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1. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), 1 ang Sugo ni Allah2 (SAS)3 ay 
nagsabi:4 "May dalawang pangungusap na magaan sa dila, 
mabigat sa timbangan fang gantimpalaj, kaibig-ibig sa Napa
kamaawain: subf!ana -llahi wa bif!amdihi, 5 subf!ana -llahi 
I' d'h , ,,6 . 1 - a_,m. (Muttafaq 'Alayh1.) 

1 (RA): Ra!ljyall4hu 'Anhu para sa isang lalaki, Ra!ljyallahu 'Anhti para sa isang 
babae, Rafl.iyalltihu 'Anhum para sa marami. Ang ibig sabihin nito ay: Kasiya
han siya (o sila) ni Allah. Ito ay panalanging binabanggit sa tuwing binabanggit 
ang pangalan o ang taguri ng Kasamahan o asawa ni Propeta Muhammad (SAS). 
2 Allah: Ang pansariling pangalan ng Panginoong Diyos sa wikang Arabe. Ito 
ay isang pangngalang pantangi at hindi pangngalang pambalana, kaya ang 
mga pantukoy na gagamitin sa pagtukoy sa pangalang Allah ay SI, NI at KAY 
at hindi ANG, NG, at SA. Ito ang paninindigan ng pinakamataas na awtoridad sa 
wikang Filipino, ang Komisyon sa Wikang Filipino. Ito rin ang paninindigan ng 
Ministry of Islamic Affairs sa Saudi Arabia 
3 (SAS): Sallallahu 'Alayhi wa Sallam: Basbasan siya ni Allah at pangalagaan. 
Sinasabi ito kapag binanggit ang pangalan o ang taguri ni Propeta Muhammad 
~SAS) o kapag tinutukoy siya. 

Ang mga talata ng Qur'an o mga !:!adith na sinipi rito ay salin lamang mula sa 
wikang Arabe ng kahulugan ng Salita ni Allah o ng salita ni Propeta Muhammad 
~SAS), ayon sa kakayahan ng tagapagsalin. 

Kaluwalhatian kay Allah at kalakip ng papuri sa Kanya. 
6 Kaluwalhatian kay Allah, ang Dakila. 
7 !:!adith na kapwa isinalaysay nina Imam alBukhari at Imam Muslim. Ang unang 
bilang ay ang kay Imam a!Bukhari at ang ikalawa ay ang kay Imam Muslim. 
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2. Ayon kay Abu Hurayrah (RA) na nagsabi: "May pumuntang 
isang lalaki sa Sugo ni Allah (SAS) at nagsabi: 0 Sugo ni Allah, 
sino ang higit na karapat-dapat sa mga tao sa magandang pakiki
sama ko? Sinabi niya: Angina mo. Nagsabi ito: Pagkatapos ay 
sino? Sinabi niya: Angina mo. Nagsabi ito: Pagkatapos ay sino? 
Sinabi niya: Angina mo. Nagsabi ito: Pagkatapos ay sino? Sinabi 
niya: Ang ama mo." (Muttafaq 'Alayhi.) 

,.. '. ' -: .... '. ,,, . , ' ,,, ,:' . ~ ,,,,. . , ,., ~' ~,,.. . ,,,,., f. ~ 
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3. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Mag-ingat kayo sa pag-aakala sapagkat tunay na ang 
pag-aakala ay pinakasinungaling na pangungusap." (Muttafaq 

'Alayhi.) 

4. Ayon kay Abu Hurayrah (RA) ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Tunay na ang tao ay talagang makapagsalita ng sali
tang hindi niya napaglinawan, na matitisod siya dahil dito sa 
Impiyerno na higit na malayo kaysa sa pagitan ng silangan at 
kanluran." (Muttafaq 'Alayhi.) 
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5. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Tunay na si Allah ay naninibugho at ang paninibugho 
ni Allah ay gawin ng mananampalataya ang ipinagbawal ni 
Allah." (Muttafaq 'Alayhi.) 

Ll~15~j fU &,;n :Ju-!3- 41 J~j ti ,~;.H).~} ~-6 
,,,,, ..... ,;,,, . ,,,,, .. ,,,, ,,,,, 

. .,i-.;.:, .((~~ ~ f.>..ai l.:. ~ ff ½1 -::;.i., 
6. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang sinumang magsagawa ng qiytimullayl sa buwan 
ng Ramad,tin nang may pananampalataya at paghiling ng gan
timpala ay patatawarin ang nauna mula sa pagkakasala niya." 
(Muttafaq 'Alayhi.) 

~ ,:;,, , ,, , , ,,,,, ,,,, ; ,,, -:; ' , ' 
~ ojl.c ;~1 J! o~I>> :JU-f3.. 41 J _;...;. j .)I,..,;;._;.,. .;.I;;.-7 

,, ,, .w ··· .«~I ~1-:1-:,, ~ "°I'. '~11 .!J::1-- ,!;~:;; . ..,.... ,, . ~ r:- ..r:' JJ.?,' ~ J •. 

7. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nag
sabi: ''Ang 'umrah hangang sa {sunod naj 'umrah ay pambayad
sala sa pagitan ng dalawang ito. Ang fl.ajj na tinanggaf {ni Allah] 
ay walang ganti kundi ang Paraiso." (Muttafaq 'Alayhi.) 

1~µ .:.,11..: ~II~ ~jG3h> :Ju-!3- 41 J;...;,j tL~ ;_;.)..;.f ;;-s 
,,,,, ,,,, ,,, ,,,. .,,, > ,,,,, ,,,,. 
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8. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: ''Ang paghikab ay mula sa Demonyo. Kaya kapag hihi
kab ang isa sa inyo ay pigilin niya ito hanggang sa makakaya 
niya," (Muttafaq 'Alayhi.) 

8 Ang aklat na ito ay isinalin ni Sulaiman Idris Alojado. 
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9. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Nagsabi ang Propeta (SAS): Ang nagmamalasakit sa 
balo at du/cha ay gaya ng nakikibaka sa landas ni Allah, at nai
isip ko na nagsabi siya: At gaya ng nagdarasal na hindi 
nanghihina at gaya ng nag-aayuno na hindi humihinto." (Muttamq 
'Alayhi.) 

• ~ > • , .,, ,,, -;: A .1, ,,,,, •' ,,,, ~ f ,,, ,,,•,,,,, > f • ,,, 
~ i-'-:-::' ~ L:i » :Ju -llfl'- 4111 J_,_.,J u1, • ii.r-..,-A u.' (.;S'-1 o 
-ltl-.:4a-;.1J, J;-. ~ "i;:s~f "i j S:,;. "i., ~ j., ~j "i., ~ ~ 
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10. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Walang dumadapo sa Muslim na kapaguran ni 
karamdaman ni kabalisaan ni kalungkutan ni kapinsalaan ni 
kapighatian - pati na ang tinik na tumuturok sa kanya -
maliban na ipambabayad-sala ni Allah iyon sa ilan sa mga 
kasalanan niya. " (Muttafaq • Alaybi.) 

~I j..P ~I J.;.» :JU-ft;- -clll J_;:.,j tf ,. ;_;.~ u,f ~ -11 
.,. ~::,,•"•~'I?, "'I'.: •• -::,,>v?v •~ ,,~,, ... _,, ,(1"11 ,,,, ,,." 
~J '!JP.A..1 4!~~ '~~ t½--'•J 'i.J"&'..;- ·~~J 'r-"-' ~J ·ir'" 

,, ,, ,, ,, . .,i:...;.c..«~~I 

11. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: ''Ang tungkulin ng isang Muslim sa kapwa Muslim ay 
lima: ang pagtugon sa pagbati, ang pagdalaw sa may-sakit, ang 
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pagsunod sa libing, ang pagtugon sa paanyaya, at ang pagsabi 
ng yar!J.amuka-llah9 sa bumahin." (Muttafaq 'Alayhi.) 

12. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang sinumang dumalo sa paglilibing hanggang sa 
dasalan ito ay magkakamit ng isang qirtif: Ang sinumang dumalo 
rito hanggang sa mailibing ito ay magkakamit siya ng dalawang 
qira[." Sinabi: Ano ang dalawang qirat? Sinabi niya: "{Gantim
palang} gaya ng dalawang malaking bundok. "(Muttafaq 'Alayhi). 

,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,• • l:;_,,,,,,,,, ., ,, ,,•,,,,•,,,, • ,. 
lli1 o~!IJ!' .la,; l:~ 13. ~I ~lP ~ » :Jt.;. o.r-.r'" u.l uS' -13 

,,,,, .,,,,, -
,!~ ✓.:,, <. ,, 

. ..,.IP .;..:. . (( <U _; '-A .r l)!J 

13. Ayon kay Abu Hurayrah (RA) na nagsabi: "Hindi namintas 
ang Propeta (SAS) ng isang pagkain kailanman. Kung naibigan 
niya iyon, kinain niya iyon; at kung inayawan niya iyon, iniwan 
niya iyon." (Muttafaq 'Alayhi.) 

j ,:, ,, > J,,,, ,,,, t:-fi. ' ,,,, ., :; ' ,,,, • , ' • ,,,, 
;L-:.11 ·: .;--=-->>: U-lll'J'- .wl J..,._....j i)I ,. -;.~_;..-.,. '={I ,:.r-s- -14 

,,,,, ,,,,, > ,:, 
.w ·· .« o ISJ.L @.I ~J, ,~I-:::: ~ 1L 

• ,jl:A ~ • • , •; , ~. 

14. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Binalot ang lmpiyerno ng mga ninanasa at binalot 
ang Paraiso ng mga kinasusuklaman." (Muttafaq 'Alayhi.) 

9 Kaawaan ka ni Allah. 
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15. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kapag sinabi mo sa kasamahan mo sa araw ng Biyer
nes: 'Tumahimik ka,' habang ang Imam ay nagtatalumpati ay 
nakapagsalita ka nga ng walang kabuluhan." (Muttafaq 'Alayhi.) 

/4 ,,,, ' ,, 0' ,,,. O _,, ,,, / -~ , ,,, ., ,:; ' / O J. ,;; O ,,, 
~I~ J-!,1 ~• ~,;J» :JU-~ .wl J..,.........j ~14 ~ o~~ u.l (.;->' -1 6 
• .-» J.i:,,. ((o')l;, I~ ~ .!ll ~-;. ll, l"'f"• ~ :1-j 
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16. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kung hindi sana makabibigat sa mga tagasunod ko, 
talagang ipinag-utos ko na sana sa kanila ang paggamit ng 
siwak sa bawat !alah.,, (Muttafaq 'Alayhi.) 

17. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kapighatian mula sa Impiyerno para sa mga 

k ,,10 . sa ong. (Muttafaq 'Alayh1.) 

,:; ,,,, , ,,,, ,,,, ,,,, 

E,l_;.~.µ11.S"-;,~ Ll'I » :JU-~- .&I J_;......j ~i 4~ ~~). u.i ~-18 
- ,,,, ,,, .. ,,,,, .... t,,,,>~ J,,,,~,.,,.! •t ;;.,_, ...... ,,,,,, .. ,,, 
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18. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Hindi ba natatakot ang nag-aangat ng ulo niya bago 

10 Ang sakong na hindi nahuhugasan nang maigi sa pagsasagawa ng wugu'. 
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ang Imam na baka gawin ni Allah ang ulo niya na isang ulo 
ng asno?" (Muttafaq 'Alayhi.) 

) ~1 Ji 1.il ~>> :Ju-~- 41 J~j tf. ~ ;;.;J. ~} ~ -19 ..., ,,,, ,,,, ,,,,. ,, -,, ,,,,, ,:s, ' ,,,, -~J.i:.o-«c.;J,,~~ -~J~'J}l<4ll1~1 •c.) 
19. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang sinumang pumunta sa umaga sa masjid o pumunta 
sa hapon ay maghahanda si Allah para sa kanya sa Paraiso ng 
handog sa tuwing pumupunta siya sa umaga at pumupunta sa 
hapon." (Muttafaq 'Alayhi.) 

20. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang tanda ng nagkukunwaring sumampalataya ay 
tatlo: kapag nagsalita siya ay nagsisinungaling, kapag 
nangako siya ay nagtatalusira11 , at kapag pinagkatiwalaan siya 
ay nagtataksil." (Muttafaq 'Alayhi.) 

IJ..:~, Zr!J'.i ·J t...» :Ju-•- 41 J~j tf. ~ g;.;.:. ~) ~ -21 
,,,,. ' .. -: ,,,, ,,,, 
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21. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang bumaba pa sa mga bukung-bukong12 mula 
sa tapis ay sa Impiyerno." (Isinalaysay ito ni Imam aIBukhan.) 

11 Sumisira o hindi tumutupad sa pangako. 
12 Ang pagpapahaba ng kasuutan hanggang sa lumampas sa bukung-bukong. 
Ayon kay Ibnu 'Umar (RA): "Ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi: Hindi titingin 
si Allah sa sinumang nagpasayad ng kasuutan niya dahil sa kayabangan." 
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22. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang mga anghel ay nanalangin ng kapatawaran sa 
[bawat} isa sa inyo habang nanatiling nasa dasalan niya na 
pinagdasalan niya hanggang hindi siya nasiraan ng wufl.u '. 
Nagsasabi sila: 0 Allah, patawarin Mo siya; o Allah kaawaan 
Mo siya." (Isinalaysay ito ni Imam alBukharl.) 

,,, ',,, ,,, • , > • ,'1 , , ,,,,, ,,,,, . ' ,,,, ., ~' ,,,,, • , ' • ,,,, 
~l4Jp..l.f~ ~» :Jli-fa-.wl J_,.....j .:JI, ·o~~u.l ~-2~ 

,4, ~~ ~\112,-) : Jt; \\..r.4 ~ J ,~I Jr' J ~ : 1)li l~l 2,- 'h 
,, "1 •-:-:- : ,,, ,,, • ,,,: 

•._f;li.,ll•IJJ .((4F. .,W ~~ ;;-oJ 

23. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Labat ng kalipunan ko ay papasok sa Paraiso maliban 
sa tumanggi." Nagsabi sila: "O Sugo ni Allah, at sino naman po 
ang tatanggi?" Nagsabi siya: "Ang sinumang tumalima sa akin 
ay papasok sa Paraiso at ang sinumang sumuway sa akin ay 
tumanggi nga." (Isinalaysay ito ni Imam alBukharl.) 

(.S.ahih a!Bukhari, Vol. 7, Hadith 674) Ayon kay Salim ibnu 'Abdullah, ayon sa 
ama niya, ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: "Ang sinumang nagpasayad ng 
kasuutan niya dahil sa lcayabangan, hindi titingin sa kanya si Allah sa araw ng 
pagbangon. Kaya nagsabi si Abu Baler: 0 Sugo ni Allah, tunay na ang isa sa 
dalawang tagiliran ng tapis ko ay sumasayad maliban kung iingatan ko iyon na 
magkagayon. Nagsabi ang Propeta (SAS): Ikaw ay hindi kabilang sa gumagawa 
niyon bilang kayabangan." (.S.ahih a!Bukhari, Vol. 7, Hadith 675) 
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24. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kapag nagsabi ang lalaki sa kapatid niya: 'Hoy Ka.fir,' 
tinamo nga fang katawatang} ito ng isa sa kanilang dalawa." 
(Isinalaysay ito ni Imam alBukharl.) 

.. ,,.,,, -,,,::l -;f>.:, ,,,, ,::: •k J, ,,,,., ,,,,,:;, ,,,,,,,,,.,,,,,, ,. ,,,, 

~i.~ li'""~ .J.-1 ~)) :Jw-•- ~I J.,......J i:.i1 ,. o_r-_rA,,l:J.I (f -2~ 
,, ((':::,,,, ,, :::'.I ·· 11 ",_ .:} ,, ' : .:} ,, 1 

. ·rl-'•'J,. \,Ill~ JI.)~',;.,~'~•~',~ 
25. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Talagang si Allah ay higit na matindi sa tuwa dahil 
sa pagbabalik-loob ng isa sa inyo kaysa sa isa inyo na nagtamo 
ng naiwala niya noong natagpuan niya ito." (Isinalaysay ito ni Imam 
Muslim.) 

',,,, ,,,. , ,,,. , , • ,,,, ,,,, ,,., ,,,. tA. J, ,,,, ., ,:; ,;: ,,,, • , f . ,, 
i_s> t:.J:.l lfo.u"J/ » :Jli-llB'- ~I J.,_...._; iJI ,. o~~ u. (.r-26 
",,.,,:,1,j..!'i-j1:::'.1 .: 1~• ~,f,,,,f 1 ",-1 r;,, I, •f",, I,•! 
. ~'-> o • .) • ~1$°" <.r"'" l""""".)I ~JI ' ..i".'->- i_r> ~j,, ~ J ' ~j,, 

,,,, • , ,,,,, ,,,, ' > .,,,,, 
. ·r--"•'J, .« F, f')l:JI l_,..!j 

26. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Hindi kayo papasok sa Paraiso malibang sumampa
lataya kayo at hindi kayo sasampalataya malibang magmama
halan kayo. At hindi ba ako magtuturo sa inyo ng isang bagay 
na kapag ginawa ninyo ito ay magmamahalan kayo? Ipalaga
nap ninyo ang fpagbati ng} kapayapaan sa gitna ninyo." (Isina

laysay ito ni Imam Muslim.) 
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27. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: ''Ang limang !altih, ang {!altih sa} Biyernes hanggang 
sa {!altih sa susunod na} Biyernes, at ang [pag-aayuno sa} 
Rama!/.tin hanggang sa [pag-aayuno sa susunod na} Rama!l,tin 
ay mga nag-aalis-sala [sa mga kasalanan} sa pagitan ng mga 
[panahong} ito kapag iniwasan ang mga malaking kasalanan." 
(Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 

Sw.-3 ~r': ~1 ~f » :Jti-A-J.1 J_;:..3 ~f ,.i;.)"'-f ~-2s 
·rl- ,1;., . «J;UI i'}\...o ,; Ja;_)J1 ~ ,~1 j.J&ilj ,; ;;.i.1 ~I ;.J, 

,,, ,,, I 

28. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: ''Ang pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos ng 
Rama!/.tin ay ang [pag-aayuno sa} buwan ni Allah na Muf!a"am 
at ang pinakamainam na !alah matapos ang f!alah na} isi
natungkulin ay ang !altih sa gabi." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 

,,, ,. ,,, • "'1 ,,, ., ,,, • ,,, • ,,, ,,, :: · .., ,,, ., ,,, ~ f ,,, ,,,. ,,, ' f • ,,, ~i:., J;i"':"Ui)-"»:Ju-A-.u11J..,.......Ju ,• o.r...r-Au. ~-29 

·r-•1,., .«~4il~iJ,t;:);~~I ,,,,,, 

29. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: ''Ang sinumang nagbalik-loob bago sumikat ang araw 
mula sa kanluran nito ay tatanggapin ni Allah sa kanya ang 
pagbabalik-loob." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 
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30. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Gupitan ninyo ang mga bigote, patubuin ninyo ang 
mga balbas, at salungatin ninyo ang mga Mago. 13 " (Isinalaysay ito 
ni Imam Muslim.) 

31. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) a6 
nagsabi: ''Ang ma'tsabi ako ng subl!ana -llah, 14 all!amdulillah, 5 

la ilaha ilia -llah, 6 at Allahu Akbar ay higit na kaibig-ibig sa 
akin kaysa sa fanumangj sinikatan ng araw." (Isinalaysay ito ni 

Imam Muslim.) 

,,,,. ,,,, ,,. _,,,,,,,,,, ,,,, ,,,,,,,, • ,,, ,,,, :: •""= .:, ,,,,. ., ,,,, : ' ,,,, ,,., 0 ,,,,, ' • ,,,, 

c?L=Jlt.::;lPJ>-~» :Ju-A- .uil J..,........J 01 ,. or-..rA u' (J-S- -32 
' IJ:.u --~-: . ;;: ' ;.:ii ·i-.1 ..... IJJ .((4 . ~ 4,)"'J '4 • 

32. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: ''Ang sinumang bumitbit ng sandata laban sa atin ay 
hindi kabllang sa atin, at ang sinumang dumaya sa atin ay hindi 
kabilang sa atin." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 

13 Mago ang isa pang tawag sa isang Mazdaista na kaanib ng relihiyong Mazdaismo. 
Ang Mazdaismo ay isang anyo ng Zoroasterianismo, ang relihiyong itinatag ni 
Zoroaster o Zarathustra na Persiano. Ang relihiyong ito ay naniniwala sa dala
wang diyos na magkatunggali: ang diyos ng kabutihan at ang diyos ng kasamaan. 
Napakalaki ang pagpapahalagang idinudulot ng mga kaanib nito sa apoy anupat 
ang pagpapahalaga nila sa apoy ay nauwi na sa pagsamba nila sa apoy. 
14 Kaluwalhatian kay Allah. 
15 Ang papuri ay ukol kay Allah. 
16 Walang [totoong] Diyos kundi si Allah. 
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33. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kapag namatay ang tao ay napuputol buhat sa kanya 
ang gawain niya maliban sa tatlo: maliban sa kawanggawang 
nagpapatuloy, o kaalamang napakikinabangan, o anak n11 
matuwid na dumadalangin para sa kanya." (Isinalaysay ito ni Imam 
Muslim.) 

'11uri:.Ju~1;al»:Ju-f8-.ai1 J~jtf 4.i;.~~f ~-34 ,,,, ,,,, ,- ,,, , 
·r-'-.. IJJ • (( ~I 

34. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "lpabigkas ninyo sa mga mamatay sa inyo ang la ilaha 
illa-llah. 17 " (Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 

ti :;,:::j_p ~.is~» :Jli-8-.dil J_;:.,j tf 4 • ;;.~ ~) ~ -35 
- ,!, ,,,, ,-,,.,,, :. .... ,_r✓u 

-~•'JJ .«~wl ~ .~ .• 

35. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang sinumang nagsinungaling tungkol sa akin. ay 
lumuloklok siya ng upuan niya mula sa Impiyerno." (Isinalaysay 
ito ni Imam Muslim.) 

17 Walang [totoong] Diyos kundi si Allah. 
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~LJ5is ,:S:iJ.Jl ~;~» :Jl.i-Jir "111 J~;~f ,.t~;;~f_:~-36 
,,, ,, ,,,, ,,,, ,,,, " ,,, ,,, , , , ,. , , ,· 'Y l, 

41'.)\...,p JI t_p; : ,, ,I:::..!. • • : ~m ·•'"l/ ,~: ' • l~a • ~I " • ~ J • r-'.J;':" ~ , ~ • ;.;,- .;.,:,:, i.r;,.. ,,,, "' ,,,, .... _. / ,,,, , ,. ,,, , ,,,, . . ........ ,. ,, ,,, ,,,, ,,,,•,,, 
·r-1---•'JJ .«t:;.!, ~u, ~ ~1 ~"l/ '4Af ~ ru' ~ 'r1' Zr!~ IJ\! 

36. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang sinumang nag-anyaya tungo sa kapatnubayan 
ay magkakamit siya ng kabayarang tulad ng mga kabayaran 
ng sinumang sumunod sa kanya, na hindi nakababawas iyon 
ng anuman mula sa mga kabayaran nila; at ang sinumang 
mag-anyaya sa kaligawan ay magtatamo siya ng kasalanan na 
tulad ng mga kasalanan ng sinumang sumunod sa kanya, na 
hindi nakababawas iyon ng anuman mula sa mga kasalanan 
nila." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 

-:I ,,,, ,,, ,,,, ~,, ,..,,, ,,,, .,, ~ . ,,, ., ~' ,,,, • , '. ,,,, u, :J~J .!l.;t;:; '4111 Ju» :Ju -ll5'- '4111 J_,......; i:.,1 ,. o ~;,_,,. u.l :.r-3 7 
~✓-, • ~ ~ 'u!l,:f~ 1 _,,_: ',.!l. !11 • ' .. J:,.,, -::f .r I.?~ ~ , ., .r' IJ7'" ~ , .r- i.r- , .r-~ ~~.,.,,,, 

·r-l-'•lh .(( ~ ~J 

37. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Nagsabi si Allah, napakamapagpala Niya at pagkataas
taas Niya: Ako ay pinakawalang pangangailangan sa pagka
karoon ng katambal sa mga itinatambal [sa Akin]. Ang sino 
mang gumawa ng isang gawain na nagtambal siya sa Akin 
sa pag-uukol nito sa iba pa sa Akin ay iiwan Ko siya kasama 
ng pagtatambal niya." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 

,,, ,,4,,_ t.~·, J',; .i,,,;, • J''' ,~, ,.,..,,.,' ,., 
,;~ J i.s-i.r- ~»: u -:tJ;!'p,- 4.111 J-""'J ul ,~ ci.r..r"' u.l ,y, -3 s 

.. - • .,.~ ,. -:r; 
·rl--•'JJ .«IP~ '4111 ~ 

38. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: ''Ang sinumang dumalangin ng pagbasbas sa akin ay 
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babasbasan siya ni Allah nang makasampu." (Isinalaysay ito ni 

Imam Muslim.) 

• , ,,,, ,,,, • , ., , ,,, ,:: 01.i. J, ,,,,, ., ,,, ~ f ,, ,,,. ,,,, , f • ,, 
rl ~ rl JS» :JL.i -118'- .wl J _,--Jul ,. o .r-.r"' u. ~ - 3 9 
-.,,, ,,, , ~. ,,, --!t.,.:;., ,,,,, .,•,,,,, 

. ·r-1--•'JJ .«4..,1.7 fiJ, 4J1,,0J '""°., 'r ~ 
39. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang lahat sa Muslim ay bawal labagin ng /kapwa/ 
Muslim: ang buhay niya, ang ari-arian niya at ang dangal 
niya." (lsinalaysay ito ni Imam Muslim.) 

J• ,,, • t,,,, ,,, • ,,, ":"'" ,,,. J .... ,: Ola J, J,,, ., ,,,,. ! ' _,,alt ,,, ..... ,,,, , f • ,,,. , U ..... ~.l.;i, ~ \.-}): li-~ .wl ..,..... Jul,. o-! _. ul •J;, -40 
,, ...,----,,, ' ,,,, ' ., .. ,r- -· v-

·r-1--•'JJ .«411 ~j'il Ji 21;.1 ~l_,;~j, ~ "il~ 1~-:,Jil ~i5 ~., 
,,,, ,,, ,,, ,, ,,,, 

40. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Walang naibabawas ang isang kawanggawa mula sa 
yaman at walang naidagdag si Allah sa isang tao sa pamama
gitan ng isang paumanhin kundi karangalan." (Isinalaysay ito ni 
Imam Muslim.) 

: ,Ju «\' 5 ~' u sJ.J.ii » : Jli-A- -cii1 J _;:.. j ~f ,., i ;~ u. f ~-41 
f ,,, .,,, . .f ::f ,,, , • ,,, "t,,,, • ,,,.,,, ,,,. f'' , 

L; ' .'41JlS' 1Jl&1-J1 :~·- ,«~--<~k.,!J\t, .!l'<~»:Jli,~\.;,_ 4.1· ,,,,, .dil l..i": '/,, ~ -.r _, ~~ J"':. r .,..,.J.J - ~ "',,,,, ,,, . _,,...,,, .,,,, , , . . ,,,.,,, , ~ 
·r-"JJ .«~.ui~~ 11J!J ,~!.uiJ;a;t-~S\S' 1Jl» :Jli \'Jji, r ,, ,, 

41. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Nalalaman ba ninyo ang panlilibak?" Nagsabi sila: "Si 
Allah at ang Sugo Niya ay higit na nakaaalam." Nagsabi siya: ''Ang 
pagbanggit mo sa kapatid mo ng anumang kinasusuklaman 
niya." Sinabi: "Ano po ang tingin ninyo kung taglay ng kapatid 
ko ang sinasabi ko?" Nagsabi siya: 'Kung taglay niya ang 
sinasabi mo ay nilibak mo nga siya; at kung hindi niya taglay 
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ang sinasabi mo ay siniraang-puri mo nga siya. " (lsinalaysay ito ni 
Imam Muslim.) 

42. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Suga ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Nauna ang mga mufarrid." Nagsabi sila: "At ano po 
ang mufarrid, o Suga ni Allah?" Nagsabi siya: "Ang mga lalaking 
nag-aalaala kay Allah nang madalas at ang mga babaing nag
aalaala." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 

r5 J:,_.;, J! 5 J;~I°i ~I~!» :Ju-• 41 J ~ j ~I ,,tle, ~ _;.). ,) e,;.-4 3 

, , .;..,IJJ .((~~,j~fiJ!~&¢J.~~lj 
43. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Suga ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Tunay na si Allah ay hindi tumitingin sa mga anyo 
ninyo at mga ari-arian ninyo, subalit tumitingin Siya sa mga 
puso ninyo at mga gawa ninyo. "(Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 

.~Li; ~~1):;t 'i» :Jij-~- 41 J~j ~1 •• ~;._;;. u.1 e,;.-44 
,,,, , , ., ,:; .-,,, ,,, ' ' 

. ,I • (( 0 ':"II O,. , u 1 ,. • .ill i.:..::11 -:- , •• , -: l.la:..!.II . I r-1--- JJ ,.r:' .).,,.,, ,~ ~ '-i, , .. ~ ~ I,) • ""~ 

44. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Suga ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Huwag ninyong gawin ang mga bahay ninyo na mga 
libingan. Tunay na ang Demonyo ay tumatakas palayo sa bahay 
na binibigkas sa loob nito ang Surah a/Baqarah." (lsinalaysay ito 
ni Imam Muslim.) 



300 Had/th Para Jsau/o 

-.; ~ 4, JJ,-4'1 » :Ju-•- .ai1 J;-j 0f ,. ~~~ uf Y- -4s 
,--:,. ·-:,,,,• ... , ... , .... 

·i-1--•IJJ ,(( ~,.Jo! OJ~ l.)'4'-! 

45. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Hindi papasok sa Paraiso ang sinumang /taong} hindi 
ligtas ang kapitbahay niya sa mga pananalasa niya." (Isinalaysay 
ito ni Imam Muslim.) 

• ~ ,,,,, I > - ~~ ,, > .,..!,..., J,.. -;: ~ .:, J,,,,. •' ,,,, ~' ,41.'!: ,, ,,,•,,, > 't • ,,, 
~""-:-""II'..,.,....-: Lo'":-' _,t >.> : li-~ 4.111 ..,...... J !J~, 4.te> o ~..rA V. I If' -4 6 

..... -::: ~,,, ,~r " 1 .... .... , .... is,. 
·r-1-'•IJJ ,(( •~..U J~ ~ i ~w, _JAJ ~ 

.... . 

46. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang pinakamalapit na sandali ng tao sa Panginoon 
niya ay habang siya ay nakapatirapa, kaya damihan ninyo ang 
pagdalangin." (lsinalaysay ito ni Imam Muslim.) 

47. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: ''Ang sinumang tumahak sa isang landas, na nagha
hanap dahil doon ng kaalaman, padadaliin ni Allah para sa 
kanya dahil doon ang isang daan patungo sa Paraiso." (Isi
nalaysay ito ni Imam Muslim.) 

·i-1--•IJJ 

48. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Tunay na si Allah ay magsasabi sa Araw ng Pagba-
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ngon: Nasaan ang mga nagmamahalan dahil sa pagpipitagan 
sa Akin? Sa araw na ito ay liliman Ko sila sa lilim Ko, sa araw 
na walang lilim kundi ang lilim Ko." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 

,,,,,,,,,~ ,,,,, ,,,,.,,. ,,,,, :;;... f 
~ ,i~I ,: ;:311~1» :Ju-f3- 41 Jj....,j 0i ,. ;_;.~ u ~ -49 ., . .,.,,,,, .,, ,,,, ,,,, 

·r-1--'•'J.) .«Zj:.sll ":l! i':>\,.;, 

49. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kapag isinagawa ang 5-altih ay wala nang 5-alah kundi 
ang isinatungkulin." (lsinalaysay ito ni Imam Muslim.) 

• ' , • ,,..• l ,,,,, ,:: . ..., , ,,,, o> ::. f ,,,, ,,.•,,,, , , . ,,, 
,~jJ.1 ~ t;;.iJln :Ju-.®- .wl J_,-j 0 ,. ;.r..r.A 'ii2 y, ,-so 

,, .,:::-,, _,.,,,,, 
·r-1--'•'J.) -«~~ ~ J ,, 

50. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang Mundo ay bilangguan ng mananampalataya at 
paraiso ng tumatangging sumampalataya." (Isinalaysay ito ni Imam 
Muslim.) 

I.ii U}1 j ~j;.f ~}) :Jt;-,®- ~I y, ,~.iJl~;i.¼~ ~-51 
,,,, _,,, .. ,,,. ~ ,,, ,,, ,,: ,. .,, •"" ,,, 

-~J.i:., .((:,.) .,+' ~ ~ ~ 

51. Ayon kay 'A'ishah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Ang sinumang gumawa ng bago sa kautusan Naming ito na 
hindi naman bahagi nito, iyon ay tatanggihan. " (Muttafaq 
'Alayhi.) 
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52. Ayon kay 'A'ishah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Ang pinakakaibig-ibig sa mga gawain kay Allah, pagkataas
taas Niya, ay ang pinakatatagal sa mga ito kahit pa man kauntL" 
(Muttafaq 'Alayhi.) 

211 ~:~ ~f j.Ll ~» :Ju-•- ~1 ~ ,~.iJ1<i'., ¼~ ;;.-53 
.. 0,,,, ,,,,,,,: ,,,,, 0,,,.' ,,,, -:~. ,,,,,,, ;~U 

-.,S}·••,ll,IJJ .((~ ~ ~ .:.,1 ;.li ,J°J, ,, • 

53. Ayon kay 'A'ishah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Ang sinumang namanata na tatalima kay Allah ay tumalima 
ito sa Kanya ang sinumang namanata na susuway sa Kanya 
ay huwag itong sumuway sa Kanya." (Isinalaysay ito ni Imam 
al Bukhari.) 

,,,, > .,,, ,,,_ 

~i.S1.,_:\J1 IJ. ';~» :Ju-A-~I~ ,~41~., ¼Ls-Jrs,-54 
.. ,,,, , ,,,, ,,,,, ,,,, ·t O,,, ,, ,,, 

·.,SJL,;,.,)1,IJJ. «l>4..1.i ~ Jl I~, J.i ,...:µ 
,, I • ,, 

54. Ayon kay 'A'ishah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Huwag ninyong alipustain ang mga patay sapagkat tunay na 
sila ay humantong na sa {mga gawangj ipinauna nila." (Isina
laysay ito ni Imam alBukhari.) 

•' ,,, .:;- ,,,,....,;, ,,, ,,,, ,,, .,:.c l ' .,,, ,,, ,,, ,,,, .,.. ,,, .,.. • ,,,, 
,~I J;i L;;;,;I t,.~ ~ -A- ~I.:,\!» :.:.Ju ,~41~~~~~ ~55 

-.,sP•,i~JJ •<(!l.illl J.i ~JJ · 
55. Ayon kay 'A'ishah (RA) na nagsabi: "Ang Propeta (SAS) 
noon ay hindi humihinto sa pagsasagawa ng apat [na rak'ah] 18 

bago ang [~alah sa] dhuhr at ng dalawang rak'ah bago ang [~alah 
sa] madaling-araw." (Isinalaysay ito ni Imam alBukhari.) 

18 .S.alah na sunnah na tigdadalawang rak'ah. 
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~
, ' : J, ~ ~t ' ,,,, ,,,,, ,,.,,,,, ,,- ,,,, / 0 ,,,, Ll I~-~- · I :,LS »:..:..Jt;_~.,jj' ..... _L:Jt; •_;;.-56 • ,,,,. • ..., fi.>.J ,,,, v--

- t,,,, ~ ✓-,,,, 0 ,,,,, • • J t ~ • ,,,, ,,,, ,,,,, O 

-._s,l>.,Ji,IJJ -«~:•·JJ ~ }J ~~ ~--,# ~\,.,;, ~-- 't,ll:a:..:.I 
56. Ayon kay 'A'ishah (RA) na nagsabi: "Ang Propeta (SAS) 
noon ay nagnanais ng pagsisimula sa kanan sa abot ng maka
kaya niya sa lahat ng gawain niya: sa wugu' niya, pagsusuklay 
niya at pagsasandalyas niya." (Isinalaysay ito ni hnam aIBukhari.) 

~,,,,, ,. ,,,,, . 
JS J.s-~1 ~~-~-~ISLS»:~::J'tL~JJ,~J -i...4~~-5~ - ..... ~, 

. ..L..,IJJ .((~~ ,-- ,,,,,,,,. . 
57. Ayon kay 'A'ishah (RA) na nagsabi: "Ang Propeta (SAS) 
noon ay umaalaala kay Allah sa lahat ng mga sandali niya." (Isi
nalaysay ito ni Imam Muslim.) 

~ µ. _&11 ::;_s.))) :Jij-~- ~\:,;. ,~.iJl&°J ¼~ ~-~8 

,.. - ,.. ·t1--' ·'~, . «~ ~ j l;;.DI 
58. Ayon kay 'A'ishah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
''Ang dalawang rak'ah fna ~a/ah na sunnah/ sa mada/ing-araw 
ay higit na mainam kaysa sa Mundo at ang anumang nasa /ooh 
nito." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 

J J ,,,,, 0 ' ,,,, ,,,, ,,, ,,,, 

j ~~~ J.;;,it ~1)) :Ju-~-~\~ ,~.iJl&°J ~~ ~-5 9 
.. ,,,, ,,,,, Y.,'JII'..,,,, ,. ,,,,,,.; ,,,,,,,,, ,, • ., i,11 ,,,, 

·t1--'•'JJ .((~\..!. ~!:~~tr-~J' ""''j ~! :~ 
59. Ayon kay 'A'ishah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Tunay na ang kabaitan ay hindi mangyayaring nasa isang 
bagay ma/ibang nagagayakan nito iyon at hindi ito naaa/is sa 
isang bagay ma/ibang nadudungisan nito iyon. " (Isinalaysay ito ni 

Imam Muslim.) 
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• t,ci, a,, ,,,,"l, ,<. J"':: ~ "~t,, ,.._. ~.,, 
~~~ ~ ...s'.l> ~Y- .1»: Li-llB'I-~I~ ,4'£, ~I ~-60 r .. ,,. , ~ , , 

. ...I# • •• .((~ ~ \.. . ~ ,,,,,, ,,, . ,,,. 
60. Ayon kay Anas (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Hindi sumasampalataya ang isa sa inyo malibang iibigi11 
niya para sa kapatid niya ang iniibig niya para sa sarili niya." 
(Muttafaq 'Alayhi.) 

, ,,,,• ,,, ,,,l " ,,,,. .-: , ~ .... ~, • ,, J .... ,: ~ ,,, ~, ,,. ·•~ -5. ,,, 
~ .;j-!. J ,L.:. ~ ,1"' ./"A! ,, ~ L.» : Li-llB'I- ~Ir:: ,4'£, ~I~ -61 
\..: '";ii.., ,,,, ,,, • ' ., ,,,. ., .. • ,,, •' Js'9', ,, --~-:. "~1-:'1~"1 ·--·-- l ·•--·1 --!L' ,,. 1!•-:' . .,i-..;.c. .((49- ;i "'""~ .I '~ J '"'WO, J '~ ~ - ,~ .).) ,,, ,,,. ,,, ,,, 

61. Ayon kay Anas (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Walang sinumang Muslim na nagtatanim ng isang punong
kahoy o nagsasaka ng isang pananim at may nakakakain mula 
rito na isang ibon o tao o hayop malibang nakapagdudulot 
siya sa pamamagitan nito ng isang kawanggawa." (Muttafaq 
'Alayhi.) 

-: .,,,,,,,, ,,,,,•,,,tel ,,"t•,,,, ;'0-:: 0:-e "'" ,,, ~.,,, 

'~JJJLJ~i:, ~ ~» :Jl.i-if;- ~I~,.~, ~,-62 ,,, .,,. ,,,,, -,,, • ,,, ,,,•-: "':l • .r., ~,,,,, 
. .,i...;.;:: .«~J J# ''-..r' J,, ~ l.....:.IJ 

62. Ayon kay Anas (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: "Ang 
sinumang ikasasaya niya na magpaluwag sa kanya sa kaloob 
sa kanya o magpaliban sa kanya sa taning niya ay makiugnay 
siya sa kaanak niya." (Muttafaq 'Alayhi.) 

., "":'i',,. ,,, , , "" ,,,,,.,,, ,,,.,,,, /4 
l;;.iJI J ~' ~j ~I>> :J~ -if;-y}JI 1JlS :Jt;_._~, ~-63 

.,,, a!t ,,,, • .: ,.,,, ~,,,,,, .,,, • cf • ,,, ~,,,,,,, 
. .,i...;.c. .«~wl '":'11..l.P la..J ,4:...-> ,~~I J,,J ,~ 

63. Ayon kay Anas (RA) na nagsabi: "Ang Propeta (SAS) noon 
ay nagsasabi: Panginoon namin, bigyan Mo kami sa mundo ng 
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mabuti at sa Kabilang-buhay ng mabuti rin; at ipagsanggalang 
Mo kami sa pagdurusa sa Apoy." (Muttafaq 'Alayhi.) 

64. Ayon kay Anas (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Tunay na ang pagtitiis ay sandali ng unang dagok ng kasa
wian lamang." (Muttafaq 'Alayhi.) 

, ,, ,, , ,,, .,,,, ,,,,,,,. ~ , . ,,,,,.,,,,, ,,. 
"" ... ,,,, • ,-.,.. .,, ... ,,. " I ,-,, J•~ ot.i. ":,, • .., ·•1 6 s 4.A.o~.,J~w•e:s_J':'~J+J " ft")): 1.t-~ ~ ,Y,"li$P._r ,y,-

ri,,~ ~----- ~----!.! .,,-: :h;.--·?i,---- ?i!,,,.;P_,, ._ --,,, 
.<,IP,_;.:..«~ IJ'W.J ,4'~J4'A,111 CSJ:'' J ,4'~J ,4'A,111l ~ '~ J 

65. Ayon kay Anas (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Sinusundan ang patay ng tatlo ngunit bumabalik ang dalawa 
at naiiwan kasama niya ang isa. Sinusundan siya ng mag-anak 
niya, yaman niya at gawa niya ngunit babalik ang pamilya 
niya at ang yaman niya at maiiwan kasama niya ang gawa 
niya." (Muttafaq 'Alayhi.) 
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66. Ayon kay Anas (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Magpadali kayo at huwag kayong magpahirap, magpalugod 
kayo at huwag magpalayo ng damdamin." (Muttafaq 'Alayhi.) 
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67. Ayon kay Anas (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Pagpantayin ninyo ang mga hanay ninyo sapagkat ang pag
papantay ng mga hanay ay bahagi ng pagsasagawa ng ~a/ah." 
(Muttafaq 'Alayhi.) 
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68. Ayon kay Anas (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Tunay na si Allah ay talagang nasisiyahan sa tao na fkapag/ 
kumain ng pagkain ay nagpupuri sa Kanya dahil doon, o 
fkapag/ uminom ng inumin ay nagpupuri sa Kanya dahil 
doon." (lsinalaysay ito ni Imam Muslim.) 

69. Ayon kay Anas (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Hindi sumasampalataya ang isa sa inyo malibang ako ay 
maging pinakamahal sa kanya kaysa sa magulang niya, anak 
niya, at lahat ng tao." (Muttafaq · Alayhi.) 

70. Ayon kay lbnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang 
Suga ni Allah (SAS): Hindi tumigil si Gabriel sa pagtatagubilin 
sa akin kaugnay sa kapit-bahay hanggang sa akalain ko na 
gagawin niyang tagapagmana fko/ ito. "(Muttafaq 'Alayhi.) 
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71. Ayon kay lbnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi .... ang 
Sugo ni Allah (SAS): Gawin ninyong witr ang huling ~altih 
ninyo sa gabi." (Muttafaq 'Alayhi.) 

72. Ayon kay lbnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang 
Sugo ni Allah (SAS): Hindi tumigil ang isang tao sa paghingi 
sa mga tao hanggang sa dumating ang Araw ng Pagbangon na 
sa mukha niya ay wala nang himaymay ng laman." (Muttafaq 
'Alayhi.) 

73. Ayon kay lbnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang 
Sugo ni Allah (SAS): Ang sumamasa/a sa pags/i;;agawa ng 
[dasal saj sa hapon ay para bagang nawalan ng mag-anak niya 
atyaman niya." (Muttafaq 'Alayhi.) 
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74. Ayon kay lbnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo ni 
Allah (SAS): Ang Muslim ay kapatid ng Muslim; hindi niya ito 
sinisiil at hindi niya ito pinababayaan. Ang sinumang 
[tumutugon} sa pangangailangan ng kapatid niya, si Allah ay 
[tutugon} sa panga-ngailangan niya. Ang sinumang pumawi sa 
isang Muslim ng isang dalamhati ay magpapawi si Allah sa 
kanya ng isang dalamhati mu/a sa mga dalamhati niya sa 
Araw ng Pagbangon. Ang sinumang magtakip sa isang 
Muslim ay pagtatakpan siya ni Allah sa sa Araw ng 
Pagbangon." (Muttafaq 'Alayhi.) 

75. Ayon kay lbnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Humawak ang 
Sugo ni Allah (SAS) sa balikat ko af nagsabi: Ikaw sa Mundo ay 
maging para bagang isang dayuhan o isang tumatawid sa 
landas." (lsinalaysay ito ni Imam alBukhari.) 
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76. Ayon kay Ibnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang 
Sugo ni Allah (SAS): Ang paglabag sa katarungan ay mga 
kadiliman sa Araw ng Pagbangon." (lsinalaysay ito ni Imam 

alBukharl.) 
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77. Ayon kay lbnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang 
Sugo ni Allah (SAS): Ang Muslim ay ang sinumang ligtas 
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ang mga Muslim mula sa di/a niya at kamay niya. Ang 
lumilikas ay ang sinumang umiwan ng ipinagbawal ni 
Allah." (lsinalaysay ito ni Imam alBukhari.) 
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78. Ayon kay lbnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang 
Sugo ni Allah (SAS): Bawat nakalalasing ay alak at bawat 
nakalalasing ay bawal." (lsinalaysay ito ni Imam Muslim.) 
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79. Ayon kay lbnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang 
Sugo ni Allah (SAS): Ang pinakapagpapakabuti sa 
pagpapakabuti ay pakikipag-ugnay ng lalaki sa minamahal 
ng ama niya." (lsinalaysay ito ni Imam Muslim.) 
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80. Ayon kay Salim (RA), ayon sa ama niya (RA) ang Sugo ni 
Allah (SAS) ay nagsabi: "Walang inggit maliban sa dalawa: 
isang lalaking binigyan ni Allah ng Qur'an at binibigkas niya 
ito sa mga oras ng gabi at mga oras ng maghapon, at isang 
lalaking binigyan ni Allah ng yaman at ginugugol niya ito 
f sa kabutihan} sa mga oras ng gabi at mga oras ng 
maghapon." (Muttafaq 'Alayhi.) 
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81. Ayon kay Jabir (RA), ayon sa Sugo ni Allah (SAS) na nagsabi: 
"Huwag kayong kumain sa pamamagitan ng kaliwang 
fkamay] sapagkat tunay na ang Demonyo ay kumakain sa 
pamamagitan ng kaliwa." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 

82. Ayon kay Jabir (RA), ayon sa Sugo ni Allah (SAS) na nagsabi: 
"Ang sinumang makipagkita kay Allah na hindi nagtatambal 
sa Kanya ng anuman ay papasok sa Paraiso at ang sinumang 
makipagkita sa Kanya na nagtatambal sa Kanya ng anuman 
ay papasok sa Impiyerno." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 
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83. Ayon kay Jabir (RA), ayon sa Sugo ni Allah (SAS) na nagsabi: 
"Tunay na ang nasa pagitan ng tao at ng Shirk at Kawalang
pananampalataya ay ang pagtigil sa pagsasagawa ng ~alah. " , 
(Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 
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84. Ayon kay Jabir (RA);.ayon sa Sugo ni Allah (SAS) na nagsabi: 
"Bubuhayin ang bawat tao ayon sa kalagayang kinamatayan 
niya." (lsinalaysay ito ni Imam Muslim.) 
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85. Ayon sa ilan sa mga maybahay ng Propeta (RA), ayon sa 
Propeta (SAS) na nagsabi: "Ang sinumang pumunta sa isang 
manghuhula at nagtanong doon ng anuman ay hindi tatang
gap mula sa kanya ang ~alah sa apatnapung araw. " (Isinalay

say ito ni Imam Muslim.) 
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86. Ayon kay lbnu Mas'ud (RA), ayon sa Sugo ni Allah (SAS) na 
nagsabi: "Tunay na ang pinakamatindi sa mga tao sa parusa 
sa ganang kay Allah sa Araw ng Pagbangon ay ang mga taga
gawa ng larawan. "(Muttafaq 'Alayhi.) 
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87. Ayon kay lbnu Mas'ud (RA), ayon sa Sugo ni Allah (SAS) 
na nagsabi: "Ang sinumang bumasa ng dalawang talata mula 
sa huling bahagi ng Su.rah alBaqarah sa gabi ay sasapat19 na 
ito sa kanya." (Isinalaysay ito ni Imam alBukhari.) 

19 Ayon kay Imam anNawawi sasapat na bilang pamalit sa qiyamullayl o sasapat 
laban sa Demonyo o sasapat na laban sa mga nakapipinsala. 



300 Hadith Para Jsaulo 

88. Ayon kay Thabit ibnu adDahhak (RA), ayon sa Sugo ni Allah 
(SAS) na nagsabi: ''Ang pagsumpa sa mananampalataya ay gaya 
ng pagpatay sa kanya." (Muttafaq 'Alayhi.) 

89. Ayon kay Abu Obarr (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Propeta 
(SAS): Huwag ka ngang humamak ng anuman sa nakabubuti: 
kahit man lamang salubungin mo ang kapatid ng mukhang 
maaliwalas." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 
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90. Ayon kay Abu Darda' (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Propeta 
(SAS): Walang sinumang Muslim na nanalangin para sa kapatid 
niya nang lingid malibang nagsasabi ang isang anghel: At ukol 
sa iyo ay tulad /niyon}." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 
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91. Ayon kay Mu'awiyah (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Propeta 
(SAS): Ang sinumang nagnais si Allah sa kanya ng kabutihan 
ay ipauunawa Niya rito ang Relihiyon." (Muttafaq 'Alayhi.) 
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92. Ayon kay Abu Sa'id alKhudri (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang Propeta (SAS): Kapag narinig ninyo ang panawagan Isa 
~altihj ay sabihin ninyo ang tu/ad sa sinasabi ng mu'adhdhin." 
(Muttafaq 'Alayhi.) 
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93. Ayon kay Abu Qatadah (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Propeta 
(SAS): Kapag pumasok ang isa sa inyo sa masjid ay magdasal 
siya ng dalawang rak'ah bago siya umupo." (Muttafaq 'Alayhi.) 

,,, " ,, , • ' ,,,,, > :; ,,,,.,,,, ,,.,,,, ' 

~ 1.SJllj4'j;s~I.S.YI~)): -~I Ju :Ju_•-~yul ✓ -94 
• • .. ,,,,. - " ,, , 1.... ,: .... ,,,, ,, ~ ... 

-~J"'-,11,IJJ .((~IJ ~I~ 41_; ~~ 

94. Ayon kay Abu Musa (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Propeta 
(SAS): Ang pagkakahalintulad ng umaalaala sa Panginoon 
niya at ng hindi umaalaala sa Panginoon niya ay ang pagka
kahalintulad ng buhay at ng patay." (lsinalaysay ito ni Imam 

I 

a!Bukharf.) 
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95. Ayon kay lbnu 'Abbas (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Propeta 
(SAS): May dalawang biyaya na nalinlang sa mga ito ang marami 
sa mga tao: ang kalusugan at ang kawalang-gawain." (lsina

laysay ito ni Imam alBukharf.) 



300 Hadith Para /saulo 

51;.i,1 p:J ~ .J-~»: ~ :;.i1 jl; :jij_~ -~~ ~ 0\j; ~-)6 
\-- .. ,,,, ,,,. !;JO' 

-~),;,,)\ ,IJJ . (( J 

96. Ayon kay 'Uthman ibnu 'Affan (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang Propeta (SAS): Ang pinakamainam sa inyo ay ang sino 
mang nag-aral ng Qur'an at nagturo nito." (Isinalaysay ito ni Imam 

alBukhari.) 
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97. Ayon kay 'Uthman ibnu 'Affan (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang Propeta (SAS): Ang sinumang nagsagawa ng wu!l.u' at hinu
sayan ang pagsasagawa ng wu!l,u ', la/ahas ang mga kamalian 
niya mu/a sa katawan niya hanggang sa lumabas mula sa ilalim 
ng mga kuko niya." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 
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98. Ayon kay 'Uthman ibnu 'Affan (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang Propeta (SAS): Ang sinumang nagdasal ng dasal sa gabi sa 
isang pangkat ay para bagang tumayo siya f nagdarasalj ng kala
hating gabi at ang sinumang nagdasal ng dasal sa madaling
araw sa isang pangkat ay para bagang tumayo siya ng buong 
gabi fna nagdarasalj." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim.) 
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99. Ayon kay Ayyub (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Propeta (SAS): 
Ang sinumang mag-ayuno sa Rama!!,tin, pagkatapos ay pinasun
dan niya ito ng anim /na araw na pag-aayuno/ sa Shawwtil, ito 
ay magiging gaya ng pag-aayuno sa /buong/ buhay." (lsinalaysay 
ito ni Imam Muslim.) 

100. Ayon kay Sahl ibnu Hunayf (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang 
Propeta (SAS): Ang sinumang humiling kay Allah ng kamar
tiran nang tapat ay paabutin siya ni Allah sa mga kalagayan 
ng mga martir kahit na siya '.Y mamatay sa kanyang higaan." 
(lsinalaysay ito ni Imam Muslim.) 
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1. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Suga ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kapag hinusayan ng /bawat/ isa sa inyo ang pagsu
nod niya sa Islam, ang bawat magandang gawa na ginagawa 
niya ay isusulat para sa kanya na katumbas sa sampung tu/ad ' 
nito hanggang sa pitong daang ulit at ang bawat masagwang 
gawa na ginagawa niya ay isusulat para sa kanya na katumbas 
sa isang tu/ad nito." (Muttafaq 'Alayhi: 129, 42.) 
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2. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Darating ang Demonyo sa isa sa inyo at magsasabi: 
Sino ang lumikha sa ganito? Sino ang lumikha sa gayon? Hang
gang sa magsabi siya: Sino ang lumikha sa Panginoon mo? 
Kaya kapag humantong siya rito ay magpakupkop siya kay 
Allah at tumigil na siya." (Muttafaq • Alayhi: 3276, 134.) 

(2637 '3209 

3. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kapag minahal ni Allah ang isang tao ay tatawagin 
Niya si Jibril Ina nagsabi/: Tunay na si Allah ay nag mah al kay 
Polano kaya mahalin mo siya. Kaya mamahalin siya ni Jibril 
at mananawagan si Jibril sa mga naninirahan sa Ian git f na 
nagsasabi/: Tunay na si Allah ay nagmamahal kay Polano kaya 
mahalin ninyo siya. Kaya mamahalin ito ng mga naninirahan 
sa langit. Pagkatapos ay ilalagay sa kanya ang pagtanggap sa 
lupa." (Muttafaq 'Alayhi: 3209, 2637.) 
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4. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Hindi tatanggapin ni Allah ang ~a/ah ng isa sa inyo 
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kapag nasira ang wud.u niya hanggang sa magsagawa siya ng 
wugu'." (Muttafaq 'Alayhi: 6954, 225.) 
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5. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nag
sabi: "Sa tingin ba ninyo kung sakaling may isang ilog sa tabi 
ng pintuan ng isa sa inyo na pinaghuhugasan niya bawat araw 
nang limang ulit may matitira kayang anuman mu/a sa karu
mihan niya?" Nagsabi sila: "Walang matitirang anuman mula 
sa karumihan niya?" Nagsabi siya: "Kaya naman iyon ay tu/ad 
din limang ~a/ah; pinapawi ni Allah sa pamamagitan ng mga 
ito ang mga kamalian." (Muttafaq 'Alayhi: 528, 667; ang pananalita ay kay Imam 
Muslim.) 
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6. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang pagkamayaman ay hindi sa dami ng ari-arian 
bagkus ang pagkamayaman ay ang kasiyahan ng sarili." 
(Muttafaq 'Alayhi: 6446, 1051.) 
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7. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay tina
nong: "Aling gawain ang mainam? Kaya nagsabi siya: Pananam
palataya kay Allah at sa Sugo Niya. May nagsabi: Pagkatapos 
po ay ano? Nagsabi siya: Ang pakikibaka sa landas ni Allah. May 
nagsabi: Pagkatapos po ay ano? Nagsabi siya: !J.ajj na tinanggap." 
(Muttafaq 'Alayhi: 26, 83.) 
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8. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang sinumang sumasasampalataya kay Allah at sa 
Huling Araw ay huwag niyang pinsalain ang kapit-bahay niya. 
Ang sinumang sumasampalataya kay Allah at sa Huling Araw 
ay parangalan niya ang panauhin niya. Ang sinumang suma
sampalataya kay Allah at sa Huling Araw ay magsabi siya ng 
mabuti o manahimik siya." (Muttafaq • Aiayhi: 6236, 47.) 

9. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Bumaba ang Panginoon natin, napakamapagpala at 
pagkataas-taas Niya, sa bawat gabi sa mababang langit kapag 
natitira ang ikatlong huling bahagi ng gabi. Sinasabi Niya: Sino 
ang dumadalangin sa Akin at tutugunin Ko siya, sino ang humi
hingi sa Akin at bibigyan Ko siya, at sino ang humihingi ng 
ta wad sa Akin at patatawarin Ko siya." (Muttafaq • Alayhi: 1145, 758.) 
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10. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Nagsabi si Allah, pagkataas-taas Niya: $inasaktan 
Ako ng anak ni Adan: nilalait niya ang Panahon, at Ako ang 
Panahon. Nasa kamay Ko ang bagay-bagay; pinaiinog Ko ang 
gabi at maghapon." (Muttafaq 'Alayhi: 7491, 2246.) 

. ,, ,,,, ,, J • ... ,,,.,, /. ... ' ' ,,,,.. ~ ' ,,, , ,... ,,,.,. , f • .,.. 
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11. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Tunay na si Allah ay nagpapalampas sa kalipunan ko 
sa anumang sinasabi nila sa mga sarili nila na hindi naman nila 
ginagawa at hindi namam nila sinasalita." (Muttafaq • Alayhi: 2569, 
127.) 

I ,,. > • ,,. t,,., ,,. -:: , > ",,. • ,,. :J ,,. ~ ~I , , ,:;1,1,o. • , , • f _,..,,_ , ,. , f, , 
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12. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Bawat propeta ay may panalanging tinutugon na 
ipinandadalangin niya. Ninanais ko na ilaan ang panalangin 
ko bilang Pamamagitan para sa Kalipunan ko sa Kabilang
buhay." (Muttafaq 'Alayhi: 6304, 199.) 
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13. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "ltuwid ninyo ang hanay sa !altih sapagkat tunay na 
ang pagtutuwid sa hanay ay bahagi ng kagandahan ng !altih." 
(Muttafaq • Alayhi: 722, 435.) 

[852 ,6400 :..,i.-.,;.:.J 

14. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Sa araw ng Biyernes ay may oras na kapag natatapat 
doon ang isang taong Muslim habang siya ay nakatayong nag
darasal na humihiling kay Allah ng isang mabuti ay ibibigay 
Niya iyon sa kanya." Nagpahiwatig siya sa pama-magitan ng 
kamay niya. Sinabi namin: Itinuturing niya na kaunting [ sandali] 
iyon, itinuturing niyang saglit iyon. (Muttafaq 'Alayhi: 6400, ss2.) 
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15. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kapag narinig ninyo ang tilaok ng tandang ay humi
ngi kayo kay Allah mu.la sa kabutihang-loob Niya sapagkat tunay 
na ito ay nakakita ng isang anghel. At kapag nakarinig kayo 
ng ungol ng asno ay magpakupkop kayo kay Allah laban sa 
Demonyo sapagkat tunay na ito ay nakakita ng isang demonyo." 
(Muttafaq • Alayhi: 3303, 2729.) 
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16. Ayon kay Abu Hurayrah (RA) na nagsabi: "Nagtagubilin sa 
akin ang matalik na kaibigan ko20 ng tatlo: pag-aayuno ng tatlong 
araw sa bawat buwan, dalawang rak'ah ng ~latudduha, at ~alatulwitr 
bago ako matulog." (Muttafaq 'Alayhi: 1981, 721.) 

17. Ayon kay Abu Hurayrah (RA) na nagsabi: "May pumuntang 
isang lalaki sa Propeta (SAS) at nagsabi: 0 Sugo ni Allah, aling 
kawanggawa ang may pinakamalaking gantimpala? Nagsabi 
siya: Ang magkawanggawa ka habang ikaw ay malusog na 
maramot na natatakot sa karalitaan at nagmimithi ng 
pagyaman. Huwag mong ipagpaliban hanggang sa 
maghingalo at sasabihin mo: Bigyan si Polano ng ganito at 
bigyan si Polano ng ganito gayong naibigay na kay Polano." 
(Muttafaq 'Alayhi: 1419, 1032.) 

18. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Bilisan ninyo ang paglilibing sapagkat kung ito ay 
matuwid, sa mabuti ninyo ipinauuna ito; ngunit kung ito ay iba 
pa roon, may masamang inilalagay kayo sa mga leeg ninyo." 
(Muttafaq 'Alayhi: 1315, 944.) 

20 Si Propeta Muhammad (SAS) ang tinutukoy niya. 
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" 19. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "/sang tungkulin sa bawat Muslim na maligo sa bawat 
pitong araw {kahit} isang araw: huhugasan niya roon ang ulo 
niya at ang katawan niya." (Muttafaq 'Alayhi: 897, 849.) 

20. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang panunumpa ay nakapagbubuyo sa pagbili ng 
paninda {ngunit} nakapapawi ng biyaya." (Muttafaq • Alayhi: 2081, 
1606.) 

21. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
· nagsabi: "Lahat ng kalipunan ko ay mapauumanhinan maliban 
sa mga naghahayag {ng kasalananj. Tunay na bahagi ng pagha
hayag {ng kasalanan} na gagawa ang isang lalaki sa gabi ng 
isang {masamangj gawain. Pagkatapos ay sasapit ang umaga 
at pinagtakpan na siya ni Allali. Ngunit magsasabi siya: '0 
Polano, gumawa ako kahapon ng ganito at gayon, gayong 
magdamag siyang pinagtatakpan ng Panginoon niya ngunit 
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kinaumagahan ay ibubunyag niya ang pinagtakpan ng Pangi
noon niya." (Muttafaq "Alayhi: 6069, 299.) 
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22. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kapag pumasok ang Ramad,an ay binubuksan ang 
mga pintuan ng Paraiso at pinipinid ang mga pintuan ng 
Impiyerno. "(Muttafaq 'Alayhi: 3277, 1079.) 

23. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kapag nakalimot siya at nakakain at nakainom siya, 
buuin niya ang pag-aayuno niya dahil pinakain siya at pinainom 
siya ni Allah lamang. "(Muttaraq · Alayhi 1933, 1155 ) 

,,,, 0 ., ,,,,,,. • ,,,, ,,. ""' ..-,,, ,,. 
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24. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang sinumang magsagawa ng !J.ajj sa Bahay na ito at 
hindi gumawa ng malaswa at hindi sumuway ay babalik siya 
na gaya noong isinilang siya ng ina niya." (Muttafaq 'Alayhi: 1819, 
1350.) 
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25. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Pinakakasalan ang isang babae dahil sa apat: dahil sa 
yaman niya, dahil sa dangal ng angkan niya, dahil sa ganda niya, 
at dahil sa pananampalataya niya. Kaya kamtin mo ang may 
pananampalataya, {kung hindi ayj maghihirap ka." (Muttafaq 
· Alayhi: 5090, 1466.) 

26. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: ''Ang nasa pagitan ng bahay ko at ng pulpito ko ay isang 
hardin sa mga hardin ng Paraiso at ang pulpito ko ay nasa lawa 
ko." (Muttafaq 'Alayhi: 1196, 1391) 

27. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Babati ang nakasakay sa naglalakad, ang naglalakad 
sa nakaupo, at ang kaunti sa marami." (Muttafaq 'Alayhi: 2160. 6232.J 

Sa ganang kay alBukhari (6231 ): "ang bata sa matanda." 

[2318 

28. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang sinumang hindi naaawa ay hindi kaaawaan." 
(Muttafaq 'Alayhi: 5997, 23 I 8.) 
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29. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Habang ang isang tao ay naglalakad sa daan, nakakita 
siya ng isang sanga ng mga tinik na nasa daan. ltinabi niya ito 
kaya kinilala ni Allah ang kabutihan niya at pinatawad siya." 
(Muttafaq 'Alayhi: 654, 1914.) 
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30. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Tutugon sa fbawat} isa sa inyo malibang nagmama
dali na nagsasabi: Nanalangin ako ngunit hindi ako tinugon." 
(Muttafaq 'Alayhi: 6340, 2735.) 
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31. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Hindi sasapit ang Huling Sandali hanggang sa may 
dadaang lalaki sa tabi ng puntod ng isang lalaki at magsasabi: 
0 kung sana ako ay nasa kinalalagyan niya!" (Mutta&q • Aiayhi: 1115, 
157.) 
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32. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Huwag magsabi ang isa sa inyo: 0 Allah, patawarin 
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Mo ako kung loloobin Mo; tustusan Mo ako kung loloobin Mo. 
Magtika ito sa paghiling sa paghiling sa Kanya. Tunay na Siya 
ay gumagawa sa anumang niloob Niya: walang makapipilit sa 
Kanya." (Muttafaq 'Alayhi: 7477, 2679,) 
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33. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Hindi mimithiin ng isa sa inyo ang kamatayan, yamang 
kung gumagawa fsiya] ng maganda ay harinawang siya ay mada
dagdagan fsa magandang gawa]." (Munafaq 'Alayhi: 7235, 2682.) Sa ganang kay 

alBukhari: "at yamang kung gumagawa fsiya] ng masama ay 
harinawang siya ay magbalik-loob." 

34. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kapag bumahin ang isa sa inyo ay magsabi siya ng 
al,hamdu lillah at magsabi naman sa kanya ang kapatid niya o 
ang kasamahan niya ng yar!!amuka -llah. Kapag nagsabi ito sa 
kanya ng yar,hamukallah ay magsabi naman siya f na bumahin] 
ng yahdikumu -llahu wa yu~li!!u balakum.21 "(Muttafaq 'Aiayhi: 6224, 
2992.) 

21 Patnubayan kayo ni Allah at pabutihin Niya ang inyong kalagayan. 
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35. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Suga ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "May mangyayaring mga ligalig na ang nakaupo sa 
/panahon ng/ mga iyon ay higit na mainam kaysa sa nakatayo, 
ang nakatayo sa /panahon ng/ mga ito ay higit na mainam kaysa 
sa naglalakad, at ang naglalakad sa /panahon ng/ mga ito ay 
higit na mainam kaysa sa tumatakbo. Ang sinumang magmithi 
ng mga ito ay ibubuwal siya ng mga ito. Kaya ang sinumang 
makatatagpo /aban sa mga ito ng makakanlungan o makukup
kupan ay magpakupkop siya roon. "(Muttafaq 'Aiayhi: 1081, 2886.) 

36. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Suga ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Hindi sasapit ang Huling Sandali hanggang sa maki
kipaglaban kayo sa mga Hudyo, hanggang sa magsabi ang bato 
na sa likuran nito ay may Hudyo: 0 Muslim, ito ay isang Hudyo 
sa likuran ko; patayin mo siya. "(Muttafaq , Aiayhi: 2926, 2n2.) 

37. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Suga ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Tunay na talagang pupunta ang isang lalaking malaki 
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at mataba sa Araw ng Pagbangon na hindi titimbang sa ganang 
kay Allah ng [bigot ng} pakpak ng lamok." At sinabi niya: "Big
kasin ninyo [mula sa Qur'an]: Kaya hindi Kami ma;-uukol 
para sa kanila ng isang timbang ng pagpapahalaga." (Muttamq 

'Alaybi: 4729, 2785.) 

38. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "lwasan ninyo ang pitong nakapapahamak." Nagsabi 
sila: "O Sugo ni Allah, at ano po ang mga iyon?" Nagsabi siya: 
"Ang pagtatambal kay Allah, ang panggagaway, ang pagpatay 
sa buhay na ipinagbawal ni Allah malibang ayon sa katwiran, 
ang pakikinabang sa patubo, ang pakikinabang sa yaman ng 
ulila, ang pagtalikod sa araw ng pagsugod [sa digmaan}, ang 
paninirang-puri sa mga malinis na babaeng mananampalataya 
na nalilingat" (Muttamq 'Alayhi: 2166, 89.) 
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39. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Maglalapitan ang panahon, mababawasan ang [ma
buting} gawa, ipupukol ang kasakiman [sa mga puso}, at darami 

22 Qur'an 18:105. 
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ang harj." Nagsabi sila: "At ano po ang harj?" Sinabi niya: ''Ang 
pagpatay, ang pagpatay," (Muttafaq 'Alayhi: 7061, 157.) 

[437 

40. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kung sakaling nalalaman ng mga tao ang {gantim
palang} nasa fpagbigkas ng} adhan at unang hanay, pagkata
pos ay wala sllang matagpuan fparaan sa pagtamo} kundi mag
palabunutan para roon ay talagang magpapalubunutan sila. 
Kung sakaling nalalaman nila ang {gantimpalang} nasa pag
papakaaga ay talagang mag-uunahan sila tungo roon. Kung 
sakaling nalalaman nlla ang {gantimpalang} nasa {!alah sa} 
gabi at madaling-araw ay talagang pupuntahan nila ang mga 
ito kahit pa pagapang. "(Muttafaq 'Alayhi: 615. 437.) 

[902,908 :.,i. 

41. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kapag isinagawa ang !alah ay huwag kayong pu
munta roon na tumatakbo. Pumunta kayo roon na naglalakad, 
na nasa inyo ang kapanatagan. Kaya ang anumang maabutan 
ninyo ay dasalin ninyo at ang anumang nalampasan ninyo ay 
lubusin ninyo." (Muttafaq 'Alayhi: 908, 902.) 
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42. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Hindi titigil ang puso ng matanda sa pagiging bata sa 
dalawang fbagay/: sa pag-ibig sa mundo at haba ng pag-asa." 
(Muttafaq 'Alayhi: 6420, 1046.) 

[2617 

43. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Huwag manunutok ang isa sa inyo ng sandata sa 
kapatid niya sapagkat tunay na siya ay hindi nakaaalam na 
baka ang Demon yo ay umagawa f niyonj sa kamay niya kaya 
naman mabubulid siya sa isang hukay ng Impiyerno." (Muttafuq 
'Alayhi: 7072, 2617.) 
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44. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: ''Ang mangahoy ang isa sa inyo ng isang bigkis fng 
panggatong na/ pasan ng likod niya ay higit na mainam para 
sa kanya kaysa sa manghihingi siya sa isa, at magbibigay sa 
kanya o magkakait sa kanya." (Muttafuq 'Alayhi: 2014, 1042.J 
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45. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Talagang naglayon ako na mag-utos fsa isang tao na 
mamunoj sa ~a/ah at isasagawa ito. Pagkatapos ay pupunta ako 
sa mga tahanan ng mga taong hindi dumadalo sa ~a/ah at 
susunugin ko sila. "(Muttafaq 'Alayhi: 2420, 651.J 

> ,,,, ,,, ,,,~~,,,, ,,,. ,, ,,,,,. ,,, 
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46. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay · 
nagsabi: "Walang ~a/ah na higit na mabigat para sa mga nag
kukunwaring sumampalataya kaysa sa {!a/ah saj madaling
araw at gabi. Kung sakaling nalalaman nila ang f gantimpalangj 
nasa dawalang {~a/ah saj ito ay talagang pupuntahan nila ang 
mga ito kahit pa pagapang." (Muttafaq 'Alayhi: 6069, 299.) 

'11 4W ~L:J, ~ "~ ~ L;>> :JLi.~_JnJ.,:..;~L~-~;_;,;f ~ -4 7 
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[1010, 1442 :..a~) «lA.U ~ . , 
47. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Walang araw na sinasapit ng umaga ang mga tao roon 
maliban na may dalawang anghel na bumababa, at magsasabi 
ang isa sa dalawa: 0 Allah, magbigay Ka ng kabayaran sa 
isang gumugugol, at magsasabi naman ang isa pa: 0 Allah, 
magbigay ka ng kapahamakan sa isang nagkakait." (Muttafaq 
'Alayhi: 1442, 1010.) 
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48. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Nagsasabi si Allah, pagkataas-taas Niya: Walang ukol sa 
mananampalatayang lingkod Ko na isang ganti mu/a sa Akin, 
kapag kinuha Ko ang sinisinta niyang kabi/ang sa mga nanini
rahan sa lupa at pagkatapos ay umasa siyang gagantimpalaan, 
kundi ang Paraiso." (lsinalaysay ito ni Imam a!Bukhari: 6424.) 

,,,. , • ,,,, ,,,, ,,,,, ,, ,,,,,,, ,:: ,,,,. ,,,, t..... ,... -- . """ ,:; ,,, , ,: ' 4) _., ,,,0 , ,,, • ,.. 
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49. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "May darating sa mga tao na isang panahon na hindi 
papansinin ng isang tao ang bagay na kinuha niya: mu/a ba sa 
ipinahihintulot O mu/a sa ipinagbabawal. " (Isinalaysay ito ni Imam 
a!Bukhari: 2059.) 

,,,,,:: ,,,, , , 0 ,,,, , ,,, ,,,,... ,,, 

~15,#-~ i jJ ~ 41 ~>> :J~-~-~lnJ_,;J~i.4_ i;.}':?}:;-s o 
,, [3010 :~J~I] «~'i.:J1 J, 

50. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nag
sabi: "Humanga si Allah sa mga taong papasok sa Paraiso na 
nakasuot ng mga tanika/a." (Isinalaysay ito ni Imam a!Bukhari 3010./3 

~ ~~;i~~Jj :ai~>) :J~-~-Jl1J.,;J0t~.i;.},}:;-s 1 

1~<"1::: -L.aJ1 :::·~,,~r,~ ~~:&1 ~,~, ~1'-i1Ji1 Jl.J: ~::;,, ~ 
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51. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang sinumang magkawanggawa ng katumbas sa 

23 Tumutukoy ito sa Kafir na nabihag at pagkatapos ay yumakap sa Islam. 
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isang datiles mula sa mabuting kinita - at hindi tatanggapin 
ni Allah kundi ang mabuti - tunay na si Allah ay tatanggap nito 
sa pamamagitan ng kanang kamay Niya at saka palalakihin niya 
ito [sa gantimpala}, gaya ng pagpa,palaki ng isa sa inyo sa guyang 
kabayo niya, hanggang sa maging tulad ito ng bundok." 
(Isinalaysay ito ni Imam alBukharl: 7430.) 

~ ! J I ,_ I " I " I , "• "t ,~ J" :;; ' ' IA • ' > • f ,..,_ , ..- > f • , ~--.a,,l 4.5~~ ~.)~ :'4.111 U» :Jli.llB' -~' J _,...j l'.)1.~- ii _,,~~I If' - 5 2 
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52. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Nagsabi si Allah: Naghanda Ako para sa mga matu
wid na lingkod Ko ng bagay na walang matang nakakita, 
walang taingang nakarinig, at hindi pa sumagi sa isip ng isang 
tao." (Isinalaysay ito ni Imam alBukharl: 7498.) 

53. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: ''Ang sinumang may isang paglagbag sa katarungan 
sa kapatid niya ay humingi siya roon ng paumanhin para rito, 
yamang walang Dinar ni Dirham [sa Kabilang-buhay}, bago 
siya kunan ng mga magandang gawa niya para ilipat sa kapatid 
niya at kung wala na siyang mga magandang gawa ay kukuha 
naman mula sa mga masagwang gawa ng kapatid niya at ita
tapon sa kanya." (Isinalaysay ito ni Imam a!Bukhari: 1534.) 
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54. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang sinumang tumalima sa akin ay tumalima nga kay 
Allah. Ang sinumang sumusuway sa akin ay sumuway nga kay 
Allah. Ang sinumang tumatalima sa pinuno ay tumalima nga 
sa akin. Ang sinumang sumusuway sa pinuno ay sumuway nga 
sa akin." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim: 1835.) 
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55. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kung sakaling nalalaman ninyo ang nalalaman ko 
ay talagang tatawa sana kayo nang kaunti at talagang iiyak 
sana kayo nang madalas. "(Isinalaysay ito ni Imam alBukhari: 6485.) 

[ S 6 7 8 :.,s,i;.,JI] 

56. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Hindi ng nagbaba si Allah ng isang karamdaman 
maliban na lamang na Siya ay nagbaba para rito ng isang 
lunas. "(Isinalaysay ito ni Imam alBukhari: 5678.) 
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(2963 

57. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Tumingin kayo sa nasa ilalim ninyo at huwag kayong 
tumingin sa nasa itaas ninyo sapagkat ito ay higit na karapat
dapat upang hindi ninyo maliitin ang biyaya ni Allah." (Isina
Iaysay ito ni Imam Muslim: 2963.) 

.: ,, -!~ , ,, t .: 1,, , , • , .f f 
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58. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang sinumang manghingi sa mga tao ng mga pag
aari nila upang magparami [ng pag-aari} ay humihingi 
lamang ng baga (apoy), kaya magparami siya [ng baga} o 
magpakaunti. "(Isinalaysay ito ni Imam Muslim: I 041.) 

59. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Hindi magagantihan ng isang anak ang isang magu
lang maliban matagpuan niya ito na isang alipin at bibilhin niya 
ito at palalayain ito. "(Isinalaysay ito ni Imam Muslim: 1510.) 
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60. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Tunay na ang Relihiyon ay ginhawa. Walang isang 
nagpapakahigpit sa Relihiyon malibang nagagapi siya nitong 
[pagpapakahigpitj. Kaya magpakakatamtaman kayo, magpaka
lapit kayo [sa tamaj, magalak kayo, at magpatulong kayo [kay 
Allah} sa umaga, hapon at sa ilang bahagi ng gabi. "(Isinalaysay ito 
ni Imam a!Bukhari: 39.) 

.:Js'--l1 ,t..:is- J:il ~»:~Ji1J~jJ~:J~-~- ~_;Jii~y,-61 
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" 61. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA), na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): Ang sinumang nagmay-ari ng isang 
aso, maliban sa asong bantay sa hayupan o asong gamit sa panga
ngaso, ay may nababawas mula sa [gantimpalaj ng [mabutingj 
gawa niya na dalawang qirtil,'' (Muttafaq 'Alayhi: 5482, 1575.) Idinagdag pa ni 

Imam Muslim: 0 asong bantay sa pananim. 
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62. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA), na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): Kapighatian sa inyo; huwag kayong 
manumbalik kapag wala na ako sa pagiging mga tumatangging 
sumampalataya na tinataga ng ilan sa inyo ang mga leeg ng iba 
[sa inyoj." (Muttafaq 'Alayhi: 121, 66; ito ang pagkakasabi ni Imam Muslim.) 
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63. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA), na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): Hindi patatayuin ng isang lalaki ang 
isa pang lalaki mula sa kinauupuan niyon at pagkatapos ay uupo 
siya rito, bagkus ay magbigay-puwang kayo at magpaluwag." 
(Muttafaq 'Alayhi: 6269, 2177.) 

64. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA), na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): Kapag sila ay tatlo, huwag magbulu
ngan ang dalawa na hindi kasali ang ikatlo." (Muttafaq • Alayhi: 6288, 

2183.) Sa isang pagkakasalaysay: "Sapagkat tunay na iyon ay 
magpapalungkot sa kanya." (Muttafaq • Alayhi: 6290, 2184.) 

[789 ,5031 

65. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA), na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): Tunay na ang paghahalintul.ad sa naka
saulo ng Qur'an ay kahalintulad ng may-ari ng kamelyong 
nakatali; kung iningatan niya ito ay nahawakan niya ito, at 
kung binitawan niya ito ay aalis ito." (Muttafaq • Alayhi: 5031, 789.) 
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66. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA), na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): Tunay na ang nagtatalusira24 ay pata
tayuan ng watawat sa Araw ng Pagbangon at sasabihin: Ito ang 
pagtatalusira ni Polano na anak ni Polano." (Muttafaq 'Alayhi: 6178, 
1735.) 

• , ,.. ,, ,,,, ,a ~ ' , .,,,,,,, ,,,,.,,, , ~ 
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67. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA), na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): Ang sumamasala sa pagsasagawa ng 
f dasal sa/ sa hapon ay para bagang nawalan ng mag-anak 
niya at yaman niya." (Muttafaq 'Alayhi: 552, 626.) 

68. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA), na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): Hindi maaalis ang mananampalataya 
sa puwang ng Relihiyon niya kapag hindi siya nagpadanak ng 
isang dugong bawal kit/in." (Isinalaysay ito ni Imam alBukhari: 6862.) 

[2739 

69. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA), na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): 0 Allah, tunay na ako ay nagpapakup
kop sa Iyo laban sa pagkaa/,is ng biyaya Mo, pagpapa/,it ng panga-

24 Sumisira sa pangako. 
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ngalaga Mo, pambibigla ng ngitngit Mo, at /ahat ng galit Mo." 
(lsinalaysay ito ni Imam Muslim: 2739.) 

70. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA), na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): Ang sinumang nag-a/is sa sarili sa 
pagtalima fsa pinunoj ay makatatagpo niya si Allah sa Araw 
ng Pagkabuhay nang walang katwiran. Ang sinumang 
namatay na sa sarili niya ay walang panunumpa ng katapatan 
fsa isangpinunoj ay namatay sa kamatayang fayon sa panahon 
ngj kamangmangan." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim: 1851.) 
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71. Ayon kay Jabir ibnu 'Abdillah (RA), na nagsabi: "Ako noon ay 
kasama ng Propeta (SAS) sa isang paglalakbay, at noong nakarating 
na kami sa Madinah ay nagsabi siya sa akin: Pumasok ka sa 
masjid at magdasa/ ka ng dalawang rak'ah." (Muttafaq 'Alayhi: 3087, 
715.) 

72. Ayon kay Jabir ibnu 'Abdillah (RA), na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): Bawat gawang nakabubuti ay kawang
gawa." (lsinalaysay ito ni Imam alBukhari: 6021.) 
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73. Ayon kay Jabir ibnu 'Abdillah (RA), na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): Maawa nawa si Allah sa isang lalaking 
maluwag kapag nagtinda, kapag bumili at kapag naningil." (Isi
nalaysay ito ni Imam alBukhari: 2076.) 
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74. Ayon kay Jabir ibnu 'Abdillah (RA), na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): Ang sinumang magsabi kapag narinig 
niya ang panawagan f sa ~alah/: Allah um ma rabba hadhihi 
-dda'wati -ttammati wa -ssalati -Iqa'imah, ati muhammadani 
-Iwasilata wa -Ifa.!!ilah, wa -b'athhu maqamam ma.bmiidani . 
-lladhi wa'adtahu25 nararapat sa kanya ang Pamamagitan ko sa 
Araw ng Pagbangon." (Isinalaysay ito ni Imam a!Bukhari: 614.) 
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75. Ayon kay Jabir ibnu 'Abdillah (RA), na nagsabi: "Nagsabi ang 
Sugo ni Allah (SAS): Tunay na sa gabi ay may sandali na kapag 

25 0 Allah, Panginoon ng ganap na panawagan na ito at ~alah na isasagawa, big
yan mo si Muhammad ng karapatang mamagitan at kalamangan. lbangon Mo siya 
sa kapuri-puring katayuan na ipinangako Mo. 
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natatapat doon ang isang lalaking26 Muslim na humihiling kay 
Allah ng isang bagay ukol sa Mundo at Kabilang-buhay ay ibi
bigay nga Niya ito sa kanya, at iyon ay sa bawat gabl" (Isinalay-say ito 
ni Imam Muslim: 757.) 
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76. Ayon kay Jabir ibnu 'Abdillah (RA), na nagsabi: "Nagsabi ang 
Sugo ni Allah (SAS): Tunay na si Allah, kamahal-mahalan Siya at 

kapita-pitagan, ay may pangako sa sinumang umiinom ng 
nakalalasing na paiinumin niya ito mula sa !fnat alKhabtil. 
Nagsabi naman sila: 0 Sugo ni Allah, at ano po ang !fnat 
alKhabtin Sinabi niya: Ang pawis ng mga naninirarahan sa 
Impiyerno at ang katas ng mga naninirahan sa Impiyerno." 
(Isinalaysay ito ni hruim Muslim: 2002.) 

71. Ayon kay Jabir ibnu 'Abdillah (RA), na nagsabi: "Nagsabi ang 
Sugo ni Allah (SAS): Ang sinumang nangamba na hindi maka
babangon sa huling bahagi ng gabi ay magsagawa ng !_a/ah na 
witr sa unang bahagi nito at ang sinumang nagmithi na ma
kababangon sa huling bahagi nito ay magsagawa ng !_alah na 
witr sa huling bahagi · ng gabi sapagkat tunay na ang !_altih sa 
huling bahagi ng gabi ay sinasaksihan at iyon higit na mainam." 
(Isina-laysay ito ni Imam Muslim: 755.) 

26 Bagamat madalas na nababanggit ang salitang lalaki sa Hadith sa kadalasan 
ay pumapatungkol din ito sa babaeng Muslim. 
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78. Ayon kay Jabir ibnu 'Abdillah (RA), na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): Tunay na ang nasa pagitan ng tao at 
ng Shirk at Kawalang-pananampalataya ay ang pagtigil sa 
pagsasagawa ng !Olah." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim: 82.) 
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79. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Amr ibni al-'Ass (RA), na nagsabi: 
"Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): Tunay na si Allah ay hindi 
mag-aalis ng kaalaman sa isang pag-aalis na {tuwirangj aalisin 
Niya ito sa mga tao, bagkus ay kukunin Niya ang kaalaman sa 
pamamagitan ng pagkuha sa mga nakaaalam hanggang sa kapag 
wala nang natirang nakaaalam ay gagawin ng mga tao bilang 
mga pinuno ang mga mangmang. Kaya naman tatanungin ang 
mga ito at maghahatol nang walang kaalaman, kaya naligaw 
sila at nakapagligaw sila." (Muttafaq • Alayhi: 100, 2673.) 

f:, ~tL~-~I ~-~ :JlL~-d'i.jl J_,_;; J.;..DI ~ ~ -8 o 
.. ,,,, !,...•,o-' ·,,.,t·') ,.,. e ,,,.,,,...,...,,,,,... "':11,,,,,..., 

[2i21.iss9:~J-ia-1«u')\.;.I ~ f~~ ~IJ!» :J_JA-!1JlS_, ~ 

80. Ayon kay 'Abdullah ibnu •Amr ibni al-'Ass (RA), na nagsabi: 
"Hindi nangyaring ang Propeta (SAS) naging mahalay ni nagpa
pakahalay, at siya noon ay nagsasabi: Ang mga pinakamabuti sa 
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inyo ay ang pinakamaganda sa inyo sa mga kaasalan." (Muttafuq 

'Alayhi: 3559, 2321.) 

81. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Amr ibni al-'Ass (RA), na nagsabi: 
"Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): Ang nakikipag-ugnay sa 
kaanak ay hindi ang gumaganti fsa pakikipag-ugnayj, bagkus 
ang nakikipag-ugnay sa kaanak ay ang isang kapag nllagot ang 
pakikipag-ugnayan sa kanya ay nakikipag-ugnay /pa rin} siya." 
(lsinalaysay ito ni Imam alBukharf: 5991.) 

~1)) :~ .&1 J~j Ju :Ju-~- --""L_;j,i:.,-;J~ i:.,-;~,~ ~ -s 2 
... • ,:; ~ ... > ,,. ,,, ~ ,:; ., 

~j;Gs''. l.;;_'~# •• ,•~,,. ,: ' •: '8 l~Jll.J.:s.-:-_L -:q 
,. • , J ~ J ~ ;/" J-~ ~ .)jJ .:.r- J'. ,..r , , ~ 

,,,. ,,,,, , ,,,,. ,,,.,,,. • - •t... • ... • ' • ... > • ... ... • ,,. ... 
[1 s27 =r-1-1 cd.,)J l..J ~•J ~ '=t1J.,l~1J.,YI ,~ 

82. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Amr ibni al 'Ass (RA), na nagsabi: 
"Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): Ang mga nagkakaloob ng 
katarungan - sa piling ni Allah ay nasa mga pulpito ng liwanag 
sa gawing kanan /Niyangj Napakamaawain, kamahal-mahalan siyat 

at kapita-pitagan, at ang kapwa kamay Niya ay kanan - ay ang 
mga nagpapakamakatarungan sa hatol nila, sa mga mag-anak 
nila, at anumang tinatangkilik nlla." (lsinalaysay ito ni Imam Muslim: I 827.) 
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83. Ayon kay Jarir ibnu 'Abdillah (RA), na nagsabi: "Kami noon 
ay kasama ng Propeta (SAS). Pagkatapos ay tumingin siya sa 
buwan isang gabi, ibig sabihin ay sa bagong buwan, at nagsabi: 
Tunay na makikita ninyo ang inyong Panginoon gaya ng 
pagkakakita ninyo sa buwan na ito na hindi kayo nahihirapan 
sa pagkakakita nito. Kaya kung makakaya ninyo na hindi 
kayo mapanaigan sa dasal bago ang pagsikat ng araw at 
bago ang paglubog nito ay gawin ninyo. Pagkatapos ay binasa 
niya: at magluwalhati ka kalakip ng papuri sa Panginoon mo 
bago ang pagsikat ng araw at bago ang paglubog nito;"27 

(Muttafaq 'Alayhi: 554, 633.) 

-...r .i_ ,, I ft I e. ~ J, ' J;. , ; , ..... ; J; -:: ~ • . ; . . ; ; ,Jl,,,,,o,QJ r1.:1. ~ -Ill?. '4.11 .,.... ; ~"!)): u. ~- o1.11I +.s- _:r. ..r-?. If' - 8 4 
; ; ---1.:J ,~, ~:: ; ;; ~, ; 

[97. 57 :~_;;.:..] «r---~ ~ r'J , ,lS' ..,., t~1' , 
" ; 

84. Ayon kay Jarir ibnu 'Abdillah (RA), na nagsabi: "Nanumpa 
ako ng katapatan sa Sugo ni Allah (SAS) sa pagpapanatili sa ~alah, 
pagbibigay ng zakah, at pagpapaya sa bawat Muslim." (Muttafaq 
'Alayhi: 57, 97.) 

1~ ~ \)1.;81 ,.µ~1)) :~ .&1 jr'J J~ :J~-~- i..s-:'; ,) ~-85 
.. ,,,,,. ,,,,, • , • ,,,,, ,,,, > •• t-:' • , ; : -: -: • , ,,,,,. 

[2016,6294 ,~.;;.:.1 «~ U1#u~ b~ ,~ 

85. Ayon kay Abu Musa (RA), na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo ni 
Allah (SAS): Tunay na ang Ang Apoy na ito ay isang kaaway 
para sa inyo. Kaya kapag natulog kayo ay pawiin ninyo ito sa 
inyo." (Muttafaq 'Alayhi: 6294, 2016.) 

27 Qur'an20:l31. 
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86. Ayon kay Abu Musa (RA), na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo 
ni Allah (SAS): Ang mananampalataya para sa isang mana
nilmpalataya ay gaya ng gusali: pinatatatag ng isa ang iba pa." 
(Muttafaq 'Alayhi: 2446, 2585.) 

~ '.... ,:; ".,. .... , ' •0:-C ' , , ,,, -;: ,., -;: , '0 ,,,, 
bl~ ¢Ua.l!~ .uit i:il» :• .wl J_,....jJu :Ju.•-~ Yu.I y- -s 1 
',,,,,,.,,,,, ,,, ,,,, • >• .... "1 / ,,,,, -- > • ,,,,,1 , , ) ' ,., ,,, , ,., ,,,,, , ....... 0 ,,,,, , , , 

·IU\l;'....A' '-::It~ l~l..!.lS'.i.> ~.15' :1,··• :Ju«~•1o~l '"'~ , -r--:J 4S.;-- ~ .J , J .;J r-' , - r, , 
( ~ , ~,,-:- ·1 

(2583 ,4686 :..,_i-.;.:.,J -¼+,!, r-,;::' o..l> 

87. Ayon kay Abu Musa (RA), na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo 
ni Allah (SAS): Tunay na si Allah ay talagang nagpapalugit sa 
lumalabag sa katarungan na kapag kinuha Niya ito ay hindi 
Niya pawawalain ito." Pagkatapos ay binasa niya: Gayon ang 
pagkuha ng Panginoon mo nang kinuha Niya ang mga 
pamayanan at ang mga ito ay lumalabag sa katarungan. 
Tunay na ang pagkuha Niya ay masakit, matindi. 28" (Muttafaq 
'Alayhi: 4686, 2583.) 

, ,. ,:; ,:; ..... ,:; •:<-c ' , , ,,,,,,, ,,,,,,,, , ,. ,,,, 

~-~J ~- .uili:,1» :$ .wl J_,....j Ju :Ju.~-~.J-4 '?-I y- -8 8 
~,,, ·i,,: , ..:., -~' ,::.,L,:.:i.da'';,, .:-:,,: , ..:., .!--, ~ l'i,L,:j; 
~ v-:- ~ . J"":!,J"'t"'. - .!J J"'t"' ~ • J"":!, .r--. -

,,,, .. .... ,., ,,,, .. 0 ,,,, ,:; ,,,,, >• 

r21s9:r-l «~~~~I ~ 
88. Ayon kay Abu Musa (RA), na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo ni 
Allah (SAS): Tunay na si Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita

pitagan, ay nag-aabot ng kamay Niya sa gabi upang 
makapagsisi ang nakagagawa ng masama sa araw at nag-

28 Qur'an 11:102. 
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aabot ng kamay Niya sa maghapon upang makapagsisi 
ang nakagagawa ng masama sa gabi. Ginagawa Niya ito 
hanggang sa bago sumisikat ang araw sa kanluran nito." 
(Isinaiaysay ito ni Imam Muslim: 2759.) 

. ~ _ L'1 , , , , i . ~! ~ • J' , , J' -:: J' -:: , , t • , l~J•JI-AIII..,.->>:~~\ ~J U: u.~-IJ"""'Y'u.ly,-89 .. ,,,,, ,,,. -.,, ,,. 
-: 111 ' ' ' '•• 1 1 [J046 :_s,l..,JI) {(,.J'2-!,r J~ ,Y J •Cj~ 

89. Ayon kay Abu Musa (RA), na nagsabi: "Nagsabi ang Suga 
ni Allah (SAS): Palayain ninyo ang bihag, pakainin ninyo ang 
nagugutom, dalawin ninyo ang may-sakit." (Isinalaysay ito ni Imam 
alBukhitri: 3046.) 

90. Ayon kay Abu Musa (RA), na nagsabi: "Nagsabi ang Suga ni 
Allah (SAS): Kapag nagkasakit ang tao o naglakbay ay itinatala 
f sa talaang] ukol sa kanya ang tu/ad ng ginagawa niya dati 
noong nanatili at malusog {pa siya]." (Isinalaysay ito ni Imam alBukhari: 
2996.) 

[6045 

91. Ayon kay Abu Dharr (RA), siya ay nakarinig sa Propeta (SAS) 
na nagsasabi: "Huwag pararatangan ng isang tao ang isang tao 
ng mga kasuwailan at huwag pararatangan niya ito ng 
kawalang-pananampalataya dahil kung hindi, babalik ito sa 
kanya kung ang pinararatangan niya ay hindi ganoon." (Isinalaysay 

ito ni Imam aIBukhari: 6045.) 
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92. Ayon kay Abu Dharr (RA) na nagsabi: "Sinabi sa Sugo ni 
Allah (SAS): Ang ang tingin mo sa isang lalaki na gumagawa ng 
isang gawaing kabilang sa kabutihan at pinuri siya ng mga tao 
dahil doon? Nagsabi siya: /yon ay kaagad na nakalulugod na 
balita sa mananampalataya." (lsinalaysay ito ni Imam Muslim: 2642.) 

UI ..;)) :...., _;.sj1 ~ j_,..¾ 0l.S ~ 41 J_t'J ~'-~- ..,...~ J.1~-93 
, ! > ,:;;, ,,- ,,.. ,,, 0 .. 0 , J ,:; ,,, ,,,. _,- .,., • ,,,. • O , ,:; 

,:/ .dll 'ii Lll 'i ,~I •' -: 11 .:./ .dll 'ii Lll 'i ,!____LLI ~1-dll 'ii . .) • • ~- ✓ .r-- . .) . . ~: ~- . 
,,, ,-, ,,,- ,,,, ,,,. O &, .,,,,. .,,,, t :: ,,,. • .t.: Ill ,,,,. ,,,. ,,,,. _, ,:; ,,,,. 

[mo ,6346 ,.,i._;..;,..1 «1;-..fll q" _;JI~ .JJ 'qP .J 11 ~ ;J ,~1.,;..:JI 
93. Ayon kay lbnu 'Abbas (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nag
sasabi noon sa sandaling mga pighati: La ilaha ilia -llahu -l'dhimu 
-lflalim, la ilaha ilia -llahu rabbu -l'arshi 'l'adhim, la ilaha ilia 
-llahu rabbussamawati wa rabbu-l'ardi wa rabbu-l'arshi 
I' dh, 29,, -- a_1m. (Muttafaq 'Alayhi: 6346, 2730.) 

94. Ayon kay Ibnu 'Abbas (RA) na nagsabi: "Narinig ko ang 
Propeta (SAS) na nagsasabi: "Kung sakaling ang isang anak 
ni Adan ay may dalawang lambak ng kayamanan ay talagang 

29 Walang Diyos kundi si Allah, ang Sukdulan, ang Matimpiin. Walang Diyos 
kundi si Allah, ang Panginoon ng Trono, ang Sukdulan. Walang Diyos kundi 
si Allah, ang Panginoon ng mga langit, ang Panginoon ng lupa, at ang Panginoon 
ng Trono, ang Sukdulan. 
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naghangad pa siya ng ikatlo. Walang pupuno sa tiyan ng 
anak ni Adan kundi ang a/abok. At tinatanggap ni Allah ang 
pagbabalik-loob ng sinumang nagbabalik-loob." (Muuafaq 'Alayhi: 

6436, 1048.) 

95. Ayon kay Hakim ibnu Hizam (RA), ayon sa Propeta (SAS) na 
nagsabi: "Ang mga nagbibilihan ay may kalayaan sa pagpasya 
hanggang hindi pa sila naghiwalay. Kaya kung nagpakatotoo 
sila at nag-linaw sila ay pagpapalain sila sa pagbibilihan nila. 
Kung nag-sinungaling sila at naglihim ay papawiin ang 
biyaya ng pagbibilihan nila." (Muttafaq 'Alayhi: 2110, 1532) 

[2047 

96. Ayon kay Sa'd ibnu Abi Waqqa~ (RA), na nagsabi: "Narinig 
ko ang Sugo ni Allah (SAS) na nagsabi: ''Ang sinumang kumain 
ng pitong datiles na 'ajwah30 sa umaga ay hindi siya maaano sa 
araw na iyon ng isang /ason o panggagaway." (Muttafuq 'Atayhi: 5769, 

2047.) 

30 Ang 'ajwah ay isang uri ng datiles ng Madina. May mga pantas ng Islam na 
naniniwalang ang hadith na ito ay pumapatungkol din sa iba pang datiles. 
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_l ~~II :~')\S 1.5.'.i;.~ '1! ~I J_,.:.j Jlj ,~I 'i! ~l-{ ~f 1@ ~; ~ ts}I 
,,,,.,,,,. ,,, • " .. ., , ,,,,,,, ,,,, a , ,~--- '°fl". 

[1616 ,6878 :.,i.,J':.ol «~~JJ ~):JI ~jjl ~ J_,Ulj ,Jlyl,. : •nj ,~4 
,,,, ,,,, ,,,, .. ,,,, ,,,,. ,,,, 

97. Ayon kay 'Abdullah ibnu Mas'ud (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah: "Hindi ipinahihintulot na kitilin ang buhay 
ng isang taong Muslim na sumasaksi na walang ftotoongj Diyos 
kundi si Allah at ako ay Sugo ni Allah maliban sa isa sa tatlo: 
ang taong fpumatay ngj tao, ang nangalunyang nakapag-asawa, 
ang nagtatakwil sa pananampalataya na nag-iiwan sa pagka
kabuklod." (Muttafaq 'Alayhi: 6878, 1676.) 

r.J :l, µ 111» :JlJ_~_:;i1~ ,- •- .:s.,~'.i1:;:..:.u1 ~ -9 s 
,,,,. .. ,,, ,,,,,,,,,, ,,,,, . ,,,,,,, .. ,,,,. ,,,,, ,,,,..,,,, , .. ,.,,,,.t ,,, ,-,,,,,,,,,,, 

[1002 ,5351 .,i.,J':.,J((~~ 4.1 .:...ilS'' ~ .,.., ~ ~ ~ 

98. Ayon kay Mas'ud al-An~ari (RA), ayon sa Propeta (SAS) na 
nagsabi: "Kapag gumugol ang isang Muslim ng isang gugulin 
sa mag-anak niya samantalang siya ay umaasa fkay Allah} ng 
gantimpala nito, ito ay magiging isang kawanggawa na dulot 
niya." (Muttafaq 'Alayhi: 5351, 1002.) 

~1 ~JL:_j~ j-P.-~>> :J~8 41J_,;j~1-4'e>.~~ ~,0~ -99 
,,,,, ,,,, .. ,,,,. ,,,, ,,,,, . ,,,,,,,,, . ,,,, ,,, ,,,,. ,,,,, . ,,,,,, 
rms ,2843 :.,i.,J':-,1 «1• ..lA.t ~ .dll ~ J ~~ ~ ~j d• ..lA.t ,, ,,, ,,,, ,,, .. ,,,, ,,,, 

99. Ayon kay Zayd ibnu Khalid (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang sinumang tumustos ng isang nakikibaka sa landas 
ni Allah ay nakibaka na rin. Ang sinumang gumawa ng mabuti 
sa naiwan ng nakikibaka ay nakibaka nga rin." (Muttalilq 'Alayhi: 2843, 
1895.) 
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J ~µ ,J;!. --fo :• ~-:~-ll Ju :Ju_._ 4--1~ ~ ~1 .r" -1 oo 
.. ,,,, ,,,, .. ,,,,. ,,,, !.., ,,.,, , ,a 

[1095 ,m3 ,..,i-.,;.;:.1 «~ .J'! ~.,;...:.JI 
100. Ayon kay Anas ibnu Malik (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang 
Propeta (SAS): Kumain kayo ng sal!ur31 sapagkat tunay na sa 
sal!ur ay may biyaya." (Muttafaq 'Alayhi: 1923, 1095.) 

Ikatlong Bahagi 

~&;Ji ~~If ~411 ~\In :J~---~,J~jtL~ .. i;~~f ~ -1 
,, l'L,:-' .... ,: 

[s1ss,2os1:..,i-.,;.;:.1 «I~ •.JI.Ji ,, 

1. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Hindi titingin si Allah sa Araw ng Pagbangon sa 
sinumang kumakaladkad sa tapis niya data ng kapaluluan." 
(Muttafaq 'Alayhi: 2087, 5788.) 

2. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nag
sabi: "Nagsabi si Allah: Gumugol ka o Anak ni Adan at ako'y 
gugul din sa iyo." (Muttafaq 'Alayhi: 5352, 993.) 

31 Ang kinakain bago mag-ayuno bago sumapit ang madaling araw. 
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3. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nag
sabi: "Walang anumang sanggol na ipinanganganak na hindi 
ipinanganganak sa likas na relihiyon, ngunit ang mga magu
lang niya ay nagpapa-Hudyo sa kanya o nagpapa-Kristiyano sa 
kanya o nagpapa-Mago sa kanya ... " (Muttafaq 'Aiayhi: 4775. 2658.J 

4. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Lipulin nawa ni Allah ang mga Hudyo; ginawa nilang 
mga sambahan ang mga lihingan ng mga propeta nila." (Muttaraq 
'Alayhi: 437. 530.) 

[267S 

5. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nag
sabi: "Nagsasabi si Allah, pagkataas-taas Niya: Ako ay ayon sa 
palagay ng lingkod Ko sa Akin at Ako ay kasama niya kapag 
binanggit niya Ako. Kaya kung binanggit niya Ako sa sarili 
Niya ay binanggit Ko rin siya sa sarili Ko. At kung 
binanggit niya Ako sa isang madla ay binanggit Ko rin siya sa 
isang madla na mainam kaysa sa kanila. At kung 
nagpakalapit siya sa Akin ng isang dangkal ay 
nagpakalapit naman Ako sa kanya ng isang bisig. At kung 
nagpakalapit siya sa Akin ng isang bisig ay nagpakalapit 
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naman Ako sa kanya ng isang dipa. At kung dumating siya 
sa Akin na naelalakad ay darating naman Ako sa kanya 

12,, . Dang payagyag. (Muttafaq 'Alayht: 7405, 2675.) 

-:; ,,,, 1- , ,1, .., ,,._ ,,._ f f 
~ ~ ~~~. i ...111 ~ ~)) :Jt;_~_JJ1J~J~,-~_;;.J.;,~-" -6 ,,,, , ...... ,,,, 'r-,,,,, ~~ . ,;-,,,,,, ,,_ ,,,, ~ ... .. ;,"i ' 
-+:;~I J;JJ;! !~U ~jj ,41 ~;~ J; Ll.; ._;,w.j ,J.l$ ft.;!:~~! 
~ ~11~:;I ~; I~;~,~ \.i~~ ~ 1;;.;~1...111 J0 t:ti:,~;i 

• ,,,,. J '1J"J J.; ,,,,.. .,--.., ,,,,.. . . '-" . J.., 
_,I. ,,,, ,,,, " ,,,,..,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, .., ,,,,. , ,,, .. ,,,, ,,,,,;-,,,, 

JH ~~ i.?- LALi>U ¥~ J~ ~jj ,...111 J~i Jl :Jw ~~j 
,,-:•-::. r ~,'!f1-11-:;~I ;<'-:' i.!.;; ;,, ; '•'!1; 

[1031 '14230 :..,1-._;;a.) «•~ ..::-,.:,1,,11,11 ~~ <I.II J"'~ ~ .JJ ~,·.~ ~ \.4 

6. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Suga ni Allah (SAS) ay nag
sabi: "May pitong {uri ng tao na] pasisilungin ni Allah sa lilim 
Niya sa araw na walang lilim kundi ang lilim Niya: makataru
ngang pinuno; binatang lumaki sa pagsamba kay Allah; lalaking 
ang puso nito ay nahuhumaling sa mga masjid; dalawang taong 
nagmamahalan alang-alang kay Allah: nagkikita alang-alang sa 
Kanya at naghihiwalay alang-alang sa Kanya; isang lalaking 
tinukso ng isang babaeng may kalagayang mataas at kagandahan 
ngunit nagsabi ito: 'Tunay na ako ay natatakot kay Allah'; at 
isang taong nagkawanggawa ng isang kawanggawa at ikinubli 
nito iyon nang sa gayon ay hindi nalalaman ng kaliwa nito 
ang ginugugol ng kanan nito; at taong {nang] nakaalaala kay 
Allah nang nag-iisa ay nag-umupaw ang mga mata nito {sa 
luha]." (Muttafuq 'Alayhi: 14230, 1031.) 

32 Ang "yagyag" ay mabilis kaysa sa "lakad" at mabagal kaysa sa "takbo". 
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7. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nag
sabi: "Ang kamay ni Allah ay puno na hindi nababawasan ng 
paggugol na tuloy-tuloy sa gabi at maghapon." Nagsabi pa siya: 
"Nakita ba ninyo ang ginugol Niya magmula nang nilikha Niya 
ang mga langit at lupa, sapagkat tunay na hindi nababawasan 
ang anumang nasa kamay Niya." (Imam aIBukhari: 7411.) 

½ :1}u «s-,Li)16 ~ II l~I)) :JtL~_Ji1J.,:.;0L~j;.;,}.;.-s 
iiilf _;..;.~I._;~~~ ll _pj ,~lj ut~ ~ _j.!JI» :J(; '? ~ t;j 41 J~,; 
s-,~I .J.Uj ,~JI f j.ij~lj -~_:it~i.;j.ti_, ,G')IY'j ,~4-i1 

• ,,.. ,,, ,,. o ,,,,,, o-',,,, 
[89 ,6857 ,~..;;...1 «s,i~WI s,il;..jl.1 

8. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Pangilagan ninyo ang pitong nakapagpapahamak na 
kasalanan." Nagsabi sila: "O Sugo ni Allah, at ano po ang mga 
ito?" Sinabi niya: "Ang pagtatambal kay Allah, ang panggaga
way, ang pagpatay sa buhay na ipinagbawal ni Allah /na patayin/ 
malibang ayon sa katwiran, ang pakikinabang sa patubo sa 
utang, ang paglustay sa ari-arian ng ulila, ang pagtalikod /sa 
labanan/ sa (lraw ng digmaan, at ang paninirang-puri sa mga 
babaeng marangal na mananampalataya na inosente." (Munaraq 

'Alayhi: 6857, 89.) 
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niya ang sarili niya, siya ay sa apoy ng Impiyerno na tatalon dito, 
na mananatili f siya at] pananatilihin doon magpakailanman. 
Ang sinumang uminom ng lason at pinatay niya ang sartli 
niya, ang lason niya ay fdadalhin niya] sa kamay niya na 
iinumin niya sa apoy ng Impiyerno, na mananatili f siya at/ 
pananatilihin doon magpakailanman. Ang sinumang pumatay 
ng sarili niya sa pamamagitan ng isang bakal, ang bakal niya 
f na ito ay dadalhin niya/ niya sa kamay niya na ipangsasaksak 
niya sa tiyan niya sa Apoy ng Impiyerno, na mananatili f siya 
at/ pananatilihin doon magpakailanman." (Muttafaq 'Aiayhi: 5578, 
109.) 

10. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) 
ay nagsabi: "Ang pananampalataya ay animnapu at higit pang 
sangay. Ang fpagkakaroon ng/ hiya ay isang sangay ng pana
nampalataya." (Muttafaq 'Alayhi: 9, 3 5.) 

11. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "May isang lalaki noon na nagpapautang sa mga tao 
at sinasabi nito noon sa utusan nito: Kapag pinuntuhan ka ng 
isang nagigipit ay palampasin mo fang pagkakautang/ nito; 
harinawa si Allah ay magpapalampas sa fpagkakasala] natin. 
Kaya /kapag] nakatagpo nito si Allah ay palalampasin din Niya 
fang pagkakasala] nito." (Muttafaq 'Alayhi: 3480, 1562.) 
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12. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Nagsabi si Allah, pagkataas-taas Niya: Bawat gawain 
ng anak ni Adan ay para sa kanya maliban sa pag-aayuno 
sapagkat tunay na ito ay para sa Akin at Ako ay maggagantim
pala dahil doon. Talagang ang amoy ng bibig ng nag-aayuno 
ay higit na mabango para kay Allah kaysa sa halimuyak ng 
Musk." (Muttafaq 'Alayhi: 5927, 1151.) 

13. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Magpakupkop kayo kay Allah laban sa hilahil ng sakuna, 
paghantong ng kapahamakan, kasagwaan ng tadhana, at pag
katuwa ng mga kaaway." (Muttafaq 'Alayhi: 6616, 2101.) 

14. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang paglalakbay ay isang piraso ng pagdurusa: pinag
kakaitan nito ang isa sa inyo ng tulog niya, ng pagkain niya, at 
ng inumin niya. Kaya kapag natugon ng [bawat/ isa sa inyo ang 
pakay niya ay magmadali siyang f umuwi/ sa mag-anak niya." 
(Muttafaq 'Alayhi: 1927, 3001.) 
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15. Ayon kay Abu Hurayrah (RA),-ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Huwag kayong masuklam sa mga magulang ninyo; 
sapagkat ang sinumang nasusuklam sa magulang niya, iyon ay 
kawalang-pananampalataya." (Muttafaq 'Alayhi: 62, 6768.) 

16. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Hindi nakinig si Allah sa isang bagay gaya ng paki
kinig Niya sa isang Propeta na maganda ang tinig na bumibig
kas nang maganda sa Qur'an, na bumibigkas nang malakas 
dito." (Muttafaq • Alayhi: 7544, 792; ito ay pagkakapahayag ni Imam Muslim.) 

j,... ,,, ,, ,,,,: , f , • ,,, ,,, _,,, ,,,, ,,,, ~ ' ,,,, , ~ f ,, • , f • ,,,, 
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17. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kung sakaling mayroon akong tulad ng [bundok ng/ 
U!J.ud na ginto, hindi ko ikatutuwa na may daraan sa akin na 
tatlong [araw/ samantalang nagtataglay pa ako ng isang bahagi 
mula rito maliban pa sa isang bahaging ilalaan ko para [pam
bayad/ sa utang." (Muttafaq 'Alayhi: 2389, 991.) 

~.~ .. ,,. ,, U-1 · .:: > .~ ,, .:it.o. • , , 'f _ ...... ,,. , f., . ~..t,:-> ,,, · . J,,v"".,.. "':"w» :Jli.llBJ.~IJ_,...ji'..>1.¥- •.rJ'~I ~ -1 8 
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18. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Talagang ang isang kasinghaba ng pana [na puwang/ 
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sa Paraiso ay higit na mainam kaysa sa {laki ng puwang na/ 
sinisikatan ng araw at nilulubugan nito." (Muttafaq 'Alayhi: 2793, 991.J 

Loj f~T ~I~!:~:: :j~:t1 Jli» :Jt;_iJ_J),J..,;.;~f.•j;~'='-f~-19 
,.if,. ,~ .... J· ~1-J1{•~~,,· ,:, ✓, ................... ~,. ,. ~ ... :p, ..... ... 
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19. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Nagsabi si Allah, pagkataas-taas Niya: Nilalait ako ng 
anak ni Adan gayong hindi nararapat sa kanya na laitin 
ako. Pinasisinungalingan niya Ako gayong hindi nararapat 
iyon sa kanya. Tungkol naman sa panlalait niya ay ang pag
sasabi niya na tunay na ako ay may anak. Tungkol naman sa 
pagpapasinungaling niya ay ang pagsasabi niya: 'Hindi Niya 
ako bubuhayin gaya ng paglikha Niya sa akin." (Imam 

alBukharl: 3193.) 

,,,,,,,•,,,,, 't ,,, ... -,,,,,,,,.,,,,,, ,,,,,,.~ ',,,., ''f ,,,,, f ..... 
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20. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Walang isang papasok sa Paraiso malibang ipakikita 
sa kanya ang kalalagayan niya sana sa Impiyerno kung sakaling 
nagpakasama siya, upang makadagdag ito sa pasasalamat {niya/. 
Walang isang papasok sa lmpiyemo malibang ipakikita sa kanya 
ang kalalagayan niya sa sana sa Paraiso kung sakaling nagpa
kabuti siya, upang ito sa kanya maging isang panghihinayang." 
(Imam alBukharl: 6569.) 
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21. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang sinumang kumuha ng mga ari-arian ng mga tao 
kalakip ng pagnanais na isauli ito ay isasauli [ito} ni Allah pa,. 
sa kanya. Ang sinumang kumuha [nito} kalakip ng pagnanais 
na sirain ito ay sisirain siya ni Allah." (Imam a!Bukhari: 2387.J 

o>> 0,,, -:tt~r, ,,..,,,,,,,.>.:, J'' ,., ..... ~ ,.; .,, , 'f ~ ,,,., f ...... r-+Q .a> Li, <l..i.}1,1 :Jt;.; ,1,1)1 ui> :Jli.~-~1J_,...j0,.~ .• ;,..;-.;.,~ -2 2 
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22. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Nagsabi si Allah, pagkataas-taas Niya: May tatlong [tao 
na] Ako ang katunggali nila sa Araw ng Pagbangon: lalaki~ 
binigyan dahil [sa pagsumpa] sa Akin at pagkatapos ay 
nagtalusira,33 lalaking nagbenta ng isang malayang tao at 
saka kinain niya ang pinagbilhan nito, at lalaking umupa DI 
isang upahan at lubusan niyang natanggap [ang paglilingkod] 
mula rito ngunit hindi niya ibinigay rito ang upa nito." 
(Isinalaysay ito ni Imam alBukhari: 2270.) 

33 Sumisira sa pangako. 
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23. Ayon kay Abu Hurayrah (RA) na nagsabi: ''Ang Propeta noon 
ay nagsasagawa ng i'tikti/34 na sampung araw sa bawat Ramad,tin. 
At noong taon na binawi siya ay nagsagawa siya ng i'tiktif na 
dalawampung araw." (Isinalaysay ito ni Imam alBukharf: 2044.) 

24. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "ltuturo ko ba sa inyo ang ipinampapawi ni Allah sa mga 
kasalanan at ang ipinantataas Niya sa mga antas?" Nagsabi sila: 
"Opo, o Sugo ni Allah." Nagsabi siya: "Ang paglubos sa pag
sasagawa ng wud,u.' sa mga mahirap na sandali, ang maraming 
paghakbang tungo sa mga masjid at ang paghihintay sa isang 
!_altih matapos ang isang !_a/tih. lyan ang pagbibigkis f sa sarili 
sa ibig ni Allah/. " {Imam Muslim: 251.) 

• ,,,, Ill ,,, ,,, ,: .,,, ' ,:--1..~. ,,, , , ~ • , , ~-t ,.., , . , f. , 
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25. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: Ang sinumang nagsagawa ng wu!l,6' sa bahay niya, 
pagkatapos ay naglakad patungo sa isa sa mga bahay ni Allah 
upang isagawa ang isa sa mga -/!_altih na/ isinatungkulin ni 
Allah, ang mga hakbang niya I ay ganito: J ang isa sa dalawa 

34 Ang pananatili sa Ioob ng masjid sa Iayuning ilaan ang sarili sa pagsamba. 
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ay nagbababa ng kasalanan fniya/ at ang isa pa ay nag-aangat 
ng antas {niyaj." (Imam Muslim: 666.) 
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26. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Mangudngod sa alikabok ang ilong niya! Pagkatapos 
ay mangudngod sa alikabok ang ilong niya! Pagkatapos ay 
mangudngod sa alikabok ang ilong niya." Sinabi: Sino po, o 
Sugo ni Allah? Nagsabi siya: ''Ang sinumang nakaabot sa mga 
magulang niya sa katandaan: sa isa sa kanilang dalawa o sa 
kapwa sa kanilang dalawa, pagkatapos ay hindi pa papasok35 

sa Paraiso." (Imam Muslim: 2551.) 

• ,.~ ,,,,,,.,,,,,.,1,,,,,.:;;,,,,,,,.,,,,, ,,,,,~ ',,, 'f ,,,., , • .,,, 
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27. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: ''Ang sinumang nagbalik-loob bago sumikat ang araw 
mu/a sa kanluran nito ay tatanggapin ni Allah sa kanya ang 
pagbabalik-loob. "(Imam Muslim: 2703.) 

,,,,, ,,,,, ,,,,, . , ,, .,,, 
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28. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: ''Ang nag-aaruga ng ulila na kaanak niya o ng iba, 

35 Ang pag-aaruga sa mga magulang na inabutan ng katandaan sa piling ay isang 
malaking pagkakataon upang matamo ang Paraiso. 
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Ako at siya ay magiging ganito sa Paraiso. Ipinahiwatig niya iyon 
sa pamamagitan ng hintuturo at hinlalato na [ipinagdikit]." (Imam Muslim: 2983.) 

29. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang pinakakaibig-ibig sa mga bayan para kay Allah 
ay ang mga masjid sa mga ito at ang pinakasuklam-suklam sa 
mga bayan para kay Allah ay ang mga palengke nito." (Imam 

Muslim: 671.) 
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30. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kapag may nagtipong mga tao sa isang buhay na kabi
lang sa mga bahay ni Allah - binibigkas nila ang Aklat ni Allah 
at pinag-aaralan nila ito sa isa 't isa sa kanila - ay bababa sa 
kanila ang kapanatagan, babalutin sila ng awa, paliligiran sila 
ng mga anghel, at babanggitin sila ni Allah sa sinumang nasa 
piling Niya ... " (Imam Muslim: 2699.) 
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31. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kapag nagsagawa ng tashahhud ang [bawat/ isa sa 
inyo ay magpakupkop siya kay Allah laban sa apat. Sasabihin 
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niya: Allahumma inni a'udhu bika min 'adhabi jahannama 
wa min 'adhabi -lqabri wa min fitnati -lma!!JJa wa min fitnati 
-lmamati wa min sharri fitnati -lmasibJ -ddajjal. "36 (Imam 
Muslim: 588.) 
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32. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Suga ni Allah (SAS) ay nag
sabi: "Kapag sinabi ng isang tao na napahamak ang mga tao, 
siya ay ang pinakanapahamak sa kanila." (Imam Muslim 2623) 

,,,,o,: r:,,,,,: ,,.."',,,,."'.,,,,,,,,o,,,, .,..,..,·= ;;:.,,,.:;,; ,,,.,~.,,, 

LA5::S-~Ir~~ ......i1> .:.,-o>> :Ju. ~-~IJ_,...,.J.:,1.~-•.1-.t'\:J.'✓ -3 3 
ti _,, O,; .~ ... ,•,,,, ,,. -: ,,,., .,;; ,-,...0 ?" ,,,,.o ,,. ,: 

cmo r-1--1 «~~ ;y, ~.J .f::> y, l.j.YI ..;.,l;.U ~ 1.f::> 

33. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Suga ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang sinumang nanumpa ng isang panunumpa ngunit 
nakita niya na ang iba pa {sa sinumpaan/ ay higit na mainam 
kaysa roon, gawin niya ang higit na mainam at magbayad-sala . . . ,, Stya Sa StnUmpaan ntya, (Imam Muslim: 1650.) 
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34. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Suga ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Ang pinakamainam na araw na sinikitan ng araw 
ay ang araw ng Biyernes. Sa {araw na/ ito ay nilikha si Adan, 

36 0 Allah, tunay na aim ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa pagdurusa sa Impiyemo 
at laban sa pagdurusa sa libingan, laban sa tukso ng buhay at kamatayan, at 
laban sa kasamaan ng tukso ng Bulaang Kristo. 
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sa [araw na} ito ay ipinasok siya sa Paraiso, at sa [araw na} ito 
ay inilahas siya roon." (Imam Muslim: 853.) 
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35. Ayon kay Abu Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay 
nagsabi: "Kapag inanyahan ang isa sa inyo [sa pagkain} ay tumu
gon siya. Ngunit kung siya ay nag-aayuno ay dumalangin siya. 
Kung siya naman ay hindi nag-aayuno ay kumain siya." (Imam 
Muslim: 1431.) 
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36. Ayon kay 'A'ishah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Tunay na ang kasuklam-suklam sa mga tao para kay Allah 
ay ang pinakapalaaway na katunggali." (Muttafaq • Alayhi: 4523, 2457.) 
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37. Ayon kay 'A'ishah (RA) na nagsabi: "Ang Propeta (SAS) noon 
ay nagsasabi sa pagyukod niya at pagpapatirapa niya: "Suh!J.anaka 
-llahumma rahhana wa hil!amdik; Allahumma -ghflr Ii." 37 

(Muttafaq 'Alayhi: 4293, 447.) 

37 Kaluwalhatian sa iyo, o Allah Panginoon namin, at kalakip ng papuri sa Iyo. 
0 Allah, patawarin Mo ako. 
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38. Ayon kay 'A'ishah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Titipunin kayo /sa Kabilang-buhayj na mga nakayapak, mga 
nakahubad, at mga di-tuli." Nagsabi si 'A' ishah: "Kaya nagsabi 
ako: 0 Sugo ni Allah, ang mga lalaki at ang mga babae ay titingin 
sa isa't isa?" Kaya nagsabi siya: "Ang kalagayan ay higit na 
matindi para makatawag ng pansin nila iyon." (Muttaraq 'Aiayhi: 6527, 

2859.) 

[J 5 60 

39. Ayon kay 'A'ishah (RA) na nagsabi: "Kapag pinapili ang Sugo 
ni Allah (SAS) sa pagitan ng dalawang usapin ay kinukuha niya 
ang pinakamadali sa mga ito hanggat ito ay hindi isang kasalanan; 
sapagkat kung ito ay isang kasalanan, siya ang pinakamalayo sa 
mga tao fOOn." (Muttafaq 'Alayhi: 6126, 3560.) 
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40. Ayon kay 'A'ishah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"O mga tao, kunin ninyo sa mga gawain ang makakaya 
ninyo; sapagkat tunay na si Allah ay hindi magsasawa 
hanggang sa magsawa kayo. Tunay na ang pinakakaibig-ibig 
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na gawain para kay Allah ay ang namamalagi kahit kaunti." 
(Muttafaq 'Alayhi: 5862. 782.) 

~--r,,--~,1~--·--1•--~ ·1J' ,,,;,--•;;1~ 1 -: 11 ~ , .... ~~.,'.:'."-41 r '-'...I.>, 1..A.lJ6'.<ll.\l .J-".);.J~ _,..)) .~U-~-~~if 
,,,,, . ,,,,,, . ,,,,, , ,,,,, ,,, ...... 

[S6M4l:.J.._;.:.] (( I~ :...1. ~rt,;;.;~ \cS' ~I . "1'Z,..; !,~• ,,,, ,,,,, ,,, 

41. Ayon kay 'A'ishah (RA) na nagsabi: "Kung sakaling 
naabutan ng Sugo ni Allah (SAS) ang ginagawa [sa ngayon ng 
ilan sa] mga babae ay talagang pinagbawalan na niya sila sa 
[pagpunta sa] mga masjid gaya ng pagbabawal sa mga babae ng 
mga anak ni Israel." (Muttafaq 'Alayhi: 445, 869.) 

: .... ~."11 p.D .8. ~- w.Ji ,;...J, l..>> :~li-~_Gt_; '.~ -42 
,_,,,,,, _,,,,, ',,,,, - '-,..; ,,,,, l,J ,,,,. ,,, > ~ " ,,,,, ,,, ,,,,,,,, .,, ,,,, 

(6454,2970 =~.;.:,1 «~ ._;;. ~~ ~i;i ..!.,,~ r. r~ 
42. Ayon kay 'A'ishah (RA) na nagsabi: "Hindi nabusog ang ~ag
anak ni Muhammad (SAS), magmula ng dumating sa Madinah, 
sa pagkaing trigo nang tatlong araw na magkasunod hanggang 
sa binawian siya ng buhay." (Muttafaq · Alayhi: 2970, 6454.) 

[i-l--1.lu.lJIJ ,2 l 73 

43. Ayon kay 'A'ishah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Walang anumang bagay na dumadapo sa mananampalataya 
- pati na ang tinik na tumuturok sa kanya - na hindi nagsusu
lat si Allah fsa ta/aan} para sa kanya dahil doon ng isang magan
dang gawa o nag-aalis f sa talaanj para sa .kanya dahil doon ng 
isang kamalian. " (Muttafaq 'Alayhi: 5640, 2573; ang pagkakasabi ay kay Imam Muslim.) 
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44. Ayon kay 'A'ishah (RA) na nagsabi: "Ang Suga ni Allah 
(SAS) noon, kapag matutulog na siya sa higaan ay umiihip sa 
mga palad niya ng qui huwa 'llahu ahad at ng mu'awwidhatan 
nang sama-sama. Pagkatapos ay hinahaplos niya sa pamamagitan 
ng mga ito ang mukha niya at ang anumang naabot ng kamay niya 
sa katawan niya. Ginagawa niya iyon nang tatlong ulit." (Imam 
alBukhari: 5018, 5748.) 

, ,,, .:. ,,, l O , > ,,, ,,, 
~µ -.:..J)'U ~J..,~l .;.,l~4ll ;½ 41 r.;. _;.)):~u-~.i.4~::;,-4s 

•1'11 n~ 1['~~~;:',:fz>,1;.f(~ ,.. 1~~ ,! -:· ;.+):i'\i1 ~ ~ ~ ~ ,y, JJ vf"..J'i':' u-~~ l.)"..r-,:IJ • 
· , " w:9,..,,~11<<~ S~1,; 

45. Ayon kay 'A'ishah (RA) na nagsabi: "Kaawaan nawa ni Allah 
ang mga kababaihan ng mga unang nagsilikas. Noong bumaba 
ang ayah na ito: paabutiin nila ang mga belo nila hanggang 
sa mga dibdib nila,38 kinuha nila ang mga balabal nila at hinati 
nila ang mga ito sa sa bandang mga tagiliran at nagbelo sila sa 
pamamagitan ng mga ito." (Imam alBukhari: 4859.) 

38 Qur'an 24:31. 
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46. Ayon kay 'A'ishah (RA) na nagsabi: "Ang Propeta (SAS) noon, 
kapag nakita ang ulan, ay nagsasabi: Alltihumma ~ayyiban ntifi'ti. 39" 
(Imam alBukhari: 1032.) 

~ L>~f \;r.1 J~Jj~J~1,.&1J.,:._; ~ :~ ~ :ci~-~-i-4~ y-47 
• # # # -:, # [2m :<JJi.:.,JI] ((½~ 4~ ~ ~jt J1)) :J~ 

N # 

47. Ayon kay 'A'ishah (RA) na nagsabi: "Sinabi ko: 0 Sugo ni 
Allah, tunay na ako ay may dalawang kapit-bahay; kaya sa alin sa 
kanila ako magreregalo?" Nagsabi siya: "Sa pinamalapit sa kanila 
ang pinto mu/a sa iyo." (Imam alBukhari: 2259.) 

[2585 :,1Ji.:.,)I] 

48. Ayon kay 'A'ishah (RA) na nagsabi: "Ang Sugo ni Allah (SAS) 
noon ay tumatanggap ng regalo at gumaganti [ sa pagbibigay 
niyon]." (Imam alBukhari: 2585.) 

Ji ~I» :J\i ;..,_;i1,: ~ :.~ 1~!-A- '- ;:11 ~l5' :-.:.3\i -~- i.4~::; -4 9 
... - ,,,,. ,,,,. "--.. , ,,,,, ,,, ,,,,, '-I; ~ .,,,,, 

t; ~,. ... u.~,.: 4-!L~ 'l" '"'~·lL; .... -: ... ,:-:.t..,,,,.•-= ... lA ... •-= d.lL.:-1 r J r iJ""! • .,.s, J # • #.; .r.> J ~ .r.> J , .r.> 
# # [899:~1 «~ .:.1~__;1 t.. jS.j lfJ 

49. Ayon kay 'A' ishah (RA) na nagsabi: "Ang Propeta (SAS) noon, 
kapag umuunos ang hangin, ay nagsasabi: 0 Allah, tunay na ako ay 
humihiling sa Iyo ng mabuti rito, ng mabuti sa nilalaman nito, at 
ng mabuti sa pagkakasugo nito, at nagpapakupkop ako sa Iyo 
laban sa masama rito, sa masama sa nilalaman nito, at sa masama 
sa pagkakasugo nito." (Imam Muslim: 899.) 

39 0 Allah. isang ulang napakikinabangan sana. 
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, , • .,, ,...-a ,,,,._ ,,,, ,,, ,; ,,, ,,, 
J_,.ii.J,_;;J~; a.1;!~;,JI» :Ju-A- ~I~.-•- ~Ls- ~-50 

,,, ,,, >:,, ,,,,,,,, :: .. ,,,,,,, e • ,,,,,,,,. >:,, ,,,,,. ,,,,. ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, • ,,,, 
(2555 ,S989:<,l#J,ia.l (('4.111 ~ ~ 0-"J ,'4.111 il..PJ ~J 0-4 

50. Ayon kay 'A'ishah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: 
"Ang sinapupunan ay nakabitin sa trono, na nagsasabi: Ang 
sinumang nagpanatili ng ugnayan sa akin ay nagpapanatili ng 
ugnayan sa kanya si Allah. Ang sinumang naglagot ng ug
nayan sa akin ay naglagot ng ugnayan sa kanya si Allah. " 
(Muttafaq 'Alayhi: 5989, 2SSS.) 

51. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): sa araw na tatayo ang mga tao sa harap 
ng Panginoon ng mga nilalang hanggang sa lumubog ang {bawat/ 
isa sa kanila sa pawis niya hanggang sa mga kalahating bahagi 
ng mga tainga niya.''(Muttafaq 'Alayhi 2862, 4938.) 

,,,, ", , ., ,,,, , .,,,. ,,,, .,,, ,,, , ,; 

J1 ~I J--1 jW:, 1~1» :A .dll J~J Ju :Ju_*-~;. ;J.ll +,s:- ::;.- 5 2 
t, 1 i~\~':, 81"~1-:•--1~~ ~-- ,.:/-'L.• • 81'J'1 81 i.:.1--,~1 r-:,, . ~r J , J ,, . ~ ~ ~ ,,, .,.. ; if:,...~,.,,, ;-1 u J ,, . 
~:ti I :.l'I"',,. ,, • "" ,:11 1.:.tl:i'" ,, '"" ~~'I 1.:.t•"· ,-:, ,-:, ~ I.I" ~.) j-:t h.:,1 _,... ., ;~ V-- LJ ,..::.. _,,. ., ~ r..T" '-! -~i;.. .S~~ 

,,,, • , ,,, '• , a > •,,,,, , • ,,,,. ,,,,, .. - ,,, 
1mo,m1:<,1#J.ia.l «~j> J! Uj> ~l:.JI j,iil .)l;yj ~~} J! l>-_;i 

52. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): Kapag napunta na ang mga manini
rahan sa Paraiso sa Paraiso at ang mga maninirahan sa 
lmpyerno sa lmpyerno, dadalhin ang kamatayan hanggang sa 
mailagay sa pagitan ng Paraiso at Impyerno. Pagkatapos ay 
kakatayin ito. Pagkatapos ay may mananawagang isang 
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tagapanawagan: 0 mga maninirahan sa Paraiso, wala nang 
kamatayan; o mga mana-nahan sa Apoy, wala nang 
kamatayan. Kaya madaragdagan ang mga maninirahan sa 
Paraiso ng tuwang dagdag sa tuwa nila at madaragdagan ang 
mga maninirahan sa lmpyerno ng lungkot na dagdag sa 
lungkot nila." (Muttafaq 'Alayhi: 6548, 2850.) 

~j ,~°½41~:i'i» :~4\J_,.!.Jj\j :J\J_._ ~J.;.lll~~-5 3 
,,,, .:. ...... ,,,,!: ~ ,,,. ,,,, ,,,, 

[7401,1646:<,1,.;c.l «"-"4 ~ lAJl>-(,JIS 

53. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang Suga ni Allah (SAS): Huwag kayong manumpa sa mga 
magulang ninyo. Ang sinumang manunumpa ay manumpa 
kay Allah." (Muttafaq 'Alayhi: 1646, 7401.) 

54. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang Suga ni Allah (SAS): Tungkulin ng isang taong Muslim na 
may isang bagay na itatagubilin hinggil dito na hindi magpapa
gabi nang dalawang gabi malibang may tagubilin siyang naka
sulat na taglay niya." (Muttafaq 'Alayhi: 2738, 1627.) 

,~I~ i~ :t1 Jj..;1 Ii!»:~ 41 j_,.!.J Jl; :Jli.~-~ J. ~I~~ -5 5 
,,,, ,,, ,,,. ,,,. , > ,,, ,,,,, • ,,,. 

" .:J,k~' lei '"•' ..... ,~,,... '1:,...,1 ,..., ,..._, 
[2879 ,nos :<,l,.;c,J ((r-~I Lr h_ I'"' 'rt.J j~ (r ~ J.AJ ~'-'Pl 

55. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang Suga ni Allah (SAS): Kapag nagbaba si Allah sa mga tao ng 
isang parusa, dadapuan ng parusa ang sinumang nasa piling 
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nila. Pagkatapos ay bubuhayin sila a yon sa mga gawa nila." 
(Muttafaq 'Alayhi: 7108, 2879.) 

._,,, ,,,. ,,, ,J ., 0 O ,,,,. J ~ .:, :' ,J ,,,. ,,,, ::: ,,,- ::: ,,,.,,, ,J o :;j .,,,, o ,,,. 

:...r-i"' ~ i~~I ~>> :~ .uil J..,..,..J Jli :J\.i_~-~-/~1~.:r- -5 6 

,iLS') ~s.µ ,§~' iuµ ,.&1 J.,..!,j, L.!1 ~lj ~, ~! u! 'i ~f §~~ 
✓ ✓, ✓,.✓✓ • ✓ ✓ !.l..1 ✓ 

[8, 16:-,1,,._;.:.J «I'.)'""""° J r ~ J· 'e:::- J 

56. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang·Sugo ni Allah (SAS): Ibinatay ang Islam sa lima: ang pag
saksi na walang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ay 
Sugo ni Allah, ang pagpapanatili sa pagdarasal, ang pagbibigay 
ng zakah, ang {pagsasagawa ngj hajj, at ang pag-aayuno sa 
Rama!J.an." (Muttafaq 'Alayhi: 16, 8) 

57. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): Ang pakikinig at ang pagtalima {sa 
pinunoj ay tungkulin ng taong Muslim sa anumang naiibigan 
niya at kinasusuklaman niya hangga 't hindi siya inuutusan ng 
isang pagsuway sapagkat kapag inutasan siya ng isang pagsuway 
ay wala nang pakikinig ni pagtalima roon." (Muttafaq 'Alayhi: 1839, 
7144.) 
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58. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang Suga ni Allah (SAS): Ang mga susi ng nakalingid ay Lima, 
na walang nakaaalam kundi si Allah: walang nakaaalam sa 
anumang kinakapos ang mga sinapupunan kundi si Allah, 
walang nakaaalam sa anumang mangyayari sa kinabukasan 
kundi si Allah, walang isang nakaaalam kung kailan darating 
ang ulan kundi si Allah, walang nalalaman ang isang kaluluwa 
kung sa aling lupain siya mamamatay kundi si Allah, at walang 
nakaaalam kung kailan sasapit ang Huling Sandali kundi si 
Allah." (Imam a!Bukhari: 7379.) 

•• , ,., ,,,,,,,, ~,,, J, ,., ..-:;; ,., ,,, , 0 :; ....... ,,,, 

J :;S)> :JL.a;~-~-.&IJ~;.L:-1 :JU-~-~lf.~l+.&-,-5 9 
_,,, - ,,,, ,., ,,,,, , ..... ,,,.1 ~ -: ,,,,, . ,,,, .... : i 

[6416 :.,s,1>.,111 «~ .r.~ J '-:""-f ~ l;,.:iJI ,,, ,,, ,,,, ,,,,, 

59. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang Suga ni Allah (SAS): Sa mundo, ikaw ay maging para bagang 
isang banyaga O isang tumatawid sa daan." (lsinalaysay ito ni Imam 
a!Bukhari: 6416.) 

. J~ Ll ;.Ill, µ~.;J» :fit Ji, J~; Ju :J1.L•-~~Ji,~✓ -60 
,,,,,,,,,,,, •"""' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.~,,,,_,,,,,,,,,,• 

[2991:.,s,l..,lll ((o..\> J f-½ .:;.41; ;l.;. ~ ,~I ~!..\>;JI 

60. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang Suga ni Allah (SAS): Kung sakaling nalalaman ng mga tao 
ang fpanganib/ sa pag-iisa, na nalalaman ko, ay hindi magla
lakbay ang isang nakasakay sa gabi nang mag-iisa." {Imam 
a!Bukhari: 2998.) 
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61. Ayon kay Anas ibnu Malik (RA): "Siya ay naparaan sa mga 
bata at bumati sa kanila. Sinabi niya: Ang Propeta (SAS) noon ay 
gumagawa niyon." (Muttafaq 'Alayhi: 2168, 6247.) 

,,,_ ,,,~ ,,~,,,,. :; > ,,,,.o'(,,;,., ,,,,.. ~ 

j ~I G..; :'2.!tn :~~I~~.)~\ l)l5 :Ju.~- 411;.:;. __,..;1 ~-62 
.,,, ~ .. ,,,, ~ ,,,, - . ,,, ,,, . , 

[2690 ,6389 :..i-.;.;:..1 «;81 ..:.,1~ WJ" ,-: ,, ; o :~5Jt J.J,, ,-: ,, ; t;.;.'.ut - ,,,, . ,,,,, ,,,,..,- ,,,, .. ,,,, .. 
62. Ayon kay Anas ibnu Malik (RA) na nagsabi: "0 Allah, Pangi
noon nami.n, bigyan Mo kami sa mundo ng mabuti at sa Kabilang
buhay ng mabuti rin; at ipagsanggalang Mo kami sa pagdurusa 
sa Apoy." (Muttafaq 'Alayhi: 6389; 2690.) 

~--

63. Ayon kay Anas ibnu Malik (RA) na nagsabi: "Kami noon ay 
naglalakbay kasama ng Propeta (SAS). Hindi namintas ang nag
aayuno sa hindi nag-aayuno ni ang hindi nag-aayuno sa nag
aayuno." (Muttafaq 'Alayhi: 1118, 1947.) 

~ ~j ~cY' ~ i!,i~)) =~~\jt; :Jt;.~_411;.:;.~'-f'-64 
1:--·,, .:.J q-- ,l).r LC .d1·.:;.1 j , ----~,-=ts: -- :: 1--."1 ;"-i;. _r / ,,. l,)J _,-,: ,,,, •• , .J-JJ I,) 4,)"' I,)~ ... 19 ,,,,. • , ,,,,,,,,~ ,,,,,,,, ., • ,,,, • ,,,.,, ,,,, -!' _.,,, 
~.U: :1 :--<-: 1-< Z.. .&1 ;..lAil :1 ~ ;<11 J. ~ ,,, :1 ;--<-: :1-- ,.& "it~ 

.I.) .;-.'<:"' ,, I,) .r- _JA!I,) .;-_l,)J • ,,,. ,,,, .. ,,, ,,,,,. 
,, ,~, . 

[43'16 :.,i-.;.;:..1 ((~~, ~--

64. Ayon kay Anas ibnu Malik (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang 
Propeta (SAS): May tatlong fkatangiang] ang sinumang nasa 
kanya ang mga ito ay matatagpuan niya dahil sa mga ito ang 
tamis ng pananampalataya: ang sinumang si Allah at ang Sugo 
Niya ay higit na kaibig-ibig para sa kanya kaysa sa iba pa sa 
kanilang dalawa, na kapag iibig sa isang tao ay hindi iibigin 
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ito malibang alang-alang kay Allah, na kasusuklaman niya na 
bumalik sa kawalang-pananampalataya matapos na sinagip 
siya ni Allah mula roon gaya ng pagkasuklam niya na ihagis 
siya sa Impyerno." (Muttafaq 'Alayhi: 16, 43.) 

.,; , , ,,,,,,,,, > > • -, ,: , :;; ,,,, ,,, ,,. ,,.. A 

i:,I,: f. t::.J:-1 ~~ ...L>I Ll)) :• ~I JLl :Ju.~- •.;.IJ~ ~~I~- 6 5 
,., •,; a > ' a ,,, \.: .,,,, _. .,a ,,,,, 
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.,,,,, ,,,,c'i • ,,,,,,,,u"" ,,., ,,,, • ,,,,, ,,,,,..~,-:- .... :~. 
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65. Ayon kay Anas ibnu Malik (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang 
Propeta (SAS): Walang isang papasok sa Paraiso na magnanais 
na bumalik pa sa mundo, gayong mayroon siyang anuman sa 
ibabaw ng lupa, kundi ang martir. Nagmimithi siya na bumalik 
sa mundo at mapatay nang sampung ulit bunsod sa nakikita 
niyang pagpaparangal fsa kanyaJ.40" (Muttafaq 'Alayhi: 2817, 1877.) 

66. Ayon kay Anas ibnu Malik (RA) na nagsabi: "May bumahin 
na dalawang lalaki sa tabi ng Propeta (SAS) kaya nagsabi siya ng 
ra!!imaka -llah41 sa isa sa kanila at hindi naman nagsabi niyon 
ang isa pa kaya nagsabi ang lalaki: 0 Sugo ni Allah, nagsabi ka 
ng ra!!imaka -llah rito at hindi ka naman nagsabi niyon sa akin. 
Nagsabi siya: Tunay na ito ay nagsabi ng al!!amdu lillah42 at 

40 Sa isang pinatay dahil kay Allah. 
41 Kaawaan ka ni Allah. 
42 Ang papuri ay ukol kay Allah. 
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hindi ka naman nagsabi ng al,hamdu lillah." (Muttafaq 'Alayhi: 2991, 
6235.) 

67. Ayon kay Anas ibnu Malik (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang 
Propeta (SAS): Hindi titigil ang Impiyerno sa pagsabi: May dag
dag pa ha, hanggang sa ilagay ng Panginoong ng Kapangya
rihan roon ang paa Niya kaya magsasabi ito: Tama na, tama 
na; sumpa man sa Kapangyarihan Mo. Masisiksik ang isang 
bahagi nito sa isa pa."(Muttafaq 'Alayhi: 2848, 6661.) 

68. Ayon kay Anas ibnu Malik (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang 
Propeta (SAS): Ang sinumang nagdasal ng dasa/ natin, huma
rap sa qiblah natin, at kumain ng katay natin, iyan ang Muslim 
na may pangangalaga ni Allah at pangangalaga ng Sugo Niya, 
kaya huwag kayong sumira kay Allah dahil sa pangangalaga 
Niya." (Imam a!Bukhari: 391.) 
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69. Ayon kay Anas ibnu Malik (RA) na nagsabi: "Tunay na kayo 
ay talagang gumagawa ng mga gawain na higit na pino sa mga 
mata nito ninyo kaysa sa buhok [ngunit] kami noon ay 
nagtuturing sa mga ito sa panahon ng Propeta na kabilang sa 
mga kasalanang nakapagpapahamak." (Imam alBukhari: 6492.) 

!,-- ,,,, ,,,. ,..,.o,:: ~,;:;-,,,,,.,,,,,.,, ,,:t 
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70. Ayon kay Anas ibnu Malik (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang 
Propeta (SAS): Tunay na ang tumatangging sumampalataya, 
kapag gumawa ng magandang gawa, ay pinatitikim dahil dito 
ng isang tikim fng gantimpalaj mu/a sa mundo. Tungkol naman 
sa mananampalataya naman, tunay na si Allah ay naglalagak 
para sa kanya ng f mga gantimpala ngj mga magandang gawa 
niya sa Kabilang-buhay at pagkakalooban siya ng panustos sa 
mundo ayon sa pagtalima niya." (Imam Muslim: 2808.) 

>,::,,,, • .,,,, - ,,,. ,: • ,,,, • . <-- J. ~ ,..,, ,.,,,, 
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71. Ayon kay Ibnu 'Abbas (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Propeta 
(SAS): Ang sinumang may kinasusuklaman mu/a sa pinuno 
niya na anuman ay magtiis sapagkat tunay na ang sinumang 
lumabas sa kapamahalaan nang isang dangkal flamangj ay 
mamatay ng isang kamatayan ayon sa panahon ng kamang
mangan." (Muttafaq 'Alayhi: 1849, 7053.) 
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72. Ayon kay lbnu 'Abbas (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Propeta 
(SAS): Ang sinumang nagbigay-anyo sa isang anyo sa mundo 
ay aatangan sa Araw ng Pagbangon na umihip dito ng kalu
luwa, at hindi siya makaiihip fng kaluluwa/." (Muttafuq 'Alayhi 2110, 
5963.) 
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73. Ayon kay lbnu 'Abbas (RA), ang Propeta (SAS) ay nagsugo 
kay Mu'adh sa Yemen at nagsabi: "Pangilagan mo ang panala
ngin ng naapi43 sapagkat tunay na sa pagitan nito at ni Allah ay 
walang hadlang fsa pagdinig/." (Muttafaq 'Alayhi: 19, 2448.) 
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74. Ayon kay lbnu 'Abbas (RA) na nagsabi: "Ang Propeta (SAS) 
noon, kapag pumasok sa kinaroonan ng isang maysakit na dina
dalaw niya, ay nagsasabi: la ba'sa tahurun in sha'a -llah. 44" 
(Imam alBukharf: 5656.) 

43 O pinagkaitan ng katarungan. 
44 Walang kapinsalaan; pandalisay [sa kasalanan ang sakit] kung niloob ni Allah. 
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75. Ayon kay Ibnu 'Abbas (RA) na nagsabi: "Isinumpa ng Suga 
ni Allah (SAS) ang mga lalaking nagpapakawangis sa mga babae 
at ang mga babaing nagpapakawangis sa mga lalaki." (Imam 
a!Bukhari: 5889.) 

76. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Amr ibni al'Ass (RA):" May isang 
lalaking nagtanong sa Proepta (SAS): Aling pagtupad sa Islam 
ang mabuti. Nagsabi siya: Magbibigay ka ng pagkain at bibig
kas ka ng pagbati sa kakilala mo at hind mo kakilala." (Munataq 
'Alayhi: 12, 39.) 
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77. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Amr ibni al'Ass (RA) na nagsabi: 
"Nagsabi ang Propeta (SAS): Ang tubigan ko ay may /luwang 
naj isang paglalakbay na isang buwan. Ang tubig nito ay maputi 
kaysa sa gatas. Ang amoy nito ay higit na mabango kaysa sa 
Musk. Ang mga panalok nito ay singdami ng mga bituin sa 
langit. Ang sinumang uminom mu/a rito ay hindi mauuhaw 
magpakailanman." (Muttafaq 'Alayhi: 2292, 6579.) 



300 Hadfth Para lsaulo 

78. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Amr ibni al'Ass (RA) na nagsabi: 
"Nagsabi ang Propeta (SAS): Ang sinumang pumatay ng isang 
nasa kasunduang pangangalagaan ay hindi makaaamoy ng 
halimuyak ng Paraiso. Tunay na ang halimuyak nito ay masu
sumpungan mula sa flayong/ isang paglalakbay na apatnapung 
{arawj." (ImamalBukhari: 3166.) 
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79. Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Amr ibni al'Ass (RA) na nagsabi: 
"Nagsabi ang Propeta (SAS): Nagtagumpay nga ang sinumang 
yumakap sa Islam, pinagkalooban ng kasapatan, at binigyang
kasiyahan ni Allah sa anumang ibinigay Niya rito." (Imam 
Muslim: 1054.) 
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80. Ayon kay Jabir ibnu 'Abdillah (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang Sugo ni Allah (SAS): Kapag dumating ang isa sa inyo fsa 
masjid} samantalang ang Imam ay nagtatalumpati ay magdasal 
siya ng dalawang rak'ah."(Muttafaq 'Alayhi: 875, I 170.) 
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81. Ayon kay Jabir ibnu 'Abdillah (RA) na nagsabi: "lpinagbawal 
ng Sugo ni Allah (SAS) na palitadahan ang libingan, na upuan 
ito, at tayuan ito {ng gusafij." (Imam Muslim: 970.) 
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82. Ayon kay Jabir ibnu 'Abdillah (RA) na nagsabi: ''Nagsabi ang 
Sugo ni Allah (SAS): Huwag kayong dumalangin laban sa mga 
sarili ninyo, huwag kayong dumalangin laban sa mga anak 
ninyo, at huwag kayong dumalangin laban sa mga ari-arian 
ninyo; makasusumpong kayo mula kay Allah ng isang sandali 
na fkapag} may hihilingin doon na isang maibibigay fsa inyo} 
ay tutugon Siya sa inyo." (Imam Muslim: 3014.) 
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83. Ayon kay Jabir ibnu 'Abdillah (RA) na nagsabi: ''Nagsabi ang 
Sugo ni Allah (SAS): Huwag ngang mamatay ang isa sa inyo 
malibang ginagandahan niya ang palagay kay Allah, kamahal
mahalan Siya at kapita-pitagan." (Imam Muslim: 2877.) 

84. Ayon kay Jabir ibnu 'Abdillah (RA) na nagsabi: ''Nagsabi ang 
Sugo ni Allah (SAS): Tunay na ang Demonyo ay nawalan na 
ng pag-asa na sasambahin pa siya ng mga nagdarasal sa tang
way ng Arabia ngunit /may pag-asa pa} sa pagpapaligalig sa 
pagitan ni/a." (Imam Muslim: 2812.) 
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85. Ayon kay Abu Musa (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Propeta 
(SAS): Mamagitan kayo, gagantimpalaan kayo. Tutuparin ni 
Allah ayon sa fpagkakasabi ng} dila ng Propeta Niya - basba
san siya ni Allah at pangalagaan - ang niloob Niya." (Muttafaq 
'Alayhi: 2627, 1422.) 
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86. Ayon kay Abu Musa (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Propeta 
(SAS): Ang paghahalintulad ng kasamahang matuwid at m.asama 
ay gaya ng humahawak ng musk at ng umiihip sa bulusan. 45 

Ang humahawak ng musk ay maaaring magregalo sa iyo fnitoj, 
maaaring bumili ka mula sa kanya, at maaaring makalanghap 
ka mula sa kanya ng isang kaaya-ayang amoy. Ang umiihip 
naman sa bulusan ay maaaring makasunog sa mga damit mo, at 
maaaring makalanghap ka ng m.asangsang na amoy." (Muttafuq 

'Alayhi: 2628, 2101.) 
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87. Ayon kay Abu Musa (RA) na nagsabi: ''Nakarinig ang Propeta 
(SAS) ng isang lalaking nagbubunyi sa isang lalaki at nagpapa-

45 Kasangkapang ginagamit ng panday na pang-ihip sa baga 
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kalabis ito sa pagpuri roon kaya nagsabi siya: lpinahamak ninyo 
0 pinutol ninyo ang likod ng lalaki." (Muttafaq 'Alayhi: 2663, 3001.) 

88. Ayon kay Abu Musa (RA) na nagsabi: "Nagsabi sa akin ang 
Propeta (SAS): Hindi ba ako magtuturo sa inyo ng isang Sali
tang isang tagong yaman mu/a sa mga tagong yaman ng Paraiso? 
La !!awla wa la quwata ilia bi'llah.46" (Muttafaq 'Alayhi: 2704, 6384.) 

89. Ayon kay Abu Musa (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Propeta 
(SAS): Ang sinumang ibig makipagkita kay Allah ay ibig ni 
Allah makipagkita sa kanya at ang sinumang nasuklam maki
pagkita kay Allah ay nasuklam si Allah makipagkita sa kanya." 
(Muttafaq 'Alayhi: 6508, 2686.) 

(2888 

90. Ayon kay Abu Bakrah (RA) na nagsabi: ''Nagsabi ang Propeta 
(SAS): Kapag nagharapan ang dalawang Muslim sa pamama
gitan ng mga tabak nilang dalawa ay kapwa silang kabilang sa 
mga maninirahan sa Apoy." At may nagsabi: Iyon ay ang 

46 Walang kapangyarihan at walang lakas kundi sa pamamagitan ni Allah. 
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pumatay pero bakit [kasali] ang napatay? Sinabi [ng Propeta]: 
"Dahil ginusto [din] niya ang pagpatay sa kasama niya." 
(Muttafaq 'Alayhi: 7083, 2888.) ~ _f.3 
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91. Ayon kay 'Abdulla ibnu Mas'ud (RA) na nagsabi: "Tinanong 
ko ang Propeta (SAS): Aling gawain po ang higit na kaibig-ibig 
kay Allah? Sinabi niya: Ang ~a/ah sa oras nito. Nagsabi pa ako: 
Pagkatapos ay alin pa po? Sinabi niya: Ang pagpapakabuti sa mga 
magulang. Nagsabi pa ako: Pagkatapos ay alin pa po? Sinabi niya: 
Ang pakikibaka sa landas ni Allah." (Muttaraq • AJayhi: 5910, 85.) 
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92. Ayon kay 'Arfajah ibn Shurayj (RA) na nagsabi: "Narinig ko 
ang Sugo ni Allah (SAS) na nagsasabi: Tunay na may magaga
nap na mga ligalig at mga gawa-gawang pagsamba, kaya ang 
sinumang nagnais na watak-watakin ang kabuuan ng kalipu
nang ito samantalang ito ay buo ay tagain ninyo ng tabak maging 
Sinuman siya." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim: 1852.) 
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93. Ayon kay Abu Sa'id alKhudri (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang 
Propeta (SAS): Huwag ninyong alipustain ang mga Kasamahan 
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ko sapagkat kung sakaling ang isa sa inyo ay gumugol man ng 
tu/ad ng Paki ng bundok ng/ Ul!ud na ginto ay hindi makaaa
bot sa isang takal fna kabutihan/ ng isang sa kanila ni sa kala
hati niyon." (Muttafaq 'Alayhi: 3673, 2S41.) 

94. Ayon kay Nu'man ibnu Bashir (RA) na nagsabi: ''Nagsabi ang 
Propeta (SAS): Tunay na ang pinakamagaan sa mga manini
rahan sa Apoy sa pagdurusa sa Araw ng Pagkabuhay ay isang 
lalaking sa talampakan ng mga paa niya ay may dalawang baga, 
na kukulo dahil sa mga ito ang utak niya gaya ng pagkulo ng 
kalderong tanso at takurL" (Muttafaq 'Alayhi: 6S62, 213.J 

95. Ayon kay Ayyub al' An~ari (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang 
Propeta (SAS): Hindi ipinahihintulot sa isang lalaki na iwasan 
niya ang kapatid niya nang higit sa tatlong araw: nagtatagpo 
sila ngunit umiiwas ito at umiiwas iyon. Ang pinakamabuti sa 
kanilang dalawa ay ang magpapasimula sa pagbati." (Muttamq 
'Alayhi: 6077, 2560.) 
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96. Ayon kay 'Umar ibnu Abi Salamah (RA) na nagsabi: "O bata, 
magsabi ka ng bismi -Dab, kumain ka sa pamamagitan ng kanan 
mo, at kumain ka mu/a sa nalalapit sa iyo." (Muttafilq 'Alaybi: 5376, 
2022.) 
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97. Ayon kay alMughirah (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Propeta 
(SAS): Tunay na ang isang kasinungalingan tungkol sa akin ay 
hindi gaya ng kasinungalingan tungkol sa isang /tao/~ Ang 
sinumang nagsinungaling tungkol sa akin nang sinasadya ay 
lumuklok siya sa upuan niya mula saApoy." (Muttafilq'Alayhi: 1291, 4.) 
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98. Ayon kay anNawas ibnu Sam'a.n (RA) na nagsabi: "Nagsabi 
ang Propeta (SAS): Ang pagpapakabuti ay ang kagandahan ng 
asaL Ang kasalanan ay ang anumang nag-aalinlangan sa dibdib 
mo at kinasuklaman mo na mapag-alaman ng mga tao." (Imam 
Muslim: 2553.) 
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99. Ayon kay anNawwas ibnu Sam'an (RA) na nagsabi: ''Nagsabi 
ang Propeta (SAS): Dadalhin ang Qur'an sa Araw ng Pagkabu
hay at ang mga tumangkilik dito na mga gumagawa ayon dito; 
pangungunahan ito ng Surah alBaqarah at Surah Ali 'lmran." 
(Imam Muslim: 805.) 



300 Hadfth Para lsaulo 

100. Ayon kay Ma'qil ibnu Yasar (RA) na nagsabi: ''Nagsabi ang 
Propeta (SAS): Ang pagsamba sa sandaling ligalig ay gaya ng 
paglikas tungo sa akin." (Imam Muslim: 2948.) 




