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Mga Pinto ng mga Gantimpala

tr--rSlt J-,1.i,l,Jilrai

Ang mga Kainaman ng Qur'iin

li fiJl Ji^ )) :JU - ffi -Cl f ( r+, it;ti..l^iLe je tS-lJiJf Siie -\
1"4t,J-ljJl 'fr-- gfl #"-r ,;;fl flFf ;riJl g ,aJ fiiU gs J-ljJl

[vr,r . rrrv :a:le J;, I .((,Jb?i oti , !"r; qI" gs r oJ.oL:,

1. Ang Pagsasaulo sa Qurtan. Ayon kay 'A'ishah (RA),t ayon
sa Propeta (SAS)' na nagsabi: "Ang paghahalintulad sa bumibig-
kos sa Qur'on, samflntatang sryaay nagsasoulo3 nito, ay [guya ng]
kasamo ng mgu mabubating mararangal na mga tagatala [na
anghelJ; at ang paghaholintulad so bumibigkas ng Qur'on,
samontalang srya ay pabalik-balik dito al siya ay mahigpit dito,
ay magkakoroon ng dalawang gantimplo-" (Muttafaq 'Alayhi:
4e37 /7e8.)

t (RR), RadiyallAhu 'Anlw para sa isang lalaki, RadiyattAhu 'Anhd para sa isang babae,
Ra/iyaHAhu 'Anhum para sa marami. Ang ibig sabihin nito ay: Kalugdan siya (o sila) ni
Allatt. Ito ay panalanging binabanggit sa tuwing nababanggit ang pangalan o taguri ng
Kasamahan o asawa ni Propeta Muhammad (SAS).
2 (SnS), 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.

' O nukasaulo.
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qlrl Jp \ar.c*., : JU -'&,- +Ul i"UT g1 ,f t F1;Stf SbiJl ig)tr -l
.(( c-rrir...art*-z'! ti3.1 e"t.3ll f$ .,rti 4j!i ,OfriJl l3"jl ll , JJ4 -W -

h't :gL-r,l-91]

2. Ang Madalas na Pagbabasa o Pagbigkas ng Qur'an.
Ayon kay Abti Umdmah al-BahilT (RA) na nagsabi:.'T{arinig ko
ang Sugo ni Allah (SAS) na nagsasabi: Bigkasina ninyo ong

Qur'an sapagkat tunay na ito ay darating sa Araw ng Pagkabu-
hay na isang tagapamugitan so mgo tumatangkilik dito." (Isina-
laysay ito ni Imam Muslim: 804.)

f t' +,, :JLi -W-Cl f ,'& dt:e;e rt{r.198-l}iJl Fbl -r
[0. yv :6-,l.Jt ,t-r, J .<f a^lgl .l-Fl C"

3. Ang Pag-aaral ng Qur'an at ang Pagtuturo Nito. Ayon
kay 'Uthmdn (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: "Ang
pinakamamabfii sa inyo ay ong nag-aral ng Qur'on at nagtu-
turo nito." (Isinalaysay ito ni ImEm al-BukhdrT: 5027.)

doi ;a*,-l ll :JLi -,W- #l f ,'& rlr-;.tJl q.\ eldr)ttlf iit"' -t
.i,t -* # l : Jti SJ-biJl cJi 1A 4u ,UU .<rS.r!rJl &f -tJ + 

'tr* Oi

[rrrr r0.\o :gL-rjt'.,ti-Jr ot-rr].ff .l-$Jl C-li J,U ,J-T

4. Ang Strrah al-Ikhlfls. Ayon kay Ab[ ad-Darda' (RA): "Ayon
sa Propeta (SAS) na nagsabi: Nawawawalan ba ng kakayohan
ong iso so inyo na basahin so isang gabi ong ikatlong bahagi
ng Qur'on? Nagsabi sila: At papaano babasahin ang ikatlong

a o Basahin.
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bahagi ng Qur'an? Nagsabi siya: Ang [sfrroh na nagsisimula sal
qul huwaltnhu ahad5 ay katumbas ng ikattong bohagi ng
Qur'an" (Isinalaysay ito nina Imdm al-BukhdrT at Imam Muslim:
5015/g t 1 .)

oL-I-r pl tl t ffi .bt J-r,*,, JU :Jt! -W-J,.!e U.ry Je tAglJ.ll -o

?rrroi #) -t { L!$Jl ?r.rri # } :l"i t-+;ds {tJt *J-tf

[,rr t,+.-.t-r, ] .(( { .fUl
5. Ang Panalangin sa Pagpapakupkop kay Allah. Ayon
kay 'Uqbah ibnu 'Amir (RA): 'Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS):
Hindi mo ba nopag-olaman ang mgo tolato [nS Qur'anJ na
ibinaba kagabi, no walong nakito na tulod ng mgo ito kailan-
mon? Ang mga ito ay ang mga sfrrah na nogsisimula sa qul
a'trdhu birabbil falaq at qul a'tidhu birabbin niiso" llsinalay-
say ito ni Imdm Muslim: 814.)

,..fs_x !t^{ i l :JU-ffi- +irl J*,u O1 ,'W;y*p g1 e ri;lJtilf -1

[v,r. : d..,,r.r].(;Jill zty +1-p t'iJl ctJl U -#;ru,;Jl l)! ,JU,.

6. Ang Sflrah al-Baqarah. Ayon kay Abii Hurayrah (RA): "Ang
Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi: Huwag ninyong gawin ong
mga bohay ninyo no mga libingan, Tunay no ong Demonyo
ay lumalayo sa bahay no binabaso so loob nito ang sfrroh al-
Boqarah." (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 780.)

t Ang siirah I12.
u Ang dalawang huling siirah ng Qur'an.
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+irl J.r,r \:-'^*,, :JU -&-+Ul i"t i g.1 e rll;re JIJiJd{Jf }ilr'' -v

lsrjl , a,t-**r1 [:.i.x A"UiJl ;3,| .JlL- 4j!, ,.)-lrojl l31il lt , JJ4 -W -

, clLrt^i t{JtS i"l=3Jl p* .lFL- Qp r .llrac JT zr*3 ;rill , y-llyJl
,L#l--rl ;.t .)t+l'*i tr-tl9.p * U JVt, t^+t5 -lT ,JI,.r-Ui L+,lS ll
,f.rJ .((itL:ll t+r,LF* iy ti;,,> t+Sy-l ,6 jt^i;i 3!i ,;JiJl stylsrltl

.6$t :gi i$ [,r.t,rL-.

7. Ang Strrah al-Baqarah at ang Suran Al 'Imren. Ayon
kay Abti Umdmah al-BahilT (RA) na nagsabi: "Narinig ko ang
Sugo ni Allah (SAS) na nagsasabi: Bigkasin ninyo ong Qur'En
dnhil ito uy darding so orow ng pagkabuhay bilang isang taga-
parnagitan so mgo tumatanggkilik nito. Bigkasin ninyo ang
dalawang monining: ong [SfrrahJ al-Baqarah at ang Shrah Al
'fmrfin dohil tunuy no ong mga ito uy darating sa orml ng Pag-
kabuhoy na parang ang mgo ito ay dalawang uIry o parong ang
mgo ito ay dalawang lilim o dnlmtang langkay ng mgo ibon na
nakaladlad ang mga pokpak, na mangangatuwiran so mga bumi-
bigkas sa dalawang ito. Bigkasin ninyo ang Sarah al-Baqarah
dahil ong pagtangkilik nito ay biyoyo at ang pag-iwan nito ay

hinagis ol hindi ito m,akakaya ng mgs milrggagawuy" (Isina-
laysay ito ni Imdm Muslim: 804.)

IJiiIl t+l t-...11 , ffi drt "lr*tcJti:Ju-&- rJi/,di bet1grj5Jil &l-A
t;t ;'yl irl i .lr ) , Lf <r srJici ei.-, dt ,-,ti ir- {-,-f ligryl
[,rr.,d.-.,r,,].ctJ;Il t llLJl .rJ:.6*l t*trll])) :JU3 6or-e ,3;P *i#'
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-8. Ang Ayatul Kursi. Ayon kay Ubayy Ibnu Ka'b (RA) na

nagsabi: "Nagsabi ang Sugo ni Allah (sAS): o Abfrl Mundhir,T
nolalaman mo ba kung aling Eyah mula sa Aklot ni Allah na
nasa iyo cy pinakadakila? Nagsabi ako: [Ang nagsisimula sa]
Allf,hu te ileha illf, huwal hayyul qayynm.s Kaya tinapik niya
ako sa dibdib ko at nagsabi: fsumpo man kay AItohJ padatiin sa
iyo ang kaolamon, o Abfrl Mundhir." (Isinalaysay ito ni Imdm
Muslim: 810.)

l; ,t' )) , W,-JI Ju : JU -'&- r3r..,o ,rri ,f riJ;lrf i29,. ,tl -q
-'drl as-r-.rlCt &['trf,,er\o ,ql',t l.(( ot:iS .lJ +;Jill ily;Td/ Ua-jtt

.s+iil .epll g. cl.:r-,"_l eciiYl ,1. dp-l r g$"dll ,..1n d$_l . cHIl et+i .r..glS

9. Ang Huling Bahagi ng Stirah al-Baqarah. Ayon kay
Abii Mas'iid (RA) na nagsabi: 'T'{agsabi ang Propeta (SAS): Ang
sinumong bumigkas sa dalawang fryah sa huling bahagi ng
Sfrrah al-Baqaroh sa gabi, makasasapat no ang dalawang ito
sa kanya" (Muttafaq 'Alayhi: 5010/808.) Ayon kay Im6m an-
Nawawr, kaawaan nawa siya ni Allah: Makasasapat na ang
dalawang ito sa kanya kapalit sa pagsasagawa ng qiydmul layl,
o may nagsasabing laban sa Demonyo, may nagsasabing laban
sa mga kapinsalaan. Maaari ring sa lahat ng ito.

drn )) :JU -W- dl 3i , & clr;.rJt g.1 ,f rr.f$l i29r *Jgllidr- -l .
*fJ [,r. q :fL-..tr J .t< Jt+.rJl ,r. 

'€ , ,-,ia(J I ity dll ,y.:t.I;c ry
.(( ca"rlr ... e,i4^(.Jl6ly ;T d/ .]Uf -P L; ir" )) :fU6! rJ-l-l

t Ang taguri ni Uba1ry lbnu Ka'b.
8 ttl*atagpuan ito Surah al-Baqarah e): 255.
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10. Ang Pagsasaulo sa Unang Bahagi ng Strrah al-Kahf.
Ayon kay Abii Dard6' (RA): "Ang Propeta (SAS) ay nagsabi:

Ang sinumang nakasaulo so sompung Eyah ng anang bohagi

ng Shrah al-Kahf, mopongongologaan siya laban sa Bulaang-
Kristo." (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 809.) Sa iba pang sanay-

say ni Imdm Muslim: "Ang sinumong nakasaulo so sompung
Eyah ng huling bahagi ng Sfrrah al-Kahf,"

sll*3 nlrr5i dilrai

Ang mga Kainaman ng Pag-alaala kay Allah

.!.*,,)) , ffi +irl J.r,t JU : JU -'&-;-rg,t g1 ;;ctcJlrldltl J5ii1s - \ \

,65 otrt .r3JljJlll :Jti .dt Jy, t- S.r3rrrll Ll ,lrU .<<'.r33];i,t

[rrv'r:& ,rr, ] .tt r:lr5ljJl3

11. Ang Madalas ng Pag-alaala kay Allah - pagkataas-
taas Niya. Ayon kay Abti Hurayrah (RA) na nagsabi: "Nagsabi

ang Sugo ni Allah (SAS): Nanguno ang mga Mufanid Nagsabi

nilman sila: Ano po ang mga Mufarrid, o Sugo ni Allah? Ang mga

lalaking nag-aalaala kay'Allah nong madalas at ong mgo

babaeng nag-aalaolu" (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim:2676.)

jgifr, ,4,J-5{,JiJl ;:"n, ffi.i,' *f JU :JU-'e}, - ,ey €.1 ;,ft -\Y

-S fr,rjJl cJl ',F u : f* Jiil J [wr , 1! .v , 4o ;b I .( qtl, ..]l ',f- ,a,; -5{
(qllr et',jl ,+.i,l fi.!s;jJl qJlr,+*iil



Mga Pinto ng mga Gantimpala l-t t I
-rl-12. Ayon kay Abti Mosd (RA) na nagsabi: 'T'{agsabi ang Propeta

ni Allah (SAS): Ang paghahalintulad so umnalaola sa Pangi-
noon niyo of sa hindi umaalaala sa Panginoon niyo oy ong
paghahalintulad sa bahuy ot patay." (Muttafaq 'Alayhi 6407/779.
Ang teksto naman ayon kay Imlim Muslim: "Ang paghahalintutod
so bahuy na inaalaalo si Allah sa loob nito at sa bahay na hindi
inaalaala si Allah sa loob nito at ang paghahalintulad so buhay
of pfltAy."

;".*,Ju :JLii -W- +irt Jy, o t.5 ,JU -'&,- Jr*., ,f rcgsijf -\f
r.-*(r- .{ : ajtJ> U ,fl*.4J[.i .( s i:..F -iJi fJt Jt .*-! 3l 1^SsT
JJi a:e Lq el , i:..F dJi 4J \;(j lrarJ i:" g-1 lt : Jti S i:*> jJI U,r-i

[l rrrr : 
r..t -. ,t_1, ] ,t{ i.:,b

L3. Ang Tasb-r!. Ayon kay Sa'd (RA) na nagsabi: "Karni noon
ay nasa tabi ng Sugo ni Allah (SAS) at nagsabi siya: Mqiina bo
ang isa sa inyo na kumita sa bawot orow ng kong libofrg magon-
dong gmta? Kayatinanong slya ng isang nagtatanong mula sa mga
katabi sa upuan niya: Paano pong kikita ang isa sa amin ng isang
libong magandang gawa? Nagsabi siya: Magtuluwalhoti siyo ng
isandaong tasbrftah' N isusiat fsa tataongJ ukol so konyo ong
isang libong mngandong gawa, o aalisin mula sa [talaang ukol
soJ konya ang isang libong pagkokamall" (Isinalaysay ito ni
ImEm Muslim:2698.)

o.l-+1.3 *lrt ot-^..,, : JU i,l" )) : Jl.i -ffi-.lrt J*, ol , '&;y*,rA *1 ,r: -\ t
[rrt \ ,1[ . o :rJg .3i, ] .ft r*Jl J.,j J:" c.it5 db ,t-U; a:e c^t- ;y b 

1.5g d

n Ang pagsabi ng sublEnailah (Kaluwalhatian kay Allah).
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14. Ayon kay Abti Hurayrah (RA): "Ang Sugo ni Allah (SAS) ay

nagsabi:Ang sinumutg magsabi ng sublanallflhi wa btlamdih'"
nang isandanng ulit sa isang arow, pabababain ang [bilnng ngl
mgo kontoliott nryo, kaltit po trum kasindanti ng bula ng dngd."
(Muttafaq 'Alayhi: 6405 /2691.)

: u .{ rtFJ e.Cf> JU g* )t , W 4il JJ*J JU : JU -'&- A:sJ -\ o

;, yt , { 't+ tr "|*;ait* 
i"pl l-1, Li PL- d t , i, c or-q1J drt Ot-**.,

[rrry :d--.ot.p] (( ato rUli ,JU !.." Ji" JU

15. Ayon pa rin kay AbU Hurayrah (RA) na nagsabi: 'Nagsabi
ang Sugo ni Allah (SAS): Ang sinumang mogsabi kapog nag-
umogo ot kapag gwnabi ng sub!f,nallahi wa bilamdih nong
isandaang ulit ay hindi madadala ng isa sa araw ng Pagka-
buhay ang mainam pa kayso sa dinola niya, maliban so isang
tao no nagsabi ng tulod so sinabi niya o dinogdagan pa niyon
ito." (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim:2692.)

JUI*it rr.rLljl ,* 0k4+ crb^lS ll :JU -ffi- #l f , {& dtbJ -11

,*l.ttf-E Jl 4bl Jtr.*., t,ol*/.J 4bl 0t--.-., :;eJl J! dbrf ,Jl;ll ,J

tft"-.LiJUrJ. Y11[ ,lt'1 :dp

16. Ayon pa rin kay Abti Hurayrah (RA), ayon sa Propeta (SAS)
na nagsabi: uMsy dalawang pangungusop na mogaan sa dilo,
nnbigat sa thnbangan [ng gwal, kaibig-ibtg sa Nryakamomtain:
sub!flnallehi wa bilamdih d sub$nallf,hil'adhr-m. " " (Muttafaq

'Alayhi:2694/6406.Ito ay teksto ni ImIm Muslim.)

lo Kaluwalhatian kay Allatr kalakip ng papuri sa Kanya.
I I Kalu*alhatian kay Allatr at kalakip ang papuri sa Kanya; kaluwalhatian kay Allah,

ang Pinakadakila.
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,.b "rJt, , iirt 0t*^-, : J9;T .l'i lt , ffi dt J*l JU : JLi -,&r- 4;sJ -lV

[rrro :d.g or-p ] .a ,..*:ll qle .klt tt Ct .*-i ,A.i,ty , airt !1 d! )l-l

17. Ayon pa rin kay Abii Hurayrah (RA) na nagsabi: "Nagsabi
ang Sugo ni Allah (SAS): Na magsobi ako ng sabfudnallflh,
atfuamdu litldh, IE itflha iltatldh, allflhu akbartz oy higit na
kaibig-kaibig sa okin kaysa so onumong sinisikatan ng arow."
(Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 2695.)

tiX t\*a JS ;, A *irt 
- 

i," )) , ffi *irt Jys ,f , & a:ss -\A
c o3*i3 i'J .tlli ,Ci$: tJX el -S t,;1i$: tfX ul t L3,udXi-r

JS .rtt ps -rJt dJ ,.r,llll 4J ,4J \r.l,J.,:, ! oJ-y 4!l t! oJ! y :,i:[l lU JU_,

[orv:rJ..-,r.r_,J.((Fl J.,j & c.jt5d!.,jpt-U; eit ,]-$ ,i
18. Ayon pa rin kay Abii Hurayrah (RA), ayon sa Sugo ni Allah
(SAS): "Ang sinumang nagluwalhafir3 kay Atloh nong moko-
tatlumpu't tatlong ulit mntapos ang bawat galflh, ot nagpurita
kay Altah nang makatattampu't tatlong ulit, at nagdnkitatt koy
Allah nang mnkuatlumpu't tdlong ulit -ot iyon ay siyamnapu't
siyam - at nogsobi sa pagbuo ng isandaon: le ileha illa'lleh
waldahu ln shan-ka lah, lahu'lmulku wa lahu'Eamd, wa huwa
'rla kulti shay'in qad-rrrr6 patatawarin ong mga msannan niya,

12 Kaluwalhatian kay Allah; fuig papuri ay ukol kay Allatr; Walang Diyos kundi si
Allah; si Allah ay pinakadakila.
13 

Sa pamamagitan ng paSabi ng sub!firallah (Kaluwalhatian kay Allah).
to 

Su pamamagitan ng pagsabi ng at[amdu lillEtr (Ang papuri ay ukol kay Allatr).
tt 

Su pamamagitan ng paSabi ng Alldhu akbar (Si Allah ay pinakadakila).
tu 

Walang Diyos kundi si Allah, nag-iisa Siya: wala Siyang katambal. Ukol sa Kanya ang
paghahari at ukol sa Kanya ang papuri, at Siya sa lahat ng bagay ay may-kakayahan.
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kahit pa ito ay tulad ng mga bula ng dagat [sa damiJ." (Isina-
laysay ito ni Imdm Muslim: 597.)

Jyr,J Ju : J[i -&'-.rFit '*y gI e,dbt{ I!3rl If rlfr I -\ 1

i-r Jr i lr :Jl! ,u! :.:li.tt S cll 
'S 

U # ,*.tJ3i ii rt , W eirt

[rv.t ,11.1:rJe ti.e,l.Ct.iru !l;J;

19. Ang Pagsabi ng lfl hawla wa lfl qtrwata ine bi'neh.
Ayon kay Abti MiisA al-Ash'arT (RA) na nagsabi: 'T'{agsabi sa akin
ang Sugo ni Allah (SAS): Ituturo ko ba sa iyo ong isang pongu-
ngusop na kabilang so mgo kayamanan ng Paroiso? Sinabi ko:

So. Nagsabi siya: n nm,n wo iA qtuvata ittfr bi'Aflh.r7n (Muttafaq
'Alayhi: 6409/2704).

J.*,,)) : J[i -W- fpl f , '& ,-rs\ ,J,rl-t i f rlLiiirlf ,l*t -Y '

-t" Ul-, ,:J-rro Ui, .r*U ,.:iT i! oJ! j ../., ciT f&Ul tJ9"r Ji Jtir-,tl
,*.rl^'j{ ,!J ,jr.\ t tl^,--,a U J, i,o 4ti i9oi , c^'til L .:J"r-e y !la-"

rLsJl i/ WU i,r,l tl : JE .(( g;i i! VyiJl J.in j o;! , C FV ,;+ ,tolr

, J-Jtt i/ HU eJ, i:fl J'^i U Jps ,4Ji # aaSt-i/ sLi , te, 6-f
[rr.r :.e.,r.;.Jr .r-r-,J .(( 4L+l &i ,t' ]e .(f-bl # .:Li , h 

"p-f 
g:

20. Ang Pangunahing Panalangrn sa Paghingi ng Tawad.
Ayon kay Shadd6d ibnu Aws (RA), ayon sa Propeta (SAS) na
nagsabi: 'Ang pangunahing ponalangin sa paghingi ng towad ay
magsabi: Alliihumma anta rabbl, le ileha illn anta, khalaqtanl
wa anf, tabdukar wl anfl tale tahdika wa watdika mastalattu,
a'udhu bika min sharri mfl sana'tu, ab['u laka bini'matika
oalalya, wa ab['u bidhambl, faghfir lI innahfi le yaghfirudh

tt 
Walang kapanryarihan at walang lakas kundi sa pamamagitan ni Allah.
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dhunfiba itle anta.ls Nagsabi pa siya: "Ang sinumong mngsabi

nito sa oting bahagi ng maghopon na nakatitiyak dito at namatay

sa arow ring iyon bago gumabi, siya ay mapabibilang so mgo
mnninirahan sa Paroiso. Ang sinumong mogsobi nito so aling
bahagi ng gobi na nakatitiyak dito at nanntay bago mag-umnga'

siya-"y *rpabibilang sa mga maninirahan so Parako." (Isina-

laysay ito ni Imdm al-BukhdrI: 6306.)

Cl f , '&.:-.Llt i.* ;r!o df ,lriJf ru3l IilSFl,Jf ,lj> rlcall -Y \

dlllf 4J ,4J .rlJ*l ! ,J-e lbl i! oJ! i : JLii #Jl ir 3U ;r )) : JL! -W -

il ,Js!*lrll , +fu| clL'..-.,, ,rlr 'rJl ,y$ ,,? rF -V 9s ''rJl 4,

by bp ,4J .-a:-,1 , lcr _el , ,J -r*l f*Ul : JU gi ,.irt+ i! ;i i-l Jf
[r \ot :t'ru-Jl .tr-r] {{ dY-r' ..:+ ,k-l

21. Ang Panalangin Kapag Nagising sa Gitna ng Tulog.
Ayon kay UbAdah ibnu a5-Samit (RA), ayon sa Propeta (SAS) na

nagsab i: "Ang sinumong nagising sa gitno ng tulog sa gohi at

nagsabi nglflilflha illailah wahdahu lii shan-ka lah, lahul mulku
wa lahul hamd wa huwa 'ali kulti shay'in qadlr, allamdu
tileh, sublnnallflh, allahu akbar, wa Ifl hawla wa lii qiiwata
ilte bitleh pogkatapos ay nogsabi ng Allflhummaghfir li" o

tt O Allah, Ikaw ay panginoon ko. Walang [totoong] Diyos kundi lkaw. Nilikha Mo ako

at ako ay alipin Mo. Ako ay nasa ilalim ng kasundum sa Iyo at pangako sa Iyo honggang

sa abot ng 1nut utaya ko. Nagpapakupkop ako sa lyo laban sa masama sa nagawa ko.

Kinikilali tco sa lyo ang biyaya Mo sa akin. Inaamin ko ang pagkakasala ko; kaya

patawarin Mo ako sapagkat walang nagpapatawad sa mga pagkakasala kundi lkaw.
le Wol-g Diyos kundi si AIl6h, nag-iisa Srya: wala Siyang katambal. Ukol sa Kanya ang

paghahari at ukol sa Kanya ang papuri, at Siya sa lahat ng bagay ay may-kakayahan.

tuL papuri ay ukol kay Allatr; Kaluwalhatian kay Allah; at Si Allah ay dakila; Walang

f<apanryarihan at walang lakas kundi sa pamamagitm ni Allah. Pagkatapos ay nagsabi ng

O Allah pdawarin Mo ako.
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dumalangin, tatagunin siya; nt kung nagsogowa siyo ng wudfr'
at nogdasal, tatanggapin ang galflh niyu" (Isinalaysay ito ni
Imlim al-BukhdrT: I 1 54.)

y! 4J! t :JU dt' )) :Jti -ffi-.irt J3*-l OT , &;y*p g1 er6fu!filf -yt
4r, t ft- + J ,y-$ ,/ JS -b 3nl .rJl dJ gLlll 4J ,4J dIJ"i )t o.r-e +irl

,4,u ib a& dJ ri:..> ib 4J 4t,./Ut -* J.r.e 4J .:iIS;J.
a* '[+ tJ Ll*bitr Li .lL- dl ,.# rf ,.:lji ugt-,iqiJl U br 4J c-it5_,

[rrr \ ,1r.r :rJe ,gl .(( cr Fl J^" ;, yt

22. Ang Tahlrl. Ayon kay Abii Hurayrah (RA), ang Sugo ni
Allah (SAS) ay nagsabi: 'Ang sinamang magsabi ng: le itaha
illa'llflh waldahu la shanlka lah, lahu'lmulku wa lahu'ftamd,
wa huwa 'ale kutli shay'in qadirr'o [to isang arowlnang
makaisangdaang ulit ay magkakomit siya ng [gontimptangJ
katambos so pagpapaluya ng sompang alipin, itatala paro sa
konyo ang isandaong mogondang gawo, popawiin mula sa
kanya ang isandoong m(Nomong gowa, at magkaroon siyo ng
pangangalaga laban sa Demonyo sa oraw niyang iyon hang-
gong sa'gamabi Walang isang dnrating no may taglay na higit
na mainant sa tinagluy nfua maliban sa taong guntawo ng higit
sa kanyo." (Muttafaq 'Alayhi: 6403/2691.)

oJ! y JU g,. )) , & {bl {r*J JU : JLi -{$-,t'11"",'jl .r.3gi C'l es -Yl

-e ,J'ti cui ,)S ,rb gl , "tJl 4JJ dllll 4J ,4J ,.rIJ.l, ! oJ>y {ill t!
[rrrr :,.L-,,r.uJ.(( J."L.-.,! "rJl U Fi **rri .tri US.rtS , j-f

2o Walang Diyos hmdi si Allalu nag-iisa Srya: wala Siyang katambal. Ukol sa Kanya ang
paghahari at ukol sa Kanya ang papuri, at Siya sa lahat ng bagay ay may-kakayahan.
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23. Ayon Abii AyJrub al-Angafi'(RA) na nagsabi: "Nagsabi ang

Sugo ni Allah (SAS): "Ang sinumong mogsobi ng le ilflha
illa'llf,h waldahu lf, shadka lah, lahu'lmulku wa lahu'lIamd,
wa huwa 'ale kulli shay'in qadllt nang makasampung ulit,
siyo ay magiging gaya ng nagpalayo ng apot na tao mula sa
mga anak ni Ismtr'tL" (lsinalaysay ito ni Imdm Muslim: 2693.)

Cf f .vp&t',t't.r!t r:+., C!-t,i/*P €.'l ,y riillf grJlfld&l'Yt

e+iJl , i<tyll f{t- il - ,ht f -rtrt O:J+ fr, rr.a,- j ll : JU -ffi -

[rv. . :,.L-r.rir] .(( oJ:.e j+ dil 
t 
rt'll , i;SLJI f{.le dy, 3 i^>Jl

24.Ang lGinaman ng Paghtipon sa Pag-alaala kay Allah.
Ayon kina Abii Hurayrah (RA) at Abu Sa'-rd al-KhudrT (RA), ayon

sa Propeta (SAS) na nagsabi: "Kapog moy nakaupong mga tao
na nog-oalaola kay AIIah - kamohal-mahalan Siya at kapito-
pitagon - pinaliligiran sila ng mga anghel, nilulukob sila ng
owo, bumnbaba sa kanila ong kaponatagan, al binabanggit sila
ni Altah so sinumang noso piling Nryu" (Isinalaysay ito ni ImSm
Muslim:2700.')

i,, )) : JU -W- drt {,--1 ,,rl , & ;a-f *1 V t W gltiJf slri)ntf -Y o

[t.r :cJ....r.u J.( U*-qlt el ,]t, i.r-t3 
"b 

,]t
25. Ang Panalangn ng Pagpapala sa Propeta (SAS). Ayon
kay Abti Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi:

"Ang sinumong manalangin ng pagpapala pora so akin nang

isang ulit, popopaloin stya ni Allah nong makasarnpung alit"
(Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 408.)

2l Walang Dryos kundi si Allah, nag-iisa Siya: wala Siyang katambal. Ukol sa Kanya ang

pagtnhari at ukol sa Kanya ang papuri, at Siya sa lahat ng bagay ay may-kakayahan.
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drl J-r,-r Jli :JU -'&'-.tlJt" cl .ri f , HIAJIJ 1.}flt ,Lt dltf d.r -y 1
'u iJl -. r.i- t\ ,kJt oJ.e**i uflt JsL- oT rlt v ,-*-) ^iit 

o1 n , ffi
[rvrt :&.t-r, J tf l,4*l,r oJ-c-rr^i

26. Ang Pagpupuri Kay Atlah" P^gkatapos Kumain at
Uminom. Ayon kay Anas ibnu Malik (RA) na nagsabi: 'Trlagsabi
ang Sugo ni Allah (SAS): Tunay na si AAah qt talogong nalu-
lugod so tao na kakain ng pagkain at sako magpupuri ss Kanya
dahil doon, o iinom ng inumin ot saka mogpupuri sa Konya
dahil doon. " (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim:2734.)

Dt.llJ rn.lill djLib

Ang mga Kainaman ng Wudti'at Saliih

dr" )) , ffi iirt J-, JU : J[i -W-dUe ; crL.- Jr r rt-l];)Wl -YV

.(( o9L,iDT 4 U e-f ,? r oJ--> .;" ,lgt!; \:+J; ,*_)lj-,.^-b V:,
[tto :,.l*r.l;;]

27. Ang Mahusay na Pagsasagawa ng wud['. Ayon kay
'Uthmdn ibnu 'Affbn (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo ni
Allah (SAS): Ang sinumang nogsagawa ng wu/fr' ot hinusayan
ang pogsasagowa ng wa/fr" lalab$ ong mgo kamalion niya
mula sa katowan niya hanggang sa lumabas mula sa ilalim ng
mga kuko nAu" (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 245.)

22 Magsabi ng albamdu lilllh: ang papuri ay ukol kay Allatr.
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t^S ,*j I fl g.. ll , W rirl J..ru JU : JU - W-dUe ;a rlL^- ePr -YA

[rrr :rL.-.t, J .(( d,*+ tI ,.:l-,116 .r[5ll ,:l3J-a]U , JL'i ntrt tT

28. Ayon kay 'Uthmdn ibnu 'Affin (RA) na nagsabi: "Nagsabi
ang Sugo ni Allah (SAS): Ang sinumnng lumubos so wudfr' gays
ng ipinog-utos ni Allah - pagkataas-toas Niyo - ong mgo iti-
nakdang dasal ay mgo pambuyad-sola so onumang n(No pagi-
tan ng mgo ito." (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 231.)

t-. ll t ffi +irl J.r,tJti :JU-'&-.rttll U,.c Je: ,9r1fl4{A{Eilf -Yq

or-e l:re"ult ,tbl i!oJ! i bi f*;i t 44 €,Pll &*+ Vyr-i j" 6,
[rrr ,.t....r.r] ( 'l..i t€:iy JF-+ , q;!.:Jl L+l ./l9ti 4J \:xt i!d-r,*r-l

29. Ang Pagbigkas ng Shahfldah Matapos ang Wug[['.
Ayon kay 'Umar ibnu al-Kha[1b na nagsabi: 'Trlagsabi ang Sugo

ni Allah (SAS): Kapag moyroon so inyo na isang nagswagowo
ng wu/fi' at nilulubos ong pogsasogawo ng wu/fr', pagkatapos

uy magsasabi ng ash'hadu an le ileha illallflh wa anna Mulam-
madan tabduhu wa rasiiluh, hubukson paro so kanya ong
walong pinto ng Paraiso; makapapasok siya sa alin mon so mgo
ito no loloobin niyu" (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim:234.)

(.{,'.ril r,r-*;* ntuf f , W #jJf *i)lnll d 1jiltl g't-litl -Y.

,'*l* f ,JJi;t"Jto l-ltatJr-ill f*li! rl ,J,4 -&-Cl a^*.,ci

[rnr ,.r..,,r-r].(c.+lt...fr*hql" el'I* ,7\\.,a r* rtvil d!,

30. Ang Pag-uulit sa Sinasabi ng Mu'adhdhin, Pagkatapos
ay ang Pagdalangin Para sa Propeta. Ayon kay 'Abdullah
ibnu 'Amr (RA), narinig niya ang Propeta (SAS) na nagsasabi:
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oKapog narinig ninyo ong mu'adhdhin ay sabihin ninyo ong
tulad so sinasabi ntya, pogkatapos ay manalangin kayo para sa
akin sryagkat ang sinumnng dumnlangin paro sa akin ng isang
pogpapala, pagkakaloobon srya niAllah ng sampung pagltapala,,
(Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 384.)

: JU -W- f+Jl Ji , t& *irt"r." CH JL" je s,]ijlf ?lrftf rlcalf -t \

?T ,I-JUJI ;y-,.aJlJ i-UJl ;3,crJl oi-o -. .,1 f+Ul :,l.ruJt g.* i1- JU gr))

6sl-iJ 4J c-tl | $J-e3.jiJl li:s*g t-1U" C.,l.e ,i,.)-.bAll "!,Jll:Je
[r t t :,g-;ri.Jt or-r, J .11i"t"nJl pf

31. Ang Panalangin Kapag Narinig ang Adhan. Ayon kay
Jdbir ibnu 'Abdullah (RA), ang Propeta (SAS) ay nagsabi: ,,Ang

sinumong magsabi kapog norinig niya ong panowagan [sa
goIEhJ: Allehumma rabba hedhihid da'watit tflmmah wag
galetil qf imoh, eti muhammadanil wasllata wal fadtlah,
wab'athhu maqf,mam ma!m[de, alladhr wa'attahu23 noro-
rapat sa kanya ong Pamamagitan ko sa Arow ng Pagkabuhoy.r,
(Isinalaysay ito ni ImEm al-Bukh6rl: 614.)

,=ffi- <.bt Jyr€.-r.c..., :JU- eb - ,t*gl ,r^**, j: ergllllar.al -yy
.( LU,iJl ;9,- 4J J{i :t1l; >te ,.tl il ir Jr3tl t>s*a 6,rAC1..1 ! n : JA

[f .1 :.grU,Jt,t-p]

" O Allah, Panginoon ng ganap na panawagan na ito at sahh na isasa-gaw4 bigyan mo si
Muhammad ng karapatang mamagitan at kalamangan. Ibangon Mo siya sa kapuri-puring
katayuan, na ipinangako Mo.
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32. Ang Kabutihan ng Adhfln. Ayon kay Abu Sa'Td al-Khudrl
(RA) na nagsabi: 'T'{arinig ko ang Sugo ni Allah (SAS) na nagsa-

sabi: Walang nokaririnig ng naabot ng tinig ng mu'adhdin na
isang jinnl ni isang tao ni isang bagay na hindi sasaksi paro
sa kanyo so Araw ng Pagkabuhay." (Isinalaysay ito ni Imdm
al-BukhdrT: 609.)

qe .J"ul J-9, "rc JI,5 - ab ul ua-r - OUe ; rlL*- ;r I tl|lrll lt{ -tY

d,'r)) ,.ba- -ffi- Cl lar*rr €b (€l f*l . ffi eiil J-r,t J+-*, Lrr il.-
((L+l .9 4ll 4J 4ill ,-t -*i,l o+-l 4{ *,^+ : Jti a;l .:-.*- t}< JU - U+-.- ul

[orr-10.,4' .3n J

33. Ang Pagpapatayo ng mga Masjid. Ayon kay 'Uthman
Ibnu 'Amn GA) na nagsabi nang nagsalita ang mga tao hinggil
sa kanya noon g itatayo nrya ang Masjid ng Sugo ni Allah (SAS):

Tunay na kayo ay rnaraming sinabi at tunay na ako ay nakarinig sa

Propeta (SAS) na nagsasabi: "Ang sinumong mogpatoyo ng
isang masjidr" - nagsabi si Bukayr: Ipinagpalagay ko na nagsabi

siya: "no hinohangad so pomamagiton nito ang [ikasi-siya ngJ

Mukha ni Allah" - "magpapatayo si Allah paro sa kanya ng
tulad niyorl sa Paraiso.' (Muffafaq 'Alayhi: 450/533.)

w\ lr! l :JLl -ffi- at {r,-,1 0i , &;1y' ,11 e rpkll C.1;1ljJf -rt
i.a,l .(( 4-i) dr, dua; \, fu i,Fyll iyb dr,lr Gl:i/ iili , lj^ti i"y'

[t,t.,VA.:d.c

34. Ang Pagsabi ng Amen Pagkatapos ng Imiim. Ayon
kay Abii Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi:

"Kapag nagsabi ng Amen fitg in am ay mogsabi kayo ng Amen,
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sapogkat ang sinumang sumobay ang pogsabi niya ng Amen
sa pagsabi ng omen ng mga anghel, patataworin ang nouna
sa pagkakasala niyu" (Muttafaq'Alayh i: 7 80/ 41 0.)

...)) , ffi ,Jtl J:r,t JU : JLi -'&,-;y.-,rA €.T ,f: !)lnll dl..fl5{tt -Yo

J++{3lf [trv .1\o :.-le ,pl.(( c.1.r]t ... !! lJrirt*,,tJ.+#.Jl d U dj^l*,-rJ
. ;s$Jf ; gi

35. Ang Maagang Pagpunta sa Masjid. Ayon kay Abu
Hurayrah (RA) na nagsabi: 'Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS):
Kung nalalaman lamang nila ong [biyoyal sa moogang pag-
punta [sa masjidJ, talagang nag-unahan na sona sila roon."
(Muttafaq'Alayhi: 6 151437 .)

drt 4,uJU : Jts-,,W-;y*p g1 ,;.r,l4rlf dlgel|d.tjil|dJ{hiJ -r1

,;alS UbJ ,4,<.lrl .r3, c.," c-d JI -:". d.+ A -# i,p)) , ffi
[rlr :d.-,,r-p-;] .( ilr i,', .Ef'ill ,i^:,h>'*Lrl,r-1 dlJ"t; .:;t5 , qiJl

36. Ang Pagsasagawa ng Wudtr' sa Tirahan at Pagkatapos ay
ang Paglalakad Patungo sa Masjid. Ayon kay Abu Hurayrah
(RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): Ang sinu-
mt ng nogsagowa ng wu4fr' sa bahay niya, pagkatapos ay nog-
lakad patungo so iso sa mgo bahoy ni Allah apang isagawa
ong isa sa mga [galfih nal isinatungkulin ni Allah, ang mgo
hakbang niya [ay ganito:J ang isa sa dalawa oy nogbababo ng
kasalanan [niyoJ ol ong isa pa oy nag-aongat ng antas fniyaJ."
(Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 666.)
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:JLi -W- ntrt Jyrol ,'eb ;y^-f *1 e, A?l*|ldl LL#fiJis -YV

Jyrt",,l1 , Uti.(( rr$r.rJl q t1.p, b-ltlt q .iil -H,t" ,/e €ri iill
-;t-h:ily r J;tJl JI t-t!t 6-#s , r-2tSll ,rL" ,J->j)l L!*.,! lt : JLi , ,jll

[r o t 
' ft-.., 

otrJ I << -btll 1n5J 
ji , i)A.aJl J+ ;)\.4J1

37. Ang dami ng hakbang patungo sa mga masjid. Ayon kay
Abii Hurayrah, ilg Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi: "ftuturo ko
ba so inyo ong ipinompapm,i ni AIIah so mgo kasalanan at ong
ipinantataas Niya so mgo antas?" Nagsabi sila: "Opo, o Sugo

ni Allah." Nagsabi siya: "Ang paglubos so pagsnsogowa ng
wudfr' sa mga mahirop no sandoli, ong maroming paghak-
bang tungo so mga masjid ot ong poghihintay sa isang salfih
mntopos ang isang salflh. Iyan ong pagbibigkis [so sarili sa ibig
ni AllohJ." (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 251.)

4J iirl J.el , y'tri "ro-..t| JI l-r; .r )): JLi -W- Cl f , '&,, Ab-t -rA

!g u : .J-rJf t cr..- ta.il urr. l1q ,r1y :{:1, rr.i:, I .,, Cr 3i t.r; t^15,1; il+l 4l

. r---f:i .ri. .-i"^:lJ

38. Ayon kay AbU Hurayrah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na

nagsabi: "Ang sinumang pumunta sa masiid o tamungo oy

maghahanda si AAah para sa kanyo so Parniso ng isang tulu-
lofr, sa tawing pumunto o tumungo siyu'(Muttafaq 'Alayhi:
6621669. Ito ay teksto ni Imdm Muslim.)

c---e-*-., L{ii ,qr at u*rif fl f , gJlltf lidl *?tilltll -fq
Z-SJ;r-b.j.j pJ- J,5 4! ,jJt.;,-+.-" "t.e ;'. t- u: J;*l ffi -+it J-:r-,,-l

[vrn :rL.- or.r., J .(( i+l ,=t ti 4J 4,.ill .i il ,i^b.',ll * Cta;
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39. Ang Pangangalaga sa mga Sunnah Retibah. Ayon kay
Umm Flabibah (RA), narinig niya ang Sugo ni Allah (SAS) na
nagsasabi: "Walang kang lingkod na Muslim na nagdarasal
kuy Alloh sa bmtd oruw ng labindalanang rak'ah na [salfrh nal
pagkukusong-loob, hindi [galflh nal isinatungkulin, na hindi
gogowon ito ni Allah ng isang bahay sa PAraiso." (Isinalaysay
ito ni Imdm Muslim:728.)

;>Ulr !T , Ji-W-drt Je..,,1 0i ,,&;rr*p €.'t f : rJ*tlf il+i -1.
J*+ ;1 ;>t-all : fu,Kll ;y'4Jl "r+ ;>\.pJt ;FiT lt : JLii , i,J5,ll ," .-!;,3i

40. Ans Qiyemunayl .'o Ayon kay Abii;:ffi'ilt:il
ni Allah (SAS) ay tinanong kung aling sal6h ang pinakamainam
pagkatapos ng gal6h na isinatungkulin, kaya sinabi niya: "Ang
pinakamainam na galflh pagkatapos ng galflh na kinatung-
kulin ay ang galflh sa kalaliman ng gabi. " (Isinalaysay ito ni
Imdm Muslim: 1163.)

r.:*.., rJl.i-&-oUe; rlt r Je reeke gf At-tlgtljl)f i)b -t\
,y: . #Jl ,-Lri lU UI$ ieL.? J 'Lr.'Jl JLp d,r" )) ,44 -ffi- a,irt Jyt

[ror:rl-..rrl.rr d5J*ul ,]- utKi ieL+ A &l;te
41. Ang Salflh na 'Ishe' at Fajr sa Jamfl'ah. Ayon kay
'Uthmiln ibnu 'Affrn (RA) na nagsabi, narinig ko ang Sugo ni
Allatr (SAS) na nagsasabi: "Ang sinumang nagdasal sa gabi sa
jamt'ah oy poro bagang nagdosal siya ng kalahating gabi; at

2a Anumang sunnah na SaEh sa gabi gayang galf,trrl witr, galEtut tarf,wt at tatrq[iud.
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ang sinumong nagdosal sa madoling-orow sa jamt'ah oy pora
bagang nogdasol siya nang buong gabi." (Isinalaysay ito ni
Imdm Muslim: 656.)

:Jli-'&-;arr 
€'l ,f r8tni!9 ,llfu!, $bgSJrclH?l'r?ItJrAr -tY

,,->-,arb g."-.,U i'Jl J d , ,'bjl ir".-ti V:' d,r,o )) , ffi *irt J*, JU

6rt'rj tr+ltJ [,rov :/.-,,tr, ] .( c-.d1.. ltj ii)U irb;3 , irJl i1.l.J ea t^ I ,;;
.tdt3^l -t'.i.'1 aj..,-lt O! ,e!l ilDlj

42.Ang Pagdalo sa Jumu'ah nang may Mahusay na Wud[',
Pakikinig at Pananahimilc Ayon kay Abii Hurayrah @A) na
nagsabi: 'T'{agsabi ang Sugo ni Allah (SAS): Ang sinumnng rrurg-
sagou,o ng wu!fr' of hinusayan nrya ang pogsosogmto ng wuQfr\
pagkatapos ay pumunta siya sa galflh sa fumu'ah at nokikinig
at nanahimik, patatawarin siya so pogpakasala sa pagiton ng
[fumu'ah nal ito at ng [kasunod noJ fuma'oh ot karagdagang
tatlong araul" (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 857.) Ang dahilan
ng pagdagdag ng tatlong araw ay dahil sa ang magandang gawa
ay ginagantimpalaan ng sampung tulad nito.

lr!r , ffi.lrt * ,Ju:Ju-'&- !*,,.rJ,o C v:lrrffi)lrcll{ttiil -tr
,JJlt, JelU &1t 0J,a<,- , J+*Jl ./t{ ,*L*)1,.t1 a;|t, i-Jl l*l crtS

, i+t+, d, *5 d, 6-,= €q1riJ6 1*, 
, A+,€-Lu,JiJl JtS (JS"lt, gi I fit

[ro. eltt:qb ,fu|.(tiJl b3a-:.-r3 . f$r,-ev;"d."yl e3-liti , "2dft
43. Ang Maagang Pagpunta sa lalf,h sa Jumu'ah. Ayon
kay Abii Hurayrah (RA) na nagsabi: 'Nagsabi ang Sugo ni Allatr
(SAS): Kapag orow ng Jumu'Ah, nakatuyo ang mgo anghel sa
tobi ng pinto ng masjid Isinusulot nila ang [dumding cyon sal
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pagkakasunud-sunod Ang paghahalintulsd ng nogpapokaaga
ay katulad ng nog-aalay ng isang inahing kamelyo, pagkatapos
ay goyo ng nog-ooloy ng isang inohing baka, pagkatapos oy
isang lalaking tupa, pagkatopos ay isang manok, pagkatapos
ay isang itlog. At kapag lumabas na ang imfim, itinulupi nila
ang mgo talaan nila at nakikinig sa pag-oalaala [kay AllahJ. "
(Muttafaq' Alayhi: 92918 5 0.)

JyrJU :JU -'W-;ra;o €.1 ,y:l4ilr ryigiit ?tlsfciynJl '2t
je-r.; ,? LaJ{i, ,yJ ,bvd.ti l*& ,k-,p;jL+l "tpx i.r")) , i(& *bt

:r-b .3;,l .(( !^^-liJl !'.lJl J& )) : JU Slt-blrall t-: : 

"p.( 
dt-b!^e d-D

t& Lil l5a, .1 I o r \yy o

4. Ang sa Salflh Para sa Libing at ang Pagdalo sa Libing.
Ayon kay Abn Hurayrah (RA) na nagsabi: o'Nagsabi ang Sugo ni
Allah (SAS): Ang sinumang dumalo sa poglilibing honggang
sa dasalan ito ay magkakamit ng isnng qtrd[ at ang sinumong
dumalo rito hanggang sa mailibing ito ay magkokamit siya ng
dalawang q1rfr!. Sinabi: Ano ang dalawang qTrdt? Sinabi niya:

[GantimpolangJ gayo ng dalowang mnloking bundok." (Muttafaq
'Alayhi: 1325/945. Ito ay teksto ni Imdm Muslim.)

?gnltdJtai
Ang mga Kainaman ng Pag-aayuno

, W.irlJ-,*^,-rJE :Ju-'&'-;t^-f g1 ;'t\L&UfiU ftl;ir,tfll{p 'to
[vr. ,rA:rJe ,,' l.(( d.ir i,,o put U d -;A, t-i.t-;-t, fq! b*b4 7V3, ))
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45. Ang Pag-aayuno sa Buwan ng Ramadiin nang may
Pananampalataya at Pag-asang pagpapalain. Ayon kay
Abn Hurayrah (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo ni Allah
(SAS): Ang sinumnng mng-ayuno sa buwan ng Ramddn nong
mtry p onanamp alatay a at p og-as ang p agp ap aloin, p at ataw arin
ang nogdaan pagkakasala niyu " (Mut0afaq 'Alayhi:38/760.)

, ffi +irl J-r,-rJ[i :Ju-'&-;y..f 6'l ,.,'t(l*briL€lSlroil*i -t1
[vor r y. . i :qfe;,a. ] .<c cr d/ il\it t, 4J i , {r--t, tit+l bl^b4pu ;,. ))

46. Ang Qryamuilayl2t sa Buwan ng Ramadiin nang may
Pananampalataya at Pag-asang Pagpapalain. Ayon kay
AbU Hurayrah (RA) na nagsabi: 'T',,lagsabi attg Sugo ni Allah (SAS):
Ang sinumong mogsogowa ng qiyfimullayl sa Rama/an nang
moy p onanamp olatay a at p ag-6 ong p agp ap alain, p atatow arin
ong nagdaan pagkakasala nUu " (Muttafaq 'Alayhi:2009/759.)

: JU -ffi-dil 4.u Ji , ,& qsJt-'yl-,rJ €.1 e sJldC.Ul Zi,,t,lr'^-tV

[rrrt:,.r.-.,rr.lJ.{{g"rJl f!.zS .ll5,JlJ.i, Ut -JT d ,bl-h4pL.e ir ))

47. Ang Pag-aayuno sa Anim na Araw sa Buwan ng
Shawwal. Ayon kay Abti AlyDb al-AnEdrT (RA), ang Sugo ni
Allah (SAS) ay nagsabi: 'Ang sinumong mag-ayuno sa Roma@n
at pagkdapos ay pinasundan ng anim na orow [no pag-afryunoJ
sa buwan ng Shawwal, ito ay para na ring pag-uyuno ng isang
taon " (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: I I 64.)

" Ang qiydmull ayl ay ang anumang galiih na isinasagawa matapos ang galdh na 'ishd' at
bago ang galah na fajr maliban sa sunnah rdtibatr.
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48. Ang Pag-aayuno ng Tatlong Araw sa Bawat Buwarl.
Ayon kay Abti Hurayrah (RA) na nagsabi: 'T.{agtagubilin sa akin
ang matalik na kaibigan ko ng tatlong bagay na hindi ko iiwan
hanggang sa mamatay ako: pag-aayunoJg tatlong araw sa bawat
buwan, [pagsasagawa ng] sallh sa duhto at pagtulog matapos ng

[pagsasagawa ng saldh na] witr." (Muttafaq 'Alayhi: ll78l72l.)

,Li,.-;,,-lk)):JU -ffi-.bt Jyr,)i ,'& irt:! CV,lbleili,ilr -tl
[r rrr :rL,.tu] .( oJrl Cl iJb, olrt Cl i.JI J.i<r. Oi alt -V.-.-.,ai

49. Ang Pag-aayuno sa Araw ng 'Arafah. Ayon kay Abii
Qatiidah, ffig Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi: "Ang pag-aayuno
so araw ng 'Arofah ay inansahan ko kay Allah na mngbabayad-
sala sa taon no nouno rito of sa toon na pagkatapos nito." (Isi-
nalaysay ito ni Imdm Muslim: 1162.)

lL=e ll , W ahl J:r-,t Jti : JU -'&J- irbi 
€.1 e ,lbf&b lrifJr -0 I

[r rrr :rL-. or-p ] .(( 4li +:Jl A:*Jl j6 -Oi At -V.-.-;-l , '!3ELc pf

50. Ang Pag-aayuno sa Araw ng 'Ashflrfl'. Ayon kay Abti

Qatldah (RA), nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): "Ang pag-
aoyano sa arow ng 'Ashfrrt' ay inaasahon ko kay Allah no
magbobabayad-sala so taon no noana rito at sa taon na pag-
katapos nito." (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: I 162.)

tu futg oras sa pagitan ng paglaas ng araw ng mga isang dangkal mula sa abot-tanaw

(horizon) hanggang sa bago magtanghal ing-tapat.
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?r,4ir-dJli!

Sari-saring Kainaman

Ji Ji Lu ir, )) , ffi 4fut 4*J Ju : JU -,eb- ;y^.rA g.1 ,f rQjilf -o I

[rv.r:rL-.or-r, ] .<tals +irt -rU , tali, J" 'J.^-iJl jlt

51. Ang Pagsisisi. Ayon kay Abn Hurayrah (RA) na nagsabi:
't'{agsabi ang Sugo ni Allatr: Ang sinumong magsisi bago sutni-
kat ong orow sa kanluran nito ay tatanggopin ni Allah ong
pagsisisi niya" (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 2703.)

;rJl > : JU -ffi- nirt Jj*1 o1 ,'& ;y*p gT ,f ri;rdl9 d dAl -0y

I rrrq 3 \wr :gcsc.].( &+l )t! ,lF d uJ r_lrJl eft, , L{;, [;_;t,5;r",Jl J!
52. Ang Kabutihan ng Hajj nt'IJmrah. Ayon kay Abii
Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi: "Ang 'umrah
hangang sa [kasunod noJ 'umrah ry pombayad-sala so pagitan
ng dalawong ito. Ang Lojj na tinonggap [ni AllohJ ay walang
gantimpala kundi ang Paraiso." (Muttafaq 'Alayhi: 177311349.)

e ,'&.r\o Crt y rlryrlt€iri"dldlnl|Jl.clt .l..rl8tt -or
.(( (J&ll ft{l q--- ) oi-o .J t-{;" J-,dlft-i ,=i ,JJ l L,. ll : JU ci , W uJl
f$ .lLy r".ir, *V Ci J+l :l! , rt-6{l !-e )) : JLi srt-6.It i, , Uu

[rrr :.g;riJt .r-u] .(( '&. C;y.
53. Ang Pagpaparami sa mga Matuwid na Gawain sa
Unang Sampung Araw ng Dhulbijjah. Ayon kay Ibnu
'Abbas (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: "Walang gawain
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[na ginawal sa fibangJ mga oraw na higit no moinam kaysa

fsa ginawal sa [unang sompung orow ng DhulfuiiiahJ no ito."
Nagsabi sila: 'T.li ang Pakikibaka?" Nagsabi siya: uNi ong Paki-
kiioka; maliban sa isang taong hamoyo [sa Pakikibakal na
isinusuong sa pangflnib ong sorili niya alang ari-arian niya
at hindi bimolik no mny dalang onumon.'' " (Isinalaysay ito ni
Imdm al-BukhdrT: 969.)

lJlL er... )) , ffi *irt J*, JU ,rU -'W-;t$ g1 e spldf gt! -ot

[rrrq:+-,,rrr].t{ c--rtt ...;;-+l JI ti"rb +, aJ.i,f J* fu" +.r-^rL- fz;

54. Ang Pagkamit ng Kaalaman. Ayon kay Ab[ Hurayrah
(RA) na nagsabi: 'Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): Ang sinu-
mong tumahak so isang landas, no naghahanap dahil doon

ng kaalaman; padadaliin ni Allah poro so kanya dahil doon

ong isang daan patungo sa Paraiso." (Isinalaysay ito ni Imdm

Muslim:2699.)

*fu| r; dr. )) t ffi .irt J*, JU : J[i -1s9- L-rL" ;,s r &Jtlf ,! litiJl -o o

[t.rv ,v1;lLe.t, ] .t{ ;rll ,i ^-}i} *.

55. Ang Pagkamit ng Pagkaunawa sa Relihiyon. Ayon
kay Mu 'dwiyah (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo ni Allah
(SAS): Ang sinamong pinagnoison ni AIIah ng kabutihottt
pagkokalooban Nrya ito ng pagkaunowo sa relihiyort" (Muttafaq

'Alayhi: 7lll037 .)

27 Hindi nakabalik dahil namatay na nakikibaka para kay Allah.
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Lcr g,o)) : JU- W-.irt J*r,iT . t& ;y^rA q.\ e taitt y'! fue'tJl -01

tit, er-l-rri ir" .llJi ddi- t , a*l r.f )Fi ;1" J?'yl ;e +l .ltS ,.tJ^ J!
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56. Ang Pag-aanyaya Tungo kay Allah. Ayon kay AbU

Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi: 'Ang sinu-
mttng nag-anyflyo tango sa patnubay, magkokamit siya ng gon-
timpalang tulad ng mgo gantimpala ng sinamong sumunod so
kanya, na hindi makababawos iyon ng onuman mula so mgo
gantimpala nilu" (Isinalaysay ito ni ImEm Muslim: 267 4.)

Jyr.-...., :J1..5 -'&'-J:+-, d.\ ,y rg$ilf ;f (#lJgJfil1lll -oV

laiLJi *-,- d OII (oJd rr*tt l-r<, t', S\ i/ )) , 4.i,- -W- *trt

[rr ,rr..,,trJ ] .<< .,lktl .ir*bi Uli, ql{ *t -r- d ,p

57. Ang Pag-uutos sa Nakabubuti at ang Pagbabawal sa

nakasasama. Ayon kay Abii Sa'Td (RA) na nagsabi: "Narinig
ko ang Sugo ni Allah (SAS) na nagsasabi: Ang sinumnn mula sa

inyo no mnkakita ng isang nakasasamn ay baguhin nrya iyon so

ng komay nfuo; nganit kung hindi nfua makakuyo

ay sa pomomagitan ng dila niya; ngunit kung hindi niya rin
makakayo ay sa pamomagitan ng [pagtutol ng] paso niya, at
iyan ay ong pinakomohina sa pananompalataya" (Isinalaysay
ito ni Imdm Muslim:49.)

, W #l Jt- y.r LI (u{:, ttu,.t tt' & *ir|'rf Jr tl)Uf /U8{ -oA

d .f, .ri.rr U & ,1)/,.*ll \*t , ILJJI g'fi ll : JU Sr.- ;)\-,)t g5i

[rq ,1rr1 zg'- eh' ] .ff .r_rS



Mga Pinto ng mga Gantimpala

58. Ang Pagpapalaganap ng Pagbati ng Kapayapaan.
Ayon kay 'Abdullah ibnu 'Amr (RA), may isang lalaki na nag-
tanong sa Propeta (SAS): "Aling [pagpapatupad sal Islam ang
mabuti?" Nagsabi siya: nMagbigay ka ng pagkain, at bigkasin
mo ong pagbati ng kapayopoon sa sinumang kilala mo at sinu-
mrrng hindi mo kilalu" (Muttafaq 'Alayhi: 6236/39.)

eirt o1 ll , ffi drl J**,,-r Ju :JLi-'&- ;y*p €J ,y r aittgf qdl -oq

il 
"l-b 

i l-- , ,))b + f*JDT l*J' , Jy* Jjitdll ..*l : a".tll p* J-*
[rorr:gL.-otlrJ ((,,l.b

59. Ang Pagmamahal Alang-alang kay Allah. Ayon kay
Abii Hurayratr (RA) na nagsabi: 'T.{agsabi ang Sugo ni Allah (SAS):
Tunay na si Allah ay magsasabi so Armp ng Pagkabuhay: Saan
ang mgo nagmamnhalan dahil so pagpipitogan sa Akin? Nga-
yong orow ay lililimon Ko sila sa lilim Ko, so oraw no walong
Iilim kundi ong lilim Ka" (Isinalaysay ito ni tmam Muslim: 2566.)

.)!i ,,iJ,4jtt ,oSJ" ll , ,ffi rirl J.r,t Jli : Jt, -,&- *i,trr" Je r&drlf -1 .

6p:$s*,-&Jl Jl;t _r,i:fl Jl5;.errt O!_r,rt J! .J.rs. or,;.ill

trt-.-Eitue9. yl.v ct.lt:r-lc ,i.;r,.l.((c.1-rlt...V,l^c +irt "u.e ?:(.l. Lf d"r.."lt

60. Ang Pagsasabi ng Totoo. Ayon kay 'Abdulleh (RA) na
nagsabi: 't'{agsabi ang Sugo ni Allah (SAS): Panalilihin ninyo
ang pagpapokatotoo sopogkat tanay no ang pagpapakatotoo
ay nogpapotnubay so pagpapakobuti at tunay no ong pogpo-
pakabuti ay nagropatnubry sa Paraiso. Hindi t'ttigil ang tao sa
pogpopakatotoo at pogsusumikap na magpakatotoo hanggang
sa itala siya kay Alloh no isang nogpopakatotoo." (Muttafaq
'Alahyhi: 609412607.Ito ay teksto ni ImEm Muslim.)
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, rl dlS- W -*iit "lr,r.li ,r.* &,i, t.p;rr drl.r* ;c rA!il1 &9 -1\

[rrrr r rool ,+&,J .< Uy;i 1**..^-i pSJF if ,JD)

61. Ang Kagandahang Asal. Ayon kay 'Abdulhh ibnu 'Amr
(RA), ang Sugo ni Allah (SAS) noon ay nagsasabi: Tunoy na
ang habilang sa mgo mabuti sa inyo oy ong pinahomaganda
sa inyo so mgo kansalan" (Muttafaq 'Alayhi: 35 5912321.)

Uorzi l , ffi rill C Jti :J!,i -'&-rr./i F ,d*rJf ?ll1[b -IY

[r rr r : rt - .r-r, ] .tt 6JI *y gL;I 
,-al; ,l -r!l , tii *ly'l

62. Ang Kaaliwalasan ng Mukha. Ayon kay Abti Dharr (RA)
na nagsabi: "sinabi sa akin ng Propeta (SAS): Huwag ka ngang
humomnk ng anumon so nakabubuti: kahit man lamnng soln-
bangin mo ang kapatid ng mukhong maaliwalas." (Isinalaysay

ito ni Imdm Muslim:2626.)

-W- drt J:-t f , W 
^irt 

Jyt Jy c rrU;i ;c lII.#l i$+'c 'IY
iii t", ,.lrt 4p,-r tr : 

"p 
.(( ii-+l $; + J; d ,6;, rLr g,. )) : JU

.l"rJ+.i ,.1n 
"+ri 

t-J bjlj .pl :tlb+ . [r ou :,.L.- .t-r-, J .tt bL+ ll : JU S i+l

63. Ang Pagdalaw sa May-sakit. Ayon kay Thawbdn na

utusan ng Sugo ni Allah (SAS), ayon sa Sugo ni Allah (SAS) na

nagsabi: "Ang sinumang dumalaw so isang may-sakit ay hindi
mnhihinto so khurfah so Poraiso." Sinabi: "O Sugo ni Allah, xt
ano po ang khurfah sa Paraiso? Sinabi nlya: 'Ang prypitos doon "
(Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 2568.)
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,.tJl ,'3'1tiro)) :JU -ffi-Cl f ,'& *i,t +o d.1aje s1!t1,rf -It
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64. Ang Kabaitan. Ayon kay JarTr ibnu 'Abdullah (RA), ayon
sa Propeta (SAS) na nagsabi: "Ang sinumong pinagkakaitan
ng kabaitan ay pinogkakaitan ng kabutihan." (Isinalaysay ito
ni Imiim Muslim: 2592.)

trtl:Ju -ffi-.irt Jj*-; oi . u+,,ittt;.t;y*rA €..-lJf.,., *T rr l.rnjf -10

- .,pf i, ,!ii !3 ,!?:,_rf, '!3;*o-r i; fdl lill',#:-
gl ;ra.-ill [rovr corrl:rJe el .(( ,t_tb d/ k ;ul -F jl - t4SLt- d_dJl

65. Ang Pagtitiis. Ayon kayAbti Sa'Td "t;;;i;;;;ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi: "Walang dumadopo sa
Muslim na hryagaran ni learamdamon ni kabalisoon ni kalung-
kuton ni kapinsalaan ni kapighatian - pati no ong tinik na
tumrrturok sa konya - no hindi ipambabayad-sala ni Attah iyon
sa ilan sa mgo kasalanan niyu" (Muttafaq 'Alayhi: 5641/2573.)

#tSr UI l :JU ffi Cl f , {& r-r*,, U. ,fu Je tF*i*tf lrl^iS -11

[1..0 :6.,riJt .t_rrJ .r]*_)ll q!..^Jl a.'-..aL Jlty <f ljio L+l ,i friJl
66. Ang Pag-aaruga sa Ulila. Ayon kay sahl Ibnu Sa'd, ayon
sa Propeta (SAS) na nagsabi: uAko nt ang nog-ooruga ng ulila
sa Paraiso ay gonito." sinabi niya iyon na magkadikit ang dala-
wang daliri nlya: ang hintuturo at ang hingigitna. (Isinalaysay ito
ni ImEm al-BukharT: 6005.)
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f ,-*dr- )) , ffi,/l JU :Jl,i-&- ;tf ,1.1 jgt,r;iff erllaa.i3 -Iv
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67. Ang Pag-alo ng Dalamhati. Ayon kay AbU Hurayrah (RA)
na nagsabi: "Nagsabi ang Propeta (SAS): Ang sinumang mag-
olo sa isang mt nonampalatqta so dalamhati ng mgo dolamhati
ng Mundo, aaluin siya ni AIIah sa dalamhati ng mgo dolomhoti
ng orow ng pagkabuhay. Ang sinumong magpoginhawo so

kang nahihirapont pagiginhawahin siya ni Alloh so Mundo at
sa Kabilang-buhay..." (Is.inalaysay ito ni Imdm Muslim: 2699.)

b\ '-* ir, )) , J,r4 -W- 4i,l Jy, r.:-'^...., : Jli -'&- irb! g.1 ,f : -14

[rorr:er..-or.r.,].((a:.e e11 ,f f ;$lrpl p,-?iil.ill 'q-

68. Ayon kay AbU Qat6dah (RA) na nagsabi: "Narinig ko ang

Sugo ni Allah (SAS) na nagsasabi: Ang sinumang natutuwo no
iligtas siya ni Allah mula so mgo dolamhati ng Araw ng Pagka-
bahay ay aluin niya ang isang nahihirapan o alisin niya mula
rito [ang hirapJ." (Isinalaysay ito ni ImEm Muslim: 1563.)

JF > : JU -ffi- Cl f c r4r &,,,ar.i,tr." d;r ..;*b Je t &J.Fll dAt -IE

[rrrrr , 1. T \ : &; t'ru{r ,l-r, ] .<< iil*a *Sf
69. Ang Pagkakaloob ng Nakabubuti. Ayon kay Jdbir ibnu

'Abdullah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: "Bawat
[kaloob nal nakabubuti ny kawong-gaw&" (Isinalaysay ito nina

Imdm Muslim at Imdm al-Bukhaf: 6021,2328.)
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70. Ang Nagmamalasakit sa Balo at Dukha. Ayon kay
Abti Hurayrah (RA) na nagsabi: "Nagsabi ang Propeta (SAS):
Ang nogmamalasakit so balo ot dukho ay goyo ng nakikiboko
sa landas ni Allah o nagdadasal sa gabi no nog-ooyuno pa sa
maghapon." (Muttafaq 'Alayhi: 53 53/298i.)

Jgot.,as ir" )) , ffi iirl J.r,r JU : JU -&-;rur #'l e rlLtrlf -vl
t*i, d , qtr bq& +trf Oli , L.rr 11 ,! dll g1 -r,-a1 J 3 ,.--o.b r-.J U;f
.Jilr.rr rv{r. :qre je, l .(;[Jt ,PO35s,p;iit'oT j"tJon-toJ

JJL-ll -.p!| ;gl

71. Ang Kawanggawa. Ayon kay Abti Hurayrah (RA) na nag-
sabi: 'tlagsabi ang Sugo ni Allatr (SAS): Ang sinumong magka-
wonggawa ng katambas sa isang bunga ng datiles mula sa
mabuting kinita - at walang amaahyat tungo kay AIIah kundi
afug mabuti - tunay na si AAah ay tatanggap niyon so pomo-
magitan ng kanan Niya. Pagkotapos ay oalagaan Niya iyon
para sa may-ori niyon, gaya ng pog-aalogo ng isa sa inyo so
kabayong bisiro niyo, hanggang so maging tulad ng bundok."
(Muttafaq'Alayh i: 7 430 / l0l 4.)

,{ri -W- drt {l.,.,r .rK : Jl.i -{&- elr.,1-tJl 
€.1 ,f r4&rll rlcrlJl -VY

t-t.
L.lS ,,f tr.:lt o-.,L "uo , irt+:*. - r-.Jl 

-rgbr.- 
qil fiJl erll ;;er ll

[rvrr :cL..rr ] .(( Jq .4J3 , c[-.r ,. Js]r Lilr ;u c ,.1q;'i tsr
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72. Ang Pagdalangin para sa mga Muslim. Ayon kay Abii
Darda' (RA) na nagsabi: "Ang Sugo ni Allah (SAS) noon ay nag-
sasabi: Ang pagdalongin ng isang taong Mwlim sa kapatid nfua

[sa IslamJ nong lingid sa kaalaman [nitoJ ay tinutugon Sa tobi
ng ulo ay nny isang anghel no itinolagu Sa tuwing dumnlangin
siya pora sa kopatid niya ng kabutihon, sinasabi ng anghel na
nokataloga: Amen, ot ukol din sa iyo ong tulad [niyonJ." (Isi-
nalaysay ito ni ImEm Muslim: 2733.)

,4 -f- drt Jy, t'.i,a.,r : JU -'&,-.JlJt" dt ,.riT ;s rPrl e!. -tY
rr.lv z{e eb-,J .( A4>),JeJt,rji d tdyT ,$j)+ L;-;t\ '-, i.f))

.dEr t'+ 
"+ E-,-*Lilt 41 o;S.Jh gl :.jl d {."i 11eey

73. Ang Pakikipag-ugnayan sa Kaanak. Ayon kay Anas
ibnu Malik (RA) na nagsabi: 'Narinig ko ang Sugo ni Allah (SAS)
na nagsasabi: Ang sinumang natutuwo no paluwagin poro sa
kanya [ni AAahJ ong kaloob sa kanya o guni-gunitain siya sa
alaola nfua oy moktpog-ugnayan srya so kaonak niyu" (Muttafaq
'Alayhi: 2067 /2557 .)

rJf be( & €tL.rjll r3n.^.o g1 e rsp?f *AiiiJf eql;ricll -vt
,pl .(( iiJ".a 4J cjt5 [.{",.;4 }l ctAi ,rV e;; aUl .-;i;i b! ll : J[i -ffi -

[\..y r0lo\ :rJ.e

74. Ang Paghahangad na Pagpapalain Dahil sa Paggugol
sa Mag-analc Ayon kay Abti Mas'tid al-Ang6rT (RA), ayon sa
Propeta (SAS) na nagsabi: oKapag gumugol arrg Mttslim ng isang
gugulin para so mog-anak niya hobang siya ay naghahangad

[ng papapalaJJ niyon, maghakamit siya ng gantimpalu"
(Muttafaq 'Alayhi: 53 5111002.)
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75. Ang Pag-atlaga sa mga Anak na Babae. Ayon kay
Anas ibnu Malik (RA) na nagsabi: 'T'{agsabi ang Sugo ni Allah
(SAS): Ang sinumong magtogttyod ng dalawong batang babae
honggang sa magdalaga silo, darating ako at siya na magka-
somo sa Araw ng Pagkabuhay. Ipinagdikit niya ang mga daliri
niya." (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 2631.)

..:t- fr! ll :.JU -W- +trt $*1 ,;1 t &, ;y*p q.\ ,f tt l+tf ll,htf -Vl
rlr ll , q Ci:l fb ri , i;te $r,a i/ t! :,3)ti ;,. t! 4Le Ch;;l dl,*iyl

[rrr\ :*-,.rrr] .{{ d _ro+ tV
76. Ang Kawanggawang Nagpapatuloy. Ayon kay Abti
Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi: "Kapag
namatay ong anak ni Adan, nopupnlol ang gowo niya malibon
sa tatlo: mnlibon sa kawanggowong nagpapatuloy o koolamang
napakikinabangan o mntuwid na anak no nononalangin pora
sa kanyo." (Isinalaysay ito ni Imdm Muslim: 163 I .)

L*'*l :JLi -ffi-df ,&;y*.p g.1 V rp-1blf lle 6!1t abk! -vY

,Ue , aJ drf -5.i3 , oi;ti , &r"hjl ,r!u-.:lr"l je J+l ,6ih..r*{ J+-l
[r r r t , roY zgs At-J .<t oJ

77.Ang Pag-aalis ng Nakapipinsala sa Daan. Ayon kay Abti
Hurayrah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: "Habang ang
isang lalaki oy noglalakad so daan, nakatagpo siya ng isang
sanga ng mgo tinik sa daan Pagkatapos oy kinuha niya iyon,
kaya noman kinilala ni Alloh ong kabutihan niya at pinatawad
siyu" (Muttafaq'Alayhi: 6521 I 9 I 4.)
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78. Ang Kalusugan at Kapahingahan. Ayon kay Ibnu
'Abbas GA) na nagsabi: 'T{agsabi ang Sugo ni Allah (SAS): May
dalawang biyoya na nalinlong dahil doon ang marami sa mgo
tao: ong kalusugan at ang kapahingahan " (Isinalaysay ito ni
Imdm al-BukhdrT: 6412.)

:Ju -W-+trt $,-'1 ,;1 ,&;y*p 
€.1 e r'lJfl dA *{rtl gl-vq
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[rtr [ :.e.,LiJt ,tr, ] .(( L+l !! a---:-l 
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79. Ang Gantimpala sa Pagtitiis sa Paryao ng Analc Ayon
kay AbU Hurayrah (RA), ang Sugo ni Allah (SAS) ay nagsabi:
"Sinasabi ni Allah - pagkataas-taas Niya: Walang gantimpala
buhat so Akin paro sa lingkod ko na mnnonompalatayo, kapag
kinuha ko ong sinisinta niya mula sa mga taga-Mundo pagka-
tapos ay naghongad sUa [na pogpapalain dahilJ doon, kundi
ang Paroko." (Isinalaysay ito ni Imdm al-BukhdrT: 6424.)

*-.*')) :JU -ffi-Cl f , &;tf €.1 f rdllid.lJf iflli'l-?uryr-A.
;r\o J Lr "/ti-r ,lJ"ro lt"! : elD )tl Jt i l* 4lD i - Jld - drt f-lb,
V*t qlr t'-:?l ,.bl .i !t4 tr\r, , "4LJl .; .il'" ql; J'+-r,l , +lrl

,hls , drl .iBi iI : JLii , Jt^79 rr..e:' .rli ;'l-r^l 4:e) ,htl , a),e

tJU- rirt ;r ,htt , ai{ ,fr 1." 4JL.^} f[; ! ,ri- t"U;ti Zit';l2 ot-o:

[t.rt r \ tYt :r].]n l .(( oL.s c^.bUi
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80. Pitong Liliman ni Allah sa Lilim Niya. Ayon kay Abii
Hurayrah (RA), ayon sa Propeta (SAS) na nagsabi: uMay pitong
[uri ng tao nal pasisilungin ni Allah - pagkotaas-taas Niyo -
so lilim Niya so oranr no walang lilim hundi ong lilim Niya:
makatarungang pinuno; binatang lumaki so pogsamba kay
Allah; Ialaking nakatoli ong paso sa mgo masjid; dalawang
taong nagmamahalan alang-alang kay Allah: nagkikita alang-
alang sa Kanya at naghihiwolry alang-alang so Kanyal lala-
king inanyayahan ng isang babacng moy mataas na kalagayan
at kagandahon ngunit nogsabi siya: Tunay na ako oy nanga-
ngamba koy Allah; at taong nogkmtanggawa ng isang Ismtang-
gono ot ikinubli niyo ito upong hindi maloman ng kaliwa niya
ong ginugagol ng kanan niya; at taong nong moalaala si Allah
habang nag-iisa ay nag-untrryow ang mga mata nfua [sa lahaJ.u
(Muttafaq 'Alayhi: 1423/103 l.)

Li.rUy*r.ri l , W #l r ,'&;.ru^ gI v, rltt tl3lr.#f -A\
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81. Ang Pagdalaw Dahil kay Allah. Ayon kay Abti Hurayrah
(RA), ayon sa Propeta (SAS): 'Wa moy isang lalaki na dumalaw
sa isang kapatid nUa na noso ibang nuyott At pinatambongon
srya ni Allah sa nilalakaran nrya ng isang anghel Noong nopo-
lapit na siya roon uy nogsabi iyon: Saan mo ninanais? Nagsabi
siya: Nagnonais olco [no puntmtal sa isang kopotid ko sa nuyong
ito. Nagsabi iyon: Mayroon ko bang [kukuninl sa kanyo na
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isang biyayang rtnimithi mo? Nagsabi siya: Wala, mnlibon sa
olco ay nagmnmnhal so kanya alang-olang koy Allnl, - kantohal-
nnholan Siya at kapita-pitogon Nagsabi iyon: At tunay na ako
ay sugo ni AAah, [no nagbobalital sa iyo na si AAah ay nagmrb
mahal nga sa iyo goyo ng pogmamahol mo sa konya alang-
alang so Kanyo.'t (Isinalaysay ito ni ImEm Muslim: 2567 .)

+bl J-lr-..,-r \:.-^.., : JLi -'&- .btrr" df Jt? Je IglliJf {A{&c.t+Jf -AY

t*^{E;n.+J Wt,i*l "}-rtlp.{E,,l^ti+trr C-,,,JJ4 -W-
[rr,ar--. ,t-u ] .tt ;lJl 

"[--r
82. Ang Paglayo sa Katiting na Shirlc Ayon kay Jdbir ibnu
'AMulleh (RA) na nagsabi: 'Narinig ko ang Sugo ni Allah (SAS)

na nagsasabi: Ang sinumang makipagtagpo kay Allah na hindi
naglatnmbal so Kanya ng anurrum ay pqasok so Paruiso at ang
sinumang makipagtogpo sa Konya na nagtatambal sa Kanya
ng onumt n ay popasok sa Apo!." (Isinalaysay ito ni lmdm
Muslim: 93.)

ir..o)), ffi.bt "lo,rJU 
:JU- & -itrtr." tf.lg bet lllrllllislf -Af
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83. Ang Magandang lGlakaran. Ayon kay Jafr ibnu'AMulldtr
(RA) na nagsabi: 't{agsabi ang Sugo ni Allatr (SAS): Ang sinu-
mong gamflwo so Islom ng magondang kalakaran ry magko-
kamit siyo ng gontimpalo niyon at gontimpala ng sinumang
gufturwa oyon doon noong wolo na siyat nang walang nababa-
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wos no anaman mula so mgo gantimpala nilu Ang sinumang
gumowa so Islan ng trursan utg holahman, mogkahoroon sfua
ng ponanogutan niyon at pananagutan ng sifiturnong gumflwo
ayon doon noong wala na siyo, nang walang nababowa na
anumon so mula mga panonagutan nilu" (Isinalaysay ito ni
Imdm Muslim: l0l7).

elit,rl tpr, ffi dt "l'.rJU:JU-&-;;rr CVrtlrJf dA-At
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84. Ang Pagkitil sa Butiki. Ayon kay Abti Hurayrah (RA)
na nagsabi: "Nagsabi ang Sugo ni Allah (SAS): Ang sinumang
pwntuy ng isang bfiihi so un(mg paghampas ay magsusttld sa
hanyang [talaanJ ng isandanng ,nryanfung gm,a, sa ikalawa
oy mababa roon [sa unaJ, at sa ikatlo oy mababa roon [sa
ikalawaJ. " (Isinalaysay ito ni lmdm Muslim:2240.)

,P:c.JU t+t , q:,.lr.;,i-tiLr Je tlrfl$Ct|rlf d.df *LrfAf -Ao
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85. Ang Pagpapanatili sa Matuwid na Gawain Kahit
kakaunti. Ayon kay 'A'ishah (RA) na nagsabi: "Tinanong ang
Sugo ni Allah (SAS): Alin sa mga gawain ang pinakanaiibigan
ni Allatr? Nagsabi siya: Ang hgit no nutnrdili so mgo ito hahit
po mt n hahsrnti" (Muttafaq 'Alayhi:64651782.)
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