
 
  آ�رذآ��ب ا�

Ang Aklat ng mga Dhikr 
 
 
 
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 pinagsamang dalawang pati-nig o digraph ay sumisimbolo sa iisang tanging 
tunog. Halimbawa ang sh ay iisang tanging tunog at hindi kombinasyon ng tunog 
ng s at h. 

 

a  Maiksing a gaya ng a ng ako
at damo 

i  Maiksing i gaya ng i ng ikaw
at nila 

u  Maiksing u gaya ng u ng 
ulan at buto 

á  Mahabang á gaya ng a ng 
akin at kahoy 

í  Mahabang í gaya ng i ng 
ibon at dila 

ú  Mahabang ú gaya ng u ng 
ulo at puso 

j  Gaya ng j ng jack at hindi 
gaya j ng juan 

f  Gaya ng f ng  fan at hindi 
gaya ng p 

z  Gaya ng z ng zoo at hindi 
gaya ng s 

th  Gaya ng th ng thin at hindi 
gaya ng t o s 



d
h 
 Gaya ng th ng that at hindi 
gaya ng d o z 

s
h 
 Gaya ng sh ng ship at hindi 
gaya ng s 

k
h 
 Parang pinagsamang k at h; 
walang 
 katumbas sa Ingles at 
Tagalog 

q  Parang k ngunit ang dila ay 
nakaakmang       
 bibigkas ng g 

g
h 
 Parang pinagsamang g at h; 
walang  
 katumbas sa Ingles at 
Tagalog 

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

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

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

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

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

-  Panugtong ng mga salita. 
Halimbawa: ang 
 Bismi -lláhi -rrahmáni 
-rrahím ay idudugtong 
 ang bigkas: 
Bismi-lláhi-rrahmáni-rrahím. 

 

’  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-har hindi a-shar. 

 
Mga Daglat 
 

(SAS): Salla -lláhu ‘Alayhi wa Sallam: Basbasan at pangalagaan siya ni Allah. 
Sinasabi ito kapag ang pangalan o ang taguri ni Propeta Muhammad (SAS) ay 
binanggit o kapag  tinutukoy siya. 
(RA): Radiya -lláhu ‘Anhu para sa lalaki at Radiya -lláhu ‘Anhá 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.  

  12( ا0 ا-,+/. ا-,+*(
  

  آ��ب ا�ذآ�ر
Ang Aklat ng mga Dhikr 

 

Ang Kahalagahan ng Dhikr at Du‘á’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 O 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‘á’ ay ang mga panalangin ni Propeta Muhammad (SAS). 
2 Ang mga talata ng Qur’an o ang mga Hadíth 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). 



lintulad sa umaalaala sa Panginoon niya at sa hindi umaalaala sa Panginoon 
niya ay katu-lad ng buhay at patay. 
 

  أذآ�ر ا-<=�ح وا-/�1ء
Mga Dhikr sa Umaga at Gabi 

 

Panalangin Pagkagising 
 

َْ̂/UV-ِ Xُِ\ ا-Uِ]ي �Yَ�LَِنXَ2َ OYِ OِنO، َوَردUOVَLَ U ُروِ+O، َوَأِذَن ِ-O :د�Lء اKس�*�Iظ م. ا-EFم   َاْ-
  .2ِِ]ْآِ,ِ_

Alhamdu lilláhi -lladhí ‘áfání fí badaní, wa radda ‘alayya rúhí, wa adhina lí 
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. 
******* 

 

�Fَْ̂ َوhَ2ِ َأْم�Fَ*ْ1َ َوhَ2ِ َا-U)gُUV: إذا أص=e أ+Xآ( dI*VY: یVc( أص^�2\ یEIل ����آ�ن رسEل ا0   hَ2ِ َأْصَ=
َْ̂*� َوhَ2ِ َنُ/Eُت َوِإَ-ْ*hَ ا-EiُjFر َْ̂*� َوhَ2ِ :وإذا أمdI*VY l1 .َن �Fَْ̂ َوhَ2ِ َن َا-hَ2ِ U)gُUV َأْم�Fَ*ْ1َ َوhَ2ِ َأْصِ=

  .َنُ/Eُت َوِإَ-ْ*hَ اْ-َ/ِ<*,
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:  
Alláhumma bika asbahná, wa bika amsayná, wa bika nahyá, wa bika namút, wa 
ilayka -nnushúr.  
O 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:  
Alláhumma bika amsayná, wa bika asbahná, wa bika nahyá, wa bika namút, 
wa ilayka -nnushúr.  
O 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. 
******* 

Kَ ،O ِإَ-َ\ ِإUK َأْنOFِ�َIْVَsَ qَ َوَأَن� Xُ=ْLََك، َوَأَن� lVَLَ  َا-U)gُUV َأْنqَ َرp2:یEIل أن اKس��noر س*�m  ����: Xل
 O=ِء 2َِ]ْنE2َُوَأ UOVَLَ hَ�ِ/َcْFِ2ِ hَ-َ ُءE2َُأ ،qُcْFََم� َص p,ِمْ. َش hَ2ِ ُذELَُأ ،qُcْuَ�ََك َم� ْاْسXِLَْك َوَوXِgْLَ

UKَب ِإEُنj[-ْا ,ُnِoَْی Kَ \ُUنvِYَ ،O-ِ ,ْnِwْ�ْYَqَل . َأْن�m : أن d=m \مEت م. ی�/Y �g2 �FmEر م�gF-ا OY �g-�m .وم
xFy-ا dم. أه EgY e=>أن ی d=m ت�/Y �g2 .mEم Eوه d*V-ا OY �g-�m .وم ،xFy-ا dم. أه EgY O1/ی.  

Nagsabi ang Sugo (SAS): Ang pangunahing du‘á’ sa paghingi ng tawad ay 
na sabihin mo:  



Alláhumma anta rabbí, lá iláha illá anta, khalaqtaní wa aná ‘abduka, wa aná 
‘alá ‘ahdika wa wa‘dika ma -stata‘tu, a‘údhu bika min sharri má sana‘tu, abú’u 
laka bini‘matika ‘alayya, wa abú’u laka bidhambí, fa-ghfir lí fa’innahú lá 
yaghfiru -dhdhunúba illá anta. 
O 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 ko sa Iyo ang biyaya Mo sa akin. Kinikilala 

ko sa Iyo ang kasalanan ko kaya patawarin Mo ako sapagkat walang 

nagpapatawad sa mga pagkakasala kundi Ikaw.  
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 kabilang sa mga titira sa Paraiso. 

******* 
 

  .dm هE ا0 أ+X وا-/Ecذت*. +*. ت/O1 و+*. ت<=e ��ث م,ات ت|h*n م. آd شOء: �m���� : dmل 
 Nagsabi ang Sugo (SAS): Sabihin mo ang qul huwalláhu ahad at ang 
mu‘awwidhatán3 kapag gumagabi at kapag nag-uumaga nang tigtatatlong 

ulit, makasasapat sa iyo ang mga ito laban sa bawat masama.  

��� �� �� ,
���� ���� ��� 
��� � �� � � �� � � �� � ���� � � ���� �������� � � � ������  !" �#  ! � �� � �� �� �� ��$�" � ��%& '� �(  !) �� � � � � � �
���� � ��*� 

Bismi -lláhi -rrahmáni -rrahím 1Qul huwa -lláhu ahad, 2alláhu -ssamad, 
3lam yalid wa lam yúlad, 4wa lam yakul lahú 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.”  
 

,
���� ���� ��� 
��� �� � � �� � � �+#%�� ,� -�.� �� � � � �� / �� � � � ����+#0 12 3 �2 � � � � / � ����" � �-4 +516 3 �2� � 7 � �� / �
8�"� ���$� �2" � �3/ ��9:�� ; <1=1%>�� � �� �� � � � ��*�" ���� �-4 �51� 3 �2� � � �� � 7 � �/ ��?� 

Bismi -lláhi -rrahmáni -rrahím 1Qul a‘údhu birabbi -lfalaq, 2min sharri má 
khalaq, 3wa min sharri ghásiqin idhá waqab, 4wa min sharri -nnaffátháti fi -
l‘uqad, 5wa min sharri hásidin idhá hasad. 
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 

                                                 
3 Ang ika-113 at 114 kabanata ng Qur’an. 



bumalot ito, 4at laban sa kasamaan ng mga manggagaway na palaihip sa mga 
buhol, 5at laban sa kasamaan ng naiinggit kapag naiinggit ito.” 


���� ���� ��� 
��� �� � � �� � � �@1>�� ,� -�.� �� ,� � / �� � � � � ����@1>�� A#2 � � � � ����@1>�� '�4 � � � � ��$� 3 �2 / � �

@1>B� @��5���� �� �� � �� ��*�@1>�� C"�D ; @�5�  EF�� � � �� � � �� � � � � ��?�@1>�� " G>H� �2 � �� �� �� ���I� 
Bismi -lláhi -rrahmáni -rrahím 1Qul a‘údhu birabbi -nnás, 2maliki -nnás, 
3iláhi -nnás, 4min sharri -lwaswási -lkhannás, 5alladhí yuwaswisu fí sudúr -
nnás, 6mina -ljinnati wa -nnás. 
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 mga jinn at mga 
tao.” 

******* 
 

1ْ2ِِ( ا-UVِ\ ا-Uِ]ي Kَ َیُ�,j َمَ� : م� م. X=L یEIل OY ص=�ح آd یEم، أو م�1ء آ�m���� : xV*- dل 
،)*Vِcَ-ْا �ُ*/ِU1-ا Eَِء َوُه�/َU1-ا OYِ Kَاَ�ْرِض َو OYِ ٌءOْءاْسِ/ِ\ َشOش _,�*Y ،ث م,ات�� .  

Nagsabi ang Sugo (SAS): Walang lingkod [ni Allah] na nagsasabi sa umaga 
ng bawat araw o sa gabi ng bawat gabi ng ganito: 
Bismi -lláhi -lladhí lá yadurru ma‘a -smihi shay’un fi -l’ardi wa lá fi -ssamá’i, 
wa huwa -ssamí‘u l‘alím. (Tatlong ulit) 
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. 
******* 

 

َْ̂/Xُ، َوُهlVَLَ Eَ ُآpd َشOٍْء :م. �mل : �����mل   Kَ ِإَ-َ\ ِإUK ا-UVُ\، َوْ+Kَ _ُXَ َشِ,یhَ َ-ُ\، َ-ُ\ اْ-ُ/hُVْ َوَ-ُ\ اْ-
 OY یEم م��x م,ة، آ�نXL \- qل iL, ر�mب وآ�=q -\ م��xF1+ x وم^*FL q\ م��x س*�Xِmَ ،xی,،

O، و-( ی�ت أ+d�Y�2 X م/� ج�ء 2\ إK أ+d/L X وآ�نq -\ +,زا م. ا-�u*iن یEم\ ذ-l�+ h ی/1
َْ̂/Xِِ_: أآ�, م. ذ-h، وم. �mل َ̂�َن ا-UVِ\ َو2ِ  OY یEم م��x م,ة +�us quی�_ و-E آ�نq م�d زX2 ُسْ=

  .ا-=^,
Nagsabi ang Sugo (SAS): Aِng sinumang mag-sabi ng:  
Lá iláha illa -lláhu wahdahu lá sharíka lah, lahu -lmulku wa lahu -lhamd, wa 
huwa ‘alá kulli shay’in qadír. 
Walang Diyos kundi si Alláh: tanging Siya, wala Siyang katambal. Ukol sa 

Kanya ang 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 [sa talaan ng 

                                                 
4 O palakubli. 
5 Malaki ang gantimpala ni Allah sa pagpapalaya ng alipin. 



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 gumabi. 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: 
Subhána -lláhi wa bihamdihi.  
Kaluwalhatian kay Alláh at kalakip ng papuri sa Kanya. 

nang isandaang ulit sa isang araw, pababa-bain ang mga kamalian niya, 
kahit pa man kasindami ng bula ng dagat.” 

******* 
  .م. صOVL lV +*. ی<=iL e,ا و+*. ی/iL O1,ا، أدرآ�\ شO�L�n یEم ا-I*�م�m� : xل 

Nagsabi ang Sugo (SAS): Ang sinumang manalangin 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) 
Alláhumma salli ‘alá muhammadin wa ‘alá áli Muhammad, kamá sallayta ‘alá 
ibráhíma wa ‘alá áli ibráhím, innaka hamídum majíd. Alláhumma bárik ‘alá 
muhammadin wa ‘alá áli muhammad, kamá bárakta ‘alá ibráhím wa ‘alá áli 
ibráhím, innaka hamídum majíd. 
O 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. O 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.  
******* 

  .م. m,أ �یx ا-|,سO د2, آd ص�ة م|�x2E -( ی/cF\ م. دEsل ا-xFy إK أن ی/Eت : ��mل 
Nagsabi ang Sugo (SAS): Ang sinumang bumigkas ng Áyatulkursí matapos 

ang bawat saláh na isinatungkulin, walang nakapipigil sa kanya upang 
makapasok sa paraiso kundi ang hindi niya pagkamatay. 

 

Ang Áyatul Kursí 
���� '� J�K L" G>5 MF0NO L J��9�� PQ� �� L4 'R�4 L � � � � � � �� � �� � S S� � � �� � �� �� � �� � � � �; 12� � EF�� �- �2 TCU� ; 12" <�"V��� � �� � � � � �� � � � � �

L4 M�>. W%X � � � �� � � � � � �2 YZ� [�\�] L" 
^%#0 12" 
_� � `� 12 
#:  'K-a�� � � � �/ � � � � � � � �7 � � � �� � � �� � � � � �� � �� � � � � '�5& W5" Y1b V� L4 '�#. � � �S �� � � � �� � � � � � �
� Mc"d  L" TCU�" <�"V���� �� � � � �� � � �� � � �
�e:�� f:�� ��" V^e%� � � � � � �� �S �� � � �� 

Alláhu lá iláha illá huwa -lhayyu -lqayyúm, lá ta’khudhuhú sinatuw wa lá 
nawm, lahú má fi -ssamáwáti wa má fi -l’ard; man dhá -lladhí yashfa‘u 
‘indahú illá bi’idhnih, ya‘lamu má bayna aydíhim wa má khalfahum: wa lá 



yuhítúna bishay’im min ‘ilmihí illá bimá shá’, wasi‘a kursíyuhu -ssamáwáti wa 
-l’ard: wa lá ya’úduhú hifdhuhumá, wa huwa -l‘alíyu -l‘dhím. 
Si Allah, walang Diyos kundi Siya, ang Buháy, 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 mga langit at ang lupa. Hindi naka-bibigat sa Kanya ang 
pangangalaga sa mga ito. Siya ay ang Mataas, ang Sukdulan. 

******* 
 

  .آd ص�ة أن أm,أ ا-/Ecذات د2, �أم,نO رسEل ا�L .2 x=IL .L : 0م, رضO ا�m ،\FL 0ل
Ayon sa sinabi ni ‘Uqbah ibnu ‘Ámir (RA): “Inatasan ako ng Sugo ni Allah 
(SAS) na bigkasin ko ang mga mu‘awwidhah (ang ika-112, 113, 114 Súrah) 
matapos ang bawat salah.” 

******* 
 

-U)gُUV َأlVَLَ OpFLِ ِذْآِ,َك َا: ص�ة أن تEIلإنO وا�Y ،h=+� 0 تOY .LX د2, آd  م�cذ ی� : ���� �mل
  . َوُ+Lِ .ِ1َْ=�ِدِتhََوُشْ|ِ,َك

Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): O Mu‘ádh, tunay na ako, sumpa man kay 

Allah, ay totoong nagmamahal sa iyo; kaya huwag mo ngang kaligtaang sa 
tuwing pagkatapos ng saláh na magsabi ng: 
Alláhumma a‘inní ‘alá dhikrika wa shukrika wa husni ‘ibádatik. 
O Allah, tulungan Mo ako sa pag-aalaala sa Iyo, pagpapasalamat sa Iyo, at 

pagpapahu-say sa pagsamba sa Iyo. 
******* 

 

Du‘á’ Bago Pumasok sa Palikuran 
  . ِإنOp َأELُُذ hَ2ِ ِمَ. اْ-ُ�ْ=ِ� َواْ-َ�ِ=�1ْ2ِ��ِِ( ا-UVِ\، َا-U)gُUV :د�Lء ا-EsXل إ-l ا-��ء

Bismi -lláh. Alláhumma inní a‘údhu bika mina -lkhubthi wa -lkhabá’ith.   
Sa ngalan ni Allah. O Allah, tunay na ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa 

mga lalaking demonyo at mga babaing demonyo.  
 

******* 
 

Du á’ Pagkalabas sa Palikuran 
  .nْwَُ,اَنhَ: د�Lء ا-�,وج م. ا-��ء

Ghufrának.  
[Hinihingi ko] ang kapatawaran Mo. 

 

******* 



Dhikr Bago Magsagawa ng Wudú’ 
  .1ْ2ِِ( ا-UVِ\: ا-]آ, d=m ا-EضEء

 

Bismilláh.  
Sa ngalan ni Allah. 

******* 
 

Dhikr Matapos Magsagawa ng Wudú’ 
َ̂/XUًا Xُ=ْLَُ_ :ا-]آ, Xc2 ا-EضEء  َأْشXُgَ َأْن Kَ ِإَ-َ\ ِإUK ا-UVُ\، َوْ+Kَ _ُXَ َشِ,یhَ َ-ُ\، َوَأْشXُgَ َأنU ُم

   .َوَرُسEُ-ُ\؛ َا-U)gُUV اْجOFِVْcَ ِمَ. ا-�UEUا2ِ*َ. َواْجOFِVْcَ ِمَ. اْ-ُ/pguَ�َِ,یَ.
 

Ashhadu an lá iláha illa -lláh, wahdahu lá sharíka lah, wa ashhadu anna 
muhammadan ‘abduhu wa rasúluh. Alláhumma -j‘alní mina -ttawwábína, wa -
j‘alní mina -lmutatahhirín. 
Sumasaksi ako na walang Diyos kundi si Allah: tanging Siya, wala Siyang 

katambal; at suma-saksi rin ako na si Muhammad ay Lingkod Niya at Sugo 

Niya. O Allah, gawin Mo ako na kabilang sa mga palabalik-loob at gawin Mo 

ako na kabilang sa mga nagpapakalinis. 

******* 
 

Dhikr Kapag Lalabas sa Bahay 
  . 1ْ2ِِ( ا-UVِ\، َتEَآlVَLَ qُVْU ا-UVِ\، َوEْ+َ Kََل َوUEmُ Kََة ِإUV-�2ِ UKِ\:ا-]آ, XFL ا-�,وج م. ا-/F¥ل

Bismi -lláh, tawakkaltu ‘ala -lláh, wa lá hawla wa lá qúwata illá bi-lláh.  
Sa ngalan ni Allah; nanalig ako kay Allah, at walang kapangyarihan at walang 

lakas kundi sa pamamagitan ni Allah. 

******* 
 

 
Dhikr Kapag Papasok sa Bahay 

  .1ْ2ِِ( ا-UVِ\ َوَ-�Fَyْ، َو1ْ2ِِ( ا-sَ \ِUVَ,ْج�Fَ، َوlVَLَ َر�Fَp2 َتEَآ�FَVْU :ا-]آ, XFL دEsل ا-/F¥ل
 

Bismi -lláhi walajná, wa bismi -lláhi kharajná, wa ‘alá rabbiná tawakkalná.  
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 
Xy1/-ل اEsد XFL ,ا-]آ:،\ِUV-ِل اEَرُس lVَLَ َ�ُمU1-َ�ُة َواU>-َوا ،\ِUV-اَب  1ْ2ِِ( اEَ2َْأ O-ِ eْ�َYْا U)gُUV-َا 

hَ�ِ/َ+َْر.  
Bismi -lláh, wa -ssalátu wa -ssalámu ‘alá rasúli -lláh. Alláhumma -ftah lí 
abwába rahmatik.  



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. 
******* 

 
Dhikr Kapag Lalabas sa Masjid 

Xy1/-ء ا-�,وج م. ا�Lد: hَ-ُ�ََأْس Opِإن U)gُUV-َا ،\ِUV-ِل اEَرُس lVَLَ َ�ُمU1-َ�ُة َواU>-َوا ،\ِUV-1ْ2ِِ( ا 
U)gُUV-َا ،hَVِ�ْYَ .ِْن ِم�uَ*ْUi-ِمَ. ا OFِ/ْ>ِLْا.  

Bismi -lláh, wa -ssalátu wa -ssalámu ‘alá rasúli -lláh, Alláhumma inní as’aluka 
min fadlik. Alláhumma -‘simní mina -shshaytáni -rrajím.  
Sa ngalan ni Allah, ang basbas at ang panga-ngalaga ay sa Sugo ni Allah. O 

Allah, tunay na ako ay humihingi sa Iyo ng bahagi ng kaganda-hang-loob Mo. 

O Allah, pangalagaan Mo ako laban sa Demonyo, ang isinumpa. 
******* 

 

Dhikr Kapag Narinig ang Adhán 
  َ+lVَLَ UO ا-<Uَ�ة، َ+lVَLَ UO اْ-nََ�ح،OYیEIل م�d م� یEIل ا-/§ذن، إK : ا-]آ, XFL س/�ع ا�ذان

 �/g-X=*YKَ ؛ 2ـ\ِUV-�2ِ UKَة ِإUEmُ Kََل َوEْ+َ O=F-ا lVL OV>ی )� �Xc2   )� ا-/§ذن x2م. إج� \wا,Y
َ̂/XUًاا-��UمU  َا-U)gُUV َربU َهِ]ِ_ ا-EَLْUXِة:یEIل  َواcَ2ْْ�ُ\ اْ-Eَِس*xَVَ َواْ-xِ ،xَVَ*�ِnَ َوا-<Uَ�ِة اْ-x/َ�ِ�Iَ، �ِت ُم

\ُUتXLَي َو[ِU-دًا اE/ُْ̂   ].ِإنKَ hَU ُتªُVِ�ْ اْ-ِ/*�cَد[ .َم�Iَمً� َم
Sasabihin ang tulad sa sinasabi ng mu’adhdhin maliban sa: 
Hayya ‘ala -ssaláh at hayya ‘ala -lfaláh. 
Halina sa saláh at halina sa tagumpay. 
sapagkat papalitan ito ng:  
Lá hawla wa lá qúwata illá bi-lláh. 
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: 
Alláhumma rabba hádhihi -dda‘wati -ttámmati wa -ssaláti -lqá’imah, áti 
muhammadani -lwasílata wa -lfadílah, wab‘athhu maqámam mahmúdani -lladhí 
wa‘attahu, [innaka lá tukhlifu -lmí‘ád.]   
O Allah, Panginoon nitong ganap na pana-wagan at ng saláh 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.] 
******* 

 

Mga Dhikr Bago Matulog 
vYن\ -. ی¥ال h*VL م. اY�+ 0¬� وK  ا-|,سO �یm�Y x,أ Y,اشh إ-l أویq إذا :� �mل :EFما- أذآ�ر

e=>ت l�+ ن�u*ش hF2,Iی.  



Nagsabi ang Sugo (SAS): Kapag matutulog ka na sa higaan mo ay bigkasin 
mo ang Áyatul-kursí sapagkat hindi maaalis sa iyo mula kay ang isang 
[anghel na] tagapangalaga at hindi ka nga malalapitan ng demonyo 
hanggang sa mag-umaga. 

 O=F-أن ا  �gFL 0ا Oرض xi��L .Lو� :  �nن )� \*nج/� آ xV*- dاش\ آ,Y l-آ�ن إذا أوى إ
IY �/g*Y,أ dm هE ا0 أ+X و dm أELذ 2,ب ا-Vn¯ و dm أELذ 2,ب ا-�Fس �( مg2 e1/� م� اس��uع 

  .X_، ی=Xأ lVL �/g2 رأس\ ووجg\ وم� أd=m م. جX1_، یdcn ذ-h ��ث م,اتم. ج1
Ayon kay ‘Á’ishah (RA): “Ang Propeta (SAS), kapag matutulog siya sa higaan 
niya, ay ipinag-tatabi niya ang mga palad niya, pagkatapos ay hinihipan niya ang 
mga ito at saka binibigkas ang qul huwa -lláhu ahad, ang qul a‘údhu birabbi 
-lfalaq at ang qul a‘údhu birabbi -nnás. 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 iyon  nang tatlong ulit.” 
 

******* 
 

Du‘á’ Bago Matulog 
إذا أوى أ+Xآ( إ-Y l,اش\ Y °nF*VY,اش\ X2اxVs إزار_، vYن\ K یXري م� �m� :  )� ،\*VL \nVsل 
�Yَ O1ِْرَ+ْ/�gَ َوِإْن َأْرَس�gَ�َVْ  �2ِْسِ/hَ ا-U)gُUV َوَضqُcْ َجO=ِFْ َو�2ِْسِ/hَ َأْرcُYَُ\، ِإْن َأْمqَ|ْ1َ َنnْ:یEIل

.َ*ِ̂ -ِ�U>-َدَك ا�=َLِ \ِ2ِ ±ُnَْ̂   .�gَ¬ْnَ+ْ�Yَ 2َِ/� َت
Nagsabi ang Sugo (SAS): Kapag matutulog ang sinuman sa inyo sa higaan 

niya, pagpagin niya ang higaan niya ng kumot niya sapagkat hindi niya 
nalalaman kung ano ang naiwan niya rito. Pagkatapos ay magsabi siya:  
Bismika -lláhumma wada‘tu jambí, wa bika arfa‘uhu, fa’in amsakta nafsí fa-
rhamhá, wa in arsaltahá fa-hfadhhá bimá tahfadhu bihi ‘ibádiká -ssálihín.  
Sa ngalan Mo, o Allah, ay inilalapag ko ang tagiliran 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‘á’ Kapag May Napanaginipan  
ا-,ؤی� ا-<�-^x م. ا0، وا-^V( م. ا-�u*iن، vYذا رأى أ+Xآ( م� ی^�Y ³ : رأى رؤی�ا-�LXء -/. 

 وإذا رأى م� ی|,_ L �nF*VY. ی�1ر_ ���� ویc�1*] 0�2 م. ا-�u*iن. ی^Xث 2\ إK م. ی^³
  .VL*\، وK ی^Xث �g2 أ+Xا آ�ن ا-]ي جL \=F. وی�^Eل

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 niya ay huwag niyang ipagsabi ito kung hindi 
sa [taong] naiibigan niya. Kapag nanaginip siya ng kinasusuklaman niya ay 
bubuga siya sa kaliwa niya nang tatlong ulit, magpapakupkop siya kay Allah 



laban 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: 

qَُم� ّرَأْی p,ِج*ِ(، َوِمْ. َشU,-ِن ا�uَ*ْUi-ِمَ. ا \ِUV-�2ِ ُذELَُأ 
A‘údhu bi-lláhi mina -shshaytáni -rrajím, wa min sharri má ra’aytu.  
Nagpapakupkop ako kay Allah laban sa Demonyong isinumpa at laban sa 

[masamang] napanaginipan ko. 
******* 

 

Du‘á’ Bago Kumain 
dا�آ d=m ء�LX-ل : ا�m� :dI*VY م��cµ )آX+أ d؛: إذا أآ\ِUV-1ْ2ِِ( اdI*VY \-أو OY O1ن نvY : )ِ1ْ2ِ 

OYِ \ِUV-ا_ِ,ِsِّو� \ِ-ِUَأو .  
Nagsabi ang Sugo (SAS): Kapag kakain ang isa sa inyo ng pagkain ay 

magsabi siya ng:  
Bismi -lláh  
Sa ngalan ni Allah  

ngunit kung nakalimutan sa simula ay sabihin:  
Bismi -lláhi fí awwalihi wa ákhirih  
Sa ngalan ni Allah, sa simula at sa katapusan. 

******* 
 

Du‘á’ Matapos Kumain 
dI*VY م�cu-غ م. ا,Y وإذا:  \ِ*Fِmََهَ]ا، َوَرَز OFِ/َcَµْي َأ[ِU-ا \ِUV- Xُ/َْ̂   .ِمْ. Eْ+َ ,ِ*ْwٍَل ِمOpF َوUEmُ Kَةَاْ-

 

Alhamdu lilláhi -lladhí at‘amaní hádhá, wa razaqaníhi min ghayri hawlim 
minní wa lá qúwah. 
Ang papuri ay ukol kay Allah na nagpakain sa akin nito at nagkaloob sa akin 

nito nang walang kapangyarihan mula sa akin ni lakas. 

******* 
 

Du‘á’ Bago Magsagawa ng Iftár  
  . َوَ�َ=qَ اَ�ْجُ, ِإْن َش�َء ا-UVُ\َذَه³َ ا-¬Uْ/ُ�، َواqِUV�َ2ْ اْ-cُُ,وُق :ا-�LXء XFL إ�uYر ا-<��(

Dhahaba -dhdhama’u wa -btallati -l‘urúqu wa thabata -l’ajru in shá’a -lláh.  
Lumisan ang uhaw, nabasa ang mga ugat at natiyak ang gantimpala, kung 

niloob ni Allah. 
 

******* 
 

Du‘á’ Kapag Bumahin o May Bumahin 
َْ̂/UV-ِ Xُِ\، :ِإذا ¹uL أ+Xآ( �m� : dI*VYل : ا-�LXء XFL ا-�ucس  : و-*dI -\ أEs_، أو ص�+=\َاْ-

،\ُUV-ا hَ/ُ+َ,ْل -\ َی�m ذاvY ،\ُUV-ا hَ/ُ+َ,َْیdI*VY : )ْ|ُ-َ�2َ eُVِ>َْوُی \ُUV-یُ|ُ( اXِgَْی.  



Nagsabi ang Sugo (SAS): Kapag bumahin ang isa sa inyo ay magsabi siya 
ng: 
Alhamdu lilláh  
Ang papuri ay ukol kay Allah  

Magsabi naman ang kapatid niya [sa Islam] o ang kasama niya ng: 
Yarhamuka -lláh  
Kaawaan ka ni Allah  

at kapag nagsabi sa kanya ng yarhamuka -lláh ay magsabi naman siya rito ng: 
 Yahdíkumu -lláh wa yuslihu bálakum 
Patnubayan kayo ni Allah at pabutihin nawa Niya ang kalagayan ninyo. 

 

******* 
 

Du‘á’ Para sa May-sakit 
 Kَ 2َْ�َس Egُµٌَر ِإْن َش�َء :دlVL ds م,ی° یEcد_ �mل -\إذا  : �آ�ن ا-O=F : ا-�LXء -V/,ی°

\ُUV-ا.  
Ang Propeta (SAS), kapag nagpupunta siya noon sa isang may-sakit upang 
dalawin iyon, ay nagsasabi siya roon ng:  
Lá ba’sa tahúrun in shá’a -lláh.  
Walang kapinsalaan, [ang sakit ay] panlinis [sa kasalanan] kung loloobin ni 

Allah.  
 

******* 
 

Du‘á’ ng Dinapuan ng Kasawiang- palad 
x=*>/2 ³*ء م. أص�Lد:  O-ِ ªْVُsَْوا O�ِ=َ*>ُِم OYِ Oْأُجْ,ِن U)gُUV-َن، اEcُِإَ-ْ*ِ\ َراِج �Uَوِإن \ِUV-ِ �Uِإن

�gَFًْا ِم,*ْsَ.  
Inna lilláhi wa inná ilayhi ráji‘ún, Alláhumma ’jurní fí musíbatí akhlif lí khyam 
minhá. 
Tunay na tayo ay kay Allah at tunay na tayo ay sa Kanya magbabalik. O 

Allah, gantimpa-laan Mo ako dahil sa kasawian ko at palitan Mo ako ng 

mainam kaysa rito. 

******* 
 

Du‘á’ Kapag Nakarinig ng Kulog 
َْ̂/Xِِ_ َواْ-َ/َ�ِ�َ|xُ ِم. �LX: \ِ�ِnَ*sِء XFL س/�ع ا-,XLا- 2ِ XُLْU,-ا eُp=1َي ُی[ِU-َ̂�َن ا   .ُسْ=

Subhána -lladhí yusabbihu -rra‘du bihamdihi wa -lmalá’ikatu min khífatihi. 
Kaluwalhatian sa Kanya na niluluwalhati ng kulog kalakip ng papuri sa 

Kanya at ng mga anghel dahil sa pangamba sa Kanya. 
 

******* 
 

Du‘á’ Kapag Bumuhos ang Ulan34 



,u/-ن¥ول ا XFL ء�LX-ا :�ًcYَِن� �ً=p*َص U)gُUV-َا.  
Alláhumma sayyiban náfi‘á.  
O Allah, [gawin Mo ito na] isang ulan na napakikinabangan. 

 

******* 
 
 
Du‘á’ Para sa Bagong Kasal 

  . �2ََرَك ا-hَ-َ \ُUV، َو�2ََرَك hَ*ْVَLَ، َوَجَ/َ� sَ OYِ �/َ|ُFَ*ْ2َْ*ٍ,:ا-�LXء -V/�¥وج*.
Báraka -lláhu laka, wa báraka ‘alayka, wa jama‘a baynakumá fí khayr.  
Pagpalain ka nawa ni Allah, panatilihin nawa Niya sa iyo ang pagpapala, at 

pagsamahin nawa Niya kayo sa kabutihan. 
 

******* 
 

Du‘á’ Bago Magtalik 
  .1ْ2ِِ( ا-UVِ\، َا-U)gُUV َج�Fَ=ْpF ا-�uَ*ْUiَن َوَج³ِpF ا-�uَ*ْUiَن َم� َرَز�Fَ�َmْ: ا-�LXء d=m ا-y/�ع

Bismi -lláh. Alláhumma jannibna -shshaytána wa jannibi -shshaytána má 
razaqtaná. 
Sa ngalan ni Allah. O Allah, ilayo Mo sa amin ang Demonyo at ilayo Mo ang 

Demonyo sa [anak na] ipinagkaloob Mo sa amin. 
 

******* 
 
 
Du‘á’ Pagkatapos Magtipon 

¹Vy/-رة ا�nَك :آ,ُnِoْ�ََأْس ،qََأْن UKِإَ-َ\ ِإ Kَ َأْن Xُgََك، َأْشXِ/َْ̂ َ̂�َنhَ ا-U)gُUV َو2ِ   . َوَأُتEُب ِإَ-ْ*hَُسْ=
Subhánaka -lláhumma wa bihamdika, ashhadu al lá iláha illá anta, astaghfiruka 
wa atúbu ilayk. 
Kaluwalhatian sa Iyo, o Allah, at kalakip ng papuri sa Iyo. Sumasaksi ako na 

walang Diyos kundi Ikaw. Humihingi ako ng tawad sa Iyo at nagbabalik-loob 

ako sa Iyo. 
 

******* 
 

Du‘á’ Kapag Nakasakay sa Sasakyan 
َ̂�َن ا-Uِ]ي َس�Uَ, :د�Lء ا-,آEب َْ̂/UV-ِ Xُِ\؛ ُسْ=  َ-�Fَ َهَ]ا َوَم� ُآ�UF َ-ُ\ ُمIِْ,ِن*َ.، َوِإن�U َإَ-l 1ْ2ِِ( ا-UVِ\، َاْ-

  .َرE=ُVِIَFْ/ُ-َ �Fَp2َن
Bismi -lláhi, alhamdu lilláh; subhána -lladhí sakhkhara laná hádhá, wa má 
kunná lahú muqrinín, wa inná ilá rabbiná lamunqalibún. 



Sa ngalan ni Allah, ang papuri ay ukol kay Allah. Kaluwalhatian sa Kanya 
na nagpa-sunud-sunuran para sa atin nito at tayo rito ay hindi sana 
makakakaya.  

******* 
Du‘á’ Habang Naglalakbay 

,n1-ء ا�Lَهَ]ا :د �Fَ-َ ,َUي َس�[ِU-َ̂�َن ا  َوَم� ُآ�UF َ-ُ\ ُمIِْ,ِن*َ.، َوِإن�U َا0ُ َأْآَ=ُ,، َا0ُ َأْآَ=ُ,، َا0ُ َأْآَ=ُ,، ُسْ=
َا-U, U)gُUV َوا-�EَIْUى َوِمَ. اْ-dِ/َcَ َم� َتْ,َضl، َإَ-l َرE=ُVِIَFْ/ُ-َ �Fَp2َن، َا-U)gُUV ِإن�U َنOYِ hَ-ُ�َ1ْ َسnَِ,َن� َهَ]ا اْ-ِ=

qََأْن U)gُUV-َا ،_ُXَcْ2ُ �UFLَ Eِµَْن� َهَ]ا َوا,َnََس �Fَ*ْVَLَ نpEَه U)gُUV-ا ،dِاَ�ْه OYِ xُnَ*Vِ�َ-َْوا ,ِnَU1-ا OYِ ³ُ+ِ�U>-ا 
xِ2َºَوَآ ،,ِnَU1-َ��ِء اLِْمْ. َو hَ2ِ ُذELَُأ Opَوِإَذا رج� ِإن ،dِاْ-ـَ/�ِل َواَ�ْه OYِ ³ِVَIَFْ/ُِء اْ-ـEَوُس ,ِ¬َFْ/َاْ-ـ 

.g*Y وزاد .g-�m :وَنXُِم�+َ �Fَp2,َ-ِ ،وَنXُ2ِ�Lَ ،َنE=ُ�َِن، َت�E=ُِی�.  
Alláhu akbar, alláhu akbar, alláhu akbar; subhána -lladhí sakhkhara laná 
hádhá, wa má kunná lahú muqrinín, wa inná ilá rabbiná lamunqalibún; 
Alláhumma inná nas’aluka fí safariná hádha -lbirra wa -ttaqwá wa mina 
-l‘amali má tardá. Alláhumma hawwin ‘alayná safaraná hádhá, wa -twi ‘anná 
bu‘dah; Alláhumma anta -ssáhibu fi -ssafar, wa -lkhalífatu fi -l’ahli; 
Alláhumma inní a‘údhu bika min wa‘thá’i -ssafar, wa ka’ábati -lmandhar, 
wa sú’i -lmunqalabi fi -lmáli 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. O Allah, tunay na kami ay humihiling sa Iyo sa 
paglalakbay naming ito ng kabutihan, pangingilag sa pag-kakasala, at gawang 

ikasisiya Mo. O Allah, pagaanin Mo sa amin ang paglalakbay naming ito at 

paiksiin Mo para sa amin ang layo nito. O Allah, Ikaw ang kasama sa 

paglalakbay at ang pinag-iwanan sa mag-anak. O Allah, tunay na ako ay 

nagpapakupkop sa Iyo laban sa hirap ng paglalakbay, laban sa panglaw ng 

tanawin, laban sa kasaklapan ng mada-datnan sa ari-arian at mag-anak. 

Kapag pauwi na ay sabihin ang nabanggit na panalangin at idagdag ang 
sumusunod:  
Áyibúna, tá’ibúna, ‘ábidúna, lirabbiná hámidún. [Tayo ay] mga umuuwi, na 
mga nagbabalik-loob, na mga sumasamba, na sa Panginoon natin ay mga 

nagpupuri. 
 

******* 
 

Du‘á’ sa Pagtigil sa Isang Lugar 
َ̄ َم� َش,p ِمْ. ا-��Uم�Uِت ا-Vِ|َ2ِ \ِUVَ/�ِتُ َأELُذ :ا-/F¥ل ن¥ول د�Lء Vَsَ.  

A‘údhu bikalimáti -lláhi -ttámmáti min sharri má khalaq.  
Nagpapakupkop ako sa mga ganap na salita ni Allah laban sa masama sa 

nilikha Niya. 
********** 



 

Du‘á’ sa Namatayan  
xی¥c�-ء ا�Lأََ :دhَ�ِp*/َ-ِ ,َnَwَاَءَك، َو¥َLَ .َ1َ+َْأْجَ,َك، َوَأ \ُUV-ا )َ¬َLْ.  

A‘dhama -lláhu ajraka, wa ahsana ‘azá’aka, wa ghafara limayyitik. 
Palakihin nawa ni Allah ang gantimpala sa iyo, pagandahin nawa Niya ang 

pag-alo sa iyo, at patawarin nawa Niya ang patay mo. 

 


