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100 Sunnah na Pinagtibay

C .srto t : Jl,.i JLJ {bl ,i! )) :ffi*irt Jr*, JU : J!,.i -'&- i}*.rA 
o1i f

Ct=* €+.s JU t-l , a.ls *;ll,t ,/t .;.;,ii Le , -r.;lL drf s U,

-*-f!l ot4).J ,4{ g*..^r.,fjJl 4tatt c^5 : +:" -T trU , o.-l ,? #lrl{
F: ,4j-b."'y Ct*., ,it, ,la1 ,* #l +l-. J-, , L61 .Ft r- .JiJl oJrJ c 4r

,J.(i ,i,"-iJl o; F €$; drU Ui ,i g rlrri t.e , oi+l .,!rt':..,|

[ro . r :.g-,[iJl ot-r, | ((aieL.^,o tfl UI .:_gJ,t

Ayon kay Abii Hurayrah (RA)t na nagsabi: 'Nagsabi ang
Sugo ni Allah (SAS):2 Tunay na si Attah - pagkataas-taas Niya
- ay nagsabi: Ang sinumong amowoy sa isong Ko tinangkilik
ay nagpahayag no Ako so kanya ng digmnnn Hindi nagpapa-
kalapit sa Akin ong Lingkod Ko sa pamamagitan ng anuman
na higit na kaibig-ibig sa Akin kaysa so [mga pogsombangJ
isinatungkulin Ko sa kanyu Hindi titigil ong Lingkod Ko na
nogpopakalapit sa Akin so pomamagiton ng mga kusong-Ioob
no pogsamba hanggong so ibigin Ko siyu Koya kapog inibig
Ko siya, mogiging Ako ang pandinig niya na ipinandidinig niyo,

t 6a;: Raliyolllhu 'Anhu para sa isang lalaki, Ra/iyoltahu 'Anhdpara sa isang babae,
Ra/iyallilhu 'Anhum para sa marami. Ang ibig sabihin nito ay: Kalugdan siya (o sila)
ni Allah. Ito ay panalanging binabanggit sa tuwing nababanggit ang pangalan o taguri
ng Kasamahan o asawa ni Propeta Muhammad (SAS).
2 

ISRS;: Sallallahu 'Alayhi wa Sallam: Pagpalain siya ni Allah at batiin (o pangalagaan)

siya ni Allah. Sinasabi ito kapag binanggit ang pangalan o ang taguri ni Propeta
Muhammad (SAS) o kapag tinutukoy siya.



Ioo sunnoh na Pinagtibay fld-|

ang paningin niya na ipinaniningin niya, ang kamay niya na
ipinanghahawak niyo ot ang paa niya na ipinonlalakod niyu
Kang manghihingi sAa sa Akin, tolagang bibigton Ko nga
siyu Talagang hung magpapakupkop sfua sa Akin, talagang
kuknpknpin Ko ngo sfuu Hindi Ako nag-adubili sa isang baguy
na Ako ay gumogawa nito gayo ng pag-aatubili Ko sa [pagbawi
soJ lmluluwa ng mtmananpalaoyo samantolang nasusuklnrn sfua

sa kamatayan otAko namnn ay nasusuklamsopa.g=infssa hanya"
(Isinalaysay ito ni ImEm al-BukhdrT: 6502.)

pgiJf iri.r
Ang mga Sunnah3 sa Pagtulog

t t!,*>.-,aa.-.tl bllt : &' -jl.,o d/ '!rlJ -M- .,Jl JU ,;tht *llirf - \

[rn,rr 31r\ \,ql';i,l((c4'rll ...i{11 .Jli.l ,rV e&^>ld ,;>t all lr*tV:rS

1. Ang Pagtulog na May \ilu!ti'. Nagsabi ang Propeta (SAS)
kay al-Barr6' ibnu 'Azib (RA): "Kopag pupunta ko sa higaon mo
ay mt gsagowa ka ng wu/fr' mo paro sa goldh at pagkatapos oy
mohiga ka sa kanong bahagi ng katawan mo." (Muttafaq
'Alayh i:4 631116882.)

' Ang Sunnah ay tumutukoy sa kung ano ang sinabi, ang ginawa at ang sinang-ayunan ng

Propeta Muhammad (SAS). Ang gawain na sunnah ay kanais-nais dahil ito ay ginagawa

noon ng Propeta (SAS), ngunit hindi tungkuling kinakailangang isagawa.
o Hadtth na kapwa isinalaysay nina Imiim al-Bukhdrl at Imdm Muslim. Ang unang bilang
ay Mgnasa tala ni Imim al-Bukhan at ang ikalawa nasa tala ni ImEm Muslim.
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-sJl 0i ,rf r ar oeti.l.tLe if tpitl.rt$nF b, grYflTgr,lrgl -t
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-..{ d r (( d/t-:,Jl -,a ,3,ol # lt e tt .!Lil| -. ,l ,l"l # ll .l (( r>1 .trt 3n

.olrr? W,Yl U, ta-479g -l.t,* UAI+ coJ.-.7 U Pl t, L-f{

[o . tv :.g.;tiJt ,t.rr | ,slf .3yi .llJJ J";_

2. Ang Pagbigkas ng mga Siirah al-Ikhlfls, al-Falaq at
an-Nfls Bago Matulog. Ayon kay 'A'ishah (RA): "Ang Propeta
(SAS), kapag pumupunta sa higaan niya tuwing gabi, ay pinag-
didikit ang dalawang palad niya, pagkatapos ay umiihip siya sa
dalawang ito at binibigkas niya sa dalawang ito ang S0rah al-
Ikhliis, Stirah al-Falaq at Stirah an-Nds, pagkatapos ay pinupuna-
san niya sa pamamagitan ng dalawang ito sa ang makakaya niya
sa katawan niya. Nagsisimula siya sa pamamagitan ng dalawang
ito sa ulo niya, mukha nlya at sa harap ng katawan niya. Ginagawa
niya nang tatlong ulit." (Isinalaysay ito ni Imiim al-Bukhlirl:
5017.)

;1.-Ju-i&-*tit J*,01 ,& *;srdilf 'l&C+trdtlr445iil 
-r

lr! S lrti- ,,. L.$J+ 3n t * L.(JrI !l ll : tlrt; -r.r ar;:- i^LU a- .:.lt
t-iX t'..*.,J , .1^--iyi9 Llrri !r-A , L.(ql-2ttiir.;lgl , t-t ilJ JIL-o:,Jl

[rr ro ,1r\A :rJo ,*l tt ,.rLi rr. L.(J * U4!...*,)$-l 6X Lr->5 ,gf$-l

3. Ang Pagsasabi ng Allf,hu Akbar rt Subhf,nallf,h sa
Pagtulog. Ayon kay 'Ah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay
nagsabi nang humiling sa kanya si F6timah ng isang katulong:
uGagobayan ko ba hoyo sa higit na mobuti para sa inyo kaysa



Ioo sunnah na Pinagtibuy f

sa isang kotulong? Kapag pumanta kayo so higaan ninyo o
nahiga kayo so mgo tulugan ninyo ay magsabi kayo ng Allfrhu
Akbar nang tatlumpu't-apAt, magsabi kayo ng SubhdnaUfih
nang tatlumpu't-tatlo, at mogsabi hayo ng Alhamdu Lillah
nong tatlumpu't-tAtlo, sapagkfi ito ay higit na mobuti paro so

inyo kaysa sa isang kaulong." (Muttafaq 'Alayhi: 63 1816915.)

-M-,rJl ,se t & '>'tll .,*;rt'o be t;1illl$ft4ilil6ticrllf -t
,,rJl 4Jr .41!l d ,4J ..t\uJ J oJ>3 4bl t! oJ! t : JEi J:Ul Crlw d. )) : Jti
yl;t j-l"lf !e ,/*bty , *irt .it*.*.,, ,di.rJl ,3r! ,,?J5rJ" gt
a c1-,, 4 JbJl-tgbp, 4J .#Fl-l, Lrr ri, d jitlf+Ul : Jl.i f , *i,t,

[t tot :.g-j;Jllgl

4. Ang Panalangin Kapag Nagising sa Gitna ng Tulog.
Ayon kay Ubedah ibnu as-gamit (RA), ayon sa Propeta (SAS) na
nagsabi: "Ang sinumang nogising sa gitno ng tulog sa gobi at
nagsabi ng le iteha illallf,h watrdahu lf, shadka lah, lahul mulku
r"r lahul Eamd wa huwa '"G kuili shay'in qadrr, al[amdu
lilleh, subhflnallih, allf,hu akbar, wa lf, lawla wa lf, qEwata
ille billeh paghatapos ay nagsabi ng lillf,hummaghfir tt' o
dumalangin, tutugunin siyo; at hung nagsagowa siya ng wudfr'
ot nagdasal, tatanggapin ang salflh niyu" (Isinalaysay ito ni
ImEm al-BukhdrT: I 154.)

5 W.lrtg Dryos kundi si All6h, nag-iisa Siya, wala Siyang katambal. Ukol sa Kanya ang
paghalrari at ukol sa Kanya ang papuri, at Siya sa lahat ng bagay ay may-kakayahan.
Ang papuri ay ukol kay Allatr; Kaluwalhatian kay Allah; at Si Allatt ay dakila; walang
kapangrarihan at walang lakas kundi sa pamamagitan ni Allah. Pegketepos ey negsebi
ng O Allah patawarin Mo po ako.
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[rr r r , 4F .r gqt 
.rr ..rj- d{"r- .r grqt .t u I f{ _2yd.:Jl +lI, , tjtLi t.rn

5. Ang Panalangin Pagkagising Mula sa Tulog sa pama-
magitan ng du'ii' na nasasaad sa HadTth: "A[amdu lillehit ladhr
a!5rflnf, bacda mf, amf,tanf, wa ilayhin nushfl r.116 (Isinalaysay
ito ni Imdm al-Bukh5ri mula sa HadTth ayon kay Hudhayfah ibnu
al-YamAn (RA): 63 12.)

6l[Cl9 reaeJf girt
Ang Mga Sunnah sa SaIflh at Wudfl'

{bt J-r ,,,r bi , & !j i/ .ilt{" !e : llrlrg{rrgrlEi&rg3lrt'tl -I
[ooo :at-.lp | ( tJ>b ,iS U 64t;;-,,lg t d;a-.;ai )) :- jW-

6. Ang Pagnumumog at ang Pagsinga ng Tubig mula sa
Iisang Pagsalolc Ayon kay 'Abdulleh ibnu Zayd, ang Sugo
ni Allah (sAS) ay nagmumog at nagsinga [ng tubig na ipinasok
sa ilongJ mula sa iisang palad na tubig. (Isinalaysay ito ni
Imam Muslim: 555.)

I *t papuri ay ukol kay Allatr na bumuhay sa atin matapos na binawian Niya tayo ng
buhay. Sa Kanya ang Pagbubuhay.
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tilJt5 )) : - *ry, -.pl 3i r L6r aitt o,ot ;;itr ;ro , ,r."iil ilf )tjlrtll -Y

,4 a'.Vi .ttd i, t)t 4lJ LagtJ by d, q+;; i4, qL+l d. J-.dt

,Ut..FJ i, a.1J1'|;.,r>llj ;b -b'4d,r*ll I J3*"11e J+i,'U
[rt,r, €u..tl.rell (( al5 r"tla -V

7. l.urgWulii' Bago ang GhusL Ayon kay 'A'ishah (RA), ang

Propeta (SAS), kupug maliligo dahil sa jandbfu,' ay nagsisimula

[ng ganito]: hinuhugasan niya ang mga kamay niya, pagkatapos

ay nagsasagawa ng wuglU' gaya ng pagsasagawa niya ng wug![i'

para sa Ealdh, pagkatapos ay ipinapasok niya ang mga daliri niya sa

tubig at hinahaplos niya sa pamamagitan ng mga ito ang mga

tinutubuan ng buhok [sa uloJ, pagkatapos ay nagbubuhos siya sa

ulo niya ng tatlong salok sa pamamagitan ng mga kamay niya,

pagkatapos ay masaganang nagbu-buhos ng tubig sa lahat ng

balat niya. (Isinalaysay ito ni Im[m al-BukhlirT: 248.)

L. rt : -M- rirl J..ru Jti : JU -&,-,-,t-Lll U * be: )thttl.t+ {!Itf -A

or-,g l:re'";:|e;4irl i!oJ! )lbT q;i , J-*€,*jl &*-iVgr-iir...(i
[rrr,l.,r.-.u l ((,t t+J i/ J-{, ajLcll L+l ./lJ 4l \}di i! d_r,rl

8. Ang Pagbigkas ng Shahfldah Matapos ang Wu!E'. Ayon

kay 'Umar ibnu al-Khattdb na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo ni
Allah (SAS): Kapag mnyrcon so inyo na isang nogsasogawa ng

wu/fr' at nilulubos ang pagsasagawa ng w@fr', pagkatapos ay

mogsosabing ash'hadu an lfl ileha illalleh wa anna Muham-

t Ang kalagayan ng tao, matapos makipagtalik o nilabasan ng punlay o matapos ang

buwanang regl4 na kinakailangan siyang maligo.
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madan 'abduhu wa rasflluhrbubulcsutrys sa hanya arrg walorg
piruo ng Pmaiso, na makapapasoh siya sa alin man sa-mga iti
no nonaiisin nfuu" (Isinalaysay ito ni Imem Muslim:234.)

J! gl-.o/ltr J*:l -M-sJt dt5 )) : JU -db-;i J-e : dfff Jr.AIll -q

[vw ,r. r :rlc ,*l ( -rl,J! Vg, o rl,t ii..-^i
9. Ang Pagtitipid sa Tubig, Ayon kay Anas (RA) na nagsabi:
'oAng propeta noon ay naliligg sa pamamagitan ng isan g gA,[na
tubig] hanggang liman gmudds atnagsas agawang*udu'sa pama-
magitan ng isang mudd." (Muttafaq 'Alayhi:2011737 .)

d, tu i*+s *L*-r;+ )), -ffi- Cl Jti : U4!ht+rll{rl)!. - r .
J-rotFqlb.r* ,l-la cr i/ dut t" oJ.ra ca-'it d 'ctGi.t cs'sJ 'v

[of 1 .l oq:Lqr At oet JLb

10. Dalawang Rak'ah na Saleh Matapos ang'Wug!ti'.
Nagsabi ang Propeta (SAS): "Ang sinumang mag-sagowo ng
w@fr' gaya ng wuQfr' kong ito, pagkatapos ay nagdasal ng dnla-
wang rak'ah no hindi nfua kinakar$op ang sarili,e patatawarin
siya sa nouna sa paghakasola" (Muttafaq 'Alayhi: ls9/153.)

atoet:.t'ir{*irlrf Jt : -*#-g{itl *Udll3aifl|grAl-tflf -I I
Ue i , $,a2t Ji, l-)-pJrJIl r'^-., 1i!)) rJ9-"r -*&-._#Jl g^..,ci , ur-

t Attg isang s6' ay katumbas ng apat na mudd. Ang isang mudd ay isang dakot o isang
salok ng magkadikit na nakabukas na dalawang palad.
' Hindi kinakausap ang sarili: taimtim at hindi lumilipad ang isip.
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F3 [,rrr :r.r--.trl(c+r]t... L.let+"Jt itl;ter 3]-.at* ,L.i/ dp ,t*
;)t-,a.lll , i-bll ;JorJl oi-n -. -) ftJl ):- M-qriJl ,*ty*ajl ,* Jri
ofe; ( dJel ,fiJl 6r-eU1U" eJr,ly ,i^)--hillJ ilr--.,rll:Jt '>( ,iitAJl

.#95,-._*:Jl iel.,Li 4J c^L dJJS JU .-f .,-e;Li,Jl

11. AngPag-uulitsa Sinasabi ng Mu'adhdhin' Pagkatapos

ay ang Pagdalangin Para sa Propgta. Ayon kay 'AbdullAh

ibnu 'Amr (RA), narinig niya ang Propeta (SAS) na nagsasabi:

"Kapag narinig ninyo ang mu'adhdhin ay sobihin ninyo ong

tutod sa sinasobi niya, pagkatapos ay mutalangin kayo pffa so

akin sapagkat ang sinunnang dumalangin poro sa akin ng isang

pugpopalo, pagkakalooban srya niAllah ng sompung pogpapal&"

(tsinataysay ito ni Imem Muslim: 849.) Pagkatapos ay sasabihin

matapos ang dalangin para sa Propeta (SAS): "Alliihumma rabba

hedhihid da'watit tf,mmah wag galf,til qf imah' eti muham-

madanit wasilatawal falitah, wab'athhu maqflmam ma[mflda
niltadhr waoattahu."rO (Isinalaysay ito ni Imam al-BukherT.) futg

sinumang magsabi nito, magiging karapat-dapat siya sa Pama-

magitan ng ProPeta (SAS).

!!lr : JLi -M-qirl J3*-2 t:\ , '&;y*rl g.1 e : dJlsrlf 8rfEflf - \ Y

kSCC [orl .^Av:r-lsi],1 (Gy..a J5 -rr rJfrJt* f*,rr! ,d"i ,* d*Xi bi

e->.JbJ.*, J:ca cr3*,aj)l .r:.ca ,pJl dJTDUJ-il "r:e ilJJl ,lidl6..if
.J-iIl JF, J,r-e 3 , JfriJl 6AY Jir. 3 , f iJl

lo O Allah, panginoon ng ganap na panawagan na ito at galah na isasagawq bigyan mo

po si Muhammad ng karapatang mamagitan at kalamangan. hangon Mo po siya sa kapuri-

puring katayuan, na iPinangako Mo.
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12. Ang Madalas na Paggamit ng Siwelc Ayon kay Abti
Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi: oKung
hindi lamang mowapahirap sa mga tagasanod ko, talagong
ipinag-utos ko na sona sa konila ang paggamit ng siwtrk bago
magsagawa ng galflh." (Muttafaq 'Alayhi: SB7/589.) Bahagi
rin ng sunnah ang paggamit ng siw6k kapag nagising mula sa
pagkatulog, kapag magsasagawa ng wug[u', kapag nagbago ang
amoy ng bibig, kapag magbabasa ng eur'an at kapag papasok
sa bahay.

...)) r $B drl 4,.*,,J JU :JU-,eb- ;lf 
€.1 ,f : rlNrllsl!{*fil -lf

[r,rr ,1\o : * &.1 rt c.,"rrt ... qJ! l]qtu)t r.r"{:ll lr.TgJl + t".l;*l*,_rJ,

13. Ang Maagang Pagpunta sa Masjid. Ayon kay Abti
Hurayrah (RA) na nagsabi: 'Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS):
Kung nalalamon lamong nila ong [biyayal sa moogong pog-
punta [sa masjidJ, talagang nog-unahan na sana sila roon."
(Muttafaq'Alayhi: 61 5/98 I .)

:JLi -M-+iil JytJi ,&;y*p 
€.1 e,hllrrlfrlf dtgblfl-lt

Jyt t-,* r lru (( rrb;"r.ll q €u , U-t-h!t q {bl Jir t" ,Je ,.SJrl 
jl lt

-,1tJ:if3 c J;tJt J! t-b!t i_#s , o.,1L(Il ,r-1, er*j)l Lt,-"! ll : JLt.drl

[orv :d...or_r-,,1 tr -btJl f<Ji, r i)\.eJl .rr+ ;>t.ajl

14. Ang Pagpunta sa Masjid Nang Naglalakad. Ayon kay
Abu Hurayrfr, ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi: ,,rtuturo ko
ba sa inyo ang ipinampapawi ni Allah sa mgo kasalorran at ong
ipinantataas Niya sa mga antas?" Nagsabi sila: "Opo, o Sugo
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ni Allah." Nagsabi siya: "Ang paglubos sa pagsasogawo ng

wu/fr' sa mga mahirap no sandoli, ong motaming paghak-

bang tungo so mga masiid at ang poghihintay so isang galfih

matapos ong isang galfrh. Iyan ang pagbibigkis [sa sarili so ibig

ni AltohJ." (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 587.)

cill J..r.,-l c^r-o-, : JU -4|$-;y*p €.1 f :J[lrrq:*tlDlnlf S*1 - \ o

.S+J r cr3-:.i t-y'U c d3*j Lriti )ti ;)\*all c-+T lr! u , JJA- -lW -

[rro1 e i.A :dcin | (( lJrti ,*(;U U, , lj)*aS rc5trT W , i:<.*Jl

15. Ang Pagpunta sa SaIflh Nang may Kapanatagan at
Kahinahunan. Ayon kay Abii Hurayrah (RA) na nagsabi:

'oNarinig ko ang Sugo ni Allah (SAS) na nagsasabi: Kapag noi-

sogowo ang iqfimah sa galflh ay huwag kayong pumunta roon

na tumatakbo bagkus pumuta kuyo na naglalokad Ponatilihin
ninyo ong kopanatagon Koya ong onumang naabuton ninyo
ay dasatin ninyo; at ong onumrrng naloktowon ninyo ay lubusin

ninyo." (Muttafaq'Alayhi: 908/1 359.)

€j ,y j\ c 4;r',tJl r*l *1 V: fLggflll rrl4rlf drtlrlisrlerlJl - \ 1

:"pbr+*Il d-i rt-rOtr ,-ffi-*irl JyrJU:Jt-i-t 4r ahtu,ct-r*f

,r,,f ( cll-Ai irr.$t-.,i .ft f-eJl : 

"!ili 
.*;;lib ,.tJ':^-J./llj J g1l felJl

It'tor:fL-r

16. Ang Panatangin Kapag Papasok sa Masjid at Kapag
Lalabas. Ayon kay Abii Humayd as-S6'idT o ayon kay Abti
Usayd (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo ni Allah: Kapag

poposok ang isa sa inyo sa masiid ay mogsobi ng Allflhum-
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mafta! lr abwf,ba ralmatikrrr at kopog lumabas ay magsabi
siya ng allf,humma innr astaluka min fadli1":rl2 (sinalaysay
ito ni ImEm Muslim: 1652.)

z-ffi-rbt {'-;Ju :Ju *1 eiJb d,ey v,t&dll)lrll-lv
,ltr t' u--Jk )ll ,WJ.-J| ;-tJ. Jj-4-,-4 i$, dr-l yrtr! lt

:,|:", i)t-all c1>' a-t"[,rt-^4ll A4U, t/$rrf c [r r r r : d..-, .rr | <t.rLJr

.t.,.^.r. art # LEtl t{t}lllglq.,*eT , ry,.'JlrT ,JUll

17. Ang Salflh na Nakaharap sa Sutrah. Ayon kay Mtis6
ibnu Talhah, ayon sa ama niya na nagsabi: 'Nagsabi ang Sugo ni
Allah (SAS): Kapag naglagay ong isa sa inyo sa harap niya ng
tulad ng likuran ng sintadera [ans taasJr3 ay mogdasal siya al
huwag pansinin ang sinumang dumnan sa likod niyorr." (Isina-
laysay ito ni Imiim Muslim: I I I l.) Ang sutrah ay ang nakalagay
sa harap ng isang nagdarasal kapag nagdarasal, gayang dingding,
haligi at iba pa.

ir{y t lrrJ-lrrt*,,ltUc*"., ci;.!' *i f :r|3d+df ,ltddlf -IA
,|f U! : a-J [Jii , (( iJl .r-o )) : JLAi , il,o"t.ill ule "Lijl + _e _ .f!"
+ [rrrn:rL,,r-ul uK-dl^.r; i'*u e+,]t D ,.rt-lo;l Jtil ,&Jt{,ti7

t t 
O Allah, buksan Mo para sa akin ang mga pinto ng awa Mo.t' 
O Allult, tunay na ako ay humihingi sa Iyo ng batragi ng kagandatrang-loob mo.tt 
Ang taas ng likuran ng sintadera ay mga isang 12 pulgada o 30 sentimetro. Ang sintadera

ay ang inilalagay sa likuran ng kabayo o kamelyo para upuan. Tinatawag din itong siya.



IM Sunnah na Pinagtlbry

Cr.,, "r-/*l 
;,.- l4J3 JF; , rr^^i^Jl ,tV./J+lJ i["IiJl \-. rj ,1.o dift

18. Ang Upong lq'fl' sa Pagitan ng Dalawang rJt;:
Ayon kay Abti Zubayr,narinig niya si Tdwiis na nagsasabi: "Sinabi

namin kay Ibnu 'Abbes ang tungkol sa upong iq'6' sa mga paa.

Kaya sinabi niya: Ito ay sunnah. Tunay na itinuturing namin ito

na kalupitan sa paa. Kaya nagsabi si Ibnu 'Abbils: Bagkus ito ay

srHnnah ng Propeta ninyo (SAS)." Qsinalaysay ito ni Imem Muslim:

I198.) furg iq'f,' ay ang pagtukod sa mga paa kasabay ng pag-

upo sa mga sakong, at ito ay sa sandali ng pag-upo sa pagitan

ng dalawang patirapa.

,;15 l :JLi-&-froul "r.n- *1 V,Cl3f ,tftfiil4€l$g-\q
r*ats , rgrJl d.-.-2 *e r;r-;-fll i4l r, u-+ li!- i$-.irt Jr,..*,,,

[rrrrr r.g.,l.iJl.lL, | (( dJri, 
-V 

Jti-9 , .E ill

19. Ang Upong Tawarmk sa Ikalawang Tashahhud. Ayon

kay Abti Humayd as-S6'idT na nagsabi: "Ang Sug9. ni Allah
,ro-on, kapag naupo sa huling rak'd, ay isunusulongto niya ang

kaliwangpaaniya, itinu-hrkod niya ang iba pa at umuupo siya

sa pigi niya." (Isinalaysay ito ni Imiim al-BukhdrT: 828.)

: JU - L{3 ar u-2, - piH *trl+ irc, :gtritf 4f rbrllf &JtEIf -Y '
o-or,i eLrJl i/rrrd--J r : JU ,i JI ,-#&-;y"aJl ,i cl .. t5 li! t5ll

[rrro :lr.rtiJl ,lLrl ((JeJj +J!

14 Inilalagay sa ilalim ng kanang lulod.



ruO Sunnah na Ptnagtibuy

20. Ang Maraming Panalangin Bago Magsabi ng Salflm
sa Saleh. Ayon kay 'Abdulleh ibnu oUmar (RA) na nagsabi:
"Noong kami - kapag kami noon ay kasama ng Propeta (SAS) -
ay nasa [pagsasagawa ngJ galdh...pagkatapos [bago magsabi ng
salEml ay pumili siya ng panalangin na naiibigan niya at saka
manalangin." (Isinalaysay ito ni [m6m al-Bukhiirr: 835.)

-ojil Jyt *.:.-r'n-, [4il c [ar ;ttt o,ctk- tl f , Igllrfi Eirtl rbl -t \
* Gta; ;4 t}&.ji l-l,- JS it Jl*a,-ft-.- .r.,o rr. t lt : J9q -ffi
lar-t-e ,t+SlgJllirtf i hlrl :rJ-.,rrJl r< a*t ,, ti 4J dll .i il , Lh,JiJl

r,{ ObsJr , tor*, JbsJJ , rl}ill Jp ot{ C ,.tlJtJ lrt 0 , i'5, ;r:c b3l

.J;ill #r.ltt'S-r_l c et i"rJl "trr Okr5ll ,,-r;ill

21. Ang Pagsasagawa ng mga Salflh na Sunnah. Ayon
kay Umm Habibah (RA), narinig niya ang Sugo ni Allah (SAS)
na nagsasabi: "Walang isang lingkod na Muslim no nagdarasal
kay Allah sa bmtat afttw ng lfrfudalowang rak'ah na fgaliih noJ
pagkukusang-Ioob, hindi [galflh nol isinatungkulin, na hindi
gagawan ito ni.dllah ng isang bahay so Paraiso." (Isinalaysay
ito ni ImEm Muslim: 1696.) Ang mga saldh na sunnatr o sunnah
rdtibah ay labindalawang rak'atr: anim na galah na dalawahang
mk'ah sa araw at gabi. Dalawang saleh na dafawalrang rak'ah bago
ang Ealdh na glhuhr, isang galAh na dalawahang rak'ah matapos
ang galdh na glhuhr, isang galeh na dalawahang rak'ah matapos
ang galdh na maghrib at isang sal6h na dalawahang rak'ah matapos
ang galeh na 'ish6'.
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,tr ,* Ct^ar-)) 
:JI,.i 41 -M-.ll Cf , & .1!,-rrl;f :gfrIlllb-YY

zJ*t ,Ft rii.t-,a;..-'-j J.(i ,i6.:^-e d-l 6 <J-a;n, t'i ) .r")t*.,
,f ,$J ,13,s-,a -i-ly't'r -fU tiiL.a;-* ,Fl ci,3,lu,a iU+ ,Fl ,ZiL,a

[rrvr :d--..t-u I K 6>.Al ;r. L^{ISy. 0tj4.tlJi ,t' rcg?..t til'l-'a Fll
fUi t+r-l et'J, Ll'.^^J.Jl ;llf rlJ:,lly ,Jt+:Jl LW-ll C1- la:i-l &lbC

.bjfY L i, r dLJ-; te$il ,;Jr#Jl fJU

22.Ang Sahtu! Dube.ls Ayon kay Abii Dharr, ayon sa Propeta

(SAS) na nagsabi: "So umago, trutgkulin ng bawal kasu-kasuon

ng [bawatJ isa sa inyo na magbigay ng kawanggow& Bawat
pogsobi ng subhflnallf,h oy kawonggowo- Bawot pogsabi ng
allamduliltf,h oy kowonggowo. Bowat pagsabi ng le ileha
illalteh ay kawanggow& Bowat pogsabi ng Aileh ak;bar'ay
hawanggaw& Ang pog-autos sa mabuti ay kawanggawa at ang
pagbabawal so mrrsomn ay kawanggmtu Maitutumbas roon ang
dalawang rok'ah no dadasalin sa umag&" (Isinalaysay ito ni
Imlm Muslim: 1671.) Ang pinakamainam na oras nito ay kapag

mataas na ang araw at matindi na ang init ng araw. Natapos ang

oras nito kapag nagtanghaling-tapat na. Ang pinakakaunti nito ay

dalawang rak'ah. Walang takdang bilang ang pinakamarami nito.

;)A-aJl .eT , JL-M-alrl Jytul ,'& 3# g1 e: i$f d*f -Yf

.-l,; ;! ;)\-all r i,J,(ll ;y.4Jl J'{ ;y.4Jl Fiill : JLii , e',J,.(.Il ,'1 ,-[.izil

[rvor :9L.-,t1,, | (( J[Ul

l5 
Isinasugawa ito gayang karaniwang saldh na sunnah: dalawang rak'ah at isang tasllm.
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23.Ang Qiyemul Layl.l6 Ayon kay Abii Hurayrah, ffig Sugo
ni Allah (SAS) ay tinanong kung aling Saleh ang pinakamainam
pagkatapos ng gal6h na isinatungkulin, kaya sinabi niya: "Ang
pinakamainam na galflh paghatapos ng galflh no isinAtung-
kulin ay ang galflh sa kaloliman ng gabi " (Isinalaysay ito ni
Imdm Muslim:2756.)

;f f;J'71 11 : JU -j$-sJl 3l .k,' .ttr;tJ^e. ill Cf rJSrrf l)ln -Y t
l\voo 3qq^,+.rbl KGTJpUU ffj)t,a

24. Ang gatf,tul \ilitr.l7 Ayon kay lbnu '[Jmar (RA), ang
Propeta (SAS) ay nagsabi: "Gmtin ninyo ang huling galah ninyo
sa gabi na [golnull witr." (Muttafaq 'Alayhi:99811755.)

0l5i : {& dlJt, irt rpl Jt- : t-a;.,116b u;} lrl rlbiJf df)tntl -Y o

[r,u:.e;LiJr,r.ul (( e )) :JU S{i ,i rh--M-GJl
25. Ang $aleh na Nakasuot ng Sapatos o Sandal kapag
natiyak ang kalinisan ng mga ito. Tinanong si Anas Ibnu Melik
kung ang Propeta ba noon ay nagdarasal na nakasuot ng sandal
niya? Sinabi nrya: "Oo." (Isinalaysay ito ni Imam al-Bukhdn-: 386.)

16 
Anumang sunnah na galfrh sa gabi gaya ng gahhrl wir, gaEtut tarawih at tatrajiud.

17 lt*g uri ng sunnah na galih na binubuo ng gansal (odd) na bilang ng rak'ah: I o 3 o
5 o 7 at kahit ilan pang rak'ah.
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-,_f,:lf .rL(ll :JU-t^4r &1 ,&t-t'Ul if trl$rl;sfl)lrlf -Y1

+ ,)-an, iU gs t.bt+." tj-r- :-i ,*l rU <t (...itr Ft, 'ti .;U -W
[rrr. e \tll :rJa ji:.] tt gn:rS-,

26. Ang Sallh sa Masjid ng Qubf,',_Ayon kay Ibnu 'Umar
(RA) na nagsabi: "Ang Propeta ay pumupunta noon sa [Masjid
ngJ Qubii' na nakasakay o naglalakad." Idinagdag naman ni lbnu
Numayr: "Isinalaysay sa amin ni 'Ubaydulldh ayon kay Nafi': At
nagdarasal siya roon ng dalawang rak'ah." (Muttafaq 'Alayhi:
tt9413390.)

,ffi-.it Jy.,JLi : Jti -'&-Jb if : g#tldlll|illl)b rFl -Yv

rirf Op rd)t*a bt*J"+J J-+J ol+*r;l ;}-eJl d-l t*Slrlll
[r,rry :d.-,.tr | (( b+ c>t e u" q ,=i J"t.7

27. Ang Pagsasagawa ng S,aleh na Sunnah sa Bahay.
Ayon kay J6bir (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo ni Allah
(SAS): Kapag natapos ng isa so inyo ong galflh sa musiid niya
ay gumowa siya pora sa bohcy ntya ng isang bahogi mulo so
galfuh nfuo sapogkat tunuy na si AIIoh ay maglalagay sa bahay

niyo ng mabuti mula so galAh niyu" (Isinalaysay ito ni ImEm

Muslim:1822.)

-M-+irl Jyr.rL5 ll : JLi -&,-.t t.^r" 
C,1 Jb if :flliidf l)b -YA

g [rrrr :.e,L.i-Jt.tr.,l (( J-bill ;r.;-13J1 L'"*!-- LJ-l-1"!t t!;.,;ti:-,)tl U^I-i

.ilf*llf u: U4d,iF{'rll ,P..11 :.i1tJl c..Jtl drrr VSfu9
ir ,"tj..lJjli, ,*JiJl .rll-2i ir, .IJJLL,.$.gi1 g-$a*.L,.Il^l'1 rlp:-l
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sryrJrrr'yl U-o,)i fl'j c;5 0l f3tll, .;. -9,.'Jl pXc c.iL, fbi )l-r d;9, -r*d

C irtt d . Q l*:, d rrr;ti, .5rri TLo_r, ';jlbt, dJ r2 r) f(1bt-
ueV, €yl.*Lo-l c,r-.iLr t r,?).J C -r-' -r'\l U-r 0l flu c;5 db, +

.(4r *rldJ6.:.r-."t| dJJrlJ clr)e ,c_el: , rf
28. Saletul Istikharah. Ayon kay Jiibir ibnu 'Abdullah na
nagsabi: "Ang Sugo ni Allatr (SAS) ay nagtuturo sa amin noon ng
istikhdrah" sa mga bagay-bagay gayang pagtuturo niya sa amin
ng stirah ng Qur'an." (Isinalaysay ito ni Imem al-Bukhdrl: I162.)
Ang panaan ng pagsasagawa nito ay nasasarud sa nabanggit na

Hadlth: magdarasal ng dalawang rak'ah pagkatapos ay sasabihin:
Allnhumma innl astakhiruka bi'ilmika, wa astaqdiruka bi-
qudratih wa as'aluka min fadlikal 'a!!imi, fa'innaka taqdiru
wa lf, aqdir, wa ta'lamu wa li at}rmu, wa anta 'allemul ghuyiib.
Allehumma in kunta ta'lamu anna hf,dhal amra [banggitin
dito ang kailangan] khayrun lI ti dini wa ma6f,shl wa .f,qibati
amrr, faqdirhu lr wa yassirhu li, thumma bnrik h fihi. wa in
kunta ta'lamu anna hndhal amna sharnrn h li drni wa ma'ashl
wa 'f,qibati amn-, fhgrifhu 'anni wagrifni 'anhu, waqdir lil
khayra haythu lrflna, thumma ardini bih.re

l8 Panalangin na humihingi ng pafirubay kay Allah para sa gagawing pagpapasya.

'' O Allah, sumasangguni ako sa lyo sa parnarnagitan ng kaalaman Mo. Humihiling ako
sa lyo ng kakayahan sa pamamagitar ng kakayatran Mo. Humihingi ako mula sa dakilang
kagandahang-loob Mq sapagkat hrnay na Ilcaw ay nalokakaya at hindi ako nakakakaya, at
nakaaalam Ka at hindi ako nakaaalam at lkaw ay ang pinakanakaaalam sa mga nakalingid.
O Alleh, kung nalalamn Mo na ang bagay na ito ay mabuti para sa akin: sa relihiyon
ko, pamumuhay ko at kahihinatnan ng balak ko itakda Mo na mangyari ito sa akin at
pagaanin Mo ito para sa akin, p*atapos ay biyayaan Mo ako rito. Kung nalalaman
Mo na ang bagay na ito ay masama para sa akin: sa relihiyon ko, pamumuhay ko at
kahihinatnan ng balak ko ilayo Mo ito sa akin at ilayo Mo ako rito, at itakda Mo na
mangyari sa akin ang mabuti saanman ito, pagkatapos ay palugudin Mo ako dito.
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;r-.*,,.r{ ,4b,e.-: u*.^.Ljl CUd,?JIitf lyrtq glrll d .fftCl -Y q

u.^J.Jl Cl" e o)l-,aa+ -I. fiAl r)- lr! ,it5 -M-.,Jl .rT ll : i&
Itot\ rd.-, nrl | (( l:.->

29. Ang Pananatili sa Pinagdadasalan Matapos ang

$aHh sa Fajr hanggang sa sumikat ang araw. Ayon kay Jdbir
ibnu Samurah: "Ang Propeta (SAS) noon, kapag nakapagdasal
na siya sa fajr, dy umuupo sa pinagdadasalan niya hanggang sa

sumikat ang araw nang maigi." (Isinalaysay ito ni Imem Muslim:
rs26.)

-.,irl JyrJU :Jti-t{;o a,to;t--p,y.l f , lrrdlplilriill-f '
[rro\.^vv ,*,*l ((J-.Ll3iJl doT 't-7 lr! ll ,ffi

30. Ang Paligo sa Araw ng Biyelrles. Ayon kay 'Umar (RA)
na nagsabi: 'T'{agsabi ang Sugo ni Allah (SAS): Kapog papanta
ang isa sa inyo so [galiih sal Biyernes ay maligo sfuu" (Muttafaq

'Alayhi: 877 /195 l.)

lr! l,ffi-.itl JyrJU : JU -&- ;;r,o C V : lr€tf ly df{S|itl -r \

*7t ,!at, Je1t-i &'!t 0$<,- , r+-Il ./tt ,J" i*yll r)iJ, LJI l* crlS

d , i+t+r i , i:5 d , lr.h.,€-W-.jiJS i ,ej4 €:'a-..;;iJl JLS1$r:g;b

Irrrt ,ryr :rJe ,*lAJjJt cl3nt--9 , f4i^eldb lt"yl ef lrli , 4

31. Ang Maagang Pagdalo sa Salf,tul Jumu'ah. Ayon kay
AbU Hurayrah na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo ni Allatr (SAS):
Kapag orow ng Biyernes, nakatayo ang mgo onghel sa tabi ng
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pinto ng masjid Sinusulot nila ang una ot ang [kosunod soJ
un& Ang paghahalintulad so maagang dumating oy katalad
ng nog-aolay ng isang kamelyo, pagkotapos oy gaya ng nog-
aalay ng isang baka, pagkatapos ty isang tupa, pagkatapos oy
isang manok, pagkotapos ay isang itlog. Kapag lumitaw na ang
imfim, itinutupi nila ang mgo talaan nila at nokikinig sa pag-
oolaala [kay AAahJ." (Muttafaq'Alayhi: 929/1 963.)

*&,-tirt 4,-,JJT , &;yJ gl e:lrrff pjtlklf bbsFi-rT
JI-*i, ufu.fJU g-t, fL-" Jf WlJt i, ioL +r )) : JLii iJl p- F -

Irrrr e tro :{:l' .i-e.l .tdLa,- oJ* lt*il-l ttr!! ,t!eT t! , t + Jt J {irl

32. Ang Paghahanap sa Sandali ng Pagtugon sa Dalangn
sa Araw ng Biyernes. Ayon kay Abii Hurayrah (RA): "Ang
Sugo ni All6h (SAS) ay bumanggit hinggil sa araw ng Biyernes at
sinabi nrya: Dito oy tttoy sondoli na kapag natatapat doon ong
isang taong Muslimhobang siya ay nahdayo habang nagdarasal
na humihiling kry AAEb ng isang bagay ay ibibigoy ngo Niya
Uon sa kanyu Ipinahiwatig niya sa pamamagitan ng kamay nlya
na ito ay maiksing sandali." (Muttafaq 'Alayhi: 93 511969.)

;L+ f , Ff ,r* ;; ;ry,-,Jte, lidlb e, A#tl dbf! rplrtil -fV
[rnr :*;-rtiJr.r.pl (,]JrJl JJLi Jr" l*,JtS b! -{&-.#Jl .-rK lt : Jl,i -'&'-

33. Ang Pagpunta sa l)asalan ng 'Id na Dumadaan sa
Isang Daan at ang Pag-uwi na l)umadaan sa lbang l)aan.
Ayon kay Jdbir (RA) na nagsabi: "Ang Propeta (SAS) noon,
kapag araw ng 'id, ay nag-iiba ng daan [pauwi]." (Isinalaysay
ito ni Imiim al-Bukh6rT: 986.)



100 Sunnah na Pinaglibay

ir-)) ,ffi-+irl Jy; JU : JU -&-ty..f *l e ,litidlslel)lrtl -f t
( dt-bli *Ii it'r; ,P tr{i, dJ ,)oV o$ teb ,}*',p;iU+f J*;

[r rm :/.-..rr.r I c< irJi*Jl CtL+l Jb )) : Jti SJttLraI t"_l : 

"f^;

34. Ang Pagdalo sa Sateh Para sa Libing. Ayon kay Abii
Huralrr*r (RA) na nagsabi:'Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): Ang
sinumong dumolo so paglilibing honggang sa dasalan ito ay
magkakamit ng isang qfi$ d ang sinwmng dwnalo rito hang-
gang so mailibing ito ay mogkakarnit siya ng dalawong qtr&
Sinabi: Ano ang dalawang qTr6[? Sinabi niya: [GantimpalangJ
goyo ng dalowang ,nCIlok@ bwdok" (Isinalaysay ito ni Imdm
Muslim:2189.)

df 1*q c^5 t) zffi-drl JytJLi : JU-&- !"r,'1 Je :IlilflJtdi -fo

J* (t't-;tl, lJtFta | [rrr. :,J..rds I ac+rr.. Lrylri.yill ;lLi
.'LoLJl 

"/ g*?l -<,irl @;- jt{ at 6iJl .1114 u:il L.5;LaIl ;ttu

35. Ang Pagdalhw sa mga Libingan. Ayon kay Buraydah
(RA) na nagsabi: 'Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): Ako noon
ay nagbabawal so Wo sa pagdalaw so mga libingon, ngunit

[ngoyon oy] dalawin na ninyo ang mgo ito,.." (Isinalaysay ito
ni ImEm Muslim:2260.) Paalaela: Ang mga babae ay pinagba-

bawalan na dumalaw sa mga libingan ayon sa ibinigay na hatol
ni Shaykh lbnu Bez - kaawaan siya ni Allah - at ng lupon ng
mga pantas ng Islam.2o

to Ang hatol na iyo ay batay sa sinabi ng Sugo ni Allatr (SdS): "Isinunga ni Allolt otg
mgstutusg tumodolsw sa mga libWan" (gabtb lbnu Eibban.;
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pl*.lt
Ang mga Sunnah sa Pag-aayuno

.r.r!i r llf.*;ll ,ffi-dtl J.5r.2JU : JU -&-el rf :alrll-fl
[rotr .lqtr zgs et- | Ct 6; JJ,r-Jl

36. Ang Sa!trr. Ayon kay Anas (RA) na nagsabi: "Nagsabi
ang Sugo ni Allah (SAS): Kumain kayo ng sa!trr sapagkst
tunay na sa sa[Er ay may pegpapala." (Muttafaq 'Alayhi:
t92312549.)

: JU -&- J'.*,,,y. Jp V : r*.-.Jl utf ,;,i*l{ dlJr9,*ilfdpt -lY
[root.rqov ,**l (-}ill lJt*" Vf,.]"LJl Jl]ill , fg6,-tir|4,-JJU

37. Ang Pagamadali sa lfter (Pagtapos sa Pag-aayuno)
kapag natiyak ang pagfulubog ng araw. Ayon kay Sahl Ibnu Sa'd
(RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): Hindi
matitigtl ang mga tao sa mabuti hangga't silr ay nagmamadali
sa pagtapos sa pag-aayuno." (Muttafaq 'Alayhi: 1957/2554.)

1t-r ;r. l) : JLi -l$-+lrl Jy.t.rl , & e,-r.f *l f t lltfqfhf -fA
[rvvr 3rv : *,*l rrl,j3 i,r prfi t d r* (t--=t, 6t*t bl&')

38. Ang Qryemullayl sa Ramaglen. Ayon kay Abti Hurapah
(RA), ang Sugo ni Allatr (SAS) ay nagsabi: "Ang sinumong
,mngsogowo ng qiyafrntulhyl so buwan ng Rama/frn nang ,noy
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- 

f

pananampalatqra at pag-asang pogpapalain' patatmtorin ang
nogdoan niyang pagkakasala" (Muttafaq'Alayh i: 37 | 17 7 9 .)

- L.*r lrl,,^4 - rAe Ul W : {-:, ft-flt Ji'Jl Q *Vt, Sf.lgdl0LFlc$ -fq

[r.vo :.e-,fitr.r.ul ( dLz"J ,y ,;ll>ttralt s-i(:^,- -M-+iil J..ru.1t5ll : Jti

39. Ang I'tilrflf sa Ramadf,n, lalo na sa sampung huling araw

nito. Ayon kay lbnu 'Umar (RA) na nagsabi: "Ang Sugo ni Allatr
(SAS) ay nagsasagawa noon ng i'tikaf sa sampung huling araw

ng Rama![an." (Isinalaysay ito ni Imdm al-Bukh6rT: 2025.)

-M-.irt Jy.,Jl , & €rtdlt ./rJ 
€.1 ,frdb!&.ildlir l,yr-1.

:rJ .r-pl (( J^Jl f!.45 dt-S, JIJ-i VL -rrti d , bl-b1;La dr" )) : Jti

Irvorr

40. Ang Pag-aayuno ng Anim na Araw sa Buwan ng
Shawwfll. Ayon kay Abii A$db al-Anserl (RA): "Ang Sugo ni
Allah (SAS) ay nagsabi: Ang sinunang ,nng{yunci sa Ramo{frn,
pagkatapos ay pinasundan niya ito ng anim [na araw na pag-
ooyunoJ sa ShowwfrI, ito ay magiging gaya ng pag-ooyuno so

[baongJ toon." (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim:2758.)

,=AIt jt*ei D :JLi-4b-;y.,f q\ e,5Edl&d.|-lf3$ ?'.-tl
, G-Af ;)\*ae t;<-i ,F ;fft{i ityi (f : c.,3ni Lf ;aeri ! , &}l

[rrvr sr \v^ ,*,*l t( yl -b l.tJ
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41. Ang Tatlong Araw na Pag-ayuno sa Bawat Buwan.
Ayon kay Abii Hurayrah (8.{) na nagsabi: 'Nag0agubilin sa akin

ang matalik na kaibigan kd2r ng tatlo na hindi ko tatalikdan hang-

gang sa mamatay ako: pag-aayuno ng tatlong araw sa bawdt buwan,

[pagsasagawa ng] Salatud duhe at pagtulog matapos [magsagawa]
ng galatul witr." (Muttafaq 'Alayhi: 117811672.')

,iiy-l.r- lk )) : JU -ffi- {irl .ltl .11 , 4gp ;rbi.gi Je : IlcOtfF - t Y

l:fvrl :y'--.;,,l ( oJrl ./l iJb ,.li.ll iJl,id Ol rtrt ,rb.-,,;:-i

42. Ang Pag-aayuno sa Araw ng tArafah. Ayon kay AbU

Qatidah (RA): "Ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi: Ang pag
oayuno sa orow ng 'Arafah'- inoasohan ko kay AAah - ay
magbabayod-solo sa toon na nouna rito at pagkatapos nito."
(Isinalaysay ito ni Imdm Muslim:3746.)

It p> ,ffi-+bl JyrcJLi :Jti-ggsl- irb! gl e trqflcptfr'-tr
[rvtl :d--..t, | (( lli j:Jl i:*Jl -F'.OI rtrt ,*.-.-.;-l , rl-rySLr pf

43.Ang Pag-aayuno sa Araw ng tAshtirf,t. Ayon kay Abii

Qat6dah na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): Ang
pag-ofryuno sa Armt ng 'Ashfrrt' ay inaasohan lco lwy Allah na
pagbaboyarang-sala nito ong taon no noano rito." (Isinalaysay

ito ni Imdm Muslim:3746.)

tt 
Si Propeta Muhammad (SAS) ang tinutukoy niya
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Ang Mga Sunnah sa Paglalakbay

JU : yL, 
-L#e ,tn *et -ig^2t gll r J.r.., gl ,* :jdf frylfl#tl -t t

[rr.r :.rer.r.2j.r.r,l tt prJ>lll.D,JJ6 -*-,J eiyi e* lr! ll :ffi-drl Jy,
, U. Ang Pagpili sa Pinunuo sa Paglalakbay. Ayon kina Abti
Sa'Id (RA) at Abti Hurapah (RA) na nagsabi: 'T'{agsabi ang Sugo
ni Allah (SAS): Kapag lumisan ong tatlo poro sa isang pagla-
lakbay oy pamunuin nila ang isa sa kanila" (Isinalaysay ito
ni Imdm Abii Ddwud: 2608.)

tr! t.5l:JU-db-;t+f :jgff {bc*Iriiltlrjrlf {i.-1!1$itf -ro

)Jr-.? J-3#Jl .)JSr- C [rli{ :f-;L1l'r.p I t< L*-.*, Ulj l3!-, , UJ.S U"rr..a

.&.t.,.LJf ;l.t*13 JJ;JI ,tr g*Jl-l ,,.:Lirll

45. Ang Pagsabi ng Allf,hu Akbar Kapag Aakyat at ang
Pagsabi ng Sub!flnallflh Kapag Bababa. Ayon kay J6bir
(RA) na nagsabi: *Kami noon kapag aakyat ay nagsasabi ng
Alliihu Akbar at kapag bababa ay nagsasabi ng Sub[iinallah."
(Isinalaysay ito ni ImEm al-Bukh6rf: 2994.) Ang pagsasabi ng
All6hu akbar ay sa pag-akyat ng matataas na lugar at ang pagsabi
ng subhdnalldh ay paglaog at sa pagbaba ng daan.
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l-^.., : gJl.i -L.:o dr*nar - F - c4 ilf be tdil.&ilip rlerllf -tI
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46. Ang Panalangin Kapag Titigrl sa Isang\Poolc Ayon
kay Khawlatr Bint Haldn (RA) na nagsabi: 'Narini$ ko ang Sugo

ni Allah (SAS) na nagsasabi: Ang sinumong tumigil sa isang
pook, pag*atapos ay nagsobi ng a'trdhu bikelimfltillehit
timmf,ti min sharri mf, khalaqr22 hindi stya masasaldan ng
anumon hanggang sa lumisan styo sa tinuluyan nUang Aort"
(Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 6878.)

.rLi l : JLi -&'-.{Jt cr+:J f :1idf &f,tl fil.t+ll{r{tf -tY

Irroq 3ttr zge obl a r+ ,tV J+-lt{ l* r* ir, il, E!- 6 -,/l

47. Ang Pagsisimula sa Masiid Kapag Dumating Mula
sa Paglalakbay. Ayon kay Ka'b lbnu Malik (RA) na nagsabi:

"Ang Propeta (SAS) qgon, kapag dumating mula sa isangpag)a-

lakbay , Ly nagsisimul*3 sa masjid at nagdarasal doon." (Muttafaq

'Alayhi: 44311659.)

tt Nrgf.pakupkop ako sa mga ganap na salita ni Allatr laban sa masama sa nilikha Niya
B eagkatating niya (SdS) mula sa paglalakbay, ang masjid ang una niyang pinupuntahan.
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pLrhll 9 $lClt gjrr
Ang mga Sunnah sa Kasuutan at Pagkain

Jyt.rtS : JU -& - csl"rll 4r*., €.1 e : r[{ Hr3O.{t rlic rlerlll - tA
g4Jlll ,J-fld,i..,Lr3i ,1.4:dt !: e^*.,!oL..,!,i"t'7:..,1 b! -ffi-.lrt

";o 
4! if't-l , d g,,o t" J..J t o;ri- C/ .{JLl , d:iy' .:;i , -r^ll e!

[t.t. :retr_2j.t.1., I t< aJ e b f, , oi

48. Ang Panalangn lGpag Magsusuot ng Bagong Damit
Ayon kay Abti Sa'rd al-Khudrr (RA) na nagsabi: "Ang Sugo ni
Allah (SAS) noon, kapag nagsuot ng bagong damit, ay buma-
banggit nito sa pangalan nito, na maaaring isang damit o isang
turban, pagkatapos ay nagsasabi ng: Allflhumma lakal hamd,
anta kasantanihi, astaluka min khayrihi, wa khayri mf, suni'a
lah, wa a'fidhu bika min sharrih, wa sharri mfl suni'a lah.24"
(Isinalaysay ito ni ImEm AbU D6wud: 4020.)

:ffi-rirl JJ*,r Jti :dU -&,-;-rJ 4.1 6n: &+tl{drill4.d-tq
J\ , t-l.^o L+ldJ-, , J1...:.JU l4U Ct fit, , u:^yjt,. I4"U dol J,,Jl trlll

[otro roloo:rJr ,1.,-l(( G.fo t*e.tliJ

49.Ang Pagsusuot ng Sapin sa Paa Simula sa l(anan. Ayon
kay Abti Hurayrah (RA) na nagsabi: 'Nagsabi ang Sugo ni Allah
(SAS): Kopag nagsuot ang isa sa inyo ng sapin sa poo oy mog-

2o O Allah, ukol sa lyo ang papuri. Ikaw ay nagpadamit sa akin. Humihiling ako sa iyo
ng mabuti rito at ng mabuti na ginawa para rito. Nagpapakupkop ako laban sa masama
rito at sa masama na ginawa para rito.
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simula siya sa kanan. Kapag hinubad niya ay magsimula siya
sa kaliwu Isrnt nfuo ong mgo ito na mogkasama o hubafin ntya
ang mga ito na magkasama" (Muttafaq 'Alayhi: 585 515495.)

drl J.lp,u -Fr,c,5:Jti-&- iJ-*lU -pJe:alSUrlic1*,.itf -o'
,Ft,.!;^.o.r ,Ft, +lrt - ;)tl tr ll :.J JUO ti,bdl d dlJat g;4 citSl -M6 -

[oru e owl ,+ jbl (.tllt tJ

50. Ang Pagbangglt sa Ngalan ni Altah Kapag Kakain.
Ayon kay 'LJmar ibnu Abii Salamah na nagsabi: "Ako noon ay

nasa tangkilik ng Sugo ni Allah (SAS). Minsan ang kamay ko
ay naglilikot sa plato [habang kumakain] kaya nagsabi siya sa

akin: O bata, banggitin mo ang pangolan ni Attahr" kumain
ka sa pamomagitan ng konong kamay mo at kumoin ka mula
sa malapit so iyo." (Muttafaq 'Alayhi: 537615269.)

-.lrl {r-,1 JI,r : JU -'& -.tJt, U.-rl f , Hiill, UfU rtrt &t,t* - o I

'fr ill ,-,;-L. 91 , talc oJ.^r-i itSlf JSL. Oi .r.'lt V ---; dll J! )) ,ffi
[rrrr :eL-..t.u I ft t$e oJ.r-i

51. Ang Pagpupuri Kay Atlah'u Prgkatapos Kumain at
Uminom. Ayon kay Anas ibnu Melik (RA) na nagsabi: 'Nagsabi
ang Sugo ni Allah (SAS): Tunay no si Allah ay talogang nolu-
lugod sa tao no kahain ng poglwin d salca mogpttpuri sa Kanya
dahil doon, o iinom ng inumin ot saka magpapari sa Kanya
dahil doon." (Isinalaysay ito ni Imem Muslim: 6932.)

tt Mugt"bi ng bismillrh: sa ngalan ni Allatr.
26 Magsabi ng etlamdu lillrh: ang papuri ay ukol kay Allah.
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r;r,.r.1 ol .re cl l ,ffi-,rJl ;r , & .rl f , HJE f ,lbgrrlCf -0Y

[orvo :,.J..r.r.p | ( LiU &Jl
52. Ang Pag-upo sa Pag-inom. Ayon kay Anas (RA), ayon
sa Propeta (SAS): 'T',[a siya ay nagbawal na uminom ang tao na
nakatayo." (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim:5275.)

Q.r.;-l -*&-drlJr uJI , &./kixlCro :SJtllrlirfl|-of
[or.r rvlA:qb.rb | ( t1,*, oJ 0!)) : JU9 t cF"&^)

53. Ang Pagmumumog Matapos Uminom ng Gatas. Ayon
kay lbnu 'Abbiis (RA): "Ang Sugo ni Allatr ay uminom ng gatas
at nagmumog. Sinabi nlya: Tunay na ito ay may sebo." (Muttafaq
'Alayhi: 79815609.)

-#&-rbl Jr u..r.-,Let,ll :JU-@- ;,p*p *l f r;lrhllgc;{e -ot

[orr. .0r:q,qt' ,*l ( 6,f erf db , ll51 ,tga:,| lr! JK , b tlt l

54. Ang Hindi Pagpintas Sa Pagkain. Ayon kay Abn
Hurayrah (RA) na nagsabi: "Kailanman ay walang pagkaing
pinintasan ang Sugo ni Allatr (SAS); kung naii-bigan niya iyon
ay kakainin niya; at kung hindi nrya naiibigan iyon ay hatrayaan
niya." (Muttafaq'Alayhi: 5409 153 80.)

-i$-+lrt Jyr.rt5 ll : cJu -&- Jt,.rr d ire rgfd8l[tUSlt -00

[orrv :rta.tr.rltt t';.*-.g Jl # o-!.ifu , et l gyt #!
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55. Ang Pagkain sa Pamamagitan ng Tatlong Daliri. Ayon
kay Ka'b Ibnu Melik (RA) na n4gsabi: "Ang Sugo ni Allah (SAS)

noon ay kumakain sa pamamagitan ng tatlong daliri at dinidilaan
niya ang kamay niya bago niya ito punasan." (Isinalaysay ito ni
Imdm Muslim: 5297.)

-+fut JyrJLt :JLi-&--r, #1 Je :l,ti t!&.il&7;bgJEtl-oI
rlj [rrol :d--,.r, | ,, j lLb Ldl , -i5.2L, L+l ll :;i-j ,V 6-e -iW

u SL cti.i9 )) ,,-6*J!l.ll

56. Ang Pag-inom at ang Pagpapalunas mula sa Tubig
ngZuruzam. Ayon kay Abti Dharr (RA) na nagsabi: 'Nagsabi
ang Sugo ni Allatr (SAS) tungkol sa tubig nghmznrr: Twtay na
ito ay pinagpola, d twtay na ito ay pogkain na nalcabubttsog."
(Isinalaysay ito ni ImEm Muslim: 6359.) Ayon sa isinalaysay ni
at-Taydlisl: $...ot lunas so haramdanun o

: JU -W-,.4Jt i,.1.rJ ;r tsldt gbtlf dtfJStl {*r f1gd5U -ov

;ratiL-e ll : Ql-2-,, dl tt.rlj JSt, ,p P)l lt- JJ'1 )t -#g -drl Jyt,)tt))
[ror,f.rQ'.r.l.ll Uftt

57. Ang Pagknin sa Araw ng 'idut Filr Bago Pumunta
sa l)asalan. Ayon kay Anas Ibnu Melik (RA) na nagsabi: "Ang
Sugo ni Allah (SAS) noon ay hindi aalis sa araw ng 'Idul Fitr
hangga't hindi kuma-kain ng mga datiles.'o Ayon naman sa isang

r"n"yr"yr "Kumakain siya sa mga ito ng gansal2? [na bilangJ.
(Isinalaysay ito ni Imdm al-Bukh6fi: 953.)

" F^godd sa ingles ay mg bilmg na hindi rrahabati sa dalawn grylng l, 3, 5 d iba pa



100 Sunnah na Pinagtiboy

'brJlgflJt
Ang Dhikr at ang Du'e)

Jyt\:-^.,, : Ju -'&,- +Ut i.t i,l't e, t}llilf lr|ll &rEflf - oA

:y'-.-.rr, I tt qt-:.--ay ti,i-.i, -[,ijl rli cL dli , Jl',ijl lfiJl ll : J-rar -s^-oirl

I rrvt

58. Ang Madalas na Pagbabasa o Pagbigkas ng eur'an.
Ayon kay Abti Umiimah al-Behih (RA) na nagsabi: 'Narinig ko
ang sugo ni Allah (sAS) na nagsasabi: Bigkasin2s ninyo ang
Qar'on sapaghat tunuy no ito ay darating sa Araw ng pagkabu-
hay no isang tagapamagitan sa mgo tumdangkitik dito." (Isina-
laysay ito ni Imam Muslim:1874.)

-.Irf Jyta^*.,cI ,& tr*p €j e r1il1ilf til*gr-tf frn€-ol
u.-#..Of-;Jt{..;i3- teg*all f-- C olf u ,r}ar o:f L ll ,44 -*#

Itltv so.tt:{e;e. ltt

59. Ang Pagpapaganda sa Tinig sa Pagbasa o pagbigkas
sa Qur'an. Ayon kay Abii Hurayratr (RA), narinig niya ang Sugo
ni Allah (SAS) na nagsasabi: oHindi nakikinig si Allah sa isang
bagay gayo ng pakikinig niya sa Propeta na moganda ang
tinig, na tindanison ong btgkarl sa Qtn'an, na nilalakasan ita,
(Muttafaq'Alayh i: 5024/ 1847 .)

28 o Basatrin.
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-#9;,- drl Jyr.rt5 ll :.:JU -tc,o&o;.,- i,atto ;f , JIt di s|c &tfS -1'
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60. Ang Pagbangglt o Pag-alaala Kay Allah. Ayon kay
'A'ishah (RA) na nagsabi: "Ang Sugo ni Allah (SAS) noon ay
bumabanggit kay Allah sa lahat ng sandali niya." (Isinalaysay
ito ni Imdm Muslim:826.)

;5, Lo-r:e U e? -M- +irl J-9..,,1 OI c ge eirr ;r ar;gr+ Je: 9!1eil -1 I

: JLii , i.*lt+ €J , n*lbi ,*, e?J d , b'ra.-, ,2 ,# , glt -V iP
tiuJll ,M'-Cl J[i,,+r;:c,JttaS t4Jc,.,.EJU,;:Jl Jt]l .,l.c,f bll

at ou--, frl ii c,.g t{ *i;] J , Plf g)ii , grLK '&)\!-ra

[rvrr :,.L-,,l-pl (( C[^I( :14-l , &f A:: , t'*i VU , a.i!- )Je c o#.t

61. Ang Pagluluwalhati Kay Allah. Ayon kay Juwayfiyah
(RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay lumabas mula sa kinaroroo-
nan niya nang ma ga noong magdarasal ito ng fajr habang siya
naman ay nasa dasalan niya. Pagkatapos ay bumalik ito matapos

na tumaas na ang araw samantalang siya ay nakaupo pa, kaya
nagsabi ito: "Ikmt pa rin ay nosa [datins] kalagayan nang iniwan
kita?' Nagsabi siya: "Oo." Nagsabi ang Propeta (SAS): "Nagsabi
na ako, motopos fiwanJ ko, ng apat no ponanalita nang tatlong
ulit, na kung titimbangin botay sa sinabi mo mogmula ngayong
arow, tolagang makatitimbang ng mgo iyon ong mgo ito: sub
hf,nallehi wa brlamdih nadada khalqihiJo" rige nafsihi wa
zinata'arshihi wa midf,da kalimf,tihi."" (Isinalaysay ito ni
Imdm Muslim:2726.)

2e Kaluwalatratian kay Allatr at papuri sa Kanya ayon sa bilang ng nilikha Niya,

kasiyahan ng sarili Niya, timbang ng Trono Niya at [dami ng] tinta ng mga salita Niya.
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62. Ang Pagsabi ng Yarlamukaileh30 sa Bumahin. Ayon
kay Abu Hurayrah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi:
"Kapag bumahin ang isa sa inyo ay magsabi siya ng al\amdu
lilleh at magsabi naman sa kanyo ang kapotid rliya o ang koso-
mahan niya ng yar\amukatleh" Kapog nagsabi ito sa kanyo ng
yarlamukallnh ay magsabi naman stya [na bwnahtnl nS yahdr-
kumullflhu wa yuglilu balakum.'r " llsinalaysay ito ni Im6m
al-BukhdrT: 6224.)

"!-r 
-M - oil {r,-2 .li r t4c at oet./t,c Crrl if r6ilpll rlcrlJl -lf

[orrr :.5-;ri,n,rj, | (( +lrt 'U O1 , yab.fL ), ll : *# -JW c or3r.r. J*, gV

63. Ang Panalangin sa May-sakit. Ayon kay Ibnu 'Abbds
(RA): "Ang Sugo ni Allah (SAS) ay pumasok sa kinaroroonan ng
isang lalaking [may-sakit na] dinadalaw niya, at nagsabi siya:
La ba'sa tahtirun in shfltalleh."" llsinalaysay ito ni Imdm al-
BukhdrT: 5662.)

t<-.i a,ji, & o,.Ut orj ; dL:e ;r r;lc,ffl gr. frthg6fr('l3+!l!,f, -1 t

ebn tffi-.irl Jyt4JJtA, fLi jir,r"-7 e'8,L, -M-*irt J*f,-lJ!

3o Kua*uan ka ni Allalr.
3l Patnubayan kayo ni Allah at pabutihin Niya ang inyong kalagayan.
32 Walang kapinsalaan, [ang sakit ay] panlinis [sa kasalanan] kung loloobin ni Allah.
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64. Ang Paglalagay ng lGmay sa Kinalalaryan ng Sakit
Kalakip ng Panalangin. Ayon kay 'Uthm[n Ibnu AbI al-'Agg
(SAS) na siya ay naghina-ing sa Sugo ni Allah (SAS) ng isang
pananakit na natagpuan_niya sa katawan niya magmula nang yuma-
kap siya sa Islam, kaya nagsabi sa kanya ang Sugo ni Allah (SAS):

"fhgay mo ang kamay mo so samasakit sa katawon mo at
mogsabi ka ng bismilleh nang makatatlo at magsabi ka nang
pitong ulit na a'fidhu bitlehi wa qudratihi min sharri mfl
aliOu tta u[edhir.33" (Isinalaysay ito ni ImEm Muslim: 5737 .)

o'.'l u-o :-21J1 ,* 1t^.", -rr r3"uJle ,gblJf ap})fl {b rlcafl -10

dr-*i,f UL*.,uil-,-Jl .-/'-.op:-^*.,li! l:JLi -M-';JlJl ,'&6y.,f
t+p c r.rl[,i^Jl ,,. *trq fyirxr ttJt .-h# p:'^.., b! , [-(L eI tdli ,,J&3

[rrr. 3YY.r:d.e jn, I t< tlUp .r'5

65. Ang Dalangn lGpag Nakarinig ng Tilaok ng Tandang
at ang Pagpapakupkop Kay Allah Kapag Nakarinig ng
Ungol ng Asno. Ayon kay Abii Hurayrah: "Ang Propeta (SAS)
ay nagsabi: Kapag nokarinig kayo ng tilaok ng tandang ay
humingi/kayo kay Allah mula sa kasagonaan Niyo sopagkat
tunay no ito ay nakakikita ng isang anghel. Kapag nakarinig
kayo ng ungol ng (Nno uy magpakupkop kayo kay AAah hban
so Demonyo sapagkd tunay no ito ay nakakikita ng isang

demonyo. " (Muttafaq'Alayhi: 33 03 | 6920.)

33 Nagpapakupkop ako kay Allah at sa kakayahan Niya laban sa [sakit na] na natagpuan

ko at na pinangingilabutan ko.
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69. Ang Dalangrn l(apag Bumuhos ang Ulan. Ayon kuy
'A'ishah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) noon, kap?g natiat itu ng
ulan, ay nagsasabi: Allflhumma galyiban nflfi,e,.34 (Isinalaysay
ito ni Imdm al-Bukh6rT: 1032.)

-.'il \:'^*., : J[i -&'-.ttrr" dr{,1tr if , fiilf dftl 4icatilJ$-Iy
r3J , +Jyir r-:c - ,ht p - drt ;;-i .+ J-"Jl J,.-, lr! lt ,4-rr -M
J-:e .l'l ,SL" flt j..-r lr!_, .'L.Le :ty fS e :, o j :.ltt -:.Jl JL-t r a.-otJ

: JU c a-otJ J-:,e .ll -5i{ d lrl-, ,,qJl gS_,rri : .lt!.Jl Jl-, , d.:;r
Iorrr :y'*,,tr | ((eLi^rJl_, cJl fcS]i

67. Ang Pagbanggit Kay Allah sa Pagpasok sa Bahay.
Ayon kay Jdbir lbnu 'Abdullah GA) na nagsabi: "Narinig ko
ang Propeta (SAS) na nagsasabi: Kapag pumasok ong too so
bahay niya at binanggit nito si Allah - kamahal-mahalan Styo
at kopita-pitogan - so pagposoh nito at sa pagkain nito, mogsa-
sabi ang Demonyo fsa mgo kampon niyaJ: Wolang panggobing
tuluyan pora sa inyo at walang hapanon; ngunit kapag puma-
sok siya at hindi binanggit si Allah so pogpasok niya, mogsa-
sobi ong Demonyo [sa mgo kampon niyaJ: Nagkamit kayo ng
pangga-bing tuluyan; at kopag hindi niya binanggit si Allah sa
pagkain niyo, mogsasabi siya fsa mga leampon niyaJ: Nagkamit
kayo ng ponggobing tuluyan at hapunon." (Isinalaysay ito ni
Imdm Muslim: 5262.)

'o O Allah, [gawin Mo ito na] isang ulan na napakikinabangan.
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68. Ang Pagbangst Kay Allah sa Pagtitipon. Ayon kay Abu

Hurayrah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: "Kapag moy

nagtipon no mga tao sa isang pogtfuon na hindi nila binanggit

si Altoh doon at hindi sila nanalangin ng pogpapala sa Propeta

nila, may mopmasakanila na isang pagsisisi. Kaya kung nonu-

isin Niya, pararusohon Niya silu Kung nana-isin Niya, pato-
tawarin Niya silu" (Isinalaysay ito ni ImAm at-TirmidhT: 3380.)

ll!- W, -rrJl ,.rts : JU - 'W-.JlJt, irr.r-i 6e rr)filf fiillbrlelll -1q

(( d^il'313 dJl ;,. el+ i_ro\ ;tg+tll tl : JU ')\ll (Jj,-r rli : a;il ,pr
[,rrt .1rYY ,+t" j,t.|

69. Ang Panalangin sa Pagpasok sa Palikuran. Ayon kay

Anas (RA) na nagsabi: "Ang Propeta (SAS) noon, kapag papasok

sa palikuran, ay nagsasabi: Bismilleh' allflhumma innl a'Edhu

bika minal khubthi wal khabf ith.35" (Muttafaq 'Alayhi:
6322183 l.)

-Mr-.-*Jl utS : u:JU-b" &l &t-i"iltJe;f tgJf drlillrlbrlc.lll-[ r

.^LJf b.,"--r , tali br.ry ,t * dllLi g! gCr ll , JE eJl c^i.4e b!

[r.,ro :&,r-rrl (( q cJ*.,Jl V ir, fi V iu, b/ 
"r.4r 

ilt'r-l r4r

35 
Sa ngalan ni Allatr; O Allah, tunay na ako po ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa mga

lalaking demonyo at mga babaeng demonyo.
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-79. Ang Panalangin sa Pagbugso ng Hangin. Ayon kayoA'ishah (RA) na nagsabi: "Ang Propeti (sA$ noon, kapag
bumugso ang hangin, dy nagsasabi: Allf,humma innl asoaluka
khayrahf, wa khayra mf, fihfl wa khayra mf, unsilat bihi wa
a'iidhu bika min sharrihfl wa min sharri mf, f-rhn wa sharri
mf, ursilat bih.36" (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 2085.)

-drl Jyt-ci , &,lr.,1,rJt r | ,y:;6lll#trf.!rtltlcrllf -yI
..4!3 , i[-f; -. |.Silf t-Uf JU ,.--oJl -#;n+1 Ler ;,-,. )) , Jr;,.-i$

[rrrn :,.L.- .t 1, I A"[:4

Tl.AngPanalangin sa mga lGpwaMuslim Nang Palihim.
Ayon kay Abti Dard6' (RA), narinig niya ang Sugo ni Allah
(sAS) na nagsasabi: "Ang sinumong manalangin para sa
kapatid niyo Fo pananampalatayoJ nang palihim, magsasabi
ong anghel nd'makatalaga sa kanya: Amen, at sumaiyo ong
tulad niyon " (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 6928.)

Jyt (:',e,r, , cJU Leii - t+:e &l ,-At- i.L ei f rl*ntf rlb rlcdlf -Vt
qJI UIJ.i, U! :rirl ,rrl U.l_f+ e#' A*"aJ ft.- g.. t >t.:{ro. -M-drl
(* al +irt .iLi il - t+" [a d -,};{r,# C ;if *r' r tJ3n-7t_,1

[vr11 :d.-.,t-r | (( t{i"

72. Ang Panalansn sa Sandali ng IGsawiang-palad. Ayon
kay Umm Salamah (RA) na nagsabi: 'T'{arinig ko ang Sugo ni
Allah (SAS) na nagsasabi: Wolang isang Muslim na dinopuan

36 O Allah, tunay na ako ay humihingi sa lyo ng mabuti nito, ng mabuti sa loob nito at ng
mabuti sa pagkakapadala nito; at nagpapakupkop ako sa lyo laban sa masama nito, si
masama sa loob nito at sa masama sa pagkakapadala nito.
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ng isang kasawiong-palad at saka sinabi ong ipinag-utos sa

kanya ni Atlah.' Innf, mlehi wa innf, ilayhi rflji'iin; allf,hum
ma'jurnl fi muglbatl wakhluf ti khayram minhf, r^!o hindi
tutamboson ni Allah ng higit na mabati kuysa ,oorttt" llsina-
laysay ito ni Imdm Muslim:2126.)

,Ct4 -M-Ct uii > :JU-&-?jte U./it e:pldlrlrl! -Yr

:ete;.^i:, | << c+rll ... rly--Jl 'tii!9 ... ,uhiil ;r['lt Urri , i;,-,P Ut+-l

Iornrr 6 o \vo

73. Ang Pagpapalaganap ng Pagbati ng Kapayapaall.
Ayon kay al-Bar[' Ibnu 'Azib (RA) na nagsabi: "Inutusan tayo

ng Propeta (SAS) ng pitong [utos] at binawalan niya tayo ng

pitong [bawal]. Ipinag-utos niya sa atin ang pagdalaw sa may-

sakit. . . ang pagpapalaganap 5a pagbati ng kapayaptlllil. . . 
! t (Muttafaq

'Alayhi: 517515388.)

37 Tunay na tayo ay kay Allah at tunay na tayo ay sa Kanya babalik. O Allatt, gantim-

palaan Mo po ako dahil sa kasawiang-palad ko at tumbasan Mo po ako ng higit na

mabuti kaysa roon.
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OLt*, if )) ,ffi-rirl Jy.rJU :JU-,&-;y*p ,e\ ,f :plrllHb-Vt
[uor :rr.-..r.u | (( L+l JI6]q aJ 4irl J+, tlle qi LJ,-.dr- ta;

74. Ang Pagkamit ng Kaalaman. Ayon kay Abu Hurayrah
(RA) na nagsabi: 'Nagsabi ang Sugo ni Allatr (SAS): Ang sinu-
mang tumahak sa isang landasr rN naghahanap dahil doon
ng kaalaman, padadaliin ni Allah para sa kanya dahil doon
ang isang daan patungo sa Paraiso." (Isinalaysay ito ni Imdm
Muslim: 6853.)

-..irl {rl,rT , 4b .sFlt,ry C v,'Il$drt,lrf .ltf EEErrf -vo

[orrr ,1yr0:rJ.e in, I tt gruU i! I ,.4J oif op , L$ .rUc-if ll : JU -M
75. Ang Tatlong Ulit na Paghingi ng Pahintulot Bago
Pumasok Ayon kay Abii Miis6 al-AshoarT (RA), ang Sugo ni
Allah (SAS) ay nagsabi: 'Ang poghWi ng pahintulot ay tattong
fulitJ. Kaya lcung pinahinta-lutan ko, [pumasok kal at kang
hindi ay bumalih hun (Muttafaq 'Alayhi: 6245/5633.)

o+.+b , ly;.J rtl )) : JU-t&- .rF!t,ey*if , rddlr{l+id -vl
[orto ,otlv ,.J";al(( c.,-.r]t- nsrt, d [er_9 ;rn 1 4**, , f+l;! oL*-.i -M-.,Jl
oF.;i }*;-il_r ,rrjt iC &^.ft,J-lLJ tf e,€$rillO

.J.tJti.4:*:Jl
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76. Ang Pagsasagawa ng Talnik sa Sanggol. Ayon kay
Abti MOsd al-Ash'arT (RA) na nagsabi: "Ipinanganak sa akin
ang isang bata kaya dinala ko ito sa Propeta (SAS), pagkatapos

ay pinangalanan niya ito na lbrdhTm at pinagsagawaan ng tahnik
sa pirmamagitan ng isang datiles at dumalangin siya para rito ng
pagpapala;'(Muttafaq 'Alayhi: 546715615.) Ang Talnik ay ang

pagrguya ng isang matamin na pagkain at pagagalawin sa bibig ng
sanggol. Ang pinakamainam na gamitin sa tahnik ay ang datiles.

- +irl Jy, L;r,.i ll : c^Jti -t 4r &,Pt- i-l.;to ;F , {t lf Fr-I- tf -YY

[rovrr :,r.--i.t, | (( CFt-i* t)tiJl ePJ r iL,i ir*lL*l e ,f J\ -M

77. Ang Pagdaos ng 'Aqr-qah Para sa Sanggol. Ayon kay

'A'ishah (RA) na nagsabi: "Inutusan tayo ng Sugo ni Allah (SAS)

na maghanda sa 'aqTqah para sa batang babae ng isang tupa at

para sa batang lalaki ng dalawang tupa." (Isinalaysay ito ni Imam

Abmad:25764.)

-rirf Jyrf t+L'T :JU -&'-;i ;,r:1blf rN*+tE.l{lf .}-tdif -vA

t{ :t-rlii ,J"bIl ,;,or.Vi "r=qi f -$.-.lrl Jytt'i:Jli. ih'-M
C [r.,rr,rL*..r-1,l((cr.; r.{e d4l> C! ll :JU SU! * fJ !dll Jyt

.dJ+ ,-h.j'l^S,.ri 4'J f f
78. Ang Paglalantad sa llang Bahagi ng Katawan Upang
Mabasa ng Ulan. Ayon kay Anas (RA) na nagsabi: "Dinatnan
kami kasama ng Sugo ni Allatr (SAS) ng ulan. Binatak ng Sugo

ni Allah (SAS) ang damit niya hanggang sa matamaan ng ulan
kaya nagsabi kami: O Sugo ni Allah, bakit mo ginawa ito? Sinabi
niya: Dahil ito ay bagong dating mula so Panginoon nito."
(Isinalaysay ito ni Im6m Muslim: 2083.)
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:JU -M-ilrl Jyt V , W+bt Jp J_r rcrbrt Je :ti#f lll+p-Vq
s;:+f uf t-l I tfut J.r.,-r t , Jj cr i:lt i;+ J; d ,t-b.,.,,rb ;* ))

[roor :d*.,lgl tt LrL+ ll :JU

79. Ang Pagdalaw sa May-sakit. Ayon kay Thawb6n, ang
utusan ng Sugo ni Allah (SAS), ayon sa Sugo ni Allah (SAS) na
nagsabi: "Ang sinumang dumalaw so isang moy-sakit ry hindi
mahihinto so pananatili sa bungong-kahuyan ng Paraiso.t)
Sinabi: o Sugo ni Allah, &t ano po ang bungahg-kahuyan ng
Paraiso? Nagsabi siya: "Ang mga pini-pitasan [ng mgo bungaJ
doon." (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 6554.)

VOrE i n ,ffi-.sJf .JJti :JLi-&- ri.,1T p:;rr1ilf -A.

[rrr. ,.-.rrJ I tr 6J.b *g.!t;.i "jt ,ir, 
, k .i *l.,,ll

80. Ang Pagngiti. Ayon kay Abii Dharr (RA) na nagsabi: 'Nag-
sabi sa akin ang Propeta (SAS): Huwag ngo kayong trugmotrr(b
liit sa nakabubuti no onamon, kahit mon lamang na salubu-
ngin mo ong kapatid mo ng maaliwalas na mukha" (Isinalay-
say ito ni ImIm Muslim: 6690.)

-JLi ,r;L,.ri u ,ffi-Ctf ,,&ry*p e.\ e,&fdgljflf -Al
tJ (.+; &rtjt ule oJrii ,.si ) t<L qlu ,* 4l {irl v.tb ,,s_il irJ d
U \J- 4J J,-b : Jl.i .LJ.AJI ,i, .l d tti .rr-ll : JU S,r.,; drrl , JU qle ;l
+lrt Jr...,-l Cp : JU , J-?Jjo .t l .11 n*-l *fl J-* , i : JLi SL#J i..or;

[rotr :g[....t.r.r1 (( 4* c."-l L.5tJJ"-i "r; *trt OL ,.tJ!

81.. Ang Pagdadalawan Alang-alang Kay Allah. Ayon kay
Abii Hurayrah (RA), ayon sa Propeta (SAS): "NA may isang
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Iolaki no dumnlaw sa isong kopotid niya sa ibang nayon at
nagpaabong si Allah sa kanya sa daanan niyo ng isong anghel
Noong dumating siya rito ay tinanong nito siya: Saon mo nino-
nais [pumuntaJ? Nagsobi siya: Ninanais ko [na pumuntal so
isang kapatid ko sa nayong ito. Nogsabi ito sa kanya: Nagkamit
ka ba sa kanya ng isang kagandaltang-loob na tutumbasan mo?
Nagsabi siya: Hindi; kaya lamang inibig ko siyo along-alang
kay Allah - kagalang-galang Siya at kapita-pitagan Nagsabi
ito: Tunay na ako oy sugo ni AIIah fna nogpopabatidJ sa iyo
na si Allah oy umibig sa iyo gaya ng pog-ibig mo rito olang-
alang sa Kanyo." (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 6549.)

-,r+ll f)i , {& # 6,r'A c/ ;lrill ;* : t+|! ail adtl &tf f)bl -AY

[rrr.r :.r..-i.r-,, | (( 1+.cl .^tLiU , oL;I dol .-.--i l-r! ll : JU -M

82. Ang Pagpapabatid ng Tao sa Kapatid Nrya na Iniibig
Niya lto. Ayon kay Miqdam Ibnu Ma'dlkarib (RA), ang Propeta
(SAS) ay nagsabi: "Kapag inibig ng iso sa inyo ang kryatid nrla,
ipaalom niya rito na iniibig niya ito." (Isinalaysay ito ni ImEm

Ahmad: 16303.)

;...;jt:Jl lt ,ffi-+bl JyrJU : JU-&-;y*rA *1 e,gllbll-Af
c)r*> , Lr : JLi ti! ps,ul Oli , LtL:-l t. olJi dol .-,'tli lrU r rltJas.:^Jl

[vtr. crYAl:q!;it | <t Ot.tpJl

83. Ang Pag-iwas sa Paghikab. Ayon kay Abti Hurayrah (RA)
na nagsabi: "Ang Paghikob ay mala sa Demonyo. Koya kapag
hihikab ang isa sa inyo oy pigilin niyo ito hanggang sa moka-
kaya niya, sapagkat tunoy no ang isa sa inyo, kapag nagsabi
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ng hortt oy pagtatawonon ng Demonyo." (Muttafaq 'Alayhi:
3289/7490,)

:JU -M-rirl JJ,*,,rLi , &,;;r-," *l V,grtiJq&fil Slrl{-At
[rorr,r.lv :ql'Jii:,1 rt C+,rIl -rjiSi JEJI 3li , J]JIJ dU"tlt

84. Ang Pagpapaganda ng Palagay sa mga Tao. Ayon kay
Abii Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi: "Mog-
ingot kayo sa palagay sapogkat tunay no ong palagay ay pina-
kasinungaling no pahuyag." (Muttafaq 'Alayhi: 6067 /6536.)

l- - ta; et,*,,- iitle tJL : JU ry*!t Je 'tllilUt clddfill3lr-Ao
liU , t,q:.-r- ,.ei) d,oi ua, qi OJ& dts)) : r:.JU Se.rr ,) g,.;,--fgt-uJl ,)K

[rvr :6.1LiJt,r.p | ( ;)\.4J1 J! e,> ;y"a)l sJh>

85. AngPagtulong sa Mag-anak sa mga Gawain sa Bahay.
Ayon kay al-Aswad na nagsabi: "Tinanong ko si 'A'ishah (RA)
kung ano noon ang ginagawa ng Propeta (SAS) sa bahay niya.
Sinabi nito: Siya noon ay nasa paglilingkod sa mag-anak niya;
ngunit kapag dumating ang [oras ng] sal[h ay lumalabas siya
papunta sa saklh." (Isinalaysay ito ni ImEm al-BukharT: 676.)

;rJa,iJf lt ,ffi-4irl JyrJU :JU-ts- ;lr..p €.1 ,f ,tJl.xlEt-41
c,ii3 , (ut .lt -*jJ-) rl-r*:-*,,Jlg r rlL:ll :;r-h,iJl ;r- u*,; 31 ( d.s;

[orv roAA{ :{e;,nr I tt -r. _,1t iJl ,_r-t,_,1Lotll fJ.iiJ , hyl

3t Hubung naghihikab.
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86. Ang mga Panuntunan ng Likas na Kalinisan. Ayon
kay Abti Hurayrah (RA) na nagsabi: Nagsabi ang Propeta (SAS):

"Ang Likos na Kalinisan ay limo, o lima mula sa Likas na
Kalinison: ang pogpapatuli, ong pag-ahit ng buhok sa ari, ang
pog-alis ng buhok sa kili-kili, ong pogpuputol so mga huko at
ong poggupit sa bigote.'(Muttafaq 'Alayhi: 58891597.)

,Jrt5r Ui l :JU -M-#l if , & r'*., U Jp e:;4igllltlis-Av
[1. .o :.rrtil .rr | .Jltu j)l_l qt Jt ++..a!r Jl, I . (( lj(r L+l ,i f*Jl

87. Ang Pag-aaruga sa Ulila. Ayon kay Sahl Ibnu Sa'd, ayon

sa Propeta (SAS) na nagsabi: uAko at ang nag-oarugo ng ulila
sa Poraiso ay ganito." Sinabi niya iyon na magkadikit ang dala-

wang daliri niya: ang hintuturo at ang hingigitna. (Isinalaysay ito
ni Imdm al-BukhdrT: 6005.)

:JU c ut'j\ ,M-,ri[! JU>t*rJI ,&,;1rr C e:rgflil.Jttr-AA
[rr rr :6.,L;*Jt,r,,l ( L^b;; i ll : Ju , Lt-rr:rl . ( r.-,.izri i))

88. Ang Pag-iwas sa Galit. Ayon kay Abii Hurayrah (RA):
"May isang lalaki na nagsabi sa Propeta (SAS): Tagubilinan mo

po ako. Nagsabi siya: Hawag kang magalit Kaya inulit nito ng

makailang ulit. Nagsabi siya: Huwag kang magalit" (Isinalaysay

ito ni ImEm al-BukhdrT: 6116.)

ir-*.,)) :JLi -M-,r!l ;-c ,'& iA.f 
€.1 e rdill4lt&rd*tf -Aq

Qu drl J.Sr ,hu : f{.-c f ts... 4Lb il ,}L i l-- , d.-l-b + .l,l f*lJL-

[t.r\ 311. :r:lg ,pl (( oL..e L*W
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89. Ang Pag-iyakDahil sa Takot Kay Allah. Ayon kay Abii
Hurayrah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: oMay pitong

[uri ng tao na] pasisilungin sila ni Allfrh sa lilim Niya sa araw
na wolang lilim kundi ang lilim Niya:...(binanggit ang isa sa

kanila:) isang taong nang maalaala si AAEb habang nag-iisa ay
nag-umqpow ang mga mata nito [sa luhoJ.'(Muttafaq 'Alayhi:
6601103 I .)

.:1" lilll :J[i -M-tbl $n";;i , & ty*.rA g1 V t!;l+tllllbtl-q.
"r-ll lT ,4{ ei:l fb ,i , L;t+ Zir-? i/ t! :.!)l.i i/ )t! 4Le Chi;l rrL*iyl

[rrrr,/--.,b| ((d r"+ tV
90. Ang Kawanggawang Nagpapatuloy. Ayon kay Abti
Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi: "Kapag
nanntay ong anak ni Adnn, nopuputol ong gowo niya maliban
sa tatlo: maliban so kawanggowong napopatuloy o kaalamang
napakikinabongon o matuwid na onok no nonanalangin poro
sa kanyu." (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 4223.)

J+-.. Li i[- qr.],ul Jj.r:c Jtt , & dUe ii OL"l";r l,l?Llf d{-q t

JU-U+-.^^, d.,-ll:J34 -{&-fl r.:,.*., \ibl€tf*l ,ffi-+bl J..r,-r

[ow ,ro. : * e,] ( i+l .! 4li" 4J 4il ,].-nl,l o+-l 4{ ,* : Jti ajl .:-..* ,r$i

91. Ang Pagpapatayo ng mga Masjid. Ayon kay 'Uthman
Ibnu 'Affin (RA) na nagsabi nang nagsalita ang mga tao hinggil
sa kanya noong itatayo niya ang Masjid ng Sugo ni Allah (SAS):
Tunay na kayo ay maraming sinabi at tunay na ako ay nakarinig sa

Propeta (SAS) na nagsasabi: "Ang sinumang magpatayo ng
isang masjid," - nagsabi si Bukayr: Ipinagpalagay ko na nagsabi
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siya: "na hinohangad sa pamamngitan nito ong [ikasi-siyo ngJ
Mukho ni Alloh" - "mogpapatayo si AAah para sa konya ng
tulad niyon sa Paraiso.'(Muttafaq 'Alayhi: 450/533.)

Jl , t^ar rirt ,set.t,tr*" df Jt? q rllrElll C#tf 4 ft|rlf -qt
((u;il lrb , AFI 13! I , Lti ti1 t!--,.., }+t +bl ,*-t)) : JU -j$-.lrl Jy,

[f .Vf :.9.21.il1 oljrJ

92. Ang Kaluwagan sa Pagtitinda at Pagbili. Ayon kay
J6bir Ibnu 'Abdilleh GA): "Ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi:
Kinannw(mn ni AAah ang isang taong moluwag kryag nagtindo"
kapag bumili at kapag naningil" (Isinalaysay ito ni Imdm al-
BukhdrT:2076.)

L+l :Ju -M-.lrl Jr,,-rol , gr;arr Cl'rliglllEFrtllf 1161 -qr

-/&,a-J drl f*ti ,oj'b ,.'-,r!rjl ,*.$rp$ Ue Jel tr!l-:k:.,# J--l
[rrt.,a-.bl((d

93. Ang Pag-aalis sa Daan ng Nakapipinsala. Ayon kay Abti
Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi: "Habong
ong isang tao oy naglalakod sa dann, nakakita srya ng matinik
no songa na n(Na dnon. Inalis niyo ito kaya kinilala ni Allah
ong kobutihan niya at pinatawad siyu" (Isinalaysay ito ni ImAm
Muslim:4940.)

Ot,as ir" )) ,ffi - rirl Jjp,; JU , JU -& - i,lrp qli if r &tnlf -1[

d c 4L,c-r l.6J^,a'* {ttl .)!i ,l-LJl i! dl J.rl il ,,..-*b # ,y tf J"r+

[r .r r , \ r . ,qI".ri.f tt rfrfl & OfJ r? ttSt'ol ,;.J-L.5 a.-t-al k*;-
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94. Ang Kawanggawa. Ayon kay Abti Hurayrah (RA) na nag-

sabi: 'Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): Ang sinumang magka-
wonggawo ng katambos sa isong datiles mula so mobuting
kinita" at hindi tatanggryin ni Allah kwg hindi mabati, tunry
na si Allah ay tatanggry nito sa pamamogitan ng kanailg kamay
NUa at sako palalakihin niya ito [so gontfurypalaJ, gaya ng pag-
papalaki ng ka sa inyo sa guyong kaboyo niya, honggang sa
maging tulod ng bundok." (Muttafaq 'Alayhi: 1410/1014.)

, &'rV u f r lqrrf g;i1:i. C lrl|rl|1Il.cl| tf.rd5ll - q o

(( (J&l 
et-t q"', ) oi.o ,.-i t4:, J-brl ft i qi J-rJl L ll : JU cl , W-,JI i,e

fli *Jt"r 4*;'{ jblL. ef J+l i! ,rta}l !e )) : JLi SrLa}l !e ,lrt,
[rrt :g;rEnlt ,t3rl (( e u1 e?J-

95. Ang Pagpaparami sa mga Matuwid na Gawain sa
Unang Sampung Araw ng Dhulbiiiah. Ayon kay lbnu
'Abbes GA), ayon sa hopeta (SAS) na nagsabi: "Walang gawain

lna ginawal sa [ibangJ mga orow na higit na mainam kaysa

lsa ginawal sa [unong sompang orow ng DhuQiiiahJ no ito."
Nagsabi sila: '.Irli ang Pakikibaka?" Nagsabi siya: "Ni ong Paki-
kibako; maliban sa isang toong humoyo [sa Pakikibakal na
isinusuong so panganib ang sarili niya at ang ari-arian niya
at hindi bumatik no moy dolong onumon,tn" (Isinalaysay ito
ni Imdm al-BukhdrT: 969.)

3e Hindi nakabalik dahil namatay na nakikibaka para kay Allah.
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.., tt;r ,tr ]J.r, ,ffi-rbf Jl*.r JU : JU- 4b - irart d I;'-rtbttdo-il
,rr.r I te,dlJ! rJJr ijlUll ,p ,4tJr 0lr .JUII jl ,i:-*> i:. 4J c.r5 A-;a clgl

tAolv :d.-.

96. Ang Pagkitil sa Butiki. Ayon kay Abii Hurayrah (RA)
na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): Ang sinanmng
pnnday ng isutg brdihl so ,t rorrg pqhonpos ay nagsrculd sa
kanyang ftalaanJ ng isandoang nogmdang gona, sa ikalawa
ay maboba roon lsa unaJ, at sa iknlo o! mobaba roon [sa
ikalawoJ." (Isinalaysay ito ni Imam Muslim: 8547.)

: JLi -&- g*av a oa;>g'e rlr Ldstrdf O-iOl H gFtl-lv
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97. Ang Pagbabawel na Isalaysay ng Tao rng Bawat
Narinig Niya. Ayon kay Hafs lbnu 'Agim (RA) na nagsabi:
'\lags$i ang Sugo ni Allah: Nahasqat no sa tao bilutg kasr-
lanon na isalaysay ntyo ang bawot morintg ntya." (Isinalaysay
ito ni Imdm Muslim:7.)

-l&-,rJl ;,e , & t'r-r-Jt r-;.a gl V rdrlfsbfiiilfgL&f -lA
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98. Ang Paghahangad oa.Gantimpela ni Nlah Dahilsa
Pagguiol ; Mag-11aak'Ayon kay Abii Mas'tid al-BadrT
(RA), ayon sa Propeta (SAS) na naggbi: oTunsy no orrg isaag
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Muslim kapog gumugol sa mog-onak ntya ng isang gugulim
somantalang siya ay noghahangod [hay Allah ng gontimpaloJ
niyon, magkakamit siyo ng gontimpaln" (Isinalaysay ito ni
Imem Muslim:2372.)
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99. Ang Raml sa lawflf. Ayon kay lbnu 'Umar (RA) na

nagsabi: "Ang Sugo ni Allah (SAS) kapag nagsasagawa ng unang

fawdf ay nagsasagawa ng raml sa [unangJ tatlong Eawefj at nagla-
lakad sa [huling] apat [na tawdfJ." (Muttafaq 'Alaytri: 164413048.)

Ang Raml ay pagpapabilis sa pagldqd kalakip ng magkakalapit

na mga hakbang. Ito ay isinasagawa sa unang tatlong pag-ikot
sa tawaf, na isinasagawa sa unang p4gdating sa Makkatt ng isang

nagsasagawa ng 'umrah.o hajj.
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100. Ang Pagpapana(ili sa Matuwid na Gawain Kahit
Ifukaunti. Ayon kay 'A'ishah (RA) na nagsabi: "Tinanong ang

Sugo ni Allah (SAS): Alin sa mga gawain ang pinakanaibig ni
Allah? N4gsabi siya: Ang htgil na nanandili karttt pa halrawtti"
(Muttafaq'Alayh i: &65/1 828.)


