1

PAUNANG SALITA
Mga tao na walang kakayahan na basahin
ang Masnoon Du'as
(pananalangin na nagmula mula
sa tradisyon ng Propeta Muhammad(s) sa Ar
abic, maaaring, katunayan makamit ang pagka
kalapit sa Allah (Subhanahu wa ta'ala) sa pamamagitan ng panawag
an sa kanya
sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang
mga pagsasalin,at Insha Allah, sila makakuha
ng gantimpalapara dito. Sa ganitong
ْ ُْ ْ َ
paraan sila ay kumikilos sa atas ng Allahادﻋﻮﱏ
ِ
makiusap sa akin" (tungkol sa lahat).
Karagdagang higit din sila ay
َ َ ْ َ ُ ُ ٓ ُّ َ
kumikilos sa isang Hadith اﻟﻌﺒﺎد ة
ِ اﻟﺪﻋﺎء ﮬﻮ
Du'a "(pananalangin) ay ang
kakanyahan ng bawat panalangin o pagsamba"
Sapagkat ang pananalangin na ito ay iniulat
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sa kapangyarihan ng Propeta (s), ang mga ito
ay komprehensibo at libre mula sa anumang
uri ng kamalian o kawalang-galang.
Samakatuwid, kahit mga tao na
maaaring basahin ang wikang
Arabic dapat paminsan-minsan basahin
ang kanilang mga pagsasalin para dakutin ang
kahulugan ng
pananalangin para malaman kung ano ang
kanilang panawagan sa Allah. Pagkatapos ng
pananalangin na ito ay tunay na pananalangin.
(Allah mas higit na alam)

Mohammad Yunus Palanpuri
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Ang aklat na ito ay isinalin sa tagalon
(Pambansang Wika ng Pilipinas) sa pamamagitan
ng kapatid natin (asawa ni M.T. Shaikh) na mula sa
ETOR’S FAMILY sa Naval, Biliran, Leyte
Philippines. Siya ay nag-Revert sa Muslim noong
2008. Maaring tanggapin ng Allah ang kanyang
pagsisikap… Amen.
O Allah! Tanggapin ang mga pagsisikap ng lahat
ng mga lumahok sa publikasyon ng aklat na
ito sa kanilang iba't-ibang kapasidad at
bigyan ang kanilang mga lehitimong kagustuhan.
Amen.

Pagsasalin: O Allah! Patawarin ang lahat
ng paniniwalang kalalakihan
at kababaihan, at mga Muslim na lalaki at babae, bu
hay ang mga ito
at patay.O Pinaka maawain ng (lahat) mga na ipakit
a ang kahabagan. Amen.
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Bigkasin ang bawat Du'a na
may tiwala at tumawag.
Mga benepisyo ng pananalangin ay depende sa pag
papatupad
ng Faraidh (sapilitan tungkulin sa Islam). Wala
sa Nawafil
(inirerekumendang panalangin atbp.) ay maaaring
palitan ang Fardh
(sapilitan tungkulin). Samakatuwid, ito ay sapilitan
para matupad ang lahat ng Faraidh sa unag lugar.
Knowledge of Deen (Prophet’s Teaching) are
common wealth of this Ummat (Muslim). To copy
or to print of this book in any language or any where
is permitted, for every Muslim (man/women).
Ang kaalaman ng Deen (pagtuturo ng Propeta) ay
karaniwang kayamanan ng Ummat (Muslim) na
ito. Kopyahin o i-printa ang aklat na ito sa
anumang wika o kung saan ay pinahihintulutan
para sa bawat Muslim (lalaki o babae).
Maulana Yunus Palanpuri
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PANALANGIN
PARA SA UMAGA
Ito ay lalong kanais-nais na ang
pananalangin sa umaga ay dapat na
makumpleto sa pagitan ng oras ng panahon
mula sa bukang-liwayway sa tumataas ang
araw.
Nota: Ito ay pinahihintulutan na ang
panalangin ay dapat bigkasin sa pagitan ng
tagal ng panahon mula sa madaling araw
sa simula sa tanghali.

Sa pangalan ng diyos, ang pinaka-kapakipakinabang, ang pinaka-maawain.
1. Ang propeta na pamamaraan para sa
pagkuha ng benepisyo sa bawat bagay.
(Bigkasin makaitlo Surah Ikhlaas, Surah
Falaq, Surah Naas)
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SURAH IKHLAAS

Pagsasalin: Sa pangalan ng Diyos, ang
pinaka-kapaki-pakinabang, ang pinakamaawain.
Sabihin: Siya ay Allah, ang isa at lamang; 2.
Allah ng walang hanggan, lubos; 3. siya
hindi mag-anak, o siya’y pinanganak; 4. at
doon ay walang tulad sa kanya.

SURAH FALAQ
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Pagsasalin: Sa pangalan ng Diyos, ang
pinaka-kapaki-pakinabang, ang pinakamaawain.
1. Sabihin: Humingi ako ng asilo sa
Panginoon ng liwayway; 2. Mula sa
pagbibiro ng mga nilikhang bagay; 3.
Mula sa pagbibiro ng kadiliman na ito’y
magpalaganap; 4. Mula sa pagbibiro ng
mga pagsasanay ng lihim na sining; 5.
At mula sa pilyo ng mainggitin
bilang siya kasanayan sa inggit.

SURAH NAAS
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Pagsasalin: Sa pangalan ng Diyos, ang
pinaka-kapaki-pakinabang, ang pinakamaawain.
1. Sabihin: humingi ako ng asilo sa
Panginoon at mahalin nang sangkatauhan, 2.
Ang Hari (o Ruler) ng sangkatauhan, 3. Ang
Diyos (o hukom) ng sangkatauhan, 4. Mula
sa pilyo pagbibiro ng tagapagbulong ng (ng
masama), na bawiin (pagkatapos ng kanyang
bulong), 5. (Ang pareho) na bumulong sa
puso ng sangkatauhan, 6. Kabilang sa Jinns
at kasamang tao.
Kabutihan: Sinumang nais bigkasin ang
Surah Ikhlaas, Surah Falaq, Surah Naas,
tatlong beses sa umaga, siya ay makinabang
sa lahat.
2. Ang propeta na pamamaraan para
pagkuha sa benepisyo sa buhay at sa
kabilang buhay. (Bigkasin ng pitong beses).
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Pagsasalin: Inilagay ko ang aking pag-asa
sa kanya at Siya ang may-ari ng
maluwalhating trono.
Kabutihan: sinumang bigkasin na nabanggit
sa itaas na pananalangin pitong beses, siya
ay makinabang sa bagay ng buhay at sa
kabilang buhay. (Amal Al-Yaum wal-Lailah
by Ibnus Sunni, p.38 & 77; Abu Dawood
4/321: Jayyed)
Tandaan: Pagtula sa itaas na nabanggit
Du'a nang matapat o hindi matapat ay
matanggal ang problema.

3.Ang propeta na pamamaraan para sa
pagkuha sa pagtubos mula Jahannam
(Impyerno). (Bigkasin apat na beses)
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Pagsasalin: O Allah! Ako'y humingi ng
aking umaga na gagawin kang isang saksi, at
paggawa ng anghel, na humawak sa langit,
bilang saksi, at lahat ng iyong anghel at lahat
ng iyong nilikha. Ikaw lamang ang Allah at
wala nang Ilah (isang karapat-dapat
sambahan) maliban sa’iyo. Ikaw lamang at
wala kang kasosyo at ito ay tiyak na
Muhammad (kapayapaan ay sa kanya) ay
iyong alipin at ang propeta.
Kabutihan: Sinumang nais magsalaysay sa
itaas na nabanggit na pananalangin apat na
beses sa umaga. Allah ay bigyan siya ng
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pagtubos mula sa impyerno. (Abu Dawood 4
/ 318, Bukharu Fi Adab al-mufrad: 120)
4. Ang propeta na lunas upang makamit
ang awa't tulong ng Allah.
(Bigkasin tatlong beses)

Pagsasalin: O Allah! Simulan ko ang aking
umaga sa iyong bendisyon, kaligtasan, at ang
maglihim ng aking kasalanan. Samakatuwid,
kumpletuhin iyong bendisyon, kapayapaan
at lihim ng aking kasalanan sa mundong ito
at sa kabilang buhay.
Kabutihan: Sinumang magsalaysay ng Du'a
na ito tatlong beses sa umaga, Allah ay
kumpletuhin ang kanyang pabor. (Amal AlYaum wal Lailah by Ibnus Sunni, p. 55)
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5. Ang propeta na lunas sa nag-aalok ng
mga pasalamat sa Allah para sa kanyang
bendisyon ng araw at sa gabi. (Bigkasin
isang beses)

Pagsasalin: O Allah! Anuman ang
bendisyon ko o lahat ng iba pang mga
nilalang ng sa iyo, iyon ay pagkalooban mo
lamang. At na walang kasosyo sa iyo (sa
kanilang paglikha). Samakatuwid, ang lahat
ng papuri at salamat ay angkop sa’yo.
Kabutihan: Kung sinumang magsalaysay
nitong Du’a sa umaga ay nag-alok pasalamat
sa Allah para sa kanyang bendisyon sa
umaga at gabi. (Abu Dawood 4/318)
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6. Ang propeta na lunas
upang makamit ang kasiyahan ng Allah.
(Bigkasin ng tatlong beses)

Pagsasalin: Ako ay masaya sa pagiging
isang Muslim, sa pagiging isang tagasunod
ng Islam sa prophethood ng Muhammad
(kapayapaan
ay
sa
kanya).
Kabutihan: Sinumang magbigkas nitong
panalangin na ito tatlong beses sa umaga,
Allah ginagawa siyang gleyd. (Tirmidhi
3/141, Ahmed 4/338)
7. Ang propeta na lunas sa humingi ng
bendisyon ng mundong ito at sa
hinaharap. (Bigkasin isang beses)

23

24

Pagsasalin: O ang nag-iisa, kung sino ay
kailanman-buhay at kung sino ang
nagtutukod lahat ng kanyang mga nilikha!
Ako ay humihingi sa iyong tulong sa
pamamagitan ng iyong awa at ikaw ang
nagtakda ng karapatan ng aking kalagayan at
huwag ninyo
akong
bigyan ng anumang possesion ng
aking mga nafs (disposisyon) kahit sa isang
solong kindatan.
Kabutihan: Sinumang magsalaysay nitong
pananalangin, ay hinahangad ang lahat ng
mga bendisyon sa mundong ito at ang
kabilang buhay. (Hakim: ito ay Sahih, Dhabi
ay sang-ayon sa kanya. See At-Targheeb
wat-Tarheeb, 283)
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(Tandaan: Ang banal na propeta (kapayapaan sa
kanya) inirerekomenda ang pananalangin na ito sa
kanyang anak na babae na si Fatimah(RA).
(Baihaqi mula sa Anas)

8. Ang propeta na lunas mula sa mga
hindi inaasahang gulo. (Bigkasin ng tatlong
beses)

Pagsasalin: Simulan ko ang aking umaga na
may Pangalan ng Allah. Dahil sa kanyang
pinagpalang pangalan, walang maaaring
maging sanhi ng anumang pinsala, alinman
sa lupa o sa langit. Siya ang lahat-pagdinig
at lahat-alam.
Kabutihan: Sinumang magsalaysay sa
pagtawag sa diyos ng tatlong beses, siya ay
hindi mapinsala sa pamamagitan ng
anumang bagay at ito ay sinabi sa isang
Hadith ng Abu Dawood na ang matinding
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kalungkutan ay hindi mahulog sa kanya.
(Abu Dawood, Tirmidhi: Hasan Sahih)
9. Kapag naghihintay para sa balita.
(Bigkasin ng isang beses)

Pagsasalin:
O Allah! Humingi ako para
sa hindi inaasahang maganda at humingi
ako ng asilo sa’yo mula sa mga
hindi
inaasahang masama.
Kabutihan: Bigkasin ang sa
itaas na nabanggit na
pananalangin kapag
makakuha ng
ilang
mga balita o isang
bagay bago pupunta sa mangyayari. Ito
ay sinabi sa Hadith na
ang Banal na
Propeta (kapayapaan ay sa kanya) ginamit
itong pananalangin bigkasin sa umaga.
(Kitabul Azkaar, p. 104)
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10. Ang propeta na lunas upang sabihin
ang papuri ng Allah at purihan siya.
(Bigkasin ng tatlong beses)

Pagsasalin: Ako Ay dumakila sa Allah sa
salita na bumagay sa kanyang katayuan, at
ako’y pumuri sa Allah sa ilang beses na
bilang katumbas sa kanyang mga nilikha,
katumbas na kung saan siya na maaaring
natutuwa (sa akin), katumbas ang bigat ng
kanyang mga langit at pantay-pantay ng mga
bilang
ng
kanyang
mga
salita.
Bigkasin makaitlo sa itaas na nabanggit na
pananalangin sa umaga (Muslim 4 / 2,090)
11.
Ang propeta ay lunas para sa
pagkuha ng maginhawa mula sa sakit ng
katawan.
(Bigkasin ng tatlong beses)
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Pagsasalin: O Allah! Panatilihin ang aking
katawan sa mabuting kalusugan, panatilihin
ang aking mga tainga sa iyong proteksyon,
ang aking mga mata sa iyong proteksyon,
walang may ibang dapat sambahin maliban
sa’yo. Humingi ako ng asilo sa iyo mula sa
Kufr (kakulangan ng paniwala) at
pagpapakalinga. Humingi ako ng asilo sa iyo
mula sa mahigpit na pagsubok sa libingan.
Walang may dapat ibang sambahin maliban
sa’yo.
Kabutihan: Bigkasin ang pananalangin sa
tatlong beses sa umaga. Sinumang nais
bigkasin ang pananalangin na ito, ito ay
inaasahan na ang Allah ay magbigay sa
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kanya ng bawat uri ng kapayapaan.
Basahin ang pagsasalin ng pananalangin sa
debosyon. (Abu Dawood, Ibn Maja 3 / 142)
12. Ang propeta na lunas upang
makakuha ng proteksyon mula sa mga
bulong ng demonyo. (Bigkasin ng isang
beses)

Pagsasalin: O Allah! Ang lumikha ng lupa
at ng langit, ang may alam lahat ng
maliwanag at nakatago, ang umalalay ng
lahat ng mga bagay at totoong panginoon ng
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lahat (nilalang). Bigyan akong saksi na
walang may karapatan na sambahin maliban
sa’yo. Humingi ako ng asilo sa’yo mula sa
kasamaan ng aking mga nafs (disposisyon)
at kasamaan ng mga demonyo at mula sa
masamang gawa maaari akong magkasala na
maaaring salot ng aking nafs (disposisyon) o
maaaring akong pahirapan anumang
kasamaan sa sinumang mga Muslim
(kapatid).
Kabutihan: Sinumang tao na magbigkas
nitong pananalangin sa umaga, siya ay
protektado mula sa mga bulong ng shaitaan
(demonyo).(Abu Dawood, Tirmidhi 3 / 142)

13.Pananalangin para sa pintuan sa
Jannah (Paraiso). (Bigkasin sa isang
beses)
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Tandaan: Sa ilang mga kuwento, "Abu-o
bizambi" naganap. Subalit tagatala ng
aklat na ito ay pananaw ang
pagsasalaysay ng Sahih Bukhari.

Pagsasalin: O Allah! Ikaw lamang ang
umalalay sa akin. Walang Diyos ngunit
ikaw.Nilikha mo ako at ako ang iyong
alipin.Ako nakatayong matatag hanggang sa
aking kakayahan sa aking pangako na aking
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ginawa sa iyo. Humingi ako ng asilo sa iyo
mula sa masamang pagkilos na nakatuon sa
akin, kinikilala ko iyong binigay na
ipagkaloob mo sa akin. At aminin ko ang
aking pagkakamali. Patawarin mo aking
kasalanan dahil walang iba na patawarin ako
maliban sa iyo.
Kabutihan: Sinumang magbigkas sa itaas
na nabanggit na pananalangin sa umaga na
may tiwala at kung siya ay mamatay sa araw
na iyon, siya ay ipasok sa Jannah.
(Bukhari: 11/97-98)
14. Pananalangin para sa maabot ang
lahat ng uri ng kapayapaan.
(Bigkasin sa isang beses)
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Pagsasalin: O Allah! Humingi ako para sa
kapayapaan sa mundong ito at sa
hinaharap.O Allah, hinihiling ko para sa
kapatawaran at pagbabantay ng aking Deen
(Islam), kapayapaan sa aking pamilya, at sa
aking mga kayamanan. O Allah, pagtakpan
ang aking mga pagkakamali at alisin ang
takot sa akin. O Allah protektahan ako mula
sa harapan at sa aking likod, mula sa kaliwa
at kanan at mula sa itaas. Humingi ako ng
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kanlungan sa iyong kadakilaan na pinatay
mula sa aking ilalim.
Kabutihan: Ang Banal na Propeta
(kapayapaan
ay
sa
kanya)
hindi
inabandunang ang pagkukuwento ng
pananalangin. Ito ay isang lunas upang
makamit ang lahat ng uri ng kapayapaan at
seguridad. (Abu Dawood, Ibn Majah 2 / 332)
15. Pananalangin para sa paglilibang ng
kalungkutan at pagbabayad ng utang.
(Bigkasin ng isang beses)
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Tandaan: Parehong pagtula halimbawa
"al-hazan" o "al-huzn" ay tama.

Pagsasalin: O Allah! Humingi ako ng asilo
sayo mula sa pagkabalisa at kalungkutan,
mula sa hinihikayat at katamaran. Humingi
ako ng asilo sayo mula sa kahinaan ng loob at
karamutan, at mula sa mga utang at pang-aapi
ng mga tao.
Kabutihan: Sinumang tao na bigkasin itong
pananalangin sa umaga, ay makakuha ng
pahinga mula sa kanyang kalungkutan.
(Abu Dawood: Bab fil-Isti’azah)
16. Pananalangin para
sa humihingi ng kapaki-pakinabang na
kaalamanat dalisay (lehitimo) kabuhayan.
(Bigkasin sa isang beses)
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Pagsasalin: O Allah! Humingi ako para sa
kaalaman kung saan ay kapaki-pakinabang,
kabuhayan kung saan ay dalisay (halimbawa,
kita mula sa mga legal na nangangahulugan)
at pagkilos na kung saan ay katanggaptanggap (para sa iyo). (Ibn Majah 1 / 152,
Sahih Al-Zawaid 10/111)
(Bigkasin isang beses sa Salah ng Fajr
pagkatapos ng Salaam)

17. Pananalangin para sa pagtubos mula
sa Jahannam (Impyerno).
(Bigkasin pitong ulit)

Pagsasalin: O Allah! Iligtas mo ako mula sa
apoy
ng
impyerno.
Kabutihan: Bigkasin ang pananalangin
pitong beses sa lalong madaling panahon
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pagkatapos pagkumpleto ng Fajr na
panalangin bago ang pakikipag-usap sa
sinuman. Kung namatay sa araw na iyon,
siya ay makakuha ng pagtubos mula sa
impyerno. (Abu Dawood, Nasai at Ibn
Hibban)
18. Pananalangin upang makakuha ng
mga biyaya mula sa Allah ayon sa
katayuan na nababagay sa kanya.
(Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: O Panginoon! Papuri Lahat ay
sa iyo. Ang papuri na kung saan bumagay sa
iyong kaluwalhatian at ang iyong kadakilaan
ng pangingibabaw.
Kabutihan: Kapag ang isang lingkod ng
Allah bigkasin ang nabanggit sa itaas na
pananalangin.
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Siya (azza-wa-jal) ay bibigyan ng
gantimpala ayon sa katayuan na nababagay
sa kanya.
19. Pananalangin para sa pagtubos mula sa
problema.
(Bigkasin sa isang beses)
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Pagsasalin: O Allah! Ikaw ay aking taglay
at ang umalalay sa akin.Walang diyos
maliban sa iyo. Inilagay ko ang aking
pananalig sa iyo. Ikaw ang may ari ng
dakilang langit. Anuman ang gusto niyang
mangyari, ito dumarating sa katauhan at
kahit anong hindi niya gusto mangyari, hindi
ito magkaroon. Tayo ay kumuha ng lakas sa
paggawa ng mabuting gawa at pag-iwas sa
mga kasalanan mula sa Allah.Siya ay ang
pinakamataas at pinakadakila. Mayroon
akong pananampalataya sa Allah ang may
pangingibabaw sa lahat at ang kanyang
kaalamang sumasaklaw sa lahat.O Allah!
humingi ako ng asilo sa iyo mula sa mga
kasamaan ng aking mga nafs (disposisyon)
at ang kasamaan ng bawat hayop na ang mga
noo ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan.
Katunayan, ang aking Panginoon ay nasa
tuwid na landas.
Kabutihan: Sinumang tao bigkasin ang
pananalangin sa umpisa ng araw, hindi siya
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makakuha ng anumang pinsala hanggang
gabi.
(Ibnus-Sunni at Abu Dawood).
20. Pananalangin upang makamit ang
pinakamahusay na kabuhayan at upang
makakuha ng proteksyon laban sa
makasalanan.
(Bigkasin ng isang
beses)

Pagsasalin: Anuman ang gusto ng Allah, ito
ang mangyayari. Ang pinanggagalingan ng
kapangyarihan para sa pagprotekta sa sarili
mula sa kasamaan at ng sa paggawa sa
magandang bagay ay ang Allah. Allah ay
ang lahat nangingibabaw sa kabila ng lahat.
Kabutihan: Sinumang tao bigkasin ang
pananalangin sa umaga ay ipagkaloob ang
pinakamahusay na kabuhayan at protektado
mula sa kasamaan. (Ibnus-Sunni, Kanzul
Ummal 2/106)
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21. Pananalangin upang ipasok ang
paraiso sa tulong ng propeta (SAW).
(Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: Ako natutuwa para sa pagiging
isang Muslim, para sa pagiging isang
tagasunod ng Islam Prophethood ng
Muhammad (SAW).
Kabutihan: Isang tao na bigkasin ito nang
isang beses sa umaga, ang propeta
(kapayapaan ay sa kanya) ay hayaan siya na
ipasok ang paraiso sa pamamagitan sa
paghawak ng kanyang kamay. (Tabrani:
Hasan chain; Al-Matjer Ar-Rabeh Thawabil
Amal, p. 312; Bikre Moti 4 / 35)
22. Pananalangin kung saan kapalit para
sa pagpigil sa pagsasagawa ng Zikr.
(Bigkasin isang beses)
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Pagsasalin:
17.
Kaya’t
magbigay
kaluwalhatian sa Allah, kapag naabot mo
ang gabi at kapag tumaas sa umaga; 18. Oo,
sa kanya ay papuri, sa langit at sa lupa, at sa
huli ng hapon at kapag araw ay magsimula
na tanggihan. 19. Ito ay siya na nagdudulot
ng buhay mula sa patay, at nagdudulot ng
patay mula sa buhay, at na nagbibigay buhay
sa lupa matapos ito ay patay: at kaya dapat
sa iyo dinala (mula sa patay).
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Kabutihan: Ito ay isang kapalit para sa
pagpigil ng pagsasagawa ng Zikr (pagbati)
nang isang beses sa umaga. (Abu Dawood)
Ito ay sinabi sa Musnad Ahmed na ang
Propeta (kapayapaan ay sa kanya)
nagtanong, "Maaari ko bang sabihin sa iyo
kung bakit tinatawag ng Allah Hazrat
Ibrahim (kapayapaan ay sa kanya) bilang
khaleel? dahil ginamit niya itong bigkasin
ang mga salitang ito hanggang sa"
Tuzhiroon". (Tafsir Ibn Kathir) 4/166)
23. Upang pangalagaan mula sa bawat uri
ng
matinding
kalungkutan.
(Bigkasin ng isang beses)
Bigkasin isang beses sa umaga ang mga
sumusunod na unang tatlong Ayat ng Surah
Momin pagkatapos ng Ayatul Kursi.
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Ayatul Kursi

Pagsasalin: Allah! Walang ibang diyos
ngunit ikaw, ang buhay, Ang sariling
mamalagi, walang hanggan. Walang idlip
umagaw sa kanya o tulog. Kanya ang lahat
ng bagay sa langit at sa lupa. Na maaaring
mamagitan ng kanyang pagdalo maliban
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kung siya ay pinahihintulutan? Siya may
alam kung ano ang (lumilitaw sa kanya
bilang nilalang) bago o pagkatapos ng o sa
likod ng mga ito. O ni hindi nila mahigitan
anuman ng kanyang kaalaman maliban
bilang nais nya. Kanyang trono ay umabot sa
ibabaw ng langit at sa lupa, at pakiramdam
niya walang pagkapagod sa pagguguwardiya
at pagpepreserba ng mga ito, siya ay ang
pinaka-mataas, ang kataas-taasan (sa
kaluwalhatian). (Surah Baqara: 255)
Unang Tatlong Ayats ng Surah Momin
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Pagsasalin: 1. Haa-Meem. 2. Ang
paghahayag ng aklat na ito ay mula sa Allah,
mataas sa kapangyarihan, na puno ng
kaalaman, 3. Na magpatawad sa kasalanan,
tumatanggap ng pagsisisi, ay mahigpit sa
kaparusahan at isang mahabang maabot (sa
lahat ng bagay). Walang diyos ngunit siya:
sa kanya ay ang panghuling layunin.
Kabutihan: Sinumang tao na bigkasin
unang tatlong Ayat ng Surah Momin
pagkatapos Ayatul Kursi sa umaga, ay
pangalagaan mula sa bawat kasamaan sa
araw na iyon. (Musnad Bazzar ikuwento ng
Abu Hurairah; Tirmidhi)

24. Upang maging karapat-dapat ng Du'a
(pananalangin) sa pamamagitan ng mga
anghel sa ating pabor at pagkuha ng mga
katayuan ng Shuhada (martir) sa
kamatayan. (Bigkasin ng tatlong beses)

46

47

Pagsasalin: Humingi ako ng asilo sa Allah,
na lahat ng alam, ang lahat ng pagdinig mula
sa shaitaan(demonyo).
Surah Hashr: 22-24

(Bigkasin isang beses)
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Pagsasalin: 22. Allah ay Siya, bukod sa
kanino ay walang ibang diyos, na alam (lahat
ng bagay) parehong lihim at bukas, siya ay
ang pinaka-mapagbigay-loob, ang pinaka
maawain. 23. Allah ay siya, kaysa kanino
walang
ibang
diyos;
ang
pinakamakapangyarihan, banal na isa, ang
pinagmulan ng kapayapaan (at kalubusan),
ang tagapag-alaga ng pananampalataya, ang
mapanatili ng kaligtasan, ang mataas sa
kapangyarihan, hindi mapaglabanan, ang
kataas-taasan: kaluwalhatian sa Allah
(mataas ay siya) sa itaas ng mga kasosyo na
katangian nila sa kanya. 24. Siya ay Allah,
ang tagalikha, ang kasangkot, ang
ipagkaloob ng anyo (o kulay), nabibilang sa
kanya ang pinaka-magandang pangalan:
anumang sa langit at sa lupa, ay
ipinapahayag ang kanyang papuri at
kaluwalhatian: at siya ay mataas sa
kapangyarihan, ang matalino.
Kabutihan: Ang isang tao na bigkasin ang
tatlong beses ang unang pananalangin at sa
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itaas Ayats ng Surah Hashr sa sandaling sa
sumusunod na ito, ang 70,000 mga anghel ay
manalangin para sa awa para sa kanya at nais
nya makuha ang katayuan ng pagmamartir sa
kamatayan. (Tirmidhi)

25. Pananalangin para sa katuparan ng
lahat
ng
mga
kagustuhan.
(Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: O Allah! Ako ay nilikha mo at
ikaw ay ang isa na nagpakita sa akin ng
gabay. Ikaw ang isa na nagbibigay sa akin
ng pagkain at pag-inom. Ako’y bigyan ninyo
ng kamatayan at taasan mo akong muli.
Kabutihan: Hasan Basari iniulat mula sa
Samra bin Jundub (R.A.) na sinabi, "ay
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maaring hindi ko sinabi ang isang Hadith na
kung saan narinig ko maraming beses mula
sa Propeta (kapayapaan ay sa sa kanya) at
din mula sa Hazrat Abu Bakr at Umar (R.A).
Sinabi
ko,
"Siyempre,
mangyaring
isaysay".Sinabi niya, "ang isang tao na
bigkasin ang mga salitang ito sa umaga at sa
gabi, Allah ay tuparin ang kanyang mga
kagustuhan sa lahat."
(Bikhre Moti, pp 144-145)

26. Pananalangin para sa proteksyon
mula
sa
pilyo
ng
espiritu.
(Bigkasin sa isang beses)
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Pagsasalin: Humingi ako ng asilo sa biyaya
ng Allah ng at ang kanyang kumpleto at
mahusay na mga salita, na hindi daig sa
pamamagitan ng anumang mabuti o
masamang tao, mula sa masama na bumaba
mula sa langit at mula sa mga kasamaan na
kung saan umakyat sa langit, at mula sa
kasamaan ng lahat ng mga bagay na
nakakalat sa mundo, at mula sa kasamaan ng
lahat ng mga bagay na kung saan dumating
sa lupa, at (humingi ako ng asilo sa Allah)
mula sa pagsubok ng araw at gabi, mula sa
mga naka katok sa araw at sa gabi maliban
sa mga katok para sa maganda. O! Ang
pinaka maawain.
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Kabutihan: Ang espiritu na dumating sa
problema sa banal na propeta (kapayapaan
ay sa kanya) na nahulog sa lupa, dahil ang
propeta binigkas itong pananalangin.
(Muwatta Imam Malik)

27. Pananalangin para sa pagbabantay
mula sa mga kasamaan ng mga
salamangkero at mahiko.
(Bigkasin sa isang beses)
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Pagsasalin: Simulan namin ang aming
umaga para sa Allah at ang lahat ng kanyang
kaharian magsimula sa kanilang umaga para
sa Allah. Humingi ako ng asilo sa isa na may
hawak sa langit mula sa pagbagsak sa lupa
maliban sa pahintulot nito, mula sa
kasamaan ng kanyang paglikha na kung saan
ay nakakalat sa kahit saan, at (humingi ako
ng asilo sa Allah) mula sa kasamaan ng
demonyo at sa kanyang paggawa ng kasosyo
(na may Allah).
Kabutihan: Ang banal na propeta
(kapayapaan ay sa kanya) sinabi kay Amr
Bin Aas na kung nais mong bigkasin
makaitlo ang pagtawag sa diyos na ito sa
umaga, ikaw ay protektado mula sa
kasamaan ng mga demonyo, hulaan at
salamangkero. (Ad-Dua, p.954; Ibnus Sunni,
p. 66; Majma 1/119)
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28. Pananalangin para sa proteksyon
laban sa mahiko.
(Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: Humingi ako ng asilo sa Allah,
ang pinaka-pinakamahusay na may walang
katumbas sa kanyang kadakilaan. At
humingi ako ng asilo sa kanyang mga
kumpleto at mahusay na mga salita, na hindi
daig sa pamamagitan ng anumang mabuti o
masamang tao, at (humingi ako ng asilo sa)
lahat ng mga pangalan ng Allah na alam ko
at kung saan hindi ko alam, mula sa
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kasamaan ng lahat ng mga bagay na kanyang
nilikha, at nilikha ang mga itong kamalian at
nakakalat ang mga ito sa lahat ng dako.
Kabutihan: Ang tao na bigkasin itong
pananalangin isang beses sa umaga ay
pangalagaan mula sa mahiko. Hazrat Ka'ab
Ahbar (maaaring Allah magkaroon ng habag
sa kanya) sinabi na kung hindi ko binigkas
ang pananalangin na ito, ang mga Hudyo ay
ibahin ang aking anyo sa asno.
(Muwatta Imam Malik)

29. Pananalangin para sa pagkuha ng
mga kasalanang patawarin at pagkamit
ng maganda. (Bigkasin 100 beses)
Pagsasalin: Estado ko sa kaluwalhatian ng
Allah sa mga salita na nababagay sa kanyang
katayuan at sabihin ang papuri sa kanya.
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Kabutihan: Bigkasin ang mga salitang ito
isang daang ulit. Patawarin sa Allah sa
kasalanan bilang mahusay na sa bilang ng
bula sa ibabaw ng dagat. (Muslim 4/2081)
Siya ay makakakuha ng 124,000 kabutihan.
(Tirmidhi)

30. Pananalangin para pangalagaan mula
sa tatlong mapanganib na sakit. (Bigkasin
makaitlo pagkatapos ng Fajr Salah)

Pagsasalin: Ako lumulahati sa Allah, ang
pinakamahusay, sa mga salita na nababagay
sa kanyang katayuan. At papuri sa kanya sa
mga salita na kung saan siya ay may papuri
sa kanyang sarili.
(Bigkasin ng isang beses)
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Pagsasalin: O Allah! Humingi ako para sa
kapagbigayan na mayroon ka at paliguan mo
ako sa iyong pangangalaga sa kinabukasan.
Palawakin ang iyong biyaya at ipagkaloob
ang iyong mga bendisyon sa akin.
Kabutihan: Qabisa bin Makhariq (R.A.)
sinabi: kasalukuyan ako ay dumating sa
Propeta (kapayapaan ay sa kanya).Siya
nagtanong, "Bakit ka dumating?" Sinabi ko,
“ako maging edad ngayon:. Ang aking mga
buto ay naging mahina, ibig sabihin, ang
aking katandaan ngayon. Ako pumunta sa’yo
sa
gayon
ay
maaari mong ituro sa
akin ng isang
bagay na
maaaring makinabang sa akin.
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Ang Propeta (kapayapaan ay sa kanya)
sinabi, "ang bato at puno mula sa kung saan
ka pumasa sa pamamagitan ng dasal sa
pabor sa iyo. O Qabisa! Sabihin
tatlong beses pagkatapos ng
panalangin sa umaga. Ikaw ay protektado
mula sa pagpapahirap ng pagkabulag, ketong
at
maparalisa.
Basahin
din
itong
pananalangin.

(Bikhre Moti 1/95)

31. Proteksyon mula sa pilyo ng Jinn.
(Bigkasin sa isang beses)
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(Surah Mominoon: 115-118)
Pagsasalin: 115. Ginawa mo pagkatapos sa
tingin ay nalikha mong pabiro, at hindi mo
na dinala pabalik sa amin (para sa
kabuluhan)? 116. Samakatuwid, dakilang
Allah, ang Hari, ang katotohanan: walang
diyos ngunit siya, ang panginoon ng trono ng
karangalan! 117. Kung sinuman makiusap,
bukod sa Allah, anumang iba pang diyos,
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siya ay walang kapangyarihan para doon, at
ang kanyang pagtutuos ay sa kanya lamang
Panginoon! At sigurado ang taong hindi
sumasampalataya ay hindi manalo! 118.
Kaya sabihin: "O aking panginoon bigyan
ang iyong kapatawaran at awa, ikaw ay ang
pinakamahusay ng mga nagpapakita ng
awa!"
Kabutihan: Ito ay ikuwento sa Ibn Abi
Hatim na ang isang tao na may nagmamay
ari ng Jinn ay dumating kay Abdullah bin
Masood (RA), sinuman magbigkas sa itaas
na nabanggit na Ayats at humangin sa
kanyang tainga at siya makakuha ng lunas.
Kung kailan ito nabanggit sa harap ng
propeta (kapayapaan ay sa kanya) siya
nagtanong, “Abdullah ano binigkas mo sa
kanyang tainga, Abdullah sinabi sa kanya
tungkol dito. Siya (kapayapaan ay sa kanya)
sinabi, na iyong ibinigay sa kanyang buhay
sa pamamagitan ng paghangin nitong
pananalangin sa kanyang tainga. Ako
Sumumpa sa pamamagitan ng Allah na kung
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ang isang tao ay magkakaroon ng
pananampalataya bigkasin ito sa bundok,
aalisin din nito mula sa kanilang lugar.
Abu Nu'aim sinabi: "Ang propeta
(kapayapaan ay sa kanya) ay nagpadala sa
amin ng mga kawal at sinabi sa amin na
bigkasin ang mga nabanggit na mga Ayats sa
araw at gabi.
Kaya binigkas namin ang mga ito patuloy sa
parehong mga oras. Papuri ay sa Allah,
bumalik kami ng ligtas na may nadambong.
(Tafsir Ibn Kathir 3/474, Bikhre Moti 1/150)

32. (Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: O Allah! Nakita namin ang
umaga at gabi dahil sa iyong banal na
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tulong. Ito ay dahil ang iyong kapangyarihan
na kami naninirahan at mamatay dahil sa
mga ito. At sa huli kami na bumalik sa iyo.
(Tirmidhi)
33. (Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: Ang aming umaga ay tumindig
at ang umaga ng panginoon sa mundo ay
tumindig. O Allah! Humingi ako para sa
magandang araw na ito, humingi ako para sa
biktorya, tagumpay, liwanag, bendisyon at
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gabay sa araw na ito. At humingi ako ng
asilo mula sa iyo sa kasamaan sa araw na ito
at kasamaan pagkatapos sa araw na ito.
(Hisne Haseen; Purnoor Dua, p. 32.)
34. (Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: O Allah! Gawing unang bahagi
na ito na puno ng mabuti, gawing ito sa gitna
ng tagumpay at ang huling bahagi ng
tagumpay.
(Hisne Haseen, p.75)
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35. (Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: Simulan namin ang aming
umaga sa firtrat (kalikasan) ng Islam, sa mga
salita ng debosyon at ang Deen (relihiyon ng
Islam) ng Propeta (kapayapaan ay sa kanya),
ang Millat (bansa) ng Ibrahim (kapayapaan
ay sa kanya) na may isang diyos at isang
Muslim at siya ay hindi kabilang sa mga
Mushrikeen (mga katangian ng mga kasosyo
sa Allah).
(Hisne Haseen, p. 70)
36. Limang pangungusap para sa mundo,
at lima para sa ang hinaharap. (Bigkasin
sa isang beses)
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Para sa Mundo

1.

Allah ay sapat na para sa akin upang
pangalagaan ang aking deen (relihiyon
ng Islam).

2.

Allah ay sapat na para sa akin upang
alisin ang lahat ng aking pagkabalisa.

3. Allah ay sapat na para sa akin laban sa
isang tao na mang-api sa akin.

4.

Allah ay sapat na para sa akin laban sa
isang taong mainggitin sa akin
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5.

Allah ay sapat na para sa akin laban sa
isang taong linlangin at magtaksil sa akin.
(Bigkasin isang beses)

Para sa Hinaharap

1.

Allah ay sapat na para sa akin sa oras ng
aking kamatayan.

2.

Allah ay sapat na para sa akin sa panahon
ng aking pagtatanong sa libingan.

3.

Allah ay sapat na para sa akin sa lugar ng
Mizaan
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(ang balanse para sa pagtimbang ng mga
mabuti at masamang gawa sa araw ng
paghuhukom).

4.

Allah ay sapat na para sa akin na malapit
sa Pul Sirat (daan sa paraiso).

5.

Allah ay sapat na para sa akin, walang
ibang diyos ngunit siya, inilagay ko ang
aking pag-asa sa kanya at ako laging
nagbabalik patungo sa kanya.

Kabutihan: Mayroong isang pagsasalaysay
mula sa Buraidah (R.A.), ang buod ng kung
saan ay ang Propeta (kapayapaan ay sa
kanya) sinabi na ang sinumang magsalaysay
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sa itaas nabanggit sampung pangungusap sa
umaga, pagkatapos makumpleto ang
binigkas, siya ay makahanap na ang Allah ay
sapat na para sa kanya at sa lalong madaling
panahon siya ay makakakuha ng gantimpala.
(Durre Mansoor 2 / 103)

37. Bigkasin ang ikatlong Kalimah 100
beses.

38. Bigkasin ng 100 beses Istighfaar.
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O bigkasin

39. Bigkasin Darood Shareef 100 beses.
Ito ay mas mabuti na bigkasin ang Darood-eIbraheem sa Salah. Kung ang isang tao nais
bigkasin ang maliit na Darood, bigkasin ang
mga sumusunod na Darood:

40. Bigkasin isang daang beses

41. Bigkasin makaitlo
ُ َ ْ َٔ َ ُ َ ً َ ٌ ْ َ ُ َ
َ ِ َّ َ ارﰘ
اﻟﺮاﲪﲔ
ﺣﺎﻓﻈﺎ وﻫﻮ
 ﺧﻴـﺮ#ﻓﺎ
ِ
ِ
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Pagsasalin: Allah ay ang pinakamahusay na
tagapagtanggol, at siya ay ang pinakamaawain sa mga nagpakita ang awa.
Tandaan: Bigkasin ng 500 beses o 100
beses na "YaHayyu Ya Qayyumu". Insha
Allah ito ay magbigay ng malaking
makikinabang.

42. Bigkasin ang Surah Yaseen ng isang
beses
43. Bigkasin ang Surah Muzzammil ng
isang beses.
44. Bigkasin ang 99 magandang mga
pangalan ng Allah.

“Lahat ng mga pangalan ng Allah ay
maganda, kaya manawagan sa kanya sa
pamamagitan ng mga ito."
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Tandaan: Kung ang isang tao ay kaya ang
pagbabasa ng Arabic ng mga pangalan ng
Allah (Asma-e-Husna) ay dapat basahin
niya ang kanilang mga pagsasalin sa
pamamagitan ng naiintindihan
ang kanilang mga kahulugan
at naniniwala sa mga katangian ng Allah.
Makakuha din siya ng mga bendisyon ng
Asma-e-Husna, Insha Allah.
99 Magagandang mga pangalan ng Allah kasama ng
kanilang pagsasalin.

َّ َ َ َ
ُ َُ
َ ُ اﻻ
ﻫﻮ
ِٕ اﻟﺬي ﻻ ِٕاﻟﻪ
ِ ﻫﻮ ﷲ

Allah ay siya, kung sino walang ng ibang Diyos
1
2
3

ُ َ ْ َّ ْ
اﻟﺮﲪﺎن
اﻟﺮﺣﲓ
ِ َّ
ُ َ َْ
اﻟﻤﻠﻚ
ِ

ANG MAHABAGIN
PINAKA MAAWAIN
ANG PINAKAMAKAPANGYARIHAN,

71

72

4

ُ ُّ ُ
اﻟﻘﺪوس

5

َُ
اﻟ َّﺴـﻼم

6
7
8

9
10
11

ُ ِ ُْ ْ
8اﻟﻤﺆ
َْ
ُ ِْ َ ُ
اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ
ُ َ َْ
اﻟﻌﺰﻳــﺰ
ِ
َ َْ
ُ َّ اﳉﺒـ
ـﺎر
ُ ّ َ َ ُ َْ
اﻟﻤﺘﻜ ِـﱪ
ُ َ َ
اﳋﺎﻟ ِــﻖ

ANG TUNAY NA HARI
ANG BANAL NA ISA
AT ISA NA LIBRE
MULA SA LAHAT NG
MANTSA
ANG TAGABIGAY NG
ANG KAPAYAPAAN O
ISA NA KINAKAPITAN
MULA SA LAHAT NG
PAGKABALISA
ANG TAGABIGAY NG
KAPAYAPAAN
TAGABIGAY NG
PROTEKSYON
ANG
MAKAPANGYARIHAN
NAGPAPASUKO
PAGHARIAN
ANG SARILINGMALUWALHATI
ANG TAGALIKHA

72

12
13
14

ُ

َ
َ
ـﺎرئي
ِ اﻟﺒـ

َ
َ اﻟﻤ
ُ ّ ﺼـ
ُ
ـﻮر
ِ
َ َ
ُ َّ اﻟﻐﻔ ـ
ـﺎر

15

َ َ
ُ َّ اﻟﻘﻬ ـ
ـﺎر

16

َ َ
ُ َّ اﻟﻮﻫ ـ
ـﺎب

17

ُ َّ َ
اﻟـ َّـﺮزاق

18
19
20

ُ َّ َ
اﻟﻔﺘﺎح
َ َ
ُ اﻟﻌﻠﻴ ـ
ـﻢ
ِ

ُ َ َ
اﻟﻘﺎ ِﺑــﺾ

73
ISA NA NAGBIBIGAY
BUHAY
ANG TAGAPAGMODA
NG MGA HUGIS
LUBHANG
MAPAGPATAWAD
ISA SA NA MAY
KONTROL SA
PAGLIPAS NG MGA
BAGAY-BAGAY
TAGABIGAY NG
LAHAT NG MGA
BAGAY
ANG NAGSUSTINTO
AT TAGAPAGLAAN
ALISIN ANG
KAHIRAPAN
ANG TUNAY NAALAM
ANG
PANGANGAILANGAN
NG KABUHAYAN

73

21

ُ
َ َ
اﻟﺒﺎﺳـ ِـﻂ

22

ُ َ َ
اﳋﺎ ِﻓــﺾ

23
24
25

َّ َ
ُ
اﻟﺮاﻓِــﻊ
ُّ ُ َ
اﻟﻤﻌـ ِـﺰ

ُّ
َ
ُ
ـﺬل
ِ اﻟﻤـ

26

َ
ُ
َّ
ﻟﺴﻤﻴــﻊ
ِ ا

27

َ َ
اﻟﺒﺼﻴـ ُـﺮ
ِ

28

ْ
ُ َ َاﳊ َﻜـ
ـﻢ

74
ANG TAGAPAGHABA
NG KABUHAYAN

ANG ISANG TAONG
PAKUMBABA AT
MABABA
ANG MATAAS
ANG TAGABIGAY NG
KARANGALAN
ANG TAGABIGAY NG
ILAGAY SA
KAHIHIYAN
ANG LAHAT NG
PAGDINIG
ANG MANGHUHULA
O ISA NA
NAKAKAKITA NG
LAHAT NG BAGAY
ANG TAGAGAWA NG
WALANG
PAGBABAGO
PAGHATOL

74

29

ُ ْ َ
اﻟﻌ ـ َـﺪل

30

َّ َ
ُ
اﻟﻠﻄﻴــﻒ
ِ

31
32
33
34
35
36

37

َ َ
اﳋﺒﻴـ ُـﺮ
ِ
َ َ
ُ اﳊﻠﲓ
ِ

َ َ
ُ اﻟﻌﻈﻴـ
ـﻢ
ِ
َ َ
ُ ُ اﻟﻐﻔـ
ـﻮر
َّ َ
ُ اﻟﺸﻜ
ـﻮر
َ َ
اﻟﻌ ِﻠـ ُّـﻲ
َ َ
اﻟﻜﺒﻴـ ُـﺮ
ِ

75
ANG LAMANG
PINAKAMAGILIW O ALAM NG
MGA PINAKALOOB
NA LIHIM
LAHAT ALAM
ANG MAAWAIN
ANG DAKILA
ANG MAPAGPATAWA
D
ANG LUBOS
NAGPAPASALAMAT
ANG
PINAKA MATAAS
ANG
PINAKA MAHUSAY
NA O WALANG
KATAPUSAN

75

38

ُ َ َ
اﳊﻔﻴــﻆ
ِ

39

َ
ُ اﻟﻤﻘﻴـ
ـﺖ
ِ ُ

40

َ َ
ُ اﳊﺴﻴـ
ـﺐ
ِ

41

ُ َ َ
اﳉﻠﻴــﻞ
ِ

42
43
44
45
46

َ
ُ َاﻟﻜﺮﻳـ
ـﻢ
ِ
َ
ُ اﻟﺮﻗﻴـ
ـﺐ
ِ َ
َ
ُ
ُ اﻟﻤﺠﻴ
ـﺐ
ِ
ْ
ُ
َ َ
اﻟﻮا ِﺳــﻊ
َ َْ
ُ اﳊﻜﻴـ
ـﻢ
ِ

76
ANG TAGAPAGTANG
GOL
ANG TAGABIGAY NG
KABUHAYAN AT
LAKAS
ANG MAGTUOS O
ISA NA NAG PASAPAT
IN SA LAHAT AT
LAHAT
ANG MALUWALHATI
O ISA NA MAY
ISANG MATAAS NA P
OSISYON
ANG MABAIT
ANG BANTAY
ANG SAGOT NG DU'AS

ANG MAAMO
ANG MATALINO

76

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ُ ُ َْ
اﻟـ َـﻮدود
َْ
ُ
َ
اﻟﻤﺠﻴــﺪ
ِ
ْ
ُ
َ َ
اﻟﺒﺎ ِﻋــﺚ
َّ َ
ُ
اﻟﺸ ِﻬــﻴﺪ
ُّ َ ْ َ
اﳊــﻖ
ْ
ُ
َ َ
اﻟﻮﻛـ ِـﻴﻞ
ُّ َ ْ َ
اﻟﻘـ ِـﻮي
َْ
ُ اﻟﻤﺘﻴ
ـﻦ
ِ َ
َْ
ُّ َ اﻟـ
ـﻮﱄ
ِ
ُ َ َْ
اﳊﻤـ ِـﻴﺪ
َْ
ُ
ﺼ ُّـﻲ
ِ اﻟﻤﺤ

77
ANG PINAKAMAPAGMAHAL
ANG PINAKAKAGALANG-GALANG
ANG MULING
IBALIK ANG PATAY
ANG SUMASALAHAT
NG DAKO
ANG KATOTOHANAN
ANG PAMAGLAAN
ANG DIYOS
ANG WALANG TALO
ANG PATRON
KARAPAT DAPAT NA
PAPURI
ANG TAGABANTAY N
G IBINIBILANG

77

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

َْ
ُ
ْ ُ
ـﺪيء
ِ اﻟﻤﺒ
ُ ُ َ
اﻟﻤﻌﻴــﺪ
ِ
ْ ُ َ
اﻟﻤﺤﻴـ ِ ْـﻲ
َ
ُ اﻟﻤﻤﻴ
ُ
ـﺖ
ِ
َ َ
اﳊـ ُّـﻲ
َ َ
ُ
اﻟﻘﻴـ ُّـﻮم
َ
َ
اﻟﻮاﺟ ُِﺪ
َ
َ
اﻟﻤﺎﺟ ُِﺪ

ُ
َ َ
اﻟﻮاﺣـ ِـﺪ
ُ َٔ َ
اﻻﺣـ َـﺪ

78
ANG MAY LIKHA
ISA NA
MAY KAPANGYARIHAN
UPANG LILIKHA MULI

ANG DONOR NG BUH
AY
ANG DONADOR NG
KAMATAYAN
ANG WALANG
HANGGAN
ANG UMALALAY NG
BUHAY
ANG LAHAT PERPEKTO

ANG LAHAT MAGALI
NG AT ANG ISA SA PA
MIMITAGAN
ANG UNEQUALLE
ANG ISA

78

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ُ َّ َ
اﻟﺼ َﻤــﺪ
ُ َ َاﻟﻘـ
ـﺎدر
ِ
َ
ُ اﻟﻤ ْﻘ َﺘـ
ُ
ـﺪر
ِ
ُ َّ ُ َ
ـﺪم
ِ اﻟﻤﻘـ
ّ َ ُ َ
ﺧ ُـﺮ
ِ اﻟﻤﺆ
ُ َٔ َ
َّ
اﻻول
ٓ َ
ﺧـ ُـﺮ
ِ اﻻ

79
LIBRE MULA
SA GUSTO
ANG MALAKAS SA
LAHAT
ANG MALAKAS
ISANG DAHILAN NG
KALAMANGAN
ISA NA DAHILAN PAG
PAPARAHAN
ANG UNA
ANG HULING

ُ ِ َّ
اﻟﻈﺎﻫﺮ
َ َ
ُ ﻃـ
ـﻦ
ِ اﻟﺒﺎ
َ َ
اﻟﻮاﻟ ِــﻲ

َ ُ َ
َ اﻟﻤﺘﻌـ
ـﺎﱄ
ِ

NAG HALATA
ANG TAGO
ISA NA IPATUPAD RE
SPONSIBILIDAD SA L
AHAT NG BAGAY
MALAYO SA
ITAAS NG MGA

79

80

79
80
81
82

َ
اﻟﺒـ َ ُّـﺮ

َ ُْ َ
ُ اﻟﻤﻨﺘﻘـ
ـﻢ
ِ
َ َ
اﻟﻌﻔـ ُ ُّـﻮ
ُ ُ َ
َّ اﻟ
ﺮءوف

84

ْ َ ُ َ
اﻟﻤﻠﻚ
ِ ُ ﻣﺎﻟﻚ
ِ

86

ANG MABAIT

َ
ُ َّ اﻟ َّﺘـ
ـﻮاب

83

85

KATANGIAN NG BUO
NG PAGLIKHA

َ َ َ ُ
ذواﳉﻼل
ِ
ْ َ َ
واﻻﻛﺮام
ِ َ ِٕ
َ
ُ اﻟﻤ ْﻘـ
ـﺴﻂ
ِ ُ

ANG MALIMITBUMABALIK
ISA NA TUMATAGAL
NG GANTI
ISA NA MAGPASENSI
YA
ANG URI
MAY
HAWAK NG KAPANG
YARIHAN
MARILAG
AT MABAIT

ANG LAMANG

80

81
87

ُ َ َ
اﳉﺎﻣـ ِـﻊ

88

َ
ُّ َ اﻟﻐـ
ـﲎ
ِ

89

ْ ُ َ
اﻟﻤﻐﻨـ ِ ُّـﻲ

90

ُ َ َ
اﻟﻤﺎﻧـ ِـﻊ

91

ُّ َّ َاﻟﻀـ
ـﺎر

92
93
94
95

ُ َّ َ
اﻟﻨﺎ ِﻓــﻊ
ُ ُّ َاﻟﻨـ
ـﻮر
َ َ
ـﺎدي
ِ اﻟﻬ
ُ
َ َ
اﻟﺒﺪﻳــﻊ
ِ

ANG MAGTIPON
LIBRE MULA
SA PANGANGAILANG
AN
MAGBIGAY NG
MGA PANGANGAILA
NGAN SA IBA
ANG HADLANGAN
ISA NA MAAARI MAG
ING
SANHI NG PAGKAWA
LA
ISA NA IKUMPISAL B
ENEPISYO
ANG KANINGNINGAN
ISANG NA NAGBIBIG
AY NG GABAY
ANG MAG-ISIP

81

96

َ َ
اﻟﺒﺎﻗـ ِـﻲ

97

ُ
َ َ
ـﻮارث
ِ اﻟـ

98

َ
ُ
َّ
اﻟﺮ ِﺷـﻴﺪ

99

َّ َاﻟ
ُ ُ ﺼ
ـﺒﻮر

82
ANG WALANG
HANGGAN
ANG
TAGATAGUYOD NG LA
HAT O ISA NA
MANATILING BUHAY
KAHIT NA MATAPOS
ANG LAHAT O LAHAT
NAMATAY.
Iisa
ISA NA GABAY KASAM
A AANG LANDAS O KA
BUTIHAN O
ISA NA MAHAL ANG
KABUTIHAN AT AWA

ANG PINAKANINUNO

(Tirmidhi: Abwabud Da'waat, 2 / 189)
Kabutihan: Ito ay iniulat sa Bukhari at
Muslim sa awtoridad ng Abu Huraira (R.A.)
na ang Propeta (kapayapaan ay sa kanya)
sinaba: katunayan, Allah ay may 99 na mga
pangalan at sinumang protektado ng mga
pangalan na ito (ibig sabihin matuto ito sa
82

83
pamamagitan ng puso at naniniwala sa mga
ito) siya ay makapasok sa Jannat (Paraiso) ".
45. Ang Propeta na lunas upang i-save ang
sarili mula sa kasalukuyan at darating gulo
ng Dajjal.
1. Imam Muslim ay iniulat sa kanyang Sahih
Muslim na ang Propeta (kapayapaan ay sa
kanya) sinabi na sino man ay nais matuto at
magsalaysay ng unang sampung Ayats ng
Surah Kahaf, siya ay pangalagaan mula sa
gulo ng Dajjal.
2. Sa ibang kwento ng Sahih Muslim, ang
Propeta (kapayapaan ay sa kanya) sinabi na
sinumang iharap sa Dajjal, siya’y dapat
magsalaysay sa unang sampung Ayats ng
Surah Kahaf, siya ay protektado mula dito.
3. Sa mga iba pang kwento, ito’y sinabi ang
pag-aaral at magsalaysay ng huling Ayats ng
Surah Kahaf ay bibigyan proteksyon mula sa
ligalig ng Dajjal.
Ang Unang 10 Ayats ng Surah
Kahaf sa kanilang pagsasalin
(Recite once)

83

84

1.
Sa
pangalan
ng
Allah,
ang
pinakasakapaki-pakinabang,
ang pinaka
maawain. "Papuri sa Panginoon, na may
ipinadala sa kanyang lingkod ang libro, at
gayong pinapayagang bagay na walang
baluktot:

2. "(Ginawa nya ito) Tuwid (at malinaw)
upang maaaring niyang bigyan ng babala
(walang
diyos)
nakakikilabot
na
kaparusahan.
Parusa mula sa kanya, at
84

85
siya ay
maaaring magbibigay
sa
nagagalak balita sa mga mananampalataya n
a nagtatrabahong matuwid na gawa, sila ay
magkaroon ng isang mabuti na gantimpala ".

3. Kung saan sila
habangbuhay.

magiging manatili

4. Sa karagdagang, maaaring niyang bigyan
babala iyong nagsabi, "Allah ay ang may
anak na lalaki".

5. Walang kaalaman mayroon sila ng
ganoong bagay, o kanilang mga ama. Ito ay
isang masakit na bagay na isyu mula sa
85

86
kanilang mga bibig bilang sinasabi kung ang
sinasabi nila ay walang anuman kundi
kasinungalingan.

6. Gusto mo lamang, siguro, na maligalig
iyong sarili sa kamatayan,
pagsunod matapos sa kanila, sa kalungkutan,
kung hindi sila naniniwala sa mensaheng ito

7. Na kung saan sa lupa na ginawa namin
ngunit bilang isang kumikinang ipakita para
sa lupa, upang maaari naming subukan ang
mga ito - sa kung sa mga ito ang
pinakamahusay sa pag-uugali.

86
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8. Sigurado kung ano ang sa lupa ay dapat
namin gawin ngunit tulad ng alikabok at
tuyo na lupa (walang paglago o malambot na
halaman).

9. "O sa iyo sumasalamin ang mga
kasamahan sa kuweba at ng inskripsyon ay
kababalaghan sa mga tanda?

10. "Narito, ang mga kabataan ng pilitin ang
kanilang sarili sa kuweba: kanilang sinabi '"
Aming Panginoon! Ipagkaloob sa amin ang
awa mula sa iyong sarili, at itapon sa aming
kapakanan para sa amin sa tamang paraan! "

87
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Huling Ayat ng Surah Kahaf
kasama ng kanilang pagsasalin.
(Recite once)

1. "Gawin ang mga mananampalataya na
isipin na maaari silang kumuha ng aking mga
lingkod bilang tagapagtanggol bukod sa akin?
Sigurado, handa namin ang impyerno para sa
mga taong walang pananampalataya para sa
(kanilang) libangan.

2. "Sabihin: Ay dapat namin sabahin sa iyo
sa mga nawala sa paggalang ng kanilang
mga gawa?

88

89

3. "Sa mga ang pagsisikap ay nasayang sa
buhay na ito, habang inisip nila na sila ay
makakuha ng mahusay sa pamamagitan ng
kanilang mga gawa?"

4. “Sila ay ang mga tumanggi sa mga
palatandaan sa kanilang panginoon at ang
katotohanan sa kanilang pagkakaroon upang
matugunan sa kanya (sa hinaharap): walang
kabuluhan ang kanilang mga gawa, o dapat
namin, sa araw ng paghuhukom, bigyan sila
ng anumang timbang”.

89
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5. “Na ang kanilang gantimpala, impyerno,
dahil tinanggihan nila ang pananampalataya,
at kinuha ang aking mga tanda at ang aking
mensahero sa paraan ng pagtukso

6. Bilang sa mga naniniwala at matuwid ang
mga trabahong gawa, mayroon sila, para sa
kanilang libangan, ang hardin ng paraiso.

7.
Kung
saan
sila
(magpakailanman):
Ang
walang nais mula sa kanila.

90

ay
tumira
pagbabagong

91

8. Sabihin: Kung ang karagatan ay tinta (sa
pamamagitan ng upang isulat) ng salita ng
aking panginoon, mas maaga ay karagatan
ang maubos kaysa sa mga salita ng aking
panginoon, kahit na kami nagdagdag ng
ilang mga karagatan tulad nito, para sa
kanyang tulong.

91
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9. Sabihin: Ako ngunit isang tao tulad ng
inyong sarili, (ngunit) ang inspirasyon ay
dumating sa akin, na ang iyong Allah ay
isang Allah: sinumang umasa upang
matugunan ang kanyang panginoon, hayaan
sa kanya gumana ang katuwiran at ang
pagsamba sa kanyang panginoon, umamin
walang bilang kasosyo.
Tandaan: Ang huling Ayats ng Surah
Kahaf ayon sa Imam Nawawa, ay
nagsisimula mula sa

ُ َ َ َ ٓ َ َ َ َّ َ َ َ َ
 ﮐﻔُﺮواان ّﻳ ّﺘِﺨﺬوا
اﲿِﺴﺐ اﻟِﺬ

Paliwanag: Sa komentaryo ng Surah Kahaf,
ang isinulat ng komentarista sa paunang
salita ng Surah, ang kuwento ng As-hab-ekahaf (ang mga tao sa kuweba) may
ikuwento kung saan ay susi sa gulo ng
Dajjal. Sa puso kung saan dakutin ang
kahulugan at pagkaroon ng pananampalataya
sa Ayats na ito, puso na hindi impeksyon sa
gulo ng Dajjal. Katulad, ang mga lingkod ng
92
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Allah, na panatilihin ang mga Ayats na ito sa
kanilang mga puso (sa pamamagitan ng
unawa) at sa kanilang isip (sa pamamagitan
ng pag-aaral), sila din protektado mula sa
fitnah (kaligaligan ng Dajjal).
(Anwaarul Bayaan 5/454, Ma’ariful Hadith
5/94-95, sahih Muslim 1/271)

Bigkasin isang beses
Pananalangin
ay
tatanggapin
(sa
pamamagitan ng Allah) at magkakaroon ng
pagtubos mula sa paghihirap.

46. Naaprubahang remedyo para sa
pagtatapos ng mga paghihirap.
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MUNJIYAAT
(Pananalangin)
(Bigkasin sa isang beses)
Munjiyaat ay ang pitong pananalangin mula
sa Banal na Qur'an na kung saan Allama Ibn
Sireen inirerekumenda para alisin ang
paghihirap at kahirapan.
Ka'ab Ahbaar (maaaring Ala magkaroon ng
habag sa kanya) sinabi, "May apat na Ayats
sa Qur'an, kapag bigkasin ko ang mga ito,
ako maging libre mula sa bawat pagkabalisa.
Kahit na kung ang langit ang lumagapak sa
mundo, ako makakakuha ng pahinga mula sa
utos ng Allah.
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1.
Pagsasalin:
Sabihin:
"Walang
mangyayari sa amin maliban kung ano ang
iutos sa Allah para sa amin: Siya ang aming
tagapagtanggol": at sa Allah hayaan ang mga
mananampalataya na ilagay ang kanilang
tiwala.
(Surah Taubah: 51)

2. Pagsasalin: At kung ang Allah idiit ka sa
pinsala, ay walang sino ang maaaring alisin
ito ngunit siya, at kung balak niya maganda
para sa iyo, ay wala na maaaring pagtataboy
sa kanyang pabor kung saan siya nagiging
sanhi nito upang maabot kung sinuman sa
kanyang kagustuhang alipin. At siya ay ang
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malimit-mapagpatawad,
ang
maawain. (Surah Yunus: 107)

pinaka

3. Pagsasalin: Walang gumagalaw na
nilalang sa lupa ngunit nitong kabuhayan ay
depende sa Allah: Alam niya ang oras at
lugar ng mga tiyak na tahanan at ang
pansamantalang deposito nito: Lahat ay nasa
isang malinaw na rekord.
(Surah Hud: 06)
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4. Pagsasalin: Ilagay ko ang aking tiwala sa
Allah, ang aking panginoon at ang iyong
panginoon! Walang gumagalaw na nilalang,
ngunit siya ay may dakutin nito sa unahankandado. Sigurado, ito ay sa aking
panginoon na nasa isang tuwid na landas.
(Surah Hud: 56)

5. Pagsasalin: Gaano karami ang mga
nilalang na nagdadala na hindi ang kanilang
sariling kabuhayan? Ito ay ang Allah na
nagpakain (pareho) sa kanila at ikaw: siya ay
nakakarinig at nakakaalam (lahat ng bagay).
(Surah ankaboot: 60)
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6. Pagsasalin: Kung ano ang Allah sa
kanyang
habag
ay
ipagkaloob
sa
sangkatauhan doon ay walang maaaring
magbawas: kung ano siya magbawas,
walang maaaring magbigay, bukod sa kanya:
at siya ay mataas sa kapangyarihan, na puno
ng mga karunungan.(Surah Fatir.2)
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7. Pagsasalin: Sa katunayan hilingin mo sa
kanila kung sino ang lumikha nitong langit
at lupa, ay siguraduhin na sabihin, "Allah".
Sabihin: "makikita mo pagkatapos? Ang
mga bagay na iyong panawagan bukod sa
Allah, maaaring sila, kung ang Allah nais
ilang parusa para sa akin, tanggalin ang
kanyang parusa? O kung siya ay nais ilang
biyaya para sa akin, maari silang makabalan
sa kanyang biyaya? Sabihin:" Sapat ang
Allah
para
sa
akin!
Sa
kanya
pinagkakatiwalaan na ilagay ang kanilang
tiwala."
(Surah Zumar: 38)
Kabutihan: Ito ay ikuwento na sinumang
nais laging bigkasin ang mga Ayats na ito,
ang paghihirap ng mas mataas tulad ng
bundok ng Uhud ay mabubo ng Allah kasama
ang bendisyon ng mga Ayats.
Hazrat Ali (RA) sinabi, "Sinumang
magsagawa ng mga Ayats na ito sa
kanyang
pang-araw-araw
na
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pagsasalaysay, siya ay ligtas mula sa bawat
uri ng mga mahigpit na pagsubok at
protektado mula sa mga balangkas ng
kaaway."

Tandaan: Bigkasin ang Munjiyat
isang beses sa gabi

PANANALANGIN PARA SA GABI
Ito ay lalong kanais-nais na ang pananalangin sa
gabi ay dapat na makumpleto sa pagitan ng Salah
ng Asr at Isha.
Tandaan: Ang mga ito ay inirerekomenda
na ang pananalangin sa gabi ay dapat na
bigkasin anumang oras sa pagitan ng Asr
Salah at totoong liwayway.
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l
Sa pangalan ng diyos, ang pinaka-kapakipakinabang, ang pinaka-maawain.
1. Lunas para makamit ang seguridad ng
Allah at upang makakuha na lumayo ang
shaitaan
(demonyo).
(Bigkasin sa isang beses)
Ayatul Kursi
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Pagsasalin: Allah! Walang ibang diyos ngunit
siya, ang buhay, ang sariling mamalagi,
walang hanggan. Walang idlip umagaw sa
kanya o tulog. Kanya ang lahat ng bagay sa
langit at sa lupa. Na mayroong mamagitan ng
kanyang
presensya
maliban
kung
pinahihintulutan niya?
Alam niya kung ano ang (lumilitaw sa
kanyang nilalang bilang) bago o pagkatapos
ng o sa likod ng mga ito. O ni hindi nila
mahigitan anuman ng kanyang kaalaman
maliban bilang nais nya. Kanyang trono ay
umabot sa ibabaw ng langit at sa lupa, at
pakiramdam niya walang pagkapagod sa
pagguguwardiya at pagpepreserba ng mga ito,
siya ay ang pinaka-mataas, ang kataas-taasan
(sa kaluwalhatian).
(Surah Baqara: 255)
Kabutihan: Sinuman magsalaysay ng Ayatul
Kursi habang pupunta sa higaan, siya ay sa
ilalim ng seguridad ng Allah at ang demonyo
ay hindi lumapit sa kanya.(Taba-hul Bari 4 /
487)
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2. Ang propeta na lunas
kapakanan ng sarili.

para

Huling dalawang berso ng Surah Baqarah
(Bigkasin sa isang beses)
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sa
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Pagsasalin: 285. Ang sugo (Muhammad )
ay naniniwala sa kung ano ang ipinadala sa
kanya mula sa kanyang panginoon, at ang mga
mananampalataya. Ang bawat isa ay
naniniwala sa Allah, ang kanyang mga anghel,
ang kanyang libro at ang kanyang mga
mensahero. (Sabi nila,) "Hindi kami
gumagawa nang pagkakaiba sa pagitan ng isa't
isa ng kanyang mensahero" -At sabihin nila,
“Narinig namin, at sundin namin. (Humingi
kami ng ) ang iyong kapatawaran, ang aming
panginoon, at sa iyo ay ang pagbabalik (ng
lahat)”. 286. Allah hindi pasanin ang isang
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taong lampas sa kanyang saklaw. Siya ay
makakakuha ng gantimpala para sa (mabuti)
kung saan siya may nakuha, at siya ay
parusahan para sa (kasamaan) kung saan siya
may nakuha. "Aming Panginoon! Hindi
parusahan kung kami nakalimot o mahulog sa
pagkakamali, aming Panginoon. Hindi pasanin
sa amin tulad na ikaw mismo ang naglatag sa
mga nauna sa amin (mga Hudyo at
Kristiyano);
Aming
Panginoon!
Ilagay hindi sa amin ang pasanin na mas higit
sa mayroon kaming lakas. Patawad sa amin at
magbigay sa amin ng kapatawaran.
Magkaroon ng habag sa amin. Ikaw ay aming
Maula
(Patron,
Tagataguyod
at
Tagapagtanggol) at bigyan kami ng tagumpay
sa hindi maniwalang tao".
Kabutihan: Sinumang nais bigkasin ang
huling dalawang Ayats ng Surah Baqarah,
lubos na siya ay gagantimpalaan.
(Taba-hul Bari 9 / 94, Sahih Muslim 1 / 554)
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3. Pananalangin para sa proteksyon mula
sa mga lason na nilalang.
(Bigkasin ng tatlong beses, Surah Ikhlaas,
Surah Falaq and Surah Naas)
SURAH IKHLAAS

Pagsasalin: Sa pangalan ng Diyos, ang
pinaka-kapaki-pakinabang,
ang
pinakamaawain.
1. Sabihin: Siya ay Allah, ang isa at lamang; 2.
Allah ang panlabas, lubos na; 3. Siya hindi
mag-anak, o siya’y pinanganak; 4. At doon ay
walang tulad sa kanya.
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SURAH FALAQ

Pagsasalin: Sa pangalan ng Diyos, ang
pinaka-kapaki-pakinabang,
ang
pinakamaawain.
1. Sabihin: Humingi ako ng asilo sa
Panginoon ng liwayway; 2. Mula sa pagbibiro
ng mga nilikhang bagay; 3. Mula sa pagbibiro
ng kadiliman na ito’y magpalaganap; 4. Mula
sa pagbibiro ng mga pagsasanay ng lihim na
sining; 5. At mula sa pilyo ng mainggitin isa
bilang siya kasanayan sa inggit.
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SURAH NAAS

Pagsasalin: Sa pangalan ng Diyos, ang
pinaka-kapaki-pakinabang,
ang
pinakamaawain.
1. Say: Humingi ako ng asilo sa Panginoon at
mahalin ng sangkatauhan, 2. Ang Hari (o
Puno) ng sangkatauhan, 3. Ang Diyos (o
hukom) ng sangkatauhan, 4. Mula sa
pagbibiro ng tagapagbulong ng (ng masama)
bawiin (pagkatapos kanyang bumulong), 5.
(Ang pareho) na bumulong sa puso ng
sangkatauhan, 6. Kabilang sa Jinns at
kasamang tao.
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Kabutihan: Sinumang magsalaysay ng
tatlong beses ng Surah Ikhlaas, Surah Falaq at
Surah Naas sa gabi, siya ay pangalagaan ng
lahat ng mga uri ng nakakalasong nilalang.
(Tirmidhi 3/182, abu Dawood 4/508)
4. Pananalangin para sa pagkamit ng
pakinabang sa mundo at sa hinaharap.
(Bigkasin ng pitong beses)

Pagsasalin: Allah ay sapat na para sa akin,
may walang karapat-dapat sambahan ngunit
siya. Inilagay ko ang tiwala sa kanya. Siya ang
may-ari
ng
marilag
na
langit.
Kabutihan: Ang isang tao na bigkasin itong
pananalangin pitong beses sa gabi, Allah ay
sapat na upang alisin ang lahat ng
pangmundong pagkabalisa at ito rin magbigay
benepisyo sa hinaharap.
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(Amal Al-Yaum wal-Lailah by Ibnus Sunni,
p.38; Abu Dawood 4/321: Jayyed)
Tandaan: Pagtula ng sa itaas nabanggit Dua
nang matapat o hindi tapat ay alisin ang
problema.(Hayatus Sahaba 3/342-343)

5. Upang makakuha ng pagtubos mula sa
impyerno.
(Bigkasin ng apat na beses)

Pagsasalin: O Allah! Ginugol ko ang aking
gabi sa iyo, ang iyong mga anghel, kung sinu
nagdala ng iyong Arsh at ang lahat ng iba
110

111
pang mga anghel at ang iyong lahat na
nilalang, bilang isang saksi, na may wala nang
karapat-dapat sambahan maliban sa iyo. Ikaw
ay nag-iisa at wala kang kasosyo at ito ay
tiyak na ang Muhammad (kapayapaan ay sa
kanya) ay iyong alipin at sugo.
Kabutihan:
Sinumang
nais
bigkasin
pananalangin na ito apat na beses sa gabi,
Allah ay bigyan siya ng pagtubos mula sa
Jahannam (Impyerno).
(Abu Dawood 4/317, Bukhari fi Adabil
Mufrad: 1201)
6. Pananalangin para sa katuparan ng mga
bendisyon ng Allah.
(Bigkasin tatlong
beses)
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Pagsasalin: O Allah! Katunayan, ginugol ko
ang aking gabi sa mga pamigay ng iyong
bendisyon, kasiyahan at iyong pagpapanatiling
lihim ng aking mga kasalanan. Samakatuwid,
kumpletuhin ang iyong bigay na bendisyon,
ang iyong kapayapaan at sa iyong
pagpapanatiling lihim ng aking mga kasalanan
sa mundong ito at sa hinaharap.
Kabutihan: Simumang nais bigkasin tatlong
beses ang pagtawag sa diyos na ito, Allah
ay tuparin ang kanyang mga bendisyon.
(Ibnus Fi Amalil Sunni Yaum Wal Lailah, p. 55)

7. Pananalangin upang magbigay salamat sa
Allah.
(Bigkasin isang beses)

Pagsasalin:
Anuman ang bendisyon ko o ang iyong iba
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pang mga nilalang na pinagpala sa gabi, ito ay
lamang mula sa iyo at walang kasosyo sa iyo
(ang paglikha ng) mga ito. Samakatuwid, ang
lahat ng papuri ay dahil sa iyo at ikaw lamang
ang karapat-dapat sa lahat ng mga salamat.
Kabutihan: Sinumang magbigkas ng
pananalangin nang isang beses sa gabi, ito ay
upang magbigay salamat para sa grasya ng
nakaraang gabi.
(Abu Dawood
4/318)
8. Pananalangin kung saan ang Allah ay
nalulugod sa
araw ng paghuhukom.
(Bigkasin tatlong beses)

Pagsasalin: Ako ay nalulugod sa Allah bilang
aking Panginoon, Islam bilang aking Deen
(relihiyon) at Muhammad (kapayapaan ay sa
kanya) bilang kanyang sugo.
Kabutihan: Sinumang bigkasin tatlong beses
ang pagtawag sa diyos na ito sa gabi, Allah ay
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nalulugod sa kanya (sa araw ng paghuhukom).
(Abu Dawood, Ahmed 4 / 337, Tirmidhi 3 /
141)
9. Ang propeta na lunas upang makamit
ang mga benepisyo ng mundong ito at sa
hinaharap. (Bigkasin sa isangbeses)

Pagsasalin: O! Walang hanggan, O! ang
umalalay sa mga nilalang; Ako humungi ng
tulong sa pamamagitan ng iyong awa na
itinakda mo ang karapatan ng lahat ng aking
mga bagay at hindi ninyo akong bigyan sa
pagkakaroon
ng
aking
mga
Nafs
(disposisyon).
Kabutihan: Sinuman bigkasin isang beses
ang pananalangin na ito, siya ay humingi para
sa lahat ng uri ng maganda sa mundong ito at
sa hinaharap.
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(Hakim; Sa-Targhib wat-Tarhib 1 / 283)
Tandaan: Ang banal na Propeta (kapayapaan ay
sa kanya) ay inirerekomenda sa kanyang anak
na babae, Fatimah (R.A.) na panatilihang
bigkasin ang pananalangin na ito.
(Baihaqi iniulat ng Anas)
10. Pananalangin para sa hindi inaasahang
kasawian.
(Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: Simulan ko ang aking umaga na
may pangalan ng Allah, dahil sa ang mapalad
na kung saan walang maaaring gawin ang
anumang pinsala, alinman sa lupa o ang langit.
Siya ay ang lahat-tagapakinig at lahat-alam.
Kabutihn:
Sinuman
bigkasin
ang
pananalangin na ito tatlong beses sa gabi, siya
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ay protektado mula sa hindi inaasahang
kasawian.
(Abu Dawood, Tirmidhi)

11. Ang propeta na lunas para sa pagkuha
ng kaluwagan mula sa sakit ng katawan.
(Bigkasin tatlong beses)

Pagsasalin: O Allah! Panatilihin ang aking
katawan sa mabuting kalusugan, panatilihin
ang aking mga tainga sa iyong proteksyon,
ang aking mga mata sa iyong proteksyon,
walang may ibang dapat sambahin maliban
sa’yo. Humingi ako ng asilo sa iyo mula sa
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Kufr
(kakulangan
ng
paniwala)
at
pagpapakalinga. Humingi ako ng asilo sa iyo
mula sa mahigpit na pagsubok sa libingan.
Walang may dapat ibang sambahin maliban
sa’yo.
Kabutihan: Bigkasin tatlong beses sa itaas na
nabanggit na pananalangin sa gabi. Ito ay
inaasahan na ang Allah ay pangalagaan siya
mula sa bawat uri ng pinsala. Bigkasin ang
pagsasalin nang maingat at nang matapat.
(Abu Dawood, Ibn Majah 3 / 142)

12. Pananalangin para sa proteksyon mula
sa bulong ng demonyo.
(Bigkasin sa
isang beses)
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Pagsasalin: O Allah! Ang lumikha ng lupa at
ng langit, ang may alam lahat ng maliwanag at
nakatago, ang umalalay ng lahat ng mga bagay
at totoong Panginoon ng lahat (nilalang). Ako
magbigay saksi na walang may karapatan na
sambahan ngunit ikaw. Ako humingi ng asilo
mula sa iyo mula sa kasamaan ng aking mga
nafs (disposisyon) at kasamaan ng demonyo at
mula sa masamang gawa na maaari ako
magkasala na maaaring salot ng aking nafs
(disposisyon) o na pahirapan ako anumang
kasamaan sa anumang mga Muslim (kapatid).

118

119
Kabutihan: Anumang tao na bigkasin itong
pananalangin sa gabi, siya ay protektado mula
sa bulong ng shaitaan (Satanas).
(Abu
Dawood, Tirmidhi 3 / 142)

13. Pananalangin para pagpasok sa Jannah
(Paraiso). (Bigkasin isang beses)

Tandaan: Sa ilang mga pagsasalaysay, “Abu-o
bizambi" naganap. Subalit ang tagatala ng
aklat na ito ay pananaw ang pagsasalaysay ng
Sahih Bukhari.
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Pagsasalin: O Allah! Ikaw lamang ang
umalalay sa akin. Walang Diyos ngunit ikaw.
Nilikha mo ako at ako ang iyong alipin. Ako
nakatayong matatag hanggang sa aking
kakayahan sa aking pangako na aking ginawa
sa iyo. Humingi ako ng asilo mula sa lahat ng
pagkilos na nakatuon ako, kinikilala ko iyong
ibinigay na pinagkaloob mo sa akin. At aminin
ko ang aking pagkakamali. Patawarin ang
aking kasalanan dahil walang iba na patawarin
ako maliban sa iyo.
Kabutihan: Sinumang magbigkas nitong
pananalangin sa gabi na may tiwala at kung
siya ay namatay sa araw na iyon, siya ay
ipasok sa Jannah (Paraiso).
(Bukhari:
11/97-98)
14. Pananalangin para sa maabot ang lahat
ng uri ng
kapayapaan.
(Bigkasin
sa isang beses)
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Pagsasalin: O Allah! Humingi ako para sa
kapayapaan sa mundong ito at sa hinaharap. O
Allah, humingi ako para sa kapatawaran at
pagbabantay ng aking Deen (Islam),
kapayapaan sa aking pamilya, at sa aking mga
kayamanan. O Allah, pagtakpan ang aking
mga pagkakamali at alisin ang takot mula sa
akin, O Allah, protektahan ako mula sa aking
harapan at sa aking likod, mula sa kaliwa at
kanan at mula sa itaas. Humingi ako ng
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kanlungan sa iyong kadakilaan na piñata mula
sa aking ilalim.
Kabutihan: Ang Banal na Propeta
(kapayapaan ay sa kanya) hindi inabandunang
ang pagkukuwento ng pananalangin na ito. Ito
ay isang lunas upang makamit ang lahat ng uri
ng kapayapaan at seguridad.
(Abu Dawood, Ibn Majah 2 / 332)
15. Pananalangin para sa paglilibang ng
kalungkutan at
pagbabayad ng utang. (Bigkasin sa
isang beses)

Tandaan: Parehong pagkukuwento halimbawa
"al-hazan" o "al-huzn" ay tama.
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Pagsasalin: O Allah! Maghanap ako ng asilo
sayo mula sa pagkabalisa at kalungkutan,
mula sa desmayahin at katamaran. Humingi
ako ng asilo sayo mula sa kahinaan ng loob at
karamutan, at mula sa mga utang at pang-aapi
ng mga tao.
Kabutihan: Ang tao na bigkasin itong
pananalangin sa gabi ay makakuha ng
pagtubos mula sa kalungkutan at kanyang mga
utang ay mabayaran.
(Abu
Dawood)
16. Pananalangin para sa pagtubos mula sa
Jahannam
(Impyerno).
(Bigkasin pitong beses)
Pagsasalin: O Allah! Iligtas mo ako mula sa
apoy ng impyerno.
Kabutihan: Sinuman bigkasin sa itaas na
nabanggit na du’a pagkatapos ng pananalangin
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sa magrib pitong beses, Allah ay bigyan siya
ng pagtubos mula sa Jahannam (Impyerno).
(Abu Dawood)
17. Pananalangin upang makakuha ng mga
biyaya mula sa Allah ayon sa katayuan na
nababagay sa kanya.
(Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: O Panginoon! Papuri Lahat ay sa
iyo. Ang papuri na kung saan bumagay sa
iyong kaluwalhatian at ang iyong kadakilaan
ng pangingibabaw.
Kabutihan: Kapag ang isang lingkod ng
Allah bigkasin ang nabanggit sa itaas na
pananalangin. Allah ay gantimpala siya ng
bawat katayuan na nababagay sa kanya.
(Ahmed at Ibn Majah)
18. Pananalangin para sa proteksyon mula
sa mga lason
na nilalang.
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(Bigkasin sa isang beses)
Pagsasalin: Humingi ako ng asilo sa Allah sa
pamamagitan ng kanyang kumpleto at
makapangyarihang mga salita mula sa
kasamaan ng lahat ng nilalang.
Kabutihan: Sinumang magsalaysay tatlong
beses nitong pagtawag sa diyos sa gabi, siya
ay protektado mula sa mga nakakalasong
nilalang, kahit na kung siya ay makagat nito.
(Abu Dawood, Tirmidhi, Ibn Majah 2 / 232)
19. Pananalangin para sa pagtubos mula sa
problema.
(Bigkasin sa isang beses)
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Pagsasalin: O Allah! Ikaw ang aking taglay at
ang umalalay sa akin .Walang diyos maliban
sa iyo. Inilagay ko ang aking pananalig sa iyo.
Ikaw ang may ari ng dakilang langit. Anuman
ang gusto niyang mangyari, ito dumarating sa
katauhan at kahit anong hindi niya gusto
mangyari, hindi ito magkaroon. Tayo ay
kumuha ng lakas sa paggawa ng mabuting
gawa at pag-iwas sa mga kasalanan mula sa
Allah. Kung sino ay ang pinakamataas at
pinakadakila.
Mayroon
akong
pananampalataya sa Allah ang may
pangingibabaw sa lahat at ang kanyang
kaalamang sumasaklaw sa lahat. O Allah!
Humingi ako ng asilo sa iyo mula sa mga
kasamaan ng aking mga nafs (disposisyon) at
126

127
ang kasamaan ng bawat hayop na mga noo ay
nasa ilalim ng iyong kapangyarihan.
Katunayan, ang aking Panginoon ay nasa
tuwid na landas.
Kabutihan: Sinumang tao na bigkasin itong
pananalangin nang isang beses sa gabi, hindi
siya makakakuha ng anumang pinsala
hanggang umaga.
(Ibnus-Sunni at Abu Dawooed iniulat ng mga
anak ng Propeta)
20. Pananalangin upang humingi
kapatawaran mula sa Allah.
(Bigkasin sa isang beses)
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Pagsasalin: O Allah! Ito ay ang oras para sa
pagdating ng gabi, dumaan ng araw at sa
pagtawag patungo sa iyo (i.e. para sa Salah).
Samakatuwid, patawarin mo ako.
(Abu Dawood, Hakim sa Mustadrak 1 / 199,
Imam Dhahabi: Hadith ay Sahih)
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Tandaan: Bigkasin isang beses itong
pananalangin matapos ang Adhan (tawag ng
panalangin) ng Magrib.

21. Bigkasin itong pananalangin sa
pamamagitan ng iyong sarili at pinapayo
ang iyong pamilya na bigkasin sa isang
beses.
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Pagsasalin: Estado ko ang kaluwalhatian ng
Allah na nababagay sa kanyang katayuan, sa
isang bilang na katumbas ng kanyang
paglikha, estado ko ang kaluwalhatian ng
Allah na nababagay sa kanyang katayuan, sa
isang bilang sa katumbas sa lahat ng mga
bagay sa langit at sa lupa, at pantay-pantay sa
kanilang paglawak (sa lupa at sa langit).
Estado ko ang kaluwalhatian ng Allah na
nababagay sa kanyang katayuan, sa isang
bilang na katumbas sa mga bagay na paligiran
ng libro ng Allah (ang Banal na Qur'an),
Estado ko ang kaluwalhatian ng Allah na
nababagay sa kanyang katayuan, katumbas ng
bilang ng mga lahat at pantay-pantay sa
kanilang paglawak (sa lupa at sa langit). Allah
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ay ang lahat ng karapat-dapat ng lahat ng
totoong papuri na katumbas sa bilang ng
kanyang
paglikha.
Kabutihan: Matuto nang pananalangin sa
pamamagitan ng iyong sarili at turuan ang
iyong mga anak. Bigkasin ito sa iyong sarili at
hikayatin ang iyong mga anak at asaw na
bigkasin ito.
Hazrat Abu Umamah (R.A.) sinabi na ang
banal na propeta (kapayapaan ay sa kanya),
nakita niya ako na gumagalaw ang aking mga
labi. Siya nagtanong sa akin na kung bakit
gumagalaw ang aking mga labi. Sinabi ko
kanya na ako gumawa ng zikr (pagbati ng
Allah). Sinabi niya sa akin, "Maaari kong
hindi sinabi sa iyo ang Zikr (Pagbati ng Allah)
na kung saan ay mas matimbang kaysa sa
iyong Zikr ng araw at gabi at higit pang
gantimpala. Sinabi ko, "siyempre, sabihin mo
sa akin". Sinabi niya na bigkasin ko ang mga
salitang ito. Ito ay sinabi sa Tabrani na ang
Porphet (kapayapaan ay sa kanya) sinabi,
"Matuto nang pananalangin at turuan sa iyong
anak". (Bikhre Moti 2/78-79)
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22. Remedyo para pagbayaran ang pagpigil
sa Zikr.
(Bigkasin isang beses)

Pagsasalin: 1. Kaya (bigyan) kaluwalhatian sa
Allah, kapag naabot mo ang gabi at kapag
tumaas ang umaga; 2. Oo, sa kanya ay papuri,
sa langit at sa lupa, at sa huli ng hapon at
kapag araw ay nagsisimula na tanggihan. 3.
Ito ay siya na nagdudulot ng buhay mula sa
patay, at nagdudulot ng patay mula sa buhay,
at na nagbibigay buhay sa lupa pagkatapos ito
ay patay: at kaya ikaw ay dapat ay dadalhin
(mula sa patay).
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Kabutihan: Ito ay pagbayaran ang pagpigil sa
Zikr (Pagbati).
(Abu Dawood)
Ito ay sinabi sa Musnad Ahmed na ang
Propeta (kapayapaan ay sa kanya) nagtanong,
"Maaari ko bang sabihin sa iyo kung bakit ang
Allah tinatawag Hazrat Ibrahim (kapayapaan
ay sa kanya) bilang khaleel? dahil ginamit
niyang bigkasin ang mga salitang ito
hanggang sa" Tuzhiroon".
(Tafsir Ibn Kathir) 4/166)
23. Ang Propeta na lunas upang maging
karapat-dapat ng Du'a (pananalangin) ng
mga anghel sa iyong pabor at pagkuha ng
mga katayuan ng Shuhada (Martir) sa
kamatayan. (Bigkasin tatlong beses)
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Pagsasalin: Humingi ako ng asilo sa Allah, na
lahat ng alam, ang lahat ng pagdinig mula sa
shaitaan(demonyo).
Surah Hashr: 22 – 24
(Bigkasin sa
isang beses)

Pagsasalin: 22. Allah ay Siya, bukod sa
kanino ay walang ibang diyos, na alam (lahat
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ng bagay) parehong lihim at bukas, siya ay
ang pinaka-mapagbigay-loob, ang pinaka
maawain. 23. Allah ay siya, kaysa kanino
walang
ibang
diyos;
ang
pinakamakapangyarihan, banal na isa, ang
pinagmulan ng kapayapaan (at kalubusan),
ang tagapag-alaga ng pananampalataya, ang
mapanatili ng kaligtasan, ang mataas sa
kapangyarihan, hindi mapaglabanan, ang
kataas-taasan: kaluwalhatian sa Allah (mataas
ay siya) sa itaas ng mga kasosyo sa katangian
nila sa kanya. 24. Siya ay Allah, ang tagalikha,
ang kasangkot, ang ipagkaloob ng anyo (o
kulay). Nabibilang sa kanya ang pinakamagandang pangalan: anumang sa langit at sa
lupa, ay ipinapahayag ang kanyang papuri at
kaluwalhatian: at siya ay mataas sa
kapangyarihan, ang matalino.
Kabutihan: Sinumang magbigkas sa itaas na
nabanggit na Ayat tatlong beses sa gabi
pagkatapos bigkasin
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tatlong beses, pagkatapos 70,000 mga anghel
ay manalangin para sa bendisyon sa kanya at
kung siya ay namatay sa gabing iyon siya ay
gagantimpalaan ang katayuan nang shaheed
(martir).
(TIrmidhi)
24. Pananalangin para sa katuparan ng
lahat ng mga kagustuhan.
(Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: O Allah! Ako ay nilikha mo at
ikaw ang isa na nagpakita sa akin ng gabay.
Ikaw ang isa na nagbibigay sa akin ng pagkain
at pag-inom. Ikaw ay ang magbigay ng
kamatayan sa akin at muli mo akong itaas.
Kabutihan: Hasan Basari iniulat mula sa
Samura bin Jundub (R.A.) sinabi, "ay maaring
hindi ko ikuwento ang isang Hadith na kung
saan narinig ko maraming beses mula sa
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Propeta (kapayapaan ay sa sa kanya) at mula
din sa Hazrat Abu Bakr at Umar (R.A).
“Sinabi ko, "Siyempre, paki ikuwento".
Samura (R.A.) sinabi niya, "ang isang tao na
bigkasin ang mga salitang ito sa umaga at sa
gabi, Allah ay tuparin kanyang mga
kagustuhan sa lahat."
(Bikhre Moti, pp 144-145)
25. Pananalangin para sa proteksyon mula
sa pilyo ng
demonyo.
(Bigkasin sa
isang beses)
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Pagsasalin: Humingi ako ng asilo ng biyaya
sa Allah at ang kanyang mga kumpleto at
mahusay na mga salita, na hindi daig sa
pamamagitan ng anumang mabuti o
masamang tao, mula sa masama na bumaba
mula sa langit at mula sa mga kasamaan na
kung saan umakyat sa langit, at mula sa
kasamaan ng lahat ng mga bagay na nakakalat
sa mundo, at mula sa kasamaan ng lahat ng
mga bagay na kung saan sa lupa. At (humingi
ako ng asilo sa Allah) mula sa pagsubok ng
araw at gabi, mula sa mga naka katok sa araw
at sa gabi maliban sa mga kumatok para sa
maganda. O! Ang pinaka maawain.
Kabutihan: Dahil
sa pagtula nang panalangin na ito ang Jinn na
nais saktan ang propeta (kapayapaan ay sa
kanya) nahulog sa lupa.
(Muwatta Imam Malik)
26. Pananalangin para sa pagbabantay
mula sa mga kasamaan ng mga
salamangkero at mahiko.
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(Bigkasin tatlong beses)

Pagsasalin: Simulan namin ang aming gabi
para sa Allah at ang lahat ng kanyang kaharian
magsimula kanilang gabi para sa kanya. Lahat
ng papuri sa Allah. Humingi ako ng asilo sa
isa na may hawak sa langit mula sa pagbagsak
sa lupa maliban sa pahintulot nito, mula sa
kasamaan ng kanyang paglikha na kung saan
ay nakakalat sa kahit saan, at (humingi ako ng
asilo sa Allah) mula sa kasamaan ng demonyo
at sa kanyang paggawa ng kasosyo (na may
Allah).
Kabutihan: Ang banal na Propeta
(kapayapaan ay sa kanya) sinabi kay Amr Bin
Aas na kung nais mong bigkasin makaitlo ang
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pagtawag sa diyos na ito sa umaga, ikaw ay
protektado mula sa kasamaan ng mga
demonyo, hulaan at salamangkero. (Ad-Dua,
p.954; Ibnus Sunni, p. 66; Majma 1/119)
27. Pananalangin para sa proteksyon laban
sa mahiko.
(Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: Humingi ako ng asilo sa Allah,
ang pinaka-pinakamahusay na walang
katumbas sa kanyang kadakilaan. At humingi
ako ng asilo sa kanyang mga kumpleto at
mahusay na mga salita, na hindi daig sa
139

140
pamamagitan ng anumang mabuti o
masamang tao, at (humingi ako ng asilo sa)
lahat ng mga pangalan ng Allah na alam ko at
kung saan hindi ko alam, mula sa kasamaan
ng lahat ng mga bagay na kanyang nilikha, at
nilikha ang mga itong kamalian at nakakalat
ang mga ito sa lahat ng dako.
Kabutihan: Ang tao na bigkasin itong
pananalangin isang beses sa gabi ay
pangalagaan mula sa mahiko. Hazrat Ka'ab
Ahbar (maaaring Ala magkaroon ng habag sa
kanya) sinabi na kung hindi ko binigkas ang
pananalangin na ito, ang mga Hudyo ay ibahin
ang aking anyo sa asno.
(Muwatta Imam Malik)
28. Upang pangalagaan mula sa bawat uri
ng matinding kalungkutan.
(Bigkasin ng isang beses)
Bigkasin isang beses sa gabi ang mga
sumusunod na unang tatlong Ayat ng Surah
Momin pagkatapos ng Ayatul Kursi sa gabi.

140

141

Pagsasalin: Allah! Walang ibang diyos ngunit
ikaw, ang buhay, ang sariling mamalagi,
walang hanggan. Walang idlip umagaw sa
kanya o tulog. Kanya ang lahat ng bagay sa
langit at sa lupa. Na maaaring mamagitan ng
kanyang pagdalo maliban kung siya ay
pinahihintulutan?
Siya may alam kung ano ang (lumilitaw sa
kanyang nilalang bilang) bago o pagkatapos
ng o sa likod ng mga ito. O ni hindi nila
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mahigitan anuman ng kanyang kaalaman
maliban bilang nais nya. Kanyang trono ay
umabot sa ibabaw ng mga langit at sa lupa, at
pakiramdam niya walang pagkapagod sa
pagguguwardiya at pagpepreserba ng mga ito,
siya ay ang pinaka-mataas, ang kataas-taasan
(sa kaluwalhatian).
(Surah Baqara: 255)
Unang Tatlong Ayats ng Surah Momin

Pagsasalin: 1.
Haa-Meem.
2.
Ang
paghahayag ng aklat na ito ay mula sa Allah,
mataas sa kapangyarihan, na puno ng
kaalaman, 3. Na magpatawad ng kasalanan,
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tumatanggap ng pagsisisi, ay mahigpit sa
kaparusahan at isang mahabang maabot (sa
lahat ng bagay). Walang diyos ngunit siya: sa
kanya ay ang panghuling layunin.
Kabutihan: Isang tao na bigkasin ang unang
tatlong Ayats ng Surah Momin pagkatapos ng
Ayatul Kursi sa gabi, siya ay pangalagaan
mula sa bawat kasamaan sa gabi na iyon.
(Ibnus-Sunni, p 31; Anwaarul Bayaan 8/113)
29. Proteksyon mula sa pilyo ng Jinns.
(Bigkasin sa isang beses)
Surah Mominoon:115-118
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Pagsasalin: 115. “Sa tingin mo pagkatapos na
iyon kami ay nalikhang pabiro, at na hindi mo
na dinala pabalik sa amin (para sa
kabuluhan)?” 116. Samakatuwid, dakilang
Allah, ang hari, ang katotohanan: walang
diyos ngunit siya, ang Panginoon ng trono ng
karangalan! 117. Kung sinuman manawagan
bukod sa Allah, anumang iba pang mga diyos,
siya ay walang kapangyarihan na iyon, at ang
kanyang pagtutuos ay sa kanya lamang
Panginoon! At sigurado ang taong hindi
naniniwala ay hindi manalo sa pamamagitan
ng! 118. Kaya sabihin: "O aking Panginoon
bigyan ang iyong kapatawaran at awa, ikaw ay
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ang pinakamahusay ng mga nagpapakita ng
awa!"
Kabutihan: Ito ay ikuwento sa Ibn Abi Hatim
na ang isang tao na nagmamay ari sa ng Jinn
ay dumating kay Abdullah bin Masood
(R.A.), na nagbigkas sa itaas na nabanggit na
Ayats at humangin sa kanyang tainga, siya ay
makakuha ng lunas. Kung kailan ito ay
nabanggit sa harap ng Propeta (kapayapaan ay
sa kanya) siya nagtanong, “Abdullah ano ang
binanggit mo sa kanyang tainga, Abdullah
sinabi sa kanya tungkol dito. Sinabi niya
(kapayapaan ay sa kanya), ikaw nagbigay sa
kanya ng buhay sa pamamagitan ng paghangin
nitong pananalangin sa kanyang tainga.
Isinusumpa ko sa Allah na kung ang isang tao
ang magkakaroon ng pananampalataya ay
bigkasin ang mga ito sa isang bundok, ito din
ay alisin mula sa kanilang lugar.
Abu Na’im sinabi: "Ang Propeta (kapayapaan
ay sa kanya) ay nagpadala sa amin ng mga
kawal at sinabi sa amin na bigkasin ang mga
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nabanggit na mga Ayats sa araw at gabi. Kaya
binigkas namin ang mga ito patuloy sa
parehong mga oras. Papuri ay sa Allah,
bumalik kami ng ligtas na may nadambong.
(Tafsir Ibn Kathir 3/474)
30. Pananalangin na bigkasin kapag ang
isang tao ay
naghihintay para sa ilang mga balita.
(Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: O Allah! Humingi ako para sa
hindi inaasahang maganda at humingi ako ng
asilo sa iyo mula sa hindi inaasahang masama.
Kabutihan: Ito ay sinabi sa Hadith na ang
Propeta (kapayapaan ay sa kanya) ginagamit
ito upang bigkasin ang pananalangin sa gabi.
(Kitabul Azkaar p. 104)
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Samakatuwid, kung ang isa ay umaasa sa ilang
mga balita at kaganapan, dapat niyang
bigkasin itong pananalangin.
31. (Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: Nagsimula ang aming gabi at gabi
ng aming panginoon ng mundo ay nagsimula.
O Allah! Humingi ako para sa mabuting gabi
na ito, Humingi ako para sa panalo, tagumpay,
liwanag, mga bendisyon at gabay ng gabi na
ito. Humingi ako ng asilo sa iyo mula sa
kasamaan ng ngabi at kasamaan matapos ang
gabi. (Hisne Haseen; Purnoor Dua, p. 32.)
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32. (Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: Simulan namin ang aming gabi
sa firtrat (sa likas ng katangian) ng Islam, sa
mga salita ng debosyon at ang Deen
(relihiyon ng Islam) ng propeta (kapayapaan
ay sa kanya), ang Millat (bansa) ng Ibrahim
(kapayapaan ay sa kanya) na may isang diyos
at isang Muslim at siya ay hindi kabilang sa
mga Mushrikeen (mga katangian ng mga
kasosyo sa Allah).
(Hisne Haseen, p. 70)
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33. Ang Tampok ng MANZIL
Manzil ay napatunayan na bigkasin para sa
proteksyon mula sa madyik, kasamaan ng mga
Jinns at iba pang mga panganib. Shah
Waliyullah Muhaddis Dehlvi sinabi sa
kanyang Al-Qaulul Jameel na ang mga ito ay
ang 33 Ayats kung saan iwaksi ang madyik
kung saan ang isa ay makakakuha ng
proteksyon mula sa mga panganib ng mga
masamang Jinns, demonyo, mga magnanakaw
at mga ligaw na hayop.
Maulana Ashraf Ali Thanvi sinabi, "Kung
may hinala sa Asef (masamang espiritu atbp.)
humagin ito sa tubig at ang tubig ay isaboy sa
epektibong tao. Kung ang isang bahay ay may
nagmamay ari pagkatapos humangin ito sa
tubig at ang tubig na ito ay nakakalat sa lahat
ng apat na sulok ng bahay.
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MANZIL
(Bigkasin sa isang beses)
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1. Ito ay ikuwento, sa isang Hadith, ang
propeta (kapayapaan ay sa kanya) sinabi,
"Surah Fatiha ay Shifa (nakapagpapagling
epekto) para sa lahat ng sakit(alinman sa
pisikal at espirituwal).” (Darmi, Baihaqi),
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Ito ang inirerekumenda sa Hadith na bigkasin
itong Surah Fatiha at humangin sa may sakit
na tao.
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1. Banal na Propeta sinabi kay Abdullah Ibn
Masood na may sampung Ayats sa Surah
Baqarah tulad na kung anumang mga tao na
bigkasin ang mga ito, demonyo at Jinns ay
hindi pumasok sa kanyang bahay at siya at
kanyang pamilya ay pangalagaan mula sa
lahat ng uri ng paghihirap at sakit at kung ang
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mga Ayats humangin sa isang sirang tao siya
ay makakuha ng mabuti. Ang sampung Ayats
na may apat na Ayats sa simula, tatlong Ayats
mula sa gitna ay Ayatul Kursi at ang
at ang sumusunod ng dalawang Ayats at ang h
uling
Ayats ng
Surah Baqarah.
(Ma’ariful Qur’an)
2. Ayat na ito ay ipinapakita ang kahulugan
ng Tauheed (isang diyos). Ang nilalaman
nito ay Tauheed na
kung
saan ang
kabuuan ng Deen (Religion) ay batay.
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اﻟﺴﻤﻮت َوﻣﺎ ِﰲ اﻻرض ۭ ِ
ﺧﻠﺪون ۧ٢٥٧ ِ ِ #ﻣﺎ ِﰲ َّ ٰ ٰ ِ
ِ
ُ
ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َْ ْ ُ ُ َْ Ç
ّٰ ُ
ﲣﻔﻮﻩ ُ َ ْ ْ
ﳛﺎﺳﺒﲂ ِ ِ
ﺑﻪ ﷲ ۭ
اﻧﻔﺴﲂ او
ﺗﺒﺪوا ﻣﺎ ِﰲ
ِ
ِ
ۗ
ۗ
ّٰ ُ َ ٰ ُ ّ
ﻟﻤﻦ َّ َ ُ
ﻳﺸﺎء َوﻳُ َ ّ ُ َ ْ َّ َ ُ َ
َ َ ْ ِ ُ
ﻓﻴﻐﻔﺮ ِ َ ْ
ﰻ
ِ
ﻌﺬب  8ﻳﺸﺎء ۭ وﷲ  ِ
َ ٓ ُْ َ
ُ
َْ ِ ِ ْ
َ ْ ٍ َ ْ ٌ ٰ َ َ
اْ ُ َّ 8
ّ ِّ َّ 8
رﺑﻪ
ﲟﺎال ِاﻟﻴﻪ
اﻟﺮﺳﻮل
ﻗﺪ٢٨٤Ì
ِ
ﳽء ِ
ِ
ٌّ
 َ
َ ُ ُ
َ ْ ُ ْٔ ُ ْ َ ُ ٰ َ َ ّٰ
وﻛﺘﺒﻪ َ ُ ُ ِ ّ
ِ ّ
ابّ ِ ِٕ َ َ ِ#
ورﺳﻠﻪ ۣ
وﻣﻠﯩﻜﺘﻪ
ِ
واﻟﻤﻮﻣﻨﻮن ۭ ﰻ اِ 8
153

154

َ ْ ََ
َ ْ َ ْ ُ َ َ ّ ُ ُّ ْ ِّ َ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ َ
ﲰﻌﻨﺎ َواﻃﻌﻨﺎ ڭ
8 اﺣد
ﻧﻔﺮق ﺑﲔ
ِ
ِ رﺳﻠﻪ ۣ وﻗﺎﻟﻮا
ٍ
ِ ﻻ
ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ
٢٨٥ اﻟﻤﺼﲑ
واﻟﻴﻚ
ِ ﻏﻔﺮاﻧﻚ رﺑﻨﺎ
ِ

1. Ito ay ikuwento sa isang Hadith na ang
Propeta (kapayapaan sa kanya)
sinabi na ang Allah ay tinapos ang
Surah Baqarah sa mga
dalawang Ayats na kung saan ay ipinahayag s
a akin mula sa pananalapi sa ibaba ng Arsh .
Samakatuwid, matuto sa mga
tula at magturo sa mga
ito sa iyong mga kababaihan at mga bata.
(Mustadrak Hakim, Baihaqi)
ُ َّ ُ َ
ُ ّٰ
ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ
ً َْ ﷲ
ﻛﺴﺒﺖ
ﻧﻔﺴﺎ ِاﻻ وﺳﻌﻬﺎ ۭ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﳫﻒ
ﻻ
ِ
ٓ
ٓ
َ ْ َّ ْ َ ْ َٔ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
ﻧﺴﻴﻨﺎ
وﻋﻠﳱﺎ ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﺖ ۭرﺑﻨﺎ ﻻ
ِ
ِ اﺧﺬان ِانÔ
ْ َ ْ َ َ َ َ ً ْ ٓ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ِاﴏا امك ﲪﻠﺘﻪ
ِ او اﺧﻄﺎان ۚ رﺑﻨﺎ وﻻ
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ُ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ
ّ ﻗﺒﻠﻨﺎ ۚ رﺑﻨﺎ وﻻ
ﲢﻤﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ
ِ 8ِ yاﻟﺬ
ِ 
ِ
ََْ ْ َ
ََ ْ ْ َ
َّ َ ُ ْ
ََ
َ ْ َ ۪ وارﲪﻨﺎ
ّ ِ ﻟﻨﺎ
اﻧﺖ
۪ واﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ
۪ ﺑﻪ ۚ َواﻋﻒ ﻋﻨﺎ
ِ
ََ َ ْ ُ ْ َ َ ٰ َْ
ُ ّٰ َ َ ۧ َ ْ ٰ ْ
ْ َْ 
ﺷﻬﺪ ﷲ

٢٨٦
yاﻟﻜﻔﺮ
اﻟﻘﻮم
ﻣﻮﻟﯩﻨﺎ ﻓﺎﻧــﴫان
ِ
ِ
ِ
ِ
ۗ َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ ُ َ ُ 
َّ َ ٰ ٓ َ ْ َّ َ
َ ۙ ﮬﻮ
َ ُ اﻻ
Ù ِٕ اﻟﻌﻠﻢ
ﻗﺎﯨﻤﺎ
ِ اﻧﻪ ﻻ ِاﻟﻪ
ِٕ َ
ِ ِ واﻟﻤﻠﯩﻜﺔ واوﻟﻮا
َْ ُ ْ ْ ُ َّ َ ٰ ٓ َ
ْ
ْ
َ َ
18ۭ ُ اﳊﻜﲓ
Úاﻟﻌﺰ
ِ
ِ ْ ِ ِ
ِ ابﻟﻘﺴﻂ ۭ ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ ﮬﻮ
Ito ay sinabi ng Abu Ayyub Ansari (R.A.) na
ang propeta (kapayapaan ay sa kanya) sinabi
sino man nais bigkasin ang Ayatul Kursi at
ُ  ا ّﻟُٰﻬَّﻢ ٰﻣِﻠَﮏhanggang
ang taludtod mula sa ﻠﮏ
ِ اﻟﻤ
َ
َ
ﺎب
ِ  ِﺑﻐmatapos bawat Salah, Allah ay
ِ ﲑ ِﺣﺴ
patawarin lahat ng kanyang kasalanan at siya
ay ipasok sa langit at kanyang pitumpung
pagnanais ay matupad at ang ibang mga
pagnanais ay kapatawaran para sa kanya.
(Roohul Ma'ani)
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َ َ ۗ
ّٰ ُ َّ ٰ َ ْ ْ
ُ
ُ ْٔ
ْ ُْ َ َ ْ
ُ
ﺗﺸﺎء
اﻟﻤﻠﻚ 8
Ôﰏ
اﻟﻤﻠﻚ
ﻣﻠﻚ ُ ِ
ﻗﻞ اﻟﻠﻬﻢ ِ
ِ
ِ
ُ ُّ َ َ َ ۗ ُ ُّ
ۗ
َ َ ْ ُ ْ ُْ َ
ْ
ُ
ﺗﺸﺎء َ
ﻠﻚ ِ َّ ْ َ َ ُ َ
وﺗﺬل
وﺗﻌﺰ 8
وﺗﲋع اﻟﻤ
ﳑﻦ ﺗﺸﺎء ۡ ِ
ِ
ِ
ْ
ۗ
ّ
َ
َ
ُ
َ
َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ٰ
ﰻ ْ
ﳽء ْ ٌ
ﻗﺪ26 Ì
ۭﺑﻴﺪك اﳋﲑ ۭ ِاﻧﻚ
ٍ ِ
 8ﺗﺸﺎء ِ ِ
ِ
ُ
ُ ْ ُ َّ ْ َ
َّ َ َ ُ ْ ِ ُ
َّ ْ َ ْ ُ
وÔﰿ َّ َ َ
ِ
وﲣﺮج
اﻟﻴﻞ ۡ
اﻟﳯﺎر ِﰲ
اﻟﻴﻞ ِﰲ اﻟﳯﺎر
Ôﰿ
ِ
ِ
َ ْ
ْ
َ ْ َ ّ َْ ُ ُ
َ ُْ ُ
وﲣﺮج ْ َ ّ َ
ّ َ 8
اﻟ َ َّ
اﻟﻤﻴﺖ ِ
ِ
ـ¨ ۡ َوçزق
ﻟ
ا
8
اﻟﻤﻴﺖ
ـ¨
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ُۗ َ ْ
َّ َ َّ ُ ُ ّٰ ُ َّ ْ
ﺑﻐﲑ ِ َ
اﻟﺬي
ﺣﺴﺎب7 2 ِان رﺑﲂ ﷲ ِ
 8ﺗﺸﺎء ِ ِ
ٍ
ُ
َ ْ َْ َ
َ ََ
ْ َّ ِ َ َّ
اايم ﰒ َّ ْ َ ٰ
اﺳﺘﻮى
واﻻرض ِﰲ ِﺳﺘﺔ
اﻟﺴﻤﻮت
ﺧﻠﻖ َّ ٰ ٰ ِ
ٍ
ََ ْ َْ ِ ُْ
َّ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ً
ﺣﺜﻴﺜﺎ ۙ

ﻳﻐﴙ اﻟﻴﻞ اﻟﳯﺎر ﻳﻄﻠﺒﻪ ِ
اﻟﻌﺮش ِ
ِاَّن َرَّﺑُﮑُﻢ ُ
ﷲ Mga tatlong taludtod mula sa
ُ ay napatunayan na lunas paraﳏِﺴِﻨ َ
ﲔ hanggang
sa pagkabalisa at paghihirap.
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َ
َُ
ََ
َّ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ ُ َّ
ْ
ابﻣﺮﻩ ۭاﻻ ﻟﻪ
واﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ
واﻟﻨﺠﻮم َ ٰ î
ﻣﺴﺨﺮت ِ ِ ّ
ْ
ُ
َ
ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ٰ َ َ ّٰ ُ
رب ٰ ْ َ
اﻟﻌﻠﻤﲔ 54 ْ ُ ْ
ﷲ َ ُّ
ادﻋﻮا
اﳋﻠﻖ واﻻﻣﺮ ۭ ﺗﱪك
ِ
ْ
َ
َ َّ ُ ْ َ َ ُّ ً َّ ُ ْ َ ً َّ ْ َ
ﳛﺐ ُ ْ َ ْ َ
ۭاﻧﻪ ﻻ ُ ِ ُّ
اﻟﻤﻌﺘﺪ55ۚ y َوﻻ
رﺑﲂ ﺗﴬﻋﺎ وﺧﻔﻴﺔ ِ
ِ
ْ َ
ْ َ َ َ ْ ُْ ُ َ ْ ً
َْ َ
ُْ ُ ْ
ْ ِ
اﺻﻼﺣﻬﺎ وادﻋﻮﻩ ﺧﻮﻓﺎ
ﺗﻔﺴدوا ِﰲ
اﻻرض ﺑﻌد ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
ّ
ْ
َّ َ َ َ ّٰ
ْ
َ
َّ َ َ ً
ْ َ
ﷲِ ْ ٌ
ﻗﻞ
وôﻌﺎ ِۭان رﲪﺖ
ﻗﺮﻳﺐ ِِ ِ ُ 8
ِ
اﻟﻤﺤﺴﻨﲔ 56 ِ
ۗ
َّ ْ ٰ َ َ ًّ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
ّٰ َ َ ْ ُ
ْ ُ
ﻓﻠﻪ ْ َ ْ َ ُ
اﻻﲰﺎء
او ادﻋﻮا اﻟﺮﲪﻦ ۭ ااي ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮا
ادﻋﻮا ﷲ ِ
َ َ
َ َ
َ َ َ َُ
ْ ُْ ٰ
ْ َ َ ْ َ
واﺑﺘﻎ َ ْ َ
اﳊﺴﲎ ۚ َ
وﻻ ﲡْ َ ْ
ﺑﲔ
ﲣﺎﻓﺖ ِﲠﺎ
ﺑﺼﻼﺗﻚ وﻻ
ـﻬﺮ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ً
َ ُ
ٰ َ
َ ْ ُ ّٰ َّ ْ
ذﻟﻚ َ ْ
اﻟﺬي
ﺳﺒﻴﻼ ١١٠
ِ
وﻗﻞ اﳊﻤﺪ ِِ ِ #
ِ
ِ
Abu Musa Ash'ari (R.A.) sinabi na ang
propeta (kapayapaan ay sa kanya) sinabi
"kahit sino magbigkas sa umaga at sa gabi
ُ hanggang sa huli ng mgaﻗﻞ ُ
ادﻋ َ
ﻮاﷲ mga tula
ِ
Surah, ang kanyang puso ay hindi maging
)patay sa araw na iyon at gabi. (Deilami
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َْ
ْ ْ
ٌ ْ َ ْ َّ ْ ُ َ ْ َ َّ ً َ َ ْ َّ َ ْ َ
اﻟﻤﻠﻚ َوﱂ
ﱂ
ِ ُ ﴍﻳﻚ ِﰲ
ِ
ِ ﻳﺘﺨﺬ وﻟﺪا وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ
َ
ُ ْ ّ َ َ ّ ُّ َ ّ ٌّ َ ْ َّ ْ ُ َ
َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ
ً ْ ْ َ وﻛﱪﻩ
اﲿﺴﺒﱲ اﳕﺎ
١١١ ﺗﻜﺒﲑا
اﻟﺬل
8ِ وﱄ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ
ُ ّٰ َ ٰ َ َ
َ ْ َ ْ ُ َّ َ َّ ً َ َ ْ ُ ٰ ْ َ َ
َ ْ ُ َ ْ ُ اﻟﻴﻨﺎ َﻻ
ﻓﺘﻌﲆ ﷲ١١٥ ﺟﻌﻮنç
ِ ﺧﻠﻘﻨﲂ ﻋﺒﺜﺎ واﻧﲂ
َ
ْ
ْ
َّ َ ٰ ٓ َ ُّ َ ْ ُ َ ْ
ْ
ْ َ َ
َ ُ اﻻ
ُّ َ ۚ ﻫﻮ
ِ ْ َ رب
8و
١١٦ اﻟﻜﺮﱘ
اﻟﻌﺮش
ِ ِ
ِ اﻟﻤﻠﻚ اﳊﻖ ۚ ﻻ ِاﻟﻪ
ِ
َ َّ َ
ُْ َ
ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ٰ ً ٰ ّٰ َ َ ُ ْ َّ
ّ ِ ﻫﺎن ﻟﻪ
ﺣﺴﺎﺑﻪ
ﻳﺪع ﻣﻊ ﷲ ِ ِاﻟــﻬﺎ اﺧﺮ ۙ ﻻ
ِ ﻓﺎﳕﺎ
ِ ۙ ﺑﻪ
ُْ َ
ُ ْ ُ َ ْ َّ
ّ َ ْ
َ ْ ُ ٰ ْ ﻳﻔﻠﺢ
ْ ِ ْ رب
ّ َّ وﻗﻞ
ّ ِ َ ِﻋﻨد
اﻏﻔﺮ
١١٧ اﻟﻜﻔﺮون
ِ رﺑﻪ ۭ ِاﻧﻪ ﻻ
ِ
ِ
ُ ْ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ
َ ْ ِ ّٰ ﺧﲑ
وارﰘ واﻧﺖ
١١٨ۧ اﻟﺮﲪﲔ
ِ
Muhammad bin Ibrahim Taimi sinabi mula sa
kanyang ama: ang mga Propeta (kapayapaan
ay sa kanya) ay nagpadala sa amin ng hukbo
at sinabiَ sa amin upang bigkasin ang berso
ُ ٰ َ َ َ َّ ُ َ َ َ
ﻘﻨﮑﻢ
 اﲿِﺴﺒﺘﻢ اﳕﺎ ﺧﻠsa simula ng araw at gabi.
Kaya patuloy naming binigkas ito. Kaya
nagbalik kami ng ligtas na may nadambong.
(Ibnus-Sunni)
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ّٰ ِ َّ ْ ٰ
َّ ْ
ْ
اﻟﺮﺣﲓ 
اﻟﺮﲪﻦ
ﺑﺴﻢ ﷲ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ًّ
ّ  ّٰ
ۙ َ ّٰ
َ ْ
َ
ت ز ﺟ ًﺮ ا ۙ Ą
ﺟ ٰﺮ ِ
و اﻟﺼ ــ ﻔ ِ
ﺖ ﺻ ﻔ ﺎ  Ǻ ﻓ ﺎﻟﺰ ِ
ْ
َّ ٰ َ ُ ْ َ َ ٌ
َ ّٰ
ﻟﻮاﺣﺪ ۭĆ َ ُّ
رب
ﺖ ذ ِ ﻛ ًﺮ ا ۙ Ǽ ِان ِاﻟﻬﲂ
ِ
ﻓ ﺎﻟﺘ ﻠ ِ ٰﻴ ِ
ْ َ
َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُّ ْ َ َ
َّ
اﻟﺴﻤﻮت َ ْ ِ
اﻟﻤﺸﺎرق ۭĈ ِاان
واﻻرض وﻣﺎ ﺑﻴﳯﻤﺎ ورب
َّ ٰ ٰ ِ
ِ ِ
ۗ
َْ ْ َ
ۙ َ ْ ً ّ ْ
َزﻳ َّ َّﻨﺎ َّ َ َ
ﻳﻨﺔ اﻟﻜ َ
اﻟﺴﻤﺎء ُّ ْ َ

وﺣﻔﻈﺎ ِ8
اﻟﺪﻧﻴﺎ
ِ
ـﻮاﻛﺐ Č ِ
ِ
ِِ
ّ
ۚ َ َ َّ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ٰ
َّ
ُﰻ َ ْ ٰ
اﻟﻤﻼ اﻻ
ﻣﺎرد Ċ ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮن ِاﱃ
ﺷﻴﻄﻦ
ِ ٍ
ِ
ِ
ٍ
ْ ُّ
ڰ ُ ُ ْ ً َّ َ ُ ْ َ َ
َ
َ ُْ َ ُْ َ
ﻋﺬابٌ
ﺟﺎﻧﺐ Ď دﺣﻮرا وﻟﻬﻢ
ﰻ
وﻳﻘﺬﻓﻮن ِِ 8
ِ ٍ
ۙ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ
ـﺒﻌﻪ ِ َ ٌ
َّ ِ ٌ
ﺷﻬﺎب
ﺧﻄﻒ اﳋــﻄﻔﺔ ﻓﺎﺗـ
واﺻﺐ Ḍ ِاﻻ ِ 8
َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُّ َ ْ ً َ ْ َّ ْ َ َ ْ َ
َ ِ ٌ
ﻓﺎﺳﺘﻔﳤﻢ اﱒ اﺷﺪ ﺧﻠﻘﺎ ام  8ﺧﻠﻘﻨﺎ ۭ
اثﻗﺐ 10
ِِ
َّ َ َ ْ ٰ ُ ْ ّ ْ ْ َّ
ﻻزب 11
ﻃﲔ ِ ٍ
ِاان ﺧﻠﻘﳯﻢ ٍِ ِ 8
Sa mga apat na Ayats (berso) Allah ay ginawa
ng saksi sa mga anghel na Siya ay ang tunay
na Diyos na sambahin. Sa sumusunod na
taludtod ay may argumento na may kaugnayan
)sa Tauheed (isang diyos). (Ma'ariful Qur'an
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ْ
َ
َ ْ ْ
ُ
ْ
ٰ َْ َ َ
اﺳﺘﻄﻌﱲ ْ
واﻻﻧﺲ ان ْ َ َ ْ ُ ْ
ان َ ْ ُ ْ
ّ
ﺗﻨﻔﺬوا ِ8
اﳉﻦ
ﳝﻌﴩ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ
ْ َ
َْ َ
اﻟﺴﻤﻮت َ ْ ِ
ﺗﻨﻔﺬون ِاﻻ
واﻻرض ﻓﺎﻧﻔﺬوا ۭ ﻻ
ـﻄﺎر َّ ٰ ٰ ِ
اﻗ ِ
ُْ َ ُ ََْ َُ
ۚ َ َ ّ ٰ َ ۗ َ ّ َُ ُ َّ ٰ
ُ ْٰ
ِ
ﻋﻠﻴﳬﺎ
ﺗﻜﺬ 34Ìﺳﻞ
رﺑﳬﺎ
اﻻء
ﻓﺒﺎي
33
ﺑﺴﻠﻄﻦ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
َّ ُ َ ٌ َ َ َ ْ َ ٰ ۚ َ َ ّ ٰ َ ۗ
ُ َ ٌ ّ ْ َّ
ِ
اﻻء
ﻓﺒﺎي
ﺷﻮاظ ٍِ 8
ـﴫنِ ِ 35
انر ڏ وﳓﺎس ﻓﻼ ﺗﻨﺘـ ِ ِ
َّ َ ۗ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ً
َ َ ْ َ َّ
َ ّ َُ ُ َّ ٰ
اﻧﺸﻘﺖ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﲀﻧﺖ وردة
ﻓﺎذا
36
ﺗﻜﺬ
رﺑﳬﺎ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ُ
َ
َ
َّ
ّ
َ
َ
ۗ
َ
ُ
ٰ
َ
ّ
َ
ٰ
ِ َ ّ
َْ َ
ّ
ۚ
ﻓﻴﻮﻣﯩﺬ ﻻ
ﺗﻜﺬ 38
رﺑﳬﺎ
ِٕ ٍ
ِ
ﻓﺒﺎي اﻻء ِ
ﰷﻟدﻫﺎن ِ ِ 37
ِ
ِ ِ
ُ ْ َٔ ُ َ ْ َ ¿ ٓ ْ ٌ َّ َ َ ۗ ٌّ ۚ َ َ ّ ٰ َ ۗ َ ّ ُ َ
ِ
ﻳﺴ ــﻞ  ِ ّ
رﺑﳬﺎ
ﻓﺒﺎي
اﻻء ِ
ذﻧﺒﻪ ِاﻧﺲ وﻻ ﺟﺎن ِ ِ 39
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ُ
ٰ
َ ْ َ ْ
َْ َ َ ٰ
ُ َّ ٰ
ْ َ َ ٰ
 َ َ
ﻟﺮاﻳﺘﻪ
ﺟﺒﻞ
ﻟﻮ اﻟﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮان
ﺗﻜﺬ 40
ِ ِ
ٍ
ْ َ ْ َ ْ َ ُ
ً ُّ َ َ ّ ً ّ ْ َ ْ
َ
ّٰ
َ ِ
وﺗﻠﻚ اﻻﻣﺜﺎل
ﻣﺘﺼدﻋﺎ ِ8
ﺧﺎﺷﻌﺎ
ﺧﺸﻴﺔ ﷲ ِ ۭ َ ِ
ِ
ِ
َ ْ َُ
ﻟﻌﻠﻬﻢ َ َ َ َّ ُ ْ َ
ﻟﻠﻨﺎس َ َ َّ ُ ْ
ﻧﴬﲠﺎ ِ َّ ِ
ﻳﺘﻔﻜﺮون 21
ِ
Itong mga tatlong berso na tanyag at
napatunayan na lunas para sa pagkabalisa at
paghihirap.
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ْ
ُ َّ َ ٰ ٓ َ ْ َّ ُ ّٰ َ ُ
َ َ َّ َ
ُ ٰ ۚ ﻫﻮ
َ ُ ۚ واﻟﺸﻬﺎدة
ْ َ ﻋﻠﻢ
ﻫﻮ
اﻟﻐﻴﺐ
ِ
ِ َ اﻟﺬي ﻻ ِاﻟﻪ ِاﻻ
ِ ﻫﻮ ﷲ
ِ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
ٓ
ُ َ
َ ٰ
ُ ّٰ َ ُ
ْ
َ ُ اﻟﻪ ِاﻻ
ُ ْ ِ َّ اﻟﺮﲪﻦ
ُ ٰ ْ َّ
اﻟﻤﻠﻚ
ِ اﻟﺬي ﻻ
ِ ۚ ﻫﻮ
ِ  ﻫﻮ ﷲ22 اﻟﺮﺣﲓ
ْ ُ ْ ْ
ْ ُ
ْ ُ ٰ
ُ ْ ُّ ُ ْ
َ
ُ َّ َ Úاﻟﻌﺰ
ْٔ ُ اﻟﺴﻠﻢ
َّ
ُ ِ ْ َ ُ 8اﻟﻤﻮ
ِ
اﳉﺒﺎر
اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ
اﻟﻘﺪوس
ِ
ْ ُ َّ َ
ُ َ ْ ُ ّٰ َ ُ
ّٰ َ ٰ ْ ُ ُ ّ َ َ ُ ْ
َ ْ ُ ﻳﴩ
اﳋﺎﻟﻖ
 ﻫﻮ ﷲ23 ﻛﻮن
ﻦ ﷲِ ﲻﺎ
ۭ اﻟﻤﺘﻜﱪ
ِ
ِ
ِ
ْ
ۗ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ ُ ّ َ ُ ُٔ
َ ْ ُ ّ َُ ٰ ْ
ُ َ ْ
َ
ﻳﺴﺒﺢ ﻟﻪ ﻣﺎ ِﰲ
ۭ اﻻﲰﺎء اﳊﺴﲎ
اﻟﻤﺼﻮر ﻟﻪ
اﻟﺒﺎري
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ َ ُ ْ َ ْ َُ َ ِ َْ ْ َ
Úاﻟﻌﺰ
اﻟﺴﻤﻮت واﻻرض ۚ وﻫﻮ
24ۧ ُ اﳊﻜﲓ
ِ
ِ ٰ ٰ َّ
ِ
Ma'aqal bin Yasar (R.A.) sinabi mula sa
Propeta (kapayapaan ay sa kanya) na
sinumang magbigkas ng tatlong beses
sa umaga at pagkatapos ay sa huling berso ng
Surah Hashr, Allah lumawak pitumpu libulibong mga anghel para sa kanya na
manalangin para sa kanyang kapatawaran at
kung siya ay namatay sa araw na iyon siya ay
ipinagkaloob ang katayuan ng shaheed
(martir) at sinumang bigkasin ito sa gabi, siya
ay makakuha ng parehong gantimpala. (Tafsire-Mazhari: iniulat sa pamamagitan ng
Tirmidhi)
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ّٰ ِ َّ ْ ٰ
َّ ْ
ْ
اﻟﺮﺣﲓ 
اﻟﺮﲪﻦ
ﺑﺴﻢ ﷲ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ ٌ ّ َ ْ ّ َ َ ُ َّ Ç
ِ
ﻓﻘﺎﻟﻮا ِاان
اﳉﻦ
ﻗﻞ او ِاﱄ اﻧﻪ اﺳﺘـﻤﻊ ﻧﻔﺮ ِِ ِ 8
ٰ
َ ْ َ ُ ْ ٰ ً َ َ ً ۙ َّ ْ َّ َ َ ْ ُّ َ Ç
ﻓﺎﻣﻨﺎ ِ ّ
ﺑﻪ ۭ
اﻟﺮﺷد
ﳞدي ِاﱃ
ﲰﻌﻨﺎ ﻗﺮاان ﲺﺐ Ǻ
ِ
ِ
ِ
ٓ
َ َ ْ ُّ ْ َ َ ّ َ َ َ ً ۙ َّ َ َّ ْ َ ٰ ٰ َ ُّ َ ّ َ َ
رﺑﻨﺎ ﻣﺎ
ﻧﴩك ِ ِ
ﺑﻨﺎ اﺣدا Ą واﻧﻪ ﺗﻌﲆ ﺟد ِ
وﻟﻦ ِ
ُ
َ
َ
َ
ً
َّ َ َ
َ َّ َ َ ً
َّ َّ ْ
َ ْ َُ
َ َُ ْ
اﲣﺬ َ
ﺳﻔﳱﻨﺎ
ِ
ﺻﺎﺣﺒﺔ وﻻ وﻟدا ۙǼ واﻧﻪ ﰷن ﻳﻘﻮل ِ
َ َ ّٰ
ﷲِ َ َ ً
ﺷﻄﻄﺎ  ۙĆ

ّٰ ِ َّ ْ ٰ
َّ ْ
ْ
اﻟﺮﺣﲓ 
اﻟﺮﲪﻦ
ﺑﺴﻢ ﷲ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ ْ  َ ُّ َ ْ ٰ ُ ْ َ ۙ َ ٓ َ ْ ُ ُ
اﻋﺒد َﻣﺎ َ ْ ُ ُ ْ َ
اﻟﻜﻔﺮون Ǻ ﻻ
ﻗﻞ ايﳞﺎ
ﺗﻌﺒدون ۙĄ
ِ
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Itong mga tatlong berso na tanyag at
napatunayan na lunas para sa pagkabalisa at
paghihirap.
Ito ay sinabi sa Jabeer bin Mut'im na ang
Propeta (kapayapaan ay sa kanya) nagtanong
sa kanya, "Gusto mo bang maging lalong
masaya at paglago sa iyong kabuhayan na
iyong mga kasamahan sa paglalakbay?"Siya
sumagot, "Sa katunayan, gusto ko yan". Sinabi
niya: bigkasin ang huling limang Surahs ng
Qur’an i.e. Qur'an Surah Kafiroon, Surah
Nasr, Surah Iklaas, Surah Falaq at Surah Naas.
Simulan ang bawat sa may Bismillah at
tapusin ang mga ito sa Bismillah."
(Tafsire-Mazhari)
Sa isa pang pagsasalaysay ang Surah Kafiroon
ay tinukoy bilang isang ¼ ng Qur'an.
(Tirmidhi)
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َ ٓ
ُّْ ْ َ َ َّ ٌ َ َ َ ٓ َ َ
ٓ َ َ
ْ ُ ْ َ وﻻ
ۚ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ٰ اﻧﱲ
Ćۙ ﻋﺎﺑﺪ ﻣﺎ ﻋﺒﺪﰎ
ِ  وﻻ اانǼ ﻋﺒﺪون ﻣﺎ اﻋﺒﺪ
ِ
ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ ُ َ ۭ ُ ُ ْ َ ٓ َ َ ْ ُ ٰ ْ ُ َْ ٓ َ َ
Čۧ yد
ِ  ﻟﲂ ِدﻳﻨﲂĈ ﻋﺒﺪون ﻣﺎ اﻋﺒﺪ
ِ وﻻ اﻧﱲ
ِ ِ وﱄ
ٰ ْ َّ ِ ّٰ
ْ َّ
ْ
اﻟﺮﺣﲓ 
اﻟﺮﲪﻦ
ﺑﺴﻢ ﷲ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ۚ ُ َ َّ ُ ّٰ َ ۚ ٌ َ َ ُ ّٰ َ ُ ْ ُ
Ǽۙ ﻟدz
ﻳﻠد ڏ وﱂ
ِ  ﱂĄ  ﷲ اﻟﺼﻤدǺ ﻗﻞ ﻫﻮ ﷲ اﺣﺪ
ٌ َ َ ً ُ ُ ْ َّ ْ ُ َ ْ َ َ
Ćۧ اﺣﺪ
وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﻮا
ّٰ
ٰ ْ َّ
ْ َّ
ْ
ِﺑﺴﻢ ﷲ
اﻟﺮﺣﲓ 
اﻟﺮﲪﻦ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ْ
ُ ُْ َ ُْ
ََ َ َ ّ َ ْ
ۙ
ّ َ اﻋﻮذ
Ąۙ ﴍ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ
ب
ﻗﻞ
ِ 8ِ Ǻ اﻟﻔﻠﻖ
ِ
ِ
ِ
Sa isang pagsasalaysay ang Surah Iklaas ay
tinukoy bilang 2/3 ng Qur'an.
Ito ay ikuwento sa mahabang Hadith na ang
Propeta (kapayapaan ay sa kanya) sinabi,
"sino man magbigkas ng Surah Ikhlaas at
Ma'oozatain (Surah Falaq at Surah Naas) at
ang mga ito ay sapat na para sa kanya. “Sa
ibang pagsasalaysay,
ang
mga
ito
ay sapat
na upang
protektahan siya mula sa lahat”.
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َ ّ َ ْ َ
ٰ ّٰ َّ ّ َ ْ َ ۙ َ َ َ َ
ِ Ǽ ﻏﺎﺳﻖ ِاذا وﻗﺐ
ِ
اﻟﻨﻔﺜﺖ ِﰲ
ﴍ
ﴍ
ِ
ِ 8و
ِ 8و
ٍ ِ
َ َ َ َ
ّ َ ْ ِ َ ۙ َ ُ ْ
َ ﴍ
Ĉۧ ﺣﺴد
ﺣﺎﺳد ِاذا
Ć اﻟﻌﻘد
ٍ ِ
ِ
ِ 8و

ّٰ
ٰ ْ َّ
ْ َّ
ْ
ِﺑﺴﻢ ﷲ
اﻟﺮﺣﲓ 
اﻟﺮﲪﻦ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ ُْ َ ُْ
َّ ِ ٰ ۙ ِ َّ
َ
ّ َ اﻋﻮذ
ِ َّ ب
اﻟﻪ اﻟﻨﺎِس
ﻗﻞ
ِ Ą ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺎس
ِ ِ Ǻۙ اﻟﻨﺎس
ِ ِ
ْ
ْ ّ َ ْ
َ
ُ ْ َ ُ ْ َّ ۽
ْ ﺳﻮسz
ۙ
ِ َّ اﻟﻮﺳﻮاس ڏ
ِ َ ْ َ ﴍ
ﰲ
اﻟﺬي
ِ Ć اﳋﻨﺎس
ِ
ِ 8ِ Ǽ
ِ
َّ ْ َ ِ ۙ ِ َّ
ْ ُ ُ
ِ َّ َ اﳉﻨﺔ
ِ ِ 8
Čۧ واﻟﻨﺎس
Ĉ ﺻدور اﻟﻨﺎس
ِ
Imam Ahmed iniulat mula sa Uqba Bin Amir
(R.A.) na ang banal na Propeta (kapayapaan
ay sa kanya) sinabi, "Hayaan ako na sabihin sa
iyo ang tatlong Surah na kung saan ay
ipinahayag sa Taurat, Injeel, Zabur at sa
Qur'an. At karagdagang sinabi niya na huwag
matulog hanggang bigkasin mo ang mga
Surahs, ito ang mga Surah Ikhlaas at
Ma'oozatain (Surah Falaq at Surah Naas).
Uqba bin Amir (R.A.) sinabi hindi niya
kailanman nakakaligtaan bigkasin ang mga
Surah mula noon
(Ibn Kathir)
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34. Bigkasin Ikatlong Kalimah 100 beses.

35. Bigkasin Istighfaar 100 beses.

O bigkasin

36. Bigkasin Darood Shareef 100 beses
Ito ay mas mabuti na bigkasin ang Darood-eIbraheem
sa Salah. Kung ang isang tao nais bigkasin ang
maliit na
166
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Darood, bigkasin ang mga sumusunod na
Darood.

Nakaugalian Zikr habang Gabi
37. Bigkasin ang Surah Sajda sa isang
beses.
38. Bigkasin ang Surah Mulk sa isang
beses.
Kabutihan: Ito ay ikuwento ni Abu Hurairah
(R.A.) na ang Propeta (kapayapaan ay sa
kanya) sinabi:
1. Mayroong isang Surah ng tatlumpung berso
sa Qur'an na kapag ang tao bigkasin ang
mga ito hanggang siya ay patawarin at iyon
Surah Tabaarakalladhi (Surah Mulk).
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2. Ito ay ang Surah nasa puso ng bawat
Momin (Tapat).
3. Ito ay ikuwento sa isa pang Hadith na kahit
sinumang bumigkas ng Surah Mulk at
Surah Sajdah sa pagitan ng Magrib at Isha,
siya ay makakuha ng gantimpala sa
paggawa ng Qayam (nakatayo para sa
pagdarasal) sa gabi ng Lailatul Qadr.
4. Ito ay sinabi na ang pitumpung kabutihan
ay
nakasulat
at
ang
pitumpung
pagkakamali ay alisin sa pabor ng isang tao
kung sinu ang bumigkas nito.
5. Ito ay ikuwento na kung sinu bumigkas sa
mga Surahs gagantimpalaan katumbas ng
gantimpala ng Lailatul Qadr.
6. Sinumang bumigkas ng mga Surahs arawaraw, siya ay protektado mula sa
papagdusa sa libingan. (Hakim)
7. Ang Propeta (kapayapaan ay sa kanya)
ginamit ito para bigkasin ang mga
dalawang Surah bago matulog.
(Tirmdhi, Hisne Haseen, p. 62)
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39. Bigkasin ang Surah Waqia, ay hindi
magkagutom.
(Bigkasin sa isang beses)
Kabutihan: Ito ay ikuwento ng Ibn Masood
(R.A.) na ang Propeta (kapayapaan ay sa
kanya) sinabi:
1. Sinumang bumigkas ng Surah Waqia, hindi
siya harapin ng pagkagutom. At Ibn
Masood inirerekumenda ang kanyang mga
anak na bigkasin itong Surah.
2. Ang bumigkas ng Surah Hadeed, Surah
Waqia at Surah Rahman ay pinapangalan
sa mga taong naninirahan sa Jannatul
Firdaus.
3. Ito ay ikuwento na ang Surah Waqia ay
Ghani (mayaman), bigkasin ito sa iyong
sarili at irekumenda sa iyong mga anak.
4. Turuan ang iyong mga asawa.
5. Ang rekomendasyon din nito ay iniulat
mula sa Ummul Momineen Ayesha (R.A.).
(Fazail-e-Qur'an p.53)
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40. Bigkasin ang MUNJIYAAT isang beses
sa gabi.
Tandaan: Mangyaring tingnan sa seksyon ng
Pananalangin para sa umaga (Page No 72-77).

Bigkasin ang mga sumusunod na
pananalangin sa anumang oras

Ang propeta na lunas ay upang maging isa
kung saan ang pananalangin ay ibinigay ng
Allah.
(Bigkasin ng 25 o 27 ulit)

Pagsasalin: O Allah! Patawarin mo ako at
lahat ng mga paniniwalang kalalakihan at
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kababaihan, at mga Muslims na mga
kalalakihan at kababaihan.
Kabutihan: Ito ay ikuwento na kahit sino ay
humingi ng kapatawaran para sa lahat ng mga
paniniwalang kalalakihan at kababaihan 25 o
27 beses sa isang araw, siya ay kasama ng
mga taong kung saan ang pananalangin ay
ibinigay sa pamamagitan ng Allah, at mga tao
ay bibigyan ng kabuhayan dahil sa kanilang
pananalangin(Hisne Haseen P.79)
Pananalangin upang buksan ang mga pinto
sa langit. (Bigkasin isang beses)

Pagsasalin: Allah ay ang pinakamalaki, ang
kahanga-hanga, ang lahat ng papuri sa
napakalaking numero ay sa Allah. Estado
namin ang kanyang kaluwalhatian sa umaga at
sa gabi.
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Kabutihan: Imam Muslim ay iniulat,
Abdullah bin Umar (R.A.) sinabi, "Nang kami
ay nag-aalok ng Salah kasama ang propeta
(kapayapaan ay sa kanya). Isang tao kasama sa
amin ay sinabi sa itaas na salita (ng
pananalangin). Ang Propeta nagtanong kung
sinu nagsabi sa gayong salita. Isang tao sinabi
na ako ang nagsabi. Sinabi ng Propeta, ako ay
nagulat sa mga salitang iyon dahil ang mga
pintuan ng langit ay nagbukas para sa kanila.
(Hisnul Muslim, p. 60)
Pananalangin para sa pagbabantay sa sarili
mula sa kasamaan ng mga demonyo.
(Bigkasin sampung beses)

Pagsasalin: Humingi ako ng asilo sa Allah
mula sa demonyo na nahatulan.
Kabutihan: Ito ay ikuwento sa isang Hadith
na sinumang humingi ng asilo sa Allah mula
sa demonyo sampung beses sa isang araw, ang
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anghel ay lumawak para sa kanya upang isave siya mula sa kasamaan ng mga demonyo.
(Hisne Haseen, p.79)
Pananalangin para sa pagtaas sa
kayamanan.
(Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: O Allah! Magpadala ng awa sa
iyong alipin Mohammad (kapayapaan sa
kanya) at sa iyong propeta at sa lahat ng mga
paniniwalang kalalakihan at kababaihan at
Muslim na mga kalalakihan at kababaihan.
Kabutihan: Kahit sino nais ng pagtaas sa
kanyang kayamanan, dapat bigkasin Darood
na ito.(Hisne Haseen,p. 220)
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Ang isa pang paraan ng paggawa Hamd
(pagpuri sa Allah) at Darood. (Bigkasin sa
isang beses)

Pagsasalin: Ang lahat ng papuri ay para
lamang sa Allah, mga papuri na akma sa
kanyang katayuan. (O Allah) ipadala ang
iyong awa at kapayapaan sa aming lider
Muhammad, magpadala ng ganoong karaming
kung anong angkop sa iyong katayuan. Sa
katunayan, ikaw ay karapat-dapat na katakutan
at ikaw ay isa lamang na magpatawad.
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Bigkasin ang mga sumusunod na
pananalangin tatlong beses, ang lahat ng
iyong kasalanan ay patawarin.

Pagsasalin: O Allah! Iyong kapatawaran ay
mas malawak kaysa sa aking kasalanan, at
inaasahan ko mula sa iyong kapatawaran higit
sa kung ano ako sa pagsasanay (i.e., paggawa
ng mga kilos ng pagsamba at mabuting gawa).
Kabutihan: Isang tao ang dumating sa
propeta (kapayapaan ay sa kanya) at sumigaw
dalawang beses o makaitlo, "Alas ang aking
kasalanan, Alas ang aking mga kasalanan".
Ang propeta (kapayapaan ay sa kanya) sinabi:
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(O Allah! iyong kapatawaran ay mas malawak
kaysa sa aking kasalanan, at inaasahan ko
mula sa iyong kapatawaran higit sa kung ano
ako sa pagsasanay).
Kaya sinabi niya. Ang Propeta nagtanong sa
kanya na sabihin ito ng pangalawang beses at
kanyang ginawa. Ang Propeta sinabi sa kanya
na banggitin ito pangatlong beses at kanyang
ginawa. Ang Propeta sinabi sa kanya,
"Tumayo”
ikaw
ay
pinatawad".
(Hayatus Sahaba, 3 / 350)
Pananalangin para sa pag-alis ng
kahirapan at pagdarahop.
(Bigkasin sa isang beses)
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Pagsasalin: Naniniwala ako at inilagay ko ang
aking pag-asa sa kailanman-buhay na nilalang
na hindi kailanman mamatay. Papuri lahat sa
Allah na alinma'y hindi mag-anak o mayroong
kasosyo sa kanyang pamumuno. Hindi niya
kailangan ng anumang mga kasosyo upang
makatulong sa kanya, dahil siya ay hindi
mahina. Paliguan ng mataas na papuri sa
kanya.
Kabutihan: Abu Huraira (R.A.) sinabi sa
sandaling nagpunta ako kasama ang Propeta
(kapayapaan ay sa kanya). Ang propeta
(kapayapaan ay sa kanya) ay dumaan sa isang
tao na tubos sa paghihikahos. Ang Propeta
nagtanong sa dahilan ng kanyang kalagayan.
Siya tumugon na ang kahirapan at
paghihikahos na ginawa ko .Ang Propeta
sinabi, "Hayaan akong sabihin sa iyo ilang
mga salita, kung bigkasin ang mga ito ang
iyong sakit at kahirapan ay umunti. (Ang mga
salita sa itaas na nabanggit na pananalangin).
Pagkatapos nang minsan ang propeta bumisita
sa lugar na iyon, siya ay natagpuan nasa mas
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mahusay na kalagayan at ang propeta ay
natutuwa. Sinabi niya sa Propeta na siya ay
bumigkas sa mga salitang iyon sa kaagahan
mula noong ang Propeta itinuro sa kanya.
(Ma’ariful Qur’an 5/531, Bikre Moti 1/89-90)
Lunas upang i-save ang sarili mula sa
kasalanan (Bigkasin sampung beses)

Pagsasalin: Sa pangalan ng Diyos, ang
pinaka-kapaki-pakinabang,
ang
pinakamaawain.
1. Sabihin: Siya ay Allah, ang isa at lamang; 2.
Allah ang panlabas, lubos na; 3. Siya hindi
mag-anak, o siya’y pinanganak; 4. At doon ay
walang tulad sa kanya.
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Kabutihan: Hazrat Ali (R.A.) sinabi na
sinumang nais bumigkas ng Surah Ikhlaas
sampung beses pagkatapos ng Fajr Salah, siya
ay pangalagaan mula sa kasalanan, sa
anumang demonyo pilitin sa kanya na
gumawa
ng
mga
kasalanan.
(Bikre Moti, 3 / 50)
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AYAAT-E-SAKINA
Bigkasin ang mga Ayats para sa
kapayapaan at kapanatagan ng isip at
humangin ito sa isang tao.

Pagsasalin: At (karagdagang) kanilang
Propeta sinabi sa kanila, "Ang isang simbolo
ng kanyang kapangyarihan ay mayroong
dumating sa iyong kaban ng tipan, na may
(isang pagtitiwala) sa ganyang bagay ng
seguridad mula sa iyong Panginoon, at banal
na alaala natitira ng pamilyang Mosa (Moses)
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at ang pamilya ng Haron (Aaron), sa
pamamagitan ng mga anghel. Ito ay isang
simbolo sa iyo kung ikaw talaga ay may
pananampalataya.
(Surah Baqara
248)

Pagsasalin: Ngunit ang Allah ibuhos kanyang
kalmado sa sugo at sa mananampalataya, at
nagpadala ng pwersa na kung saan hindi mo
nakita: parusahan niya ang mga taong hindi
mananampalataya, kaya gantimpalaan ang
mga
walang
pananampalataya.
(Surah Tauba: 26)
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Pagsasalin: Pagkatapos Allah ipinadala
pababa ang
kanyang kapayapaan sa kanya, at palakasin
ang kanyang pwersa na kung saan hindi mo
nakita, at mapagpakumbaba sa kailaliman ng
mundo sa walang pananampalataya. Ngunit
ang salita ng Allah ay mataas: Allah ay ang
mataas, matalino.
(Surah Tauba: 40)
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Pagsasalin: Ito ay siya na nagpadala pababa
ng kapanatagan sa puso ng mananampalataya,
na sila ay magdagdag ng pananampalataya sa
kanilang pananampalataya, sa Allah ang
nabibilang pwersa ng langit at lupa, at Allah
ay puno ng kaalaman at karunungan.
(Surah fat-h 4)

Pagsasalin: Magandang kasiyahan ng Allah
ay
sa mananampalataya kapag sila’y
sumumpa ng katapatan sa iyo sa ilalim ng
puno: Alam niya kung ano ang nasa kanilang
puso, at siya ay nagpadala pababa ng
katahimikan sa kanila, at gagantimpalaan niya
ang mga ito sa isang mabilis na tagumpay.
(Surah Fat-h 18)
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Pagsasalin: Tingnan sa Qur’an Surah Fat-h
26.Pananalangin upang makakuha ng
proteksyon laban sa lahat ng uri ng sakit,
paghihirap, at kaaway, at para sa pag-aalis
sa utang.
(Bigkasin isang beses)
Upang makakuha ng proteksyon laban sa lahat
ng uri ng sakit, paghihirap, at kaaway, at para
sa pag-aalis sa utang, bigkasin ang nasa itaas
na nabanggit na Ayats at maghintay hanggang
ُ َْ َْ
ang utos ng Allah ay dumating. ِ#ّٰ ِ اﳊﻤﺪ
ang
Ayats ay ipakita ang epekto nito sa oras.
Bigkasin lamang ang Arabic na mga teksto sa
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panahon
ng
pananalangin.
Ang pagsasalin ay ibinigay para sa unawa ng
mambabasa
upang
maaaring
niyang
maunawaan kung ano ang sinasabi niya.
Pananalangin na reporma sa sarili at mga
bata.
(Bigkasin tatlong beses)
ٰ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ Ç َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ Ç ْ ْ َ ّ َ
 َو
اﻟﱴ اﻧﻌﻤﺖ
ِ اوزﻋﲎ ان اﺷﻜﺮ ِﻧﻌﻤﺘﻚ
ِ ِ رب
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ً
َ
ُ ٰ ْ
ْ َ َّ َ َ
ْ ْ ْ ْ َ ﺿﯩﻪç
ْ َّ ّ ﰲ
ِ َ وان اﲻﻞ
ذرﻳﱴ ڝ
ﺻﺎﳊﺎ
واﻟدي
ِ
ِ
ِ ِ ِ واﺻﻠﺢ ِﱄ
َ ِ ّْ َ َ َْ ُ ْ ُ ّْ
َ ْ ْ ُ ْ 8
15 اﻟﻤﺴﻠﻤﲔ
واﱏ
ِِ
ِ ِ اﱏ ﺗﺒﺖ ِاﻟﻴﻚ
ِ ِ
Pagsasalin: "O aking Panginoon magbigay sa
akin na maaari kong magpapasalamat sa iyong
mga pabor na kung saan mo ipagkaloob sa
akin, at sa parehong magulang, at na maaaring
kong katuwiran tulad ng maaari mong
aprubahan; at mapagmahal sa aking mga isyu!
Tunay na 'ako ay sumangguni sa iyo at tunay
akong yumuko (sa iyo) sa Islam.
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Pananalangin upang mabuhay na ligtas at
tunog hanggang kamatayan. (Bigkasin
tatlong beses)
َّ ّٰ َ ْ
ً ْ َ ْ ّ َ َ ْ َ ْ َِ َ
َ َ َ اﻟﱴ
َ ِ ۭ ﺣﻨﻴﻔﺎ
ْ ِﷲ
ﻓﻄﺮ
ﻓﻄﺮت
ِ yﻟﻠﺪ
ِ
ِ ِ ِ ﻓﺎﰴ وﺟﻬﻚ
َْ َ ْ ْ َ َ
َ ٰ ّٰ
َ ْ َ َ َ َّ
ُ ْ ّ ذﻟﻚ
yاﻟﺪ
ﻋﻠﳱﺎ ۭ ﻻ
اﻟﻨﺎس
ِ ۭ ِ ﳋﻠﻖ ﷲ
ِ
ِ
ِ ِ ﺗﺒﺪﻳﻞ
َ َ ْ َ َّ ٰ َ ُ ّ َ ْ
َ ْ ُ َ ْ َ اﻟﻨﺎس َﻻ
ِ َّ اﻛﱶ
30ﻳﻌﻠﻤﻮن ڎ
وﻟﻜﻦ
ِ ـﻘﲓ ڎ
ِ اﻟ
Pagsasalin: Kaya itinakda mo na magpapirme
sa iyong mukha at tunay na pananampalataya:
(magtatag) Allah na gawa sa kamay ayon sa
pattern na kung saan ginawa niya ang
sangkatauhan; walang pagbabago (ipaalam)
ang trabaho (gawa) sa pamamagitan ng Allah:
na ang karaniwang relihiyon: ngunit
karamihan sa mga sangkatauhan hindi
maunawaan.
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16 NA AYAAT PARA SA
PROTEKSYON

At pakiramdam walang pagkapagod na
pagguguwardiya at pagpepreserba sa kanila,
siya ang pinaka-mataas, ang kataas-taasan (sa
kaluwalhatian). (Surah Baqara: 255)

Subalit Allah ay ang pinakamahusay na magingat (sa kanya), at siya ay ang
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pinakamaawain ng mga nagipakita ng awa!
(Surah Yusuf: 64)

At bantay para sa laban ng lahat ng sutil
suwail na masamang espiritu. (Surah Saffat: 7)

At (ibinigay nito) na may bantay. Tulad ang
taas
ng
(sa
kanyang)
mataas
na
kapangyarihan, na puno ng kaalaman.
(Surah Fussilat: 12)

At (bukod) namin binantayan ang mga ito
mula sa bawat nasumpang satanas.
(Surah Hijr: 17)
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Ang may walang kaluluwa ngunit isang
tagapagtanggol higit nito. (Surah Tariq: 4)

Ito ay isang maluwalhating Qur'an,
(magmarka) isang tablet na mapangalagaa!
(Surah Burooj: 21-22)

Siya ay nagtatakda ng tagapag-alaga higit sa
iyo.(Surah Anaam: 61)

Para sa aking Panginoon may pag-aalaga at
magbantay sa lahat ng bagay. (Surah Hud:57)
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Para bawat (tulad ng tao) may (anghel) sunod,
unahan at sa kanyang likod; bantayan nila siya
sa pamamagitan ng utos ng Allah. (Surah
Ra'd: 11)

Mayroon kaming, walang duda, na ipinadala
pababa ang mensahe, at kami ay tiyak bantay
nito (mula sa katiwalian).
(Surah Hijr: 9)

At ito ay naming binantayan.
(Surah Ambiya: 82)
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At iyong Panginoon ay magbantay sa lahat ng
bagay.
(Surah Saba: 21)

Allah ay magbantay sa kanila, at hindi ikaw
ang magtapon ng kanilang kapakanan.
(Surah Shoora: 6)

Sa amin ay isang talaan na pagguguwardiya
(buong account).
(Surah Qaaf: 4)
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Ngunit sigurado higit sa iyo (ay itinalaga ng
mga anghel)upang protektahan ka.
(Surah
Infitar:10)
Lunas mula sa Qur'an para sa pagtubos
mula sa pighati. (Bigkasin sa isang beses)

Pagsasalin: Walang diyos maliban sa iyo:
kaluwalhatian sa iyo: Ako ay talagang mali!
Kabutihan:
1. Ito ay ikuwento ng Sa'd bin Waqqas (R.A.)
na ang Propeta (kapayapaan ay sa kanya)
ay mayroong nabanggit tungkol sa mga
pinakamahusay
na
ng
Du'as
(pananalangin), hindi sinasadya, isang
bedouin ay dumating at siya nakatutok sa
talakayan at kumuha ng maraming oras.
(Pagkatapos ng ilang oras) ang Propeta ay
tumayo at kinuha ang kanyang daan
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papunta sa kanyang bahay at ako rin ay
sumunod sa kanya. Nang ang propeta
umabot na malapit sa bahay, natatakot ako
na maaaring siyang pumasok sa bahay at
mananatiling ako dito, kaya sinimulan ko
ang paglalakad na mabigat sa paa.Sa
pagpuna ng tunog sa aking mga paa, ang
propeta nagtanong, "Sino ang diyan?, Abu
Ishaq? Sinabi ko," Oo ". Siya nagtanong,
"Anong nangyari?" Sinabi ko na mayroon
kang nabanggit
tungkol sa
mga
pinakamahusay na pananalangin ngunit
ang Bedouin ay nakatuon sa iyo. Sinabi ng
Propeta, Ah Oo, ito ay ang Zunnoon na
pananalangin sa diyos (Yunus Alayhissalam) sinabi nang siya ay sa loob ng tiyan
ng isda. i.e.,
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Makinig, anumang mga Muslim na
manawagan sa Allah para sa anumang
bagay sa pamamagitan ng Dua na ito,
Allah ay ibigay ang kanyang nais.
2. Ito ay ikuwento sa aklat ng Ibn Abi Hatim
na
sinumang
gumawa
ng
dua
(pananalangin) sa pamamagitan ng dua ng
Yunus (kapayapaan ay sa kanya), tiyak ang
kanyang dua ay ipinagkaloob.
3. Abu Saeed (R.A.) sinasabi na matapos ang
taludtod na ito, mayroong isang pahayag
ang Allah na tulong namin ang mga
mananampalataya sa paraang ito.
4. Ito ay ikuwento ng Ibn Jareer (R.A.) na ang
Propeta (kapayapaan ay sa kanya) sinabi na
ang pangalan ng Allah kung saan siya ay
mananalangin,
tanggapin
niya
ang
pananalangin at binibigay kung ano ang
hiniling niya. Ang pangalan ay nasa dua ng
Yunus (kapayapaan ay sa kanya).
5. Sa'd Ibn Waqqas (R.A.) ikuwento na
tinanong ko ang Propeta (kapayapaan ay sa
kanya) na kung ang pananalangin ng
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Yunus (kapayapaan ay sa kanya) ay para
lamang sa kanya o pangkalahatang para sa
lahat ng mga Muslims na bigkasin ito. Ang
propeta (kapayapaan ay sa kanya) sinabi,
"hindi mo ba nabasa sa Qur'an na ang
ibinigay namin sa kanya pamamahinga
mula sa pighati at bigyan ng pamamahinga
ang mga mananampalataya sa parehong
paraan." Kaya, kahit sino mananalangin sa
Allah sa pamamagitan ng mga salitang
iyon, Allah ay nangangako na bigyan ang
kanyang panalangin.
6. Ito ay ikuwento ng Ibn Abi Hatim na Kathir
bin Sa'eed sinabi na tinanong ko Imam
Hasan Basari (R.A.), "Ano ang Isme Azam
(ang dakilang pangalan) ng Allah kung
saan siya ay humiling ng panalangin, siya
ay nagbibigay nito? "Sinabi niya." Kapatid
hindi mo ba nabasa ang pahayag ng Allah
at binigkas niya ang parehong dalawang
taludtod at sinabi, "Aking pinsan, ito ay
ang parehong Isme Azam (ang dakilang
pangalan) ng Allah kung saan siya ay
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makiusap,
tatanggapin
niya
ang
panalangin. At kung siya ay humiling para
isang bagay, bigyan niya ito.
(Tafsir Ibn Kathir 3/395-396)
7. Ito ay ikuwento sa isang Hadith na kahit
sino magbigkas sa itaas na nabanggit Ayat
40 beses sa panahon ng may sakit at kung
siya ay namatay sa estado ng sakit, siya ay
gagantimpalaan sa katayuan ng apatnapu't
martir at kung siya ay magaling sa kanyang
sakit, ang kanyang lahat ng kasalanan ay
patawarin.
(Hisne Hasee, p. 241)
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PUNTOS PARA SA SHIFA (PAGLUNAS)
 May mga berso ng Shifa (lunas) para sa
lahat ng mga sakit sa aklat ng Allah.
 Mapakinabangan mga berso ng Qur'an sa
panahon ng karamdaman.
 May pananampalataya sa berso ng Qur'an
pagpapanumbalik ng malusog.
 Sa basbas ng salita ng Allah, ang
kalusugan ng may sakit na tao ay ibalik.
 May Shifa (lunas) sa salita ng Allah.
 Hindi dapat mawalan ng pag-asa sa awa
ng Allah.
 Kaayusan ay dapat na pangangalaga at
protektado bago ang paglitaw ng sakit.
 Sakit o pagbawi mula sa karamdaman ay
mula sa Allah.
 Ang Kitab-e-Mubeen (Qur'an) ay may
lunas para sa lahat ng sakit, maliwanag
man o nakatago.
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Maaari ang Allah bigyang ka ng isang walang
hanggang pagbawi ng iyong kalusugan.
Amen!
Sa pangalan ng Allah, ang pinaka-kapakipakinabang ang pinaka-maawain.
Basahin ang berso ng Shifa (lunas),
humangin sa iyong sarili at sa ibabaw
ng tubig, inumin ang tubig at ibigay ito
sa iba para inumin.

AYAAT (PAGLUNAS) PARA SA SHIFA
(Bigkasin isang beses)
Una bigkasin ang Surah Fatiha na may
Bismillah, pagkatapos bigkasin ang:

1. At (Allah ay) pagalingin ang dibdib ng mga
mananampalataya. (Surah Tauba: 14)
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2. O sangkatauhan! doon ay dumating sa iyo
ng isang direksyon mula sa iyong panginoon
at nakakagamot para sa (sakit) sa iyong mga
puso, - at para sa mga naniniwala, ang isang
gabay at isang awa.
(Surah Yunus: 57)

May mga isyu mula sa loob ng kanilang
katawan na inumin (Honey na mula sa tiyan
ng honeybee), na may iba't ibang kulay, kung
saan ay nakakagamot sa tao.
(Surah Nahl: 69)
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Pinadala namin pababa (yugto ng yugto) sa
Qur'an na kung saan ay isang paglunas at
isang awa sa mga naniniwala.
(Surah Isra: 82)

At kapag ako ay may sakit, ito pagpapagaling
sa akin.
(Surah Shuara: 80)

Sabihin (O Mohammad): "Ito ay isang gabay
at isang paglunas sa mga na naniniwala."
(Surah Fussilat: 44)
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PANANALANGIN NG
ANAS BIN MALIK (R.A.)
Upang makakuha ng proteksyon laban sa
pataksil nang pagpatay, pang-aapi at iba pang
mga matinding kapighatian.
(Bigkasin sa isang beses)
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Kabutihan: Anas bin Malik (R.A.) ikuwento:
ang Propeta (kapayapaan ay sa kanya) itinuro
sa akin ng isang pananalangin sa diyos at
sinabi na kahit sino magbigkas nito sa umaga,
walang maaaring mangibabaw sa kanya, ibig
sabihin, sa pamamagitan ng pahintulot ng
Allah, walang isang maaaring maging sanhi sa
kanya anumang pisikal o pinansiyal na
pinsala.
(Shamail-e-kubra, 2 / 280)
Pananalangin upang alisin ang pagkabalisa
at paghihikahos. (Bigkasin 100 beses)
Maulana Ilyas inirerekumenda ito sa kanyang
mga
kasamahan
na
bigkasin
itong
pananalangin sa pagitan ng mga Sunnats at
Fardh
ng
Fajr
Salah.
Imam Malik (R.A.) iniulat sa isang
pagsasalaysay mula sa Ibn Umar (RA): Isang
tao ang dumating sa Propeta (kapayapaan ay
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sa kanya) at sinabi na ang mundo ay
inabandun sa kanya.
Propeta (kapayapaan ay sa kanya) sinabi sa
kanya kung bakit niya nakalimutan ang Salah
(panalangin) ng mga anghel at Tasbih
(pagbati) ng paglikha. Dahil sa mga ito sila ay
nakakakuha ng kabuhayan. Bigkasin itong
mga tasbih 100 beses sa oras ng bukangliwayway.
“Suhanal-lahi-wabi-hamdihi subhanal-lahilaziim Astag-firul-la”
Sinabi ng Propeta na ang "mundo ay dumating
sa kanya sa kahihiyan". Ang tao nagbalik.
Pagkatapos siya ay muling lumitaw at sinabi,
"Mayroon akong sapat na kayamanan na hindi
ko na ito ma-alagaan." (Ziya-un-Nabi,5/902)
Bigkasin Itong Pananalangin Pagkatapos
Ng Bawat Fardh Na Panalangin

1. Bigkasin isang beses
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(Abu Dawood)
2. Bigkasin isang beses

(Abu Dawood)
3. Bigkasin isang beses

(Bukhari,Muslim,Abu Dawood at Nasai)
4. Bigkasin isang beses
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(Abu Dawood, Nasai at Ibn Hibban)
5. Bigkasin ang AYATUL KURSI sa isang
beses.
Kabutihan: (1) Kapag ang isang tao namatay
siya ay makapasok sa Paraiso. (2) Hanggang
sa susunod na panalangin, ikaw ay proteksyon
ng Allah.
(Kanzul Ummal 2 / 300, sa-Tagheeb, Hisne
Haseen p.216)

6. Bigkasin ang Surah Ikhlaas, Surah
Falaaq at Surah Naas.
Pagkatapos Fajr na panalangin (Bigkasin sa
tatlong beses)
Pagkatapos Zuhr na panalangin (Bigkasin sa
isang beses)
Pagkatapos Asr na panalangin (Bigkasin sa
isang beses)
Pagkatapos Magrib na panalangin (Bigkasin
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sa tatlong beses)
Pagkatapos Isha na panalangin (Bigkasin sa
isang beses) (Abu Dawood 2 / 86, Nasai 3 /
68, Tirmidhi 2 / 8, taba-hul Bari 9 / 62, Azkare-Nawawi p.68)
7. Bigkasin ang Surah Ikhlaas sa sampung
beses.
Kabutihan: (1) Makapasok sa Jannah mula sa
alinman nitong mga pintuan. (2) Mapakasal sa
anumang
Hoor
(Houri)
sa
Jannah.
(Tafsir Ibn Kathir 5 / 616)
8. Bigkasin isang beses
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(Muslim at Abu Dawood)
9. Bigkasin isang beses

10.

Bigkasin ang

33

33 beses at
bigkasin isang beses.

beses,

34 beses at

Kabutihan: Sinuman magsanay nitong Zikr
(pagbati) araw-araw pagkatapos ng Salah, ang
kanyang lahat ng mga kasalanan ay patawarin
kahit na maraming bilang bula ng karagatan.
(Muslim 1 / 418)
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11. Ilagay ang iyong kanang kamay sa iyong
noo at bigkasin ang mga sumusunod na mga
pananalangin. (Bigkasin sa isang beses)

12. Bigkasin isang beses

Tandaan: Ito din ay tama na bigkasin ang sa
itaas na nabanggit na pananalangin habang
ginagawa ang wudhu (paghuhugas) at
pagkatapos ng pagkumpleto ng mga Salah.

(Hayatus Sahaba 3 / 386; Amal al-Yaum Wal
Lailah, p.80; Ibnus-Sunni, p.30)
Pananalangin na ito ay kasalukuyan sa pahina
ng No. 222 sa Hisne Haseen sa maliit na
pagkakaiba.
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Hamak na Kahilingan
Pangangalaga sa aklat na ito at kapag gamitin
mo ito, ipasa ito sa iba. Sa gayon maaari ka rin
makakuha ng mga gantimpala para sa kanilang
pagtula.
Ginamit ko ang iyong libro para bigkasin
ito "Ad-Dua (Banal na Tulong)"ngunit
paminsan-minsan?
Tanong: Ako at ang aking mga anak ay
magbasa nitong libro "Ad-Dua (Banal na
Tulong)" nang walang anumang agwat ngunit
minsan dahil sa iba pang mga kompromiso,
hindi namin naipagpatuloy ito. Maaari ba
naming pagbayaran ang pagbabasa nito sa
ilang ibang mga oras?
Sagot: Imam Nawawi (RA) sa kanyang libro
Al Azkaar sa pahina no.70, sinabi na kung ang
isang tao na kasanayan itong Wazifa araw
araw (araw-araw nitong pagsasalaysay) at
minsan siya ay napalampas nito,
Pagkatapos ito ay lalong kanais-nais na
maaaring siya gantimpalaan
ng mga ito kapag siya ay nakakakuha ng
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oras at hindi dapat iwanan ito. Ito
ay dahil kapag ang isang tao ay
gumagamit na sa pagsasanay ng wazifa, siya
ay naging bihasa dito. Ngunit kapag siya ay
nagsisimulang iwanan ito paminsan-minsan, at
pagkatapos doon ay
isang panganib sa kanyang mga ugali ng
wazifa ay maaaring makakuha ng abala. Ito
ay ikuweto ng Umar bin Khattab (R.A.) na
ang Propeta (kapayapaan ay sa kanya) sinabi:
sinuman pumunta sa pagtulog nang hindi
tinatapos ang kanyang Wazifa, pagkatapos
dapat niya makumpleto ito sa pagitan
ng Fajr at Zuhar Salah, siya ay makakuha ng
parehong gantimpala tulad ng nakumpleto
niya ito sa parehong gabi. (Muslim, 5 / 256)
Samakatuwid, inirerekomenda ito na
ipagpatuloy ang iyong
Wazifa sa umaga at sa gabi.
Humingi sa Allah ng Kasiyahan
Mohammad Yunus Palanpuri
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