH-TÍ.
O Allah, pagkalooban Mo po ako ng
kagandahang-buhay dito sa lupa at sa

kabilang buhay, O Allah, hinihiling ko po
ang Iyong kapatawaran at pangangalaga
sa aking Relihiyon, sa aking mga
makamundong hangarin, sa aking pamilya
at kayamanan, O Allah, pagtakpan Mo po
ang aking mga kahinaan at kahihiyan, O
Allah, pangalagaan Mo po ako sa aking
harapan at likuran at mula sa aking kanan
at kaliwa at sa aking itaas, at ako ay
nagpapakupkop sa Iyong kadakilaan mula
sa mga nakamamatay na nagmumula sa
ilalim.
ِ ﻋَ ﺎﻟِﻢَ اﻟْﻐَﯿْ ﺐ،ِ اﻟﻠﱠﮭُ ﻢﱠ ﻓَ ﺎﻃِﺮَ اﻟ ﺴﱠﻤَﻮَاتِ وَاﻟْ ﺄَرْض-١٩
 أَﺷْ ﮭَﺪُ أن ﻻَ إِﻟَ ﮫَ إِ ﱠﻻ،ُ رَبﱠ ﻛُ ﻞﱢ ﺷَ ﻲْءٍ وَﻣَﻠِﯿﻜَ ﮫ،ِوَاﻟ ﺸﱠﮭَﺎدَة
،ِﺸﯿْﻄَﺎنِ وَﺷِ ﺮْﻛِﮫ
 وَﺷَﺮﱢ اﻟ ﱠ، أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ ﻧَﻔْﺴِﻲ،َأَﻧﺖ
. ٍ أَوْ أَﺟُﺮﱠهُ إِﻟَﻰ ﻣُﺴْﻠِﻢ،وَأَنْ أَﻗْﺘَﺮِفَ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﺳُﻮءًا
19ALLÁHUM-MA
FÁTIRASSAMÁWÁ-TI WAL-ARDH, ÁLIMALGHAYBI WAS-SHAHÁDAH, RAB-BA

KUL-LI SHAY-IN WAMALÍ-KAHU,
ASH-HADU AL-LÁ ILÁHA IL-LÁ
ANTA, A-ÚDHU BIKA MIN SHAR-RI
WASHAR-RIS-SHAYTÁNI
NAFSÍ,
WASHIRKIHI,
WA-AN-AQTARIFA
ALÁ NAFSÍ SÚ-AN, AW-AJUR-RAHU
ILA MUSLIM.
O Allah, ang Tagapaglikha ng mga
kalangitan at kalupaan , ang Lubos na
nakababatid sa mga bagay na nakalingid
at nakalantad, Panginoon at Nagmamayari ng lahat ng bagay, ako ay sumasaksi na
walang ibang diyos na karapat-dapat
sambahin maliban sa Iyo, ako ay
nagpapakupkop sa Iyo mula sa kasamaan
ng aking sarili at mula sa kasamaan ni
Shaytan at ang kanyang pagtatambal, at
mula sa mga pagkakamaling nagagawa na
laban sa aking sarili o mapanagutan ng
kapwa Muslim.

ً وﻋَﻤَ ﻼ، ورِزﻗً ﺎ ﻃَﯿِﺒً ﺎ، اﻟﻠﮭﻢّ إﻧّﻲ أَﺳ ﺄَﻟُﻚَ ﻋِﻠْﻤً ﺎ ﻧَﺎﻓِﻌً ﺎ-٢٠
.ًﻣُﺘَﻘَﺒﱠﻼ
20- ALLÁHUM-MA INNÍ AS-ALUKA
ILMAN NÁFI-AN, WARIZQAN TAYYIBAN, WA-AMALAN MUTAQABBALA.
O Allah, ako ay humihiling sa Iyo ng
kaalamang makapagdudulot sa akin ng
kabutihan at magandang biyaya at mga
gawaing katanggap-tanggap.
َ ُ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ أَﻧْ ﺖَ رَﺑﱢ ﻲ ﻻَ إِﻟَ ﮫَ إِﻻﱠ أَﻧْ ﺖَ ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨِ ﻲ وَأَﻧَ ﺎ ﻋَﺒْ ﺪ-٢١
ك
وَأَﻧَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﮭْﺪِكَ وَوَﻋْﺪِكَ ﻣَﺎ اﺳْ َﺘﻄَﻌْﺖُ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ ﻣَﺎ
ﺻَﻨَﻌْﺖُ أَﺑُﻮءُ ﻟَﻚَ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺘِﻚَ ﻋَﻠَﻲﱠ وَأَﺑُﻮءُ ﻟَﻚَ ﺑِﺬَﻧْﺒِﻲ ﻓَ ﺎﻏْﻔِﺮْ ﻟِ ﻲ
.َﻓَﺈِﻧﱠﮫُ ﻻَ ﯾَﻐْﻔِﺮُ اﻟﺬﱡﻧُﻮبَ إِﻻﱠ أَﻧْﺖ
21- ALLÁHUM-MA ANTA RABBÍ, LÁ
ILÁHA IL-LÁ ANTA, KHALAQTANÍ
WA-ANÁ ABDUKA, WA-ANÁ ALÁ
AH-DIKA,
WA
WA'DIKA

MASTATA'TU, A-ÚDHU BIKA MIN
SHAR-RI MÁ SANA'TU, ABÚ-ULAKA
BINI'MATIKA ALAY-YA, WA-ABÚULAKA BIDHANBÍ, FAGH-FIRLÍ FAIN-NAHÚ
LÁ
YAGH-FIRUD
DHUNÚBA IL-LÁ ANTA.
O Allah, Ikaw ang aking Panginoon,
walang ibang diyos na karapat-dapat
sambahin maliban sa Iyo, ako ay Iyong
nilikha at ako ay Iyong alipin at ako ay
susunod sa Iyong mga ipinag-utos at
ipinangangako kong gagawin ko sa abot ng
aking makakaya, ako ay nagpapakupkop sa
Iyo mula sa kasamaan ng aking gawa,
tinatanggap ko ang iyong biyaya sa akin,
at tinatanggap ko ang aking mga
pagkakasala, kaya patawarin Mo po ako,
dahil
katotohanan,
walang
makapagbibigay ng kapatawaran maliban
sa Iyo.

َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠ ﺪٍ وَﻋَﻠَ ﻰ آلِ ﻣُﺤَﻤﱠ ﺪٍ ﻛَﻤَ ﺎ ﺻَ ﻠﱠﯿْﺖ-٢٢
.ٌﻋَﻠَﻰ إِﺑﺮاھﯿﻢ وﻋﻠﻰ آلِ إِﺑْﺮَاھِﯿﻢَ إِﻧﱠﻚَ ﺣَﻤِﯿﺪٌ ﻣَﺠِﯿﺪ
()ﻋﺸﺮ ﻣﺮات

22- ALLÁHUM-MA SAL-LÍ ALÁ
MUHAMMAD,
WA-ALÁ
ÁLI
MUHAMMAD, KAMÁ SAL-LAYTA
ALÁ IBRAHÍM WA-ALÁ ÁLI IBRAHÍM
IN-NAKA HAMÍDUN MAJÍD. (10 X)
O Allah, ipagkaloob Mo po ang Iyong
pagpapala kay Muhammad at sa kanyang
angkan, tulad ng pagkakaloob Mo ng
pagpapala kay Ibrahim at sa kanyang
angkan, tunay na Ikaw (Allah) ang kapuripuri at maluwalhati.

أذﻛﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة
MGA ADHKÁR
PAGKATAPOS NG SALÁH
Pagkatapos magsagawa ng ubligadong
pagdarasal ay sambitin ang:
()ﺛﻼث ﻣﺮات

.أَﺳْ َﺘﻐْﻔِﺮُ اﷲ

ASTAGH-FIRULLÁH (3 X)
(Ako'y humihingi ng tawad kay Allá h)
اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ أَﻧْﺖَ اﻟﺴﱠﻼَمُ وَﻣِﻨْﻚَ اﻟﺴﱠﻼَمُ ﺗَﺒَﺎرَﻛْﺖَ ﯾَﺎ ذَا اﻟْﺠَﻼَلِ وَاﻹﻛْﺮَام

ALLÁHUM-MA ANTAS-SALÁM
WAMINKAS- SALÁM TABÁRAKTA
YÁ DHAL-JALÁLI WAL- IKRÁM
O Allah, Ikaw ang Kapayapaan at sa Iyo
nagmumula ang kapayapaan, Ikaw ay
punung-puno ng pagpapala, Maluwalhati
Ka, O nagmamay-ari ng kamahalan at
kapurihan.

ُ ﻟَ ﮫُ اﻟْﻤُﻠْ ﻚُ وَﻟَ ﮫُ اﻟْﺤَﻤْ ﺪ،ُﻻَ إِﻟَ ﮫَ إِﻻﱠ اﻟﻠﱠ ﮫُ وَﺣْ ﺪَهُ ﻻَ ﺷَ ﺮِﯾﻚَ ﻟَ ﮫ
 َﻻ،ِ ﻻَ ﺣَ ﻮْلَ وَﻻَ ﻗُ ﻮﱠةَ إِﻻﱠ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ﮫ،ٌوَھُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُ ﻞﱢ ﺷَ ﻲْءٍ ﻗَ ﺪِﯾﺮ
ُإِﻟَ ﮫَ إِﻻﱠ اﻟﻠﱠ ﮫُ وَﻻَ ﻧَﻌْﺒُ ﺪُ إِﻻﱠ إِﯾﱠ ﺎهُ ﻟَ ﮫُ اﻟﻨﱢﻌْﻤَ ﺔُ وَﻟَ ﮫُ اﻟْﻔَ ﻀْﻞُ وَﻟَ ﮫ
َ ﻻَ إِﻟَﮫَ إِﻻﱠ اﻟﻠﱠﮫُ ﻣُﺨْﻠِﺼِﯿﻦَ ﻟَﮫُ اﻟﺪﱢﯾﻦَ وَﻟَﻮْ ﻛَ ﺮِه،ُاﻟﺜﱠﻨَﺎءُ اﻟْﺤَﺴَﻦ
َ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ ﻻَ ﻣَﺎﻧِﻊَ ﻟِﻤَﺎ أَﻋْﻄَﯿْﺖَ وَﻻَ ﻣُﻌْﻄِﻲَ ﻟِﻤَﺎ ﻣَﻨَﻌْﺖ،َاﻟْﻜَﺎﻓِﺮُون
.وَﻻَ ﯾَﻨْﻔَﻊُ ذَا اﻟْﺠَﺪﱢ ﻣِﻨْﻚَ اﻟْﺠَﺪﱡ
LÁ ILÁHA IL-LALLÁHU WAHDAHÚ
LÁ SHARÍ KALAH, LAHUL-MULK,
WALAHUL-HAMD, WAHUWA ALÁ
KUL-LI SHAY-IN QADÍR, LÁ HAWLA
WALÁ QUW-WATA ILLÁ BILLÁH, LÁ
ILÁHA IL-LALLÁH WALÁ NA'BUDU
IL-LÁ
IYYÁHU
LAHUN-NI'MATU
WALAHUL-FADHLU
WALAHUTH
THANÁ-UL HASAN, LÁ ILÁHA ILLALLÁHU MUKHLISÍNA LAHUDDÍNA WALAW KARIHAL KÁFIRÚN,
ALLÁHUM-MA LÁ MÁNI-A LIMÁ
A'TAYTA WALÁ MU'TIYA LIMÁ
MANA'TA WALÁ YANFA-U DHALJAD-DI MINKAL JADD.

Walang ibang diyos na karapat-dapat
sambahin maliban kay Allah, tanging Siya
lamang, Wala Siyang katambal, para sa
Kanya ang lahat ng kaharian at papuri, at
Siya ang may kakayahan sa lahat ng
bagay. Walang lakas o kapangyarihan
maliban kay Allah. Walang diyos na
karapat-dapat sambahin maliban kay
Allah, at wala kaming sinasamba maliban
sa Kanya. Kanya ang lahat ng biyaya at
kabutihan at Kanya ang lahat ng dakilang
pagpupuri. Walang diyos na karapat-dapat
sambahin maliban kay Allah, ang tauspuso at walang pagtatambal na pagsamba
ay kay Allah lamang kahit kamuhian man
ng mga taong hindi nanampalataya. O
Allah, walang makakapigil sa mga bagay
na Iyong ipagkakaloob at walang
makapagbibigay sa anumang bagay na
Iyong pinigilan. At ang lakas ng isang
taong malakas ay hindi makapagbibigay sa
kanya ng silbi laban sa Iyo.

ُ ﻟَ ﮫُ اﻟْﻤُﻠْ ﻚُ وَﻟَ ﮫُ اﻟْﺤَﻤْ ﺪ،ُﻻَ إِﻟَ ﮫَ إِﻻﱠ اﻟﻠﱠ ﮫُ وَﺣْ ﺪَهُ ﻻَ ﺷَ ﺮِﯾﻚَ ﻟَ ﮫ
( ﻣﺮات١٠)
.ٌﯾُﺤْﯿِﻲ وَﯾُﻤِﯿﺖُ وَھُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﯾﺮ
LÁ ILÁHA IL-LALLÁHU WAHDAHÚ
LÁ SHARÍ KALAH, LAHUL-MULK,
WALAHUL-HAMD, YUHYÍ WAYUMÍT
WAHUWA ALÁ KUL-LI SHAY-IN
QADÍR. (10 X)
Walang ibang diyos na karapat-dapat
sambahin maliban lamang kay Allah,
tanging Siya lamang, Wala Siyang
katambal, para sa Kanya lamang ang lahat
ng kaharian at papuri, at Siya ang
nagbibigay ng buhay at kamatayan at Siya
ang may Kakayahan sa lahat ng bagay.
.(ﻣﺮة٣٣)

ُاَﷲُ أَﻛْﺒَﺮ

،( ﻣﺮة٣٣)

 اَﻟﺤَﻤْﺪُ ﷲ،( ﻣﺮة٣٣) ﺳُﺒْﺤَﺎنَ اﷲ

SUBHÁNALLÁH (33 X)
Kaluwalhatian kay Allah
ALHAMDULILLÁH (33 X)
Ang lahat ng papuri ay kay Allah

ALLÁHU AKBAR (33 X)
Si Allah ang Pinakadakila
ُ ﻟَ ﮫُ اﻟْﻤُﻠْ ﻚُ وَﻟَ ﮫُ اﻟْﺤَﻤْ ﺪ،ُﻻَ إِﻟَ ﮫَ إِﻻﱠ اﻟﻠﱠ ﮫُ وَﺣْ ﺪَهُ ﻻَ ﺷَ ﺮِﯾﻚَ ﻟَ ﮫ
.ٌوَھُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﯾﺮ
LÁ ILÁHA IL-LALLÁHU WAHDAHÚ
LÁ SHARÍKALAH, LAHUL-MULK,
WALAHUL-HAMD, WAHUWA ALÁ
KUL-LI SHAY-IN QADÍR.
ُ}اﻟﻠﱠﮫُ ﻻَ إِﻟَﮫَ إِﻻﱠ ھُﻮَ اﻟْﺤَﻲﱡ اﻟْﻘَﯿﱡﻮمُ ﻻَ ﺗَ ْﺄﺧُﺬُهُ ﺳِﻨَﺔٌ وَﻻَ ﻧَﻮْمٌ ﻟَ ﮫ
ﻣَﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠﻤَﻮَاتِ وَﻣَﺎ ﻓِﻲ اﻷَرْضِ ﻣَﻦْ ذَا اﻟﱠﺬِي ﯾَﺸْﻔَﻊُ ﻋِﻨْ ﺪَ ُه
َإِﻻﱠ ﺑِﺈِذْﻧِ ﮫِ ﯾَﻌْﻠَ ﻢُ ﻣَ ﺎ ﺑَ ﯿْﻦَ أَﯾْ ﺪِﯾﮭِﻢْ وَﻣَ ﺎ ﺧَﻠْﻔَﮭُ ﻢْ وَﻻَ ﯾُﺤِﯿﻄُ ﻮن
ِﺑِ ﺸَﻲْءٍ ﻣِ ﻦْ ﻋِﻠْﻤِ ﮫِ إِﻻﱠ ﺑِﻤَ ﺎ ﺷَ ﺎءَ وَﺳِ ﻊَ ﻛُﺮْﺳِ ﯿﱡﮫُ اﻟ ﺴﱠﻤَﻮَات
.{ُوَاﻷَرْضَ وَﻻَ ﯾَﺌُﻮدُهُ ﺣِﻔْﻈُﮭُﻤَﺎ وَھُﻮَ اﻟْﻌَﻠِﻲﱡ اﻟْﻌَﻈِﯿﻢ
"Si Allah, walang ibang tunay na diyos
na karapat-dapat sambahin kundi Siya
lamang, ang Laging-Buhay na walang
kamatayan, ang Tagapangalaga ng lahat,
Hindi Siya natatangay ng antok o idlip ni

ng pagkatulog. Kanya ang anumang
bagay na nasa mga kalangitan at nasa
mga
kalupaan.
Sino
kaya
ang
makapapamagitan sa Kanya kung walang
kapahintulutan Niya? Nalalaman Niya
ang nangyayari sa kanila (mga nilalang)
dito sa lupa at ang mangyayari sa kanila
sa kabilang buhay; at hindi nila matatalos
ang anuman sa Kanyang karunungan
maliban sa Kanyang loobin. Saklaw ng
Kanyang luklukan ang mga kalangitan at
ang mga kalupaan; at hindi Siya
napapagod sa pangangalaga ng mga ito.
At
Siya ang Kataas-taasan, Ang
Pinakadakila."
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ْ وَﻟَ ﻢْ ﯾَﻜُ ﻦ،ْ ﻟَﻢْ ﯾَﻠِﺪْ وَﻟَﻢْ ﯾُﻮﻟَﺪ،ُ اﻟﻠﱠﮫُ اﻟﺼﱠﻤَﺪ،ٌﻗُﻞْ ھُﻮَ اﻟﻠﱠﮫُ أَﺣَﺪ
.ٌﻟَﮫُ ﻛُﻔُﻮًا أَﺣَﺪ
Sa ngalan ni Allah, ang Pinakamaawain,
ang Pinakamahabagin.

Sabihin: Siya si Allah ang Nag-iisa (1) Si
Allah, ang walang hanggan, ang ganap,
sandigan ng lahat,
(2) Hindi Siya
nagkaanak at hindi Siya ipinanganak (3)
At Siya ay walang katulad (4).
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ٍ وَﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ ﻏَﺎﺳِ ﻖ،َ ﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ ﻣَﺎ ﺧَﻠَﻖ،ِﻗُﻞْ أَﻋُﻮذُ ﺑِﺮَبﱢ اﻟْﻔَﻠَﻖ
 وَﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ ﺣَﺎﺳِﺪٍ إِذَا،ِ وَﻣِﻦْ ﺷَﺮﱢ اﻟﻨﱠﻔﱠﺎﺛَﺎتِ ﻓِﻲ اﻟْﻌُﻘَﺪ،َإِذَا وَﻗَﺐ
.َﺣَﺴَﺪ
Sa ngalan ni Allah, ang Pinakamaawain,
ang Pinakamahabagin.

Sabihin: Ako ay nagpapakupkop sa
Panginoon ng bukang-liwayway (1) Mula
sa kasamaan ng Kanyang nilikha (2) At
mula sa kasamaan ng gabi kapag
lumaganap na ang kadiliman nito (3) At
mula sa kasamaan ng mga nagsasagawa
ng karunungang itim na bumubuga sa
mga taling ibinuhol (4) At mula sa
kasamaan ng mainggitin kapag siya ay
nainggit (5).

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻣِﻦْ ﺷَ ﺮﱢ،ِ إِﻟَ ﮫِ اﻟﻨﱠ ﺎس،ِ ﻣَﻠِ ﻚِ اﻟﻨﱠ ﺎس،ِﻗُﻞْ أَﻋُﻮذُ ﺑِﺮَبﱢ اﻟﻨﱠ ﺎس
،ِ اﻟﱠ ﺬِي ﯾُﻮَﺳْ ﻮِسُ ﻓِ ﻲ ﺻُ ﺪُورِ اﻟﻨﱠ ﺎس،ِاﻟْﻮَﺳْ ﻮَاسِ اﻟْﺨَﻨﱠ ﺎس
.ِﻣِﻦَ اﻟْﺠِﻨﱠﺔِ وَاﻟﻨﱠﺎس
Sa ngalan ni Allah, ang Pinakamaawain,
ang Pinakamahabagin

Sabihin: Ako ay nagpapakupkop sa
Panginoon ng sangkatauhan (1) Na Hari
ng sangkatauhan (2) Na Diyos ng
sangkatauhan (3) Mula sa kasamaan ng
bumubulong at lumalayo matapos
bumulong (4) Ang nagbubulong sa mga
puso ng sangkatauhan (5) sila ay mula sa
mga Jinn at mga Tao (6)
ﺳﯿﺪ اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر
Pangunahing Panalangin sa
Paghingi ng Tawad
اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ أَﻧْﺖَ رَﺑﱢﻲ ﻻَ إِﻟَﮫَ إﻻﱠ أَﻧْﺖَ ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨِﻲ وَأَﻧَﺎ ﻋَﺒْﺪُكَ وَأَﻧَﺎ ﻋَﻠَﻰ
ُﻋَﮭْﺪِكَ وَوَﻋْﺪِكَ ﻣَﺎ اﺳْ َﺘﻄَﻌْﺖُ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺷَ ﺮﱢ ﻣَ ﺎ ﺻَ ﻨَﻌْﺖ

َأَﺑُﻮءُ ﻟَﻚَ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺘِﻚَ ﻋَﻠَﻲﱠ وَأَﺑُﻮءُ ﻟَﻚَ ﺑِﺬَﻧْﺒِﻲ ﻓَ ﺎﻏْﻔِﺮْ ﻟِ ﻲ ﻓَﺈِﻧﱠ ﮫُ ﻻ
()اﻟﺒﺨﺎري
.َﯾَﻐْﻔِﺮُ اﻟﺬﱡﻧُﻮبَ إﻻﱠ أَﻧْﺖ
ALLÁHUM-MA ANTA RABBÍ, LÁ
ILÁHA IL-LÁ ANTA, KHALAQTANÍ
WA-ANÁ ABDUKA, WA-ANÁ ALÁ
AH-DIKA,
WAWA'DIKA
MASTATA'TU, A-ÚDHU BIKA MIN
SHAR-RI MÁ SANA'TU, ABÚ-ULAKA
BINI'MATIKA ALAY-YA, WA-ABÚULAKA BIDHANBÍ, FAGH-FIRLÍ FAIN-NAHÚ
LÁ
YAGH-FIRUD
DHUNÚBA IL-LÁ ANTA.
O Allah, Ikaw ang aking Panginoon,
walang ibang diyos na karapat-dapat
sambahin maliban sa Iyo, ako ay Iyong
nilikha at ako ay Iyong alipin at ako ay
susunod sa Iyong mga ipinag-utos at
ipinangangako kong gagawin ko sa abot ng
aking makakaya, ako ay nagpapakupkop sa
Iyo mula sa kasamaan ng aking gawa,
tinatanggap ko ang Iyong biyaya sa akin,

at tinatanggap ko ang aking mga
pagkakasala, kaya ako'y patawarin Mo,
dahil
katotohanan,
walang
makapagbibigay ng kapatawaran maliban
sa Iyo.

ﻛﻔﺎرة اﻟﻤﺠﻠﺲ
Du-a Pagkatapos ng Pagtitipon
َ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ اﻟﻠﱠﮭُ ﻢﱠ وَﺑِﺤَﻤْ ﺪِكَ أَﺷْ ﮭَﺪُ أَنْ ﻻَ إِﻟَ ﮫ:ﻛﻔﺎرة اﻟﻤﺠﻠﺲ
(إِﻻﱠ أَﻧْﺖَ أَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُكَ وَأَﺗُﻮْبُ إِﻟَﯿْﻚَ )اﻟﺘﺮﻣﺬي
SUB-HÁNAKALLÁHUM-MA
WABIHAMDIKA ASH-HADU AN LÁ
ILÁHA IL-LÁ ANTA ASTAGFIRUKA
WA-ATÚBU ILAYKA.
Kaluwalhatian sa Iyo, O Allá h, at kalakip
ng papuri sa Iyo. Sumasaksi ako na walang
ibang diyos kundi Ikaw lamang. Ako ay
humihingi ng kapatawaran at nagbabalikloob sa Iyo.

اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻌﺎم
Ang Dhikr Bago Kumain
ﺑِﺴْﻢِ اﷲ
BISMILLÁH
Sa ngalan ni Allá h
( )اﻟﺒﺨﺎري

اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻌﺎم
Ang Dhikr Pagkatapos Kumain
اَﻟْﺤَﻤْﺪ ﻟِﻠَﮫِ اﱠﻟﺬِي أَﻃْﻌَﻤَﻨِﻲ ھَﺬَا وَرَ َزﻗَﻨِﯿْﮫِ ﻣِﻦْ ﻏَﯿْﺮِ ﺣَﻮْلٍ ﻣِﻨﱢﻲ
( ) أﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ واﻟﺘﺮﻣﺬي
.ٍوَﻻَ ﻗُﻮﱠة
AL-HAMDU LIL-LÁHIL LADHÍ ATAMANÍ HÁDHÁ WARAZAQANÍHI
MIN GAYRI HAWLIN MIN-NÍ WALÁ
QUW-WAH
Ang lahat ng pasasalamat ay kay Allá h
lamang, ang nagpakain sa akin nito at
nagkaloob sa akin nito nang walang
kapangyarihan mula sa akin ni lakas.

اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم
Ang Dhikr Bago Matulog
( ﺑِﺎﺳْﻤِﻚَ اﻟﱠﻠﮭُﻢﱠ أَﻣُﻮْتُ وَأَﺣْﯿَﺎ )اﻟﺒﺨﺎري
BISMIKALLÁHUM-MA AMÚTU
WA-AHYÁ
Sa Iyong pangalan O Allá h, ako ay
mamatay at mabubuhay.

اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﯿﻘﺎظ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم
Ang Dhikr Pagkagising
اَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَﮫِ اَﻟﱠَﺬِي أَﺣْﯿَﺎﻧَﺎ ﺑَﻌْﺪَ ﻣَﺎ أَﻣَﺎﺗَﻨَﺎ وَإِﻟَﯿْﮫِ اﻟﻨﱡﺸُﻮْر
( )اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ

ALHAMDU
LILLÁHIL
LADHÍ
AHYÁNÁ BA'DA MÁ AMÁTANÁ WAILAYHIN NUSHÚR
Ang lahat ng papuri ay kay Allah lamang,
ang nagbigay muli sa atin ng buhay
pagkatapos ng kamatayan (pagtulog) at sa
Kaniya ang ating pagkabuhay muli.

اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻨﺪ دﺧﻮل اﻟﻤﻨﺰل
Ang Dhikr Kapag Papasok sa Bahay
ﺑِﺴْﻢِ اﷲِ وَﻟَﺠْﻨَﺎ وَﺑِﺴْﻢِ اﷲِ ﺧَﺮَﺟْﻨَﺎ وَﻋَﻠَﻰ رَﺑﱢﻨَﺎ ﺗَﻮَﻛﱠﻠْﻨَﺎ
( )أﺑﻮ داود

BISMILLÁHI
WALAJNÁ
WABISMILLÁHI KHARAJNÁ WA-ALÁ
RAB-BINÁ TAWAK-KALNÁ
Sa ngalan ni Allá h, ay pumasok tayo at sa
ngalan ni Allá h, ay lumabas tayo at sa
ating Panginoon tayo ay nanalig.

اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل
Ang Dhikr Kapag Lalabas sa Bahay
ِﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﮫِ ﺗَﻮَﻛﱠﻠْﺖُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠﱠﮫِ ﻻَ ﺣَﻮْلَ وَﻻَ ﻗُﻮﱠةَ إِﻻﱠ ﺑِﺎﻟﻠﱠﮫ
( )أﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬي

BISMILLÁHI TAWAK-KALTU
ALALLÁH, WALÁ HAWLA WALÁ
QUW-WATA IL-LÁ BILLÁH.

Sa ngalan ni Allá h; nananalig ako kay
Allá h, at walang kapangyarihan at walang
lakas kundi sa pamamagitan ni Allá h
lamang.

اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺿﻮء
Ang Dhikr Bago Magsagawa ng Wudú
BISMILLÁH ﺑِﺴْﻢِ اﷲ
(Sa ngalan ni Allah)

اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺿﻮء
Ang Dhikr Pagkatapos ng Wudú
أَﺷْ ﮭَﺪُ أَنْ ﻻَ إِﻟَ ﮫَ إِﻻﱠ اﻟﻠﱠ ﮫُ وَﺣْ ﺪَهُ ﻻَ ﺷَ ﺮِﯾﻚَ ﻟَ ﮫُ وَأَﺷْ ﮭَﺪُ أَنﱠ
ﻣُﺤَﻤﱠﺪًا ﻋَﺒْﺪُهُ وَرَﺳُﻮﻟُﮫُ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ اﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻣِﻦَ اﻟﺘﱠﻮﱠاﺑِﯿﻦَ وَاﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ
(ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺘَﻄَﮭﱢﺮِﯾﻦَ )ﻣﺴﻠﻢ واﻟﺘﺮﻣﺬي
ASH-HADU AN LÁ ILÁHA IL-LALLÁH
WAH-DAHÚ LÁ SHARÍKALAH WA
ASH-HADU AN-NA MUHAMMADAN
ABDUHU WARASÚLUH ALLÁHUMMAJ-ALNÍ
MINAT-TAWWÁBÍNA
WAJ-ALNÍ MINAL MUTATAH-HIRÍN.

Sumasaksi ako na walang ibang tunay na
diyos maliban kay Allá h, tanging Siya
lamang, wala Siyang katambal, at
sumasaksi ako na si Muhammad ay
Lingkod at Sugo ni Allá h. O Allá h, gawin
Mo po akong kabilang sa mga laging
nagbabalik-loob sa Iyo at gawin Mo po
akong kabilang sa mga nagpapakadalisay
para sa Iyo.

اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻨﺪ دﺧﻮل اﻟﺨﻼء
Ang Dhikr Bago Pumasok sa Palikuran
ِﺑِﺴْﻢِ اﷲ اﻟﻠﱠﮭُﻢﱠ إِﻧﱢﻲ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﻟْﺨُﺒُﺚِ وَاﻟْﺨَﺒَﺎﺋِﺚ
( )اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ

BISMILLÁH ALLÁHUM-MA INNÍ AÚDHU BIKA MINAL-KHUBTHI WALKHABÁ-ITH
Sa ngalan ni Allah; O Allá h, tunay na ako
ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa
demonyong lalaki at babae.

اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺨﻼء
Ang Dhikr Pagkalabas sa Palikuran
ﻏُﻔْﺮَاﻧَﻚَ
) أﺑﻮ داود ،اﻟﺘﺮﻣﺬي ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ (

GUFRÁNAK
)Ako ay patawarin Mo (O Allá h
دﻋﺎء اﻻﺳﺘﺨﺎرة
PAGHINGI NG PATNUBAY
اَﻟﱠﻠﮭُﻢﱠ إﻧِّﻲ أَﺳْﺘَﺨِﯿْﺮُكَ ﺑِﻌِﻠْﻤِﻚَ ،وَأَﺳْﺘَﻘْﺪِرُكَ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﻚَ ،وَأَﺳْﺄَﻟُﻚَ
ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻚَ اﻟْﻌَﻈِﯿْﻢِ ،ﻓَﺈِﻧﱠﻚَ ﺗَﻘْﺪِرُ وَﻻَ أَﻗْﺪِرُ ،وَﺗَﻌْﻠَ ﻢُ وَﻻَ أَﻋْﻠَ ﻢُ،
وَأَﻧ ﺖَ ﻋَ ﻼﱠمُ اﻟْﻐُﯿُ ﻮبِ .اَﻟﻠﱠﮭُ ﻢﱠ إِنْ ﻛُﻨْ ﺖَ ﺗَﻌْﻠَ ﻢُ أَنﱠ ھَ ﺬَا اْﻷَﻣْ ﺮَ
ﺧَﯿْﺮٌ ﻟِﻲ ﻓﻲ دِﯾْﻨِﻲ وَﻣَﻌَﺎﺷِﻲ وَﻋَﺎﻗِﺒَﺔِ أَﻣْﺮِي – أَوْ ﻗَﺎلَ :ﻓ ﻲ
ﻋَﺎﺟِﻞِ أَﻣْﺮِي وَآﺟِﻠِﮫِ  -ﻓَﺎﻗْﺪُرْهُ ﻟِﻲ .وَإِنْ ﻛُﻨْﺖَ ﺗَﻌْﻠَ ﻢُ أنﱠ ھَ ﺬَا
اْﻷَﻣْﺮَ ﺷَﺮﱡ ﻟِﻲ ﻓِﻲ دِﯾﻨِ ﻲ وَﻣَﻌَﺎﺷِ ﻲ وَﻋَﺎﻗِﺒَ ﺔِ أَﻣْ ﺮِي أَوْ ﻗَ ﺎلَ:
ﻓﻲ ﻋَﺎﺟِ ﻞِ أَﻣْ ﺮِي وَآﺟِﻠِ ﮫِ  -ﻓَ ﺼْﺮِﻓْﮫُ ﻋَﻨﱢ ﻲ وَاﺻْ ﺮِﻓْﻨِﻲ ﻋَﻨْ ﮫُ
وَاﻗْﺪُرْ ﻟِﻲَ اﻟْﺨَﯿْﺮَ ﺣَﯿْﺚُ ﻛَﺎنَ ﺛُﻢﱠ أَرْﺿِﻨِﻲ ﺑِﮫِ.

ALLÁHUM-MÁ INNÍ ASTAKHÍRUKA
BI-ILMIKA, WA-ASTAQDIRUKA
BIQUDRATIKA, WA AS-ALUKA MIN
FADHLIKAL-ADHÍM FA-IN-NAKA
TAQDIRU WALÁ AQDIRU,
WATA'LAMU WALÁ A'LAMU, WA
ANTA AL-LÁMUL-GHUYÚB.
ALLÁHUM-MA INKUNTA TA'LAMU
AN-NA HADHAL AMRA – banggitin ang
kahilingan – KHAYRUN LÍ FÍ DÍNÍ
WAMA-ÁSHÍ WA-ÁQIBATI AMRÍ – o
sabihin din: FÍ ÁJILI AMRÍ WA-ÁJILIHÍ
– FAQDUR-HU LÍ.
WA INKUNTA TA'LAMU AN-NA
HÁDHAL AMRA SHAR-RUN LÍ FÍ
DÍNÍ WAMA-ÁSHÍ WA-ÁQIBATI
AMRÍ – o sabihin din: FÍ ÁJILI AMRÍ
WA-ÁJILIH – FASRIF-HU ANNÍ
WASRIFNÍ AN-HU WAQDUR LIYAL
KHAYRA HAYTHU KÁNA, THUM-MA
AR-DHINÍ BIHÍ.

O Allah, hinihiling ko po ang Iyong payo sa
pamamagitan ng Iyong kaalaman, at ako'y
humihingi sa Iyo ng tulong sapagka't Ikaw ang
Makapangyarihan. At ako'y humihingi sa Iyong
lubusang kadakilaan sapagka't Ikaw ang may
Kakayahan at ako'y walang kakayahan. Ikaw
lamang ang tanging Nakaaalam at ako'y
walang alam, Ikaw ang lubos na Nakaaalam sa
lahat ng bagay na nakalingid.
O Allah, nalalaman Mo po ang bagay na ito
(banggitin ang kahilingan) na kung makabubuti
sa akin at ayon sa aking Relihiyon, sa aking
pamumuhay at sa aking kahahantungan, kung
maaari ay ipagkaloob Mo po sa akin sa lalong
madaling panahon, At itakda Mo po sa akin.
At nalalaman Mo po ang bagay na ito
(banggitin ang kahilingan) na
kung
makakasama sa akin at sa aking Relihiyon, sa
aking pamumuhay at sa aking kahihinatnan,
kung maaari ay ilayo Mo po sa akin at ako'y
ilayo sa kanya. At ipagkaloob Mo po sa akin
ang anumang kabutihan at Ako'y kalugdan sa
pamamagitan nito."

