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sa Pagsasagawa ng Ümrah at Hajj 

PAUNANG SALITA 

Ang lahat ng papuri ay para kay Allah ~ (Subhanahu wa taala1) lamang, 
ang Panginoon ng sanlibutan. Ang pagpapala at ang pagbati ni Allah ay 
mapasalahat ng propeta, kay Propeta Muhammad ~ (Sallallahu Alayhi 
wa Sallam2) at gayundin sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa mga 
taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang Araw ng Pagtutuos. 

Kami ay nagpapasalamat kay Allah ~ ang nagbibigay ng lahat lalo na ng 
karunungan na at kakayahan sa mga bumubuo sa lupon ng ISIP sa 
pagsasalin at pamamatnugot. Ang aklat na ito ay nagmula sa isinulat ng 
kapatid na si Eisa Batallones na may pamagat na "Gabay sa Umrah at 
Hajj" na ang buong karapatan ay ipinagkaloob sa ISIP. Kung kaya 
isinaayos at lalo pang pinagbuti ng mga bumubuo ng lupon ng pagsasalin 
ng ISIP para sa kapakinabang ng mga magsasagawa ng Úmrah at Hajj. 

Ang mga munting pagpupunyaging ito ay aming inihahandog lamang kay 
Allah sa Kanyang ikalulugod at sa ating mga kapatid sa Islam na 
nagnanais na gampanan ang isang tungkulin sa pananampalatayang Islam 
upang maisagawang ganap ang limang haligi nito. Insha Allah, sa 
pamamagitan ng aklat na ito ay mailalahad namin ang tamang 
pamamaraan sa pagsasagawa ng mga takdang gawain ng Úmrah at Hajj at 
naway magdulot ito ng sapat na kaalaman upang sa ganun ang mga 
pagsamba natin ay maging katanggap-tanggap kay Allah ~ - Nawa'y 
gawin ni Allah ~ na lagi nang dalisay ang aming mga puso sa aming mga 
pagsamba at gawain na ang hangad ay walang iba kundi ang kaluguran 
Niya. Amin. 

Samantala, nais pong ipabatid ng bumubuo sa lupon ng ISIP sa 
pagsasalin at pamamatnugot na ang salitang "Allah" ay ang pansariling 
pangalan ng Panginoong Diyos sa wikang Arabe. Ito ay isang 
pangngalang pantangi at hindi pangngalang pambalana, kaya ang mga 
panandang gagamitin sa pagtukoy sa pangalang Allah ay SI, NI at KA Y 
at HINDI ANG, NG at SA. Samakatuwid ang tama ay sabihing: SI Allah, 

1 ~ ~ubhanahu :f!'ª Ia'ala (swt): Kataastaasan. Binabanggit ito sa tuwing tinutukoy si Allah. 

2 ~ ~allallahu ~layhi wa ~allam (sas): Sumakanya ang pagpapala al kapayapaan ni Allah. Binabanggit 
ito sa tuwing tinutukoy si Propeta Muhammad (sas). 

Ang Aklat na Ito ay Lathalain at Kaloob ng: 

lslamic Society for lnformation & Propagation 
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NI Allah at KAY Allah. Ito ang paninindigan ng pinakamataas na 
awtoridad sa wikang Filipino, ang Komisyon sa Wikang Filipino; at 
ito rin ang paninindigan ng Ministry of Islamic Affairs sa Saudi 
Arabia. 

Minabuti nating banggitin ang bagay na ito upang maging malinaw sa 
lahat kung ano ang tamang pantukoy sa pangngalang pantangi ng 
Panginoon natin. 

Ang mga talata ng Qur'an o ang mga Haclith na sinipi rito ay salin mula 
sa wikang Arabe-ayon sa kakayahan ng mga tagapagsalin-ng 
kahulugan ng Salita ni Allah ~, o ng salita ni Propeta Muhammad ;i. 

Ang gawang ito ay isang gawang-tao kaya hindi maiiwasan na maaaring 
magkaroon ng ilang kamalian sa kabila ng masinsinang pagsisikap sa 
panig ng may-akda, tagapatnugot at taga-ayos. Anumang puna hinggil sa 
nilalaman ng aklat na ito ay maaaring makipag-ugnayan sa mga 
sumusunod: 

Abdul Malik Castillo 
Mobile No.: 05697474889 

E-Mail Address: malikastilyo@yahoo.com 
Website: www.islamisip.webs.com 

Insha Allah patawarin tayo ni Allah sa lahat ng ating mga pagkakamali at 
tanggapin ang ating mga mabubuting gawa at panatilihing dalisay ang 
ating mga puso. Tunay na siya ang Mapagpatawad at Maawain. Wa 
sallallahu alayhi wa sallam!!! Amin. 

lslamic Society for Information & Propagation [ISIP] 
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' Ang Utnrah at Hajj 
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ANG KUNDISYON NG ÚMRAH AT HAJJ 

1. Muslim 
2. Sapat na gulang(baligh) 
3. Sapat at matinong pag-iisip ('aqil) 
4. Kakayahan sa pangangatawan at pananalapi 
5. Malaya 
6. Sa kababaihan, kailangan na may kasamang mahram1 

Ang pagsasagawa ng Ümrah at Hajj ay tungkulin ng bawat Muslim 
Oalake man o babae) na may sapat na gulang (11 taon pataas), may sapat 
na pag-iisip at may sapat na kakayahan. Ang Hajj ay sapat nang 
maisagawa ng isang beses sa tanang buhay, samantala ang Ümrah ay 
maaaring isagawa kahit ilang ulit. Ang sabi ni Allah; 

1 Ang mahrtim ay ang asawa ng isang babae o sinumang lalake na hindi niya maaaring mapangasawa 
maging ita man ay kanyang ama, kapatid na lalake, tiyuhin o pamangkin na lalake. 

Ang Aklat na Ito ay Lathalain at Kaloob ng: 

lslamic Society for lnformation & Propagation 
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"lsigawa ninyo ang Hajj at ang Úmrah para kay Allah. Subalit 
kung nahadlangan kayo, mag-alay ng anumang makakayanan na 
handog. Huwag ninyong ahitin ang mga ulo ninyo hanggang 
hindi nakararating ang Handog sa pinag-aalayan nito. Ang 
sinuman sa inyo na may karamdaman o may sakit sa ulo ay 
magbigay ng pantubos na pag-aayuno o kawanggawa o handog. 
Kung naging matiwasay na kayo, ang sinumang magsasagawa ng 
Úmrah na pasusundan ng Hajj ay mag-aalay ng anumang 
makakayanan na handog. Ngunit ang sinumang walang 
natagpuan na maiaalay ay magsasagawa ng pag-aayuno na tatlong 
araw sa panahon ng Hajj at pitong araw kapag nakauwi na kayo; 
iyon ay ganap na sampu. lyon ay para sa sinuman na hindi 
nakatira sa paligid ng al-Masjid al-Haram. Mangilag kayong 
magkasala kay Allah at pakaalamin ninyo na si Allah ay matindi 
ang pagpaparusa."1 

Ang ibig sabihin ng "kakayahan" ay ang kakayahan na magkaroon ng 
gugugulin at masasakyan na makakasapat sa kanya para sa pagpunta sa 
Makkah at pag-uwi mula dito. Kabilang rito ang pagkain, inumin, 
kasuotan, at transportasyon. Ang panggastos na ito ay ang labis na salapi 
mula sa gastusin ng pamilya at lahat ng pangangailangan ng mga umaasa 
sa kanya habang siya ay wala hanggang makabalik. Bahagi rin ng 
kakayahan ang pagkakaroon ng katiwasayan sa dadaanan papunta at 
pabalik mula sa Makkah at ang kalusugan ng katawan: walang sakit at 
kapansanang makasasagabal sa pagsasagawa ng Úmrah o Hajj. 

Karagdagan sa mga nabanggit, isang kundisyon para sa mga kababaihan 
ang magkaroon ng kasamang mahram kung magsasagawa ng Úmrah o 
Hajj. 

Kaya ang sinumang nagtataglay ng isa sa mga hadlang sa m~a kakayahang 
nabanggit ay hindi obligado sa kanya ang magsagawa ng Umrah o Hajj 
hanggang sa nawala ang mga ito at saka pa lamang siya nagkakaroon ng 
tungkuling gampanan ito. 

1 Qur'an 2:196 
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At sinabi pa ni Allah: 

" ... At kay Allah mula sa mga tao ay tungkulin na dumalaw sa 
Bahay [Kabah] sa sinumang may kakayahan makatagpo ng paraan 
makapunta dito. Sinuman ang hindi sumampalataya [tumanggi] 
magkagayun, katotohanan si Allah ay malaya sa anumang 
pangangailangan. 

ANG MGA PAG-UUGALI SA ÚMRAH AT HAIJ 

Ang Ümrah at Hajj ay hindi oras o panahon ng mga walang kabuluhang 
bagay. Hindi rin ito sandali ng pamamasyal at pagliliwaliw, paglalaro o 
pakikipagtalo ng walang kabuluhan o anupamang bagay na walang 
saysay. Bagkus, ang Ümrah at Hajj ay isang pagkakataon ng pagsasagawa 
ng isang napakadakilang pagsamba para kay Allah sa banal na lugar. lto 
ay nararapat na isagawa na ang tanging layunin ay ang ikalulugod Niya at 
mapalapit sa Kanya, kung kayat ito ay nararapat na isagawa kalakip ang 
mga sumusunod. 

Una: 

Ang taimtim at dalisay na pag-aalay ng lahat pagsamba at pagpapasakop 
kay Allah lamang, na may katapatan, paggalang, pamimitagan at 
pagmamahal at walang pagkukunwari ni pagmamataas. Mithiin na 
magkamit ng magandang biyaya sa mundong ito at sa kabilang buhay at 
mailigtas ni Allah sa pagdurusa sa apoy. 

Pangalawa: 

Ang pagsunod sa mga pamamaraan ng Propeta Muhammad ;i maging sa 
salita man o sa gawa. Ang mga ito ay hindi maisasagawa kung hindi pag
aaralan ang mga turo ng Mahal na Propeta ;l. 

Ang Aklat na Ito ay Lathalain at Kaloob ng: 
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Ayon kay Abu Hurairah ~ ang sugo ni Allah ;i ay nagsabi: "Ang 
relihiyon ay pinadali at ang sinuman sa kanila ang nagsabi na ang 
kanilang relihiyon ay mahirap para sa kanila ay hindi nila ito 
maipagpapatuloy sa ganung paraan. Magkaganun, ikaw ay hindi 
nararapat na maging sukdulan dito (kulang o higit), datapwat 
dapat mong subukan na maging malapit ito sa katotohanan at ng 
sa ganun ay makatanggap ng mabuting balita na ikaw ay 
gagantimpalaan; at magkamit ng lakas sa pag-aalay ng mga dasal 
sa umaga, tanghali at maging sa huling oras ng gabi." (1:38 - O.B.) 

Kung kayat pakatandaan na ang pinakatatanging takdang gawain sa 
panahon ng Úmrah at Hajj ay ang pagsasagawa ng mga dhikr 
(pagbanggit at pagbigkas ng mga pagpupuri at pagdakila kay Allah) tulad 
ng: tasbeeh (ang pagbigkas ng kaluwalhatian ni Allah sa pamamagitan ng 
pagsabi ng "Subhanallah"); tahmeed (ang pagbigkas ng papuri kay 
Allah sa pamamagitan ng pagsabi ng "Al-Hamdulillah"); tahleel 
(pagbigkas ng pagpapatunay sa kaisahan ni Allah sa pamamagitan ng 
pagbigkas ng "La ilaha illallah"); takbeer (ang pagbigkas ng kadakilaan 
ni Allah sa pamamagitan ng pagsabi ng "Allahu Akbar"); at istighfür 
(ang pagbigkas ng paghingi ng kapatawaran kay Allah sa pamamagitan ng 
pagsabi ng "Astaghfirullah"). 

Pagsumikapan din na makapagbigay ng anumang paalaala na nakabubuti 
sa mga manlalakbay. Nararapat na handang tumulong sa kapwa, maging 
mahabagin at maawain sa mga mahihina. Ang pagiging maawain ay 
kalugud-lugod sa paningin ni Allah sapagkat si Allah ay maawain sa 
Kanyang mga alipin na maawain. 

Umiwas sa mga kalaswaan, imoralidad at maging ang pakikipagtalo sa 
walang-kapararakan. Ngunit kung ang pinagtatalunan ay nakabubuti sa 
pangkalahatan nararapat na ito ay ipaliwanag ng mahusay na may 
matibay na mga batayan. Sikaping huwag gumawa ng mga bagay na 
bawal. · 

Iwasan ang pagiging agresibo o makapinsala sa kapwa. Iwasan ang 
manakit, gumawa ng malisyosong kuwento, manirang-puri. Huwag 
tumingin ng may malisiya sa mga kababaihan at lalo na ang makipag-usap 
ng mga usapang nagbibigay daan sa mga kasalan. Katunayan, ang lahat 
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ng ito ay ipinagbabawal sa Islam sa lahat ng pagkakataon - maging wala 
man sa kalagayan ng Ihram. Subalit mas malaki ang kasalanan kung ang 
mga ito ay ginawa habang nasa kalagayan ng Ihram. 

Iwasang gumawa ng mga bagay na hindi alinsunod sa pagsasagawa ng 
mga takdang gawain ng Úmrah at Hajj na maaaring tularan ng iba. 
Kagaya halimbawa ng pagsasagawa ng ramy1 sa Jamrat2. Sa pag-aakala 
na ang "ang binabato ay si Shaytan" kadalasan na ang ginagamit sa 
pagbato ay sapatos, tsinelas, atbp, ito ay taliwas sa mga alintuntunin ng 
pagsasagawa ng ramy. 

Ang Larawan ng Masjid Al Haram sa panahon ng Hajj 

1 Ang ramy ay ang pagbato sa mga Jamrat. Ang mga Jamriit ay isa-isang binabato ng pitong maliliit 
na bato habang nagsasabi ng Allahu akbar sa bawat pagbato. 

2 Jamriit (maramihan), Jamrah o al-Jamrah (isahan). Ang mga haligi (ngayon ay pader na) na 
binabato o pinagsasagawaan ng ramy. lto ay ang mga Jamrah as-Sughra, Jamrah al-Wusta at 
Jamrah al-Kubra. 

Ang Aklat na Ito ay Lathalain at Kaloob ng: 
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MGA BAGAY NA DAPAT ISAALANG-ALANG BAGO 
ISAGAWAANG ÚMRAAT HAJJ 

• Nararapat na ihanda ang sarili, kaisipan at puso (niyah) na ang 
isasagawang Ümrah at Hajj ay isang dakilang pagsamba para sa 
Tagapaglikha sa banal na lugar. Kung kayat mithiin na ang 
isasagawang pagsamba ay para sa Kanyang ikalulugod at upang 
mapalapit sa Kanya. 

• Kapaki-pakinabang na mapag-aralan (maaaring sa pamamagitan ng 
pagbabasa o pagtatanong) ang mga alintuntunin at mga takdang 
gawain sa pagsasagawa ng Ümra at Hajj bago lisanin ang tahanan 
para maisagawa ito ng tama at katanggap-tangap at upang maiwasan 
ang mga bidah 1. Pagsumikapang maibahagi ang mga ito sa kapwa 
manlalakbay. 

• Dapat pagsisihan ang mga kasalanan at humingi ng kapatawaran sa 
mga taong nagawan ng kasalanan. 

• Gampanan ang mga tungkulin na ipinagkatiwala at bayaran ang mga 
pagkakautang. 

• Mainam na isulat ang "huling habilin" (last will and testament) na 
may mga saksi. 

• lpinagbabawal sa Islam na tumanggap at gastusin ang perang galing 
sa masama (halimbawa ng sugal, nakaw, patubo, atbp) sapagkat ang 
mga ito ang naghahadlang sa mga dua (panalangin) upang ito ay 
tugunin ni Allah. 

• Kanais-nais na magpaalam sa pamilya, kaibigan at kapitbahay. 

• Mainam na magdala ng mga gamot para sa tiyan, ulo, ngipin, lagnat, 
atbp. 

1 Bidah - Mga makabagong pamamaraan ng pagsamba na hindi isinagawa ng Propeta (sas) o maging 
ang mga Sahaba. lto ay labag sa katuruan ng Islam. 
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• Kung ikaw ay umiinom ng gamot siguraduhin na dala ito palagi. 
Dapat na nakasulat sa isang kapirasong papel (na kung sa sandaling 
kailanganin ito ay madaling makuha para sa iyo) kung anong taglay na 
karamdaman. 

MGABAGAYNADAPATISAGAWAHABANG 
NAGLALAKBAY 

• Sikapin na magkaroon ng mga kasamang may sapat na kaalaman o 
nag-aaral sa Islam at mapagkakatiwalaan upang magiging gabay, 
kaagapay at makapagpapaalala na sundin at katakutan lagi si Allah. 

• lwasang makasakit ng tao sa salita at gawa. 

• Sunnah na magtalaga ng Ameer upang mamuno sa pangkat. 

• Kapuri-puri sa isang manlalakbay na magsagawa ng mga kusang-loob 
na pagsamba o N afilah. 

• Kanais-nais na maglakbay sa gabi at sa araw ng Huwebes, ayon sa 
sinabi ng Propeta :i, subalit kung hindi ito maisasagawa ay gawin ito 
ng Lunes. 

• Kanais-nais na bigkasin ang "Dua as-Safür" o "panalangin sa 
paglalakbay" ng ganito; 

"Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu 
akbar; subhanal ladhI sakhkhara lana 
hadha, wa ma kunna lahü muqrinin, wa 
inna ila rabbina lamunqalibün; 
Allahumma inna nasaluka fi safarina 
hadhal birra wat taqwa wa minal amali 
ma tarda; Allahumma hawwin alayna 
safarana hadha, watwi anna budah; 

Ang Aklat na Ito ay Lathalain at Kaloob ng: 
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Allahumma antas sahibu fis safar, wal 
khalifatu fil ahli; Allahumma inni aüdhu 
bika min wathais safar, wa kaabatil 
mandhar, wa süil mun-qalabi fil mali 
wal ahli." 
- na ang pinakamalapit na kahulugan ay, "Si Allah ay Dakila, si 
Allah ay Dakila, si Allah ay Dakila. Kaluwalhatian sa Kanya na 
nagpaganút sa atin nito, at tayo ay hindi makakayang gawin ito. 
Tunay na tayo sa ating Panginoon ay talagang magsisibalikan. 
O Allah, tunay na kami ay humihiling sa Iyo sa paglalakbay na 
ito namin ng kabutihan, pangingilag sa pag-kakasala, at 
gawang Iyong ikinalulugod. O Allah, pagaanin Mo posa amin 
ang paglalakbay na ito namin at paiksiin Mo po para sa amin 
ang layo nito. O Allah, Ikaw po ang kasama sa paglalakbay at 
ang pinag-iwanan sa mag-anak. O Allah, tunay na ako po ay 
nagpapakupkop sa Iyo laban sa hirap ng paglalakbay, laban sa 
panglaw ng tanawin, laban sa anumang masaklap na 
mangyayari sa aming ari-arian at mag-anak." 

• Kapag pauwi na ay bigkasin ang nabanggit na du'a' sa itaas at idagdag 
ang sumusunod; 

"ayibüna, taibuna, 'abidüna, lirabbina hamidün." 

- na ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay; "Umuuwi na 
nagbabalik-loob, na sumasamba, na nagpupuri sa Panginoon 
natin." 

• Kanais-nais na bigkasin ang takbeer (Allahu Akbar) kung 
papaakyat at ang tasbeeh (subhanAllah) kung pababa. 

• Kung hihinto sa alinmang lugar mainam na bigkasin ang "Du'a 
nuzul al-Manzil" o "panalangin sa pagtigil sa isang lugar" ng 
ganito; 
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' "Áü.dhu bikalimatillahit tammati min sharri ma 
khalaq." 

na ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay; 
''N agpapakupkop ako sa mga ganap na salita ni Allah laban sa 
masama sa Kanyang nilikha." 

Sinabi ng Propeta (sas); "Sinuman ang umusal sa mga katagang 
ito ay protektado hanggang lisanin niya ang lugar na kanyang 
. ºgil ,, tllll an. 

• Pangalagaan ang dila laban sa mga walang kabuluhang salita. 

• Dalasan ang pagsambit ng mga dhikr at mga dalangin. Isinalaysay ni 
Abu Hurairah (radiyallahu anhu1) na sinabi ng Propeta (sas) na; "Ang 
tatlong panalangin na tinutugon ng walang pag-aalinlangan ay 
Ang du'a' ng mga inaapi, ng mga manlalakbay, at ang du'a' ng 
ama para sa Kanyang anak (lalake man o babae)." 

• Pagsumikapang maging abala sa paggawa ng kabutihan; halimbawa ay 
ang pagbabasa ng Qur'an, makinig sa mga magagandang mensahe, 
pagbabasa ng mga aklat at marami pang iba. 

• Magsisikap ang Muslimah sa pagtatakip ng sarili, pagsusuot ng Hijab at 
pag-iwas na makihalubilo sa mga lalaking hindi mahram. 

• Ang manlalakbay ay kinakailangan na gampanan ang Salatul Witr at 
Sunnah Rawatib ng Salatul Fajar. 

MGA PAYO AT MUNGKAHI HABANG NAGSASAGAWA NG 
ÚMRAH AT HAJJ 

• Mga Kapatid iwasan ang magkasala sa panahon ng Úmrah at Hajj. 
Magpigil sa mga kasalanan na makaka-apekto sa iyo, lalung-lalo na 

1 (RA): Radiyalliihu 'Anhu para sa lalaki, Radiyalliihu 'Anhii para sa babae, Radiyalliihu 
'Anhum para sa marami; ang ibig sabihin nito ay: Kalugdan siya (o sila) ni Allah. lto ay panalanging 
binabanggit sa tuwing nababanggit ang pangalan o taguri ng kasamahan o asawa ni Propeta 
Muhammad (sas). 
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ang paghithit ng sigarilyo na isang gawaing bawal kahit hindi sa 
panahon ng Hajj. Humiling kay Allah sa araw ng Hajj na 
paginhawain ka nawa sa mga araw na ito. 

• Palagiang dalahin ang inyong mga "ID Cards". Siguraduhing 
nakasuot ang "tag" na naglalaman ng "Phone Number" at lokasyon 
ng inyong Grupo sa Makkah at Mina. 

• Mainam din na magdala ng "pocket size" na Qur'an upang tuwing 
magkaroon ng pagkakataon ay basahin ito. 

• Iwasan na tumayo sa direktang init ng araw sa panahon na 
magsasagawa ng Salatul Dhuhr at Asr ... upang hindi ka magkaroon 
ng "sunstroke". 

• Sikaping huwag makasakit, makaabala o makaistorbo sa inyong mga 
kapatid na nagsasagawa rin ng Hajj. 

• Huwag makipagtalo sa mga walang katuturan bagay o gumamit ng 
masasamang salita sa panahon na ikaw ay nagsasagawa ng Hajj. 

• Mga kapatid huwag ninyong ahitin ang inyong balbas. 

• Huwag magsuot ng gintong singsing o kahit anong ginto sapagkat 
ang ginto ay ipinagbabawal sa mga kalalakihan. 

• Mahal kong kapatid, alamin na ang ating deen ay deen ng kalinisan. 
Si Allah ~ ay nagwika sa Süratul Muddath-thir; "At linisin ang 
inyong kasuutan." Mahal ni Allah ang mga tao na malilinis at yaong 
mga humihingi ng kapatawaran. 

ANGÚMRAH 

Ang 'Umrah sa literal na kahulugan ay "pagdalaw". Ayon naman sa 
batas ng Islam ito ay ang pagsamba kay Allah sa pamamagitan ng 
pagsagawa ng Ihram, pagpunta sa Makkah, ang pagsasagawa ng Tawaf sa 
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palibot ng Ka'bah, pagsasagawa ng Sa'y sa pagitan ng as-Safa at al-Marwa 
at ang pagpapaahit ng ulo o pagpapagupit ng buhok. 

1. Hijr lsma'eel 

Balangkas ng Haram 
(Birds Eye View) 

AI-F ath Gate 
2. Maqaam lbraheem 

wc 
AREA 

3. Ka'bah 
4. Zamzam well 
5. Bus Station 

King 
Fahad 
Gate 

o 
o 
o 

King Abdu 1-Aziz 
Gate 

MGA RUKN O HALIGI NG ÚMRAH 

1. Ihram 
2. Tawaf 
3. Sa'y 

Paalaala 

wc 
AREA 

As-Salaam 
Gate 

© 

Ang Úmrah ay walang saysay kung may nakaligtaan na isagawa kahit 
isa man lamang sa nabanggit na mga Haligi ng Úmrah hanggat hindi 
naisasagawa ang nakaligtaan. 
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ANG MGA WAJIB (KAILANGANG GAWIN) SA ÚMRAH 

1. Ang pagsasagawa ng Ihram sa miqat. 
2. Ang pagpapagupit ng buhok o pagpapaahit ng ulo. 

Paalaala 
Ang sinumang may nakaligtaang gawin na kahit isa man lamang sa 
mga nabanggit na mga Wajib sa Ümrah ay kailangang magbayad ng 
fidyah1 sa pamamagitan ng pag-alay ng hady2. lpamimigay ito sa 
mga naninirahan sa Haram (sa loob ng Makkah). 

MGA BID'AH NA KADALASANG GINAGAWA SA PANAHON 
NGÚMRAH 

1. Paniniwala na maglaan ng espesyal na tsinelas para sa pagsasagawa 
ngÜmrah. 

2. Pagpasok sa kalagayan ng Ihram bago sumapit sa lugar ng miqat. 

3. Pagsasagawa ng Ümrah at Hajj ng tahimik. 

4. Pagbigkas ng Talbiyah na naaayon sa tono ng grupo. 
S. Paniniwala na magsagawa ng espesyal na paliligo para sa 

pagsasagawa ng Tawaf. 

6. Pagsusuot ng medyas habang nagsasagawa ng Tawaf. 

7. Pagsasagawa ng Tahiyatul Masjid (dalawang rak'ah) pagpasok ng al
Masjid al-Haram. 

8. ltaas ang dalawang kamay kung nakaharap sa Itim na Bato. 

1 Ang fidyah ay nagsisilbing kabayaran sa pagkakamali o kasalanan. Ang mga fidyah ay hindi 
magkakatulad; kaya kapag nakagawa ng anuman sa mga nababanggit na ipinagbabawal, magtanong 
sa nakaaalam kung ano ang dapat gawin. 

2 Ang hady ay ang hayop na kinakatay bilang alay: isang tupa o kambing para sa isang tao o isang 
baka o kamelyo para sa pitong tao. 
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9. Paglalagay ng kanang kamay sa dibdib habang nagsasagawa ng 
Tawaf. 

1 O. Pagsasagawa ng espesyal na du'a' sa Iraqi Comer. 

11. Paghalik sa al-Yamani comer. 

12. Paghalik sa dalawang Shami Comer. 

13. Punasan ang dingding ng Ka'bah. 

14. Paghipo at paghalik sa Maqam Ibrahlm. 

15. Sadyaing magsagawa ng Tawaf kung umuulan sa paniniwala na ito 
ang makatutugon sa mga du'a' na mapatawad ang kasalanan. 

16. Ang paghiling ng biyaya habang ang tubig ay tumutulo na 
nanggaling sa bubong ng Ka 'bah. 

17. Sadyaing hugasan ang pera at damit ng tubig ng Zamzam na may 
intensyon. 

18, Akyatin ang tuktok ng as-Safa. 

19. Magsagawa ng dalawang rak'ah pagkatapos magsagawa ng Saiy. 

ANGIHRAM 

Ang Ihram ay isang kalagayan kung saan ang isang nagsasagawa ng 
Úmrah o Hajj ay tumutupad sa ilang kautusan at mga pagbabawal na dati 
namang ipinahihintulot, dahil pumasok na siya sa sandali ng pagsasagawa 
ng Úmrah o Hajj. 
Ang sinumang nagnanais na magsagawa ng Hajj na nagmula salabas ng 
Makkah ay kailangan magsagawa ng Ihram sa isa sa mga miqat na 
itinakda ng Sugo (sas). Samantala ang mga naninirahan sa Makkah o sa 
pagitan ng Makkah at mga miqat ay maaaring isagawa ang Ihram sa 
kanilang mga tahanan. Subalit ang ang magsasagawa ng Úmrah na 
nagmula sa labas ng miqat ay dapat na magsagawa ng Ihram sa miqat 
subalit ang nasa loob ng hangganan ng Haram ay dapat na pumunta sa 
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lugar ng Tanim o katulad na hangganan nito. (fingnan ang larawan sa 
ibaba.) 

Ang mga Miqat: 

1. Dhul-Hulayfah. Ito ay isang maliit na nayon na malapit sa al
Madinah at tinatawag sa ngayon na Abyar 'Ali. Ito ang miqat ng mga 
galing sa Madinah. 

2. Qam Al Manazil (as-Sayl al-Kabir). Ito ay isang lugar na malapit 
sa Ta'if. Ito ang miqat ng mga galing sa Najd (ang kalagitnaang 
bahagi ng Saudi Arabia). 

3. Al-Juhfah. Ito ay isang maliit na nayong malapit sa Rabigh. Ang 
mga tao sa ngayon ay nagsasagawa ng Ihram sa Rabigh. Ito ang 
miqat ng mga galing sa Egypt, Syria, Jordan at Palestine. 

4. Yalamlam. Ito ay mga 70 km buhat sa Makkah. Ito ang miqat ng 
mga galing sa Yemen. 

5. Dhat'lrq. Ito ang miqat ng mga galing sa Iraq. 

-24-
Ang Aklat na Ito ay Liltluilain at Kaloob ng: 

lslcimic Society for lnformation & Propagation 



Masusing Gabay 
sa Pagsasagawa ng Umrah at Hajj 

Mlldlnah • 
Ohul-Hulayfll (Abar . Al) /$' 

Dlstances from Makkclh (Km) 

_ .. ~ 
I',,' ¡ \ 

,," ; ·~ 
,., i ·, 

,,"" ¡ 

,,,,,,,-'' ¡ 
\ ,, j 
'•--··1 Badr _i . 

1 

' ' 
' ' ' : 
' 

\ 

' ' 
' . 
' 

' ! . 
; 

' ; . 

·, 

' 

. 
\ 

'· . 
\ ·,. 

' ·, ·, .. .. ·, .. .. 
i ·, 

·, 
·, ·, 

Dhul-Hulayfll (Abar • AH) 

AI-Juhfa (Rllblgh) 

Qam AI-Manazll 

Yalamlam 

Dhat-'lrq 

Jeddah 

AI-T81f 

AI-Ju'rana 

At-Tan'lm 

AI-Hudayl>lyyB 

Mounraln Plllh of AI-Maqttll . 

Adhat-laban 

From tha dlrecllon of • Arafllt 

437 

20• 
94 

98 

73 

88 

16 

6 

15 

14 

12 

2• \ ti AI-Juhfa 
• ! 

·,. ,.._ _________ --1 

~ .' . ' 'i , . 
t/ 

t ! • 

{,rl.. ~ 
;',' .\ 
., ' ., ' 
i! \.\ 
; . " i: \ ~ 
t, "A 
;f ~ • .=,- ,...~ 

- 'f". · 

' \. 
.DhBt- 'lrq 

', # ~~ 
. , \ ,.-o • $_,i':,,p. !t Qarn AI-Manazll 
' ~ JeddBh jr' ~~ ,ft', ~~ / 

\ '··-----(;¿ · "1/:;.>· , Mina • zdallfall l 
·, • # f 

-.1. .• ---···;,,. ·-.• / : 
,-- ~<:'" ¡ ····-4 

\ _,. ~ .·' AI-T81f 
'. ?' ~· ' .. 

... \" ., North 
·,. 

Mawaqit {Miqat} ng lhram 

Ang Aklat na Ito ay Lathalain at Kaloob ng: 

lslamic Society for lnformation & Propagation 

l 

-25-



Masusing Gabay 
sa Pagsasagawa ng Ümrah at Hajj 

Ang Sunnah ng Ihram na Kailangang Isagawa Pagdating sa Miqat 

Pagdating sa miqat kalugud-lugod na isagawa ang mga sumusunod na 
gawaing Sunnah bago pumasok sa kalagayan ng Ihram: 

Unang Hakbang: 

Ang pagputol ng mga kuko sa mga daliri ng kamay at paa, ang pagbunot 
o ang pag-aahit ng buhok sa kilikili at sa maselang bahagi ng katawan at 
ang paggupit ng bigote. 

Magsagawa ng ghus11. Ang pagsasagawa ng ghusl para sa 'Umrah ay 
hindi kinakailangan subalit kanais-nais itong isagawa. 

1 Ang ghusl ay ang paglilinis o paghuhugas ng buong katawan (paliligo) alinsunod sa katuruan ng 
Islam. 
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Pangalawang Hakbang: 

Pagdating sa miqat at nakita mong lubhang napakahirap magsagawa ng 
ghusl dahil sa dami ng tao ay magsagawa na lamang ng wudu'. Hindi 
wajib ang maligo sa miqat. 

Pangatlong Hakbang: 

Sa mga kalalakihan, hubarin sa katawan ang anumang kasuutang pang
ilalim (gaya ng brief, kamiseta, salawal, T-shirt at medyas) bago magsuot 
ng izar (puting tapis) at ricia' (puting balabal) . 

Samantala, ang kababaihan ay maaaring magsuot ng anumang 
maginhawang kasuutan na sang-ayon sa pagsasagawa ng Salah -
samakatuwid ang kababaihan ay hindi pinapayagang maglagay ng niqab1 

at hindi pinapayagang magsuot ng mga guwantes. Ngunit kapag may 
mga lalaking hindi mahram sikaping magtakip ng mukha at mga kamay -
maaaring gamitin ang belo. 

Paalaala: 
Ipinahihintulot ang pagsuot ng anumang kakailanganin gaya ng 
sinturon, relo, salamin at iba pang katulad nito. 

Pang-apat ng Hakbang: 

Kanais-nais ang pagpunta sa Masjid, ang pagsasagawa ng Salah kasama 
ng Jama'ah kapag oras ng Salah at ang pagsasagawa ng dalawang rak'ah 
bilang Salah na Sunnah para sa wudu'. Taliwas sa karaniwan na 
pinaniniwalaan na mayroong espesyal na Salah para sa Ihram. 

Panglimang Hakbang: 

Pagkatapos na maisagawa ang mga nabanggit sa itaas ay ipahayag ang 
pagpasok sa kalagayan ng Ihram para sa Úmrah o Hajj sa pamamagitan 
ng pagbigkas ng alin man sa sumusunod: 

1 Takip sa mukha para sa kababaihan. 
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a. "labbayka iunrah1"; ito ay kapag nagnanais na magsagawa 
ng Úmrah_lamang. 

b. "labbayka iunratan mutamatti'am biha ilal 
hajj2"; ito ay kapag nagnanais na magsagawa ng Hajj na 
Tamattu'. 

k. "labbayka iunratan wa hajja3"; ito ay kapag nagnanais 
na magsagawa ng Hajj na Qiran. 

d. "labbayka hajja4n; ito ay kapag nagnanais na magsagawa 
ng Hajj na Ifrad. 

Ang mga nabanggit sa itaas ay kailangang bigkasin ng naririnig at kung 
sasakay na sa sasakyan patungong Makkah. 

Kung, ang isa ay may karamdaman o may kinakatakutan at nangangamba 
na hindi makumpleto ang takdang gawain ng 'Umrah, maaaring 
magtakda sa pagsasabi ng -

"Allahumma in habasani habisun famahillee haythu habastani." 

- na ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay, "0 Allah kung 
hahadlangan ako ng isang hadlang, ang hihintuan ng aking lhram 
ay kung saan mo ako hinadlangan." 

Ang kahalagahan ng kundisyon na ito ay kung sakaling hindi natuloy ang 
Úmrah o Hajj, matapos maisagawa ang Ihram, dahil sa ilang mga 

1 Ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay, "bilang pagtugon sa lyong panawagan upang 
magsagawa ng ümrah." 

2 Ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay, "bilang pagtugon sa lyong panawagan upang 
magsagawa muna ng Úmrah na pasusundan ng Haü." 

3 Ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay, "bilang pagtugon sa lyong panawagan upang 
magsagawa ng úmrah at Hajj." 

4 Ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay, "bilang pagtugon sa lyong panawagan upang 
magsagawa ng Hajj." 
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kadahilanan ay hindi na kailangan na mag-alay ng hady. An~ Hajj ay 
maaaring isagawa muli sa susunod na taon samantalang ang Umrah ay 
maaaring isagawa sa anumang araw o panahon. (Ang mga takdang 
gawain para sa Ümrah at Hajj ay dapat na isagawa mula sa simula.) 

Mga bagay na ipinagbabawal (mahdhiirat) habang nasa sandali ng 
Ihram 

Ito ay nahahati sa tatlong kategorya: 

1. Sa mga kalalakihan at kababaihan: 

a. Ang pag-aalis ng buhok sa ulo at sa alin mang bahagi ng 
katawan. Subalit, walang masama kung kakamutin nang 
marahan ang ulo kapag kailangan. 

b. Ang pagputol ng kuko sa daliri ng kamay at paa. Subalit, 
kung kusang naputol ang kuko o nakasasakit ay walang 
masama na alisin ito. 

k. Ang paggamit ng pabango o mabangong bagay at gayon 
din ang sabon na may pabango. 

d. Planong pagpapakasal o ang pag-aalok ng kasal. 

e. Ang pagtingin nang may pagnanasa, ang paghipo o ang 
pagdampi ng balat sa balat ng lalaki at babae (Mubashara), 
ang paghalik ng nakasisiya sa bawat isa, at iba pa. 

g. Ang pakikipagtalik o ang anumang gawaing maaaring 
mauwi sa pakikipagtalik. 

h. Ang pagpatay ng mailap na hayop maging insekto at ang 
pagputol ng punong kahoy o halaman. 

2. Ang mga ipinagbabawal sa mga kalalakihan lamang: 

a. Ang pagtatalukbong sa ulo, kagaya ng sombrero, kupi, 
turban at anumang sumasayad o dumidiit sa ulo, subalit 
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walang masama kung hindi dumidiit ang ipinantatakip gaya 
ng payong, bubong ng kotse, tolda, at mga katulad nito. 

b. Ang pagsusuot ng pang-ilalim na kasuutan kagaya ng brief, 
kamiseta, medias at iba pang kauri nito. Ngunit 
ipanahihintulot ang anumang kakailanganin gaya ng 
sinturon, relo, salamin at iba pang katulad nito. 

3. Ang mga ipinagbabawal sa mga kababaihan lamang: 

a. Ang magtalukbong ng mukha at gumamit ng guwantes sa 
mga kamay maliban kung may mga lalake na hindi mahram 
sa kapaligiran. 

b. Ang ilantad ang buhok sapagkat ang buhok ay parte ng 
'awrah1• 

k. Ang manamit na salungat sa Islam. 

Paalaala: 
Kapag alinman sa mga nabanggit sa itaas ang nilabag dahil sa 
anumang kadahilanan2, maliban sa kawalang-kaalaman, pagkalimot, 
nakatulog o pinuwersa, ang nagsasagawa ng Úmrah ay kailangang 
magbayad ng fidyah sa pamamagitan ng pag-aayuno ng tatlong araw 
o pagpapakain ng anim na taong mahihirap o mag-alay ng hady. 

Samantala, ang Úmrah ay nawawalan ng bisa kapag nagtalik ang mag
asawa habang nasa kalagayan ng Ihram. Kung kayat kinakailanlsan na 
magbayad ng fidyah at tapusin ang buong takdang gawain ng Umrah 

1 Ang 'awrah ay bahagi ng katawan na hindi dapat makita ng ibang tao maliban sa asawa. Ang 
'awrah ng lalake ay mula sa pusod hanggang tuhod, samantala ang 'awrah ng babae ay ang buong 
katawan maliban sa mukha at mga kamay. 

2 Kapag ginawa ito nang walang katanggap-tangap na kadahilanan ang nagsasagawa ng 'Umrah ay 
nagkasala. Ngunit kapag ginawa ito sanhi ng pangangailangan ang nagsasagawa ng 'Umrah ay 
walang sala. Samantala, kapag ginawa ito dahil sa kawalang-kaalaman, pagkalimot, nakatulog o 
pinuwersa, ang nagsasagawa ng 'Umrah ay mapagpa-paumanhinan at walang kasalanan. 
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at kailangan na isagawa muli ang nasirang Úmrah sa susunod na 
pagkataon. 

Pang-anim na Hakbang: 

Pagkatapos na maisagawa ang Ihram, Sunnah na bigkasin ang Talbiyah 
kapag paalis na ang sasakyan patungong Makkah. Ulit-ulitin ito sa tuwi
tuwina sa loob ng mga sandaling nasa panahon ng Ihram hanggang 
makarating sa loob ng al-Masjid al-Haram (bago magsimula ang Tawaf 
sa Ka'bah). Ang Talbiyah ay ang pagbibigkas ng-

"Labbayk allahumma labbayk, labbayka la sharika 
laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal 
mulk, la sharika lak." 

- na ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay, "Bilang pagtugon 
sa Iyong panawagan Allah, wala kang Katambal, bilang pagtugon 
sa lyong panawagan. Tunay na ang papuri at ang pagbibiyaya ay 
ukol sa Iyo at ang paghahari; wala Kang katambal." 

Paalaala: 
Ang Talbiyah ay dapat bigkasin ng malakas ng mga kalalakihan, 
samantalang pabulong naman sa mga kababaihan. Nabanggit sa 
Sunan Abu Dawood, na ang Sugo (sas) ay nagsabi; " ... si Jibreel ay 
pumunta sa akin at ipinag-utos niya sa akin na ipag-utos sa 
aking mga kasama at kung sinuman ang kasama ko ngayon ay 
lakasan nila ang kanilang boses habang sinasambit nila ang 
T albiyah." 

Ang had.Ith na ito ay kinapapalooban ng pag-uutos ... at lahat ng 
ipinag-utos ay may kahaliling obligasyon ... kung kayat obligado sa 
isang lalaking Muslim ang lakasan ang kanilang mga boses sa 
pagbigkas ng Talbiyah. 

Pangpitong Hakbang: 

Pagdating sa Makkah at kapag papasok sa al-Masjid al-Haram, Sunnah na 
unahing ipasok ang kanang paa at magsabi ng -
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"Bismilahi, was 
allahum magfir 
rahmatik." 

salatu wa salamu 'ala rasulillah, 
li dhunubi waftah li abwaba 

- na ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay, "Sa ngalan ni 
Allah; ang pagpapala at kapayapaan ay makamit ng Sugo ni Allah. 
O Allah, patawarin Mo po ako sa aking mga pagkakasala at 
buksan Mo posa akin ang mga pinto ng lyong awa." Ganito rin 
ang gagawin sa lahat ng Masjid. 

ANGTAWÁF 

Ang Tawaf ay ang paglibot sa Ka'bah ng pitong ulit simula sa tapat ng al
Hajar al-Aswad (Batong Itim) at dito rin magtatapos. Ang tawag sa isang 
lubusang paglibot ay sawt1. Ang Tawaf ay natatapos sa kabuuang pitong 
paglibot. (Tingnan ang unang bilang sa ibaba at ang kabuuang 
paglibot sa susunod na pahina.) 

Paalaala: 
Ang pagsasagawa ng Tawaf ay katulad din ng pagsasagawa ·"ag. Sal?,h, 
kailangang nasa kalagayan ng Tahara. Ngunit kung ang wudu' ay 
nawalan ng saysay sa anumang kadahilanan habang nagsasagawa ng 
Tawaf mayroong dalawang pagpipilian: 

1. Higit na mainam na muling isagawa ang wudu' at balikan kung saan 
tumigil sa pagsasagawa ng Tawaf; o 

2. lpagpatuloy ang pagsasagawa ng Tawaf hanggang matapos ito kung 
sadyang mahirap magsagawa ng wudu' muli dahil sa tindi ng siksikan 
·at dami ng mga tao. Subalit kinakailangan pa rin na magsagawa 

1Ang sawt ang isang kumplentong pag-ikot sa Ka'bah o pagtawid sa mula sa Safa 
papuntang Marwah. 
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ng wudu pagkatapos isagawa ang Tawaf dahil may Salab at 
Sa'ey pa kailangang isagawa. 

Mga Takdang Gawain sa Pagsasagawa ng Tawaf 

1. Bago isagawa ang Tawaf makabubuting magkaroon ng lugar na kung 
saan maghihintayan. Ang sinuman na nagnanais na humiwalay sa 
grupo ay kinakailangan na magpaalam sa Ameer (puno ng grupo) 
upang maiwasan ang pagkabalam kung ano ang susunod na balakin 
ng grupo. 

2. Bago isagawa ang Tawaf, Sunnah na isuot ang rida' ayon sa 
pagsusuot na tinatawag na idhtiba'. 

Ang paraan ng idhtiba' ay ang ganito: ilagay sa kaliwang balikat ang 
kalagitnaang bahagi ng rida' (puting balabal), pagsalubungin sa ilalim 
ng kanang kilili ang mga bahagi nitong malapit sa magkabilaang <lulo 
nito at ipatong sa kaliwang balikat ang magkabilaang dulo nito. 
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Paalaala: 
Sa unang tatlong shawt lamang ang pagsusuot ng idhtiba'. Pagdating 
sa ika-apat na shawt ayusin ang rida' at takpan ang magkabilaang 
balikat. 

3. Magtungo at magsimula sa al-Hajar al-Aswad (Batong Itim) kalakip 
ng ibayong pag-iingat at sikapin na huwag makasakit ng kapwa. 
Humalik sa al-Hajar al-Aswad kung may pagkakataon, subalit kung 
hindi kaya itong halikan ay hipuin na lamang ng kanang kamay at 
halikan ang kanang kamay, at magsasabi ng; 

-34-

"Bismillahi walliahu akbar." 

- na ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay, "Sa ngalan ni 
Allah; si Allah ay pinakadakila." 

Mainam din na magsabi ng; 

"Allahumma imanam bika wa tasdiqam bikitabika 
wa wafa'am bi'ahdika wattiba'al lisunnati nabiyika 
sallallahu 'alayhi wa sallam." 

- na ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay, "0 Allah, dahil 
sa pagsampalataya sa lyo, sa paniniwala sa Iyong Aklat, sa 
patupad sa pangako sa Iyo, at pagsunod sa Sunnah ng Iyong 
Propeta (sas)." 

Ngunit kung hindi pa rin kayang lumapit sa al-Hajar al-Aswad dahil 
sa tindi ng siksikan ay pumuwesto na lamang sa tapat nito, humarap 
sa al-Hajar al-Aswad, itaas ang kanang kamay na ang palad ay 
nakaharap sa Ka'bah at bibigkasin ang; "Bismillahi wafilahu 
akbar", hindi na kailangan na halikan pa ang kanang kamay. 
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Paalaala: 
Walang du'a' sa harapan ng Batong Itim. 

4. Umpisahan ang paglibot habang ang kaliwang bahagi ng katawan ang 
siyang nakatapat sa Ka'bah. Sunnah sa mga kalalakihan na maglakad 
nang mabilis at magkakalapit ang mga hakbang. Ang tawag sa 
paglalakad na ito ay ramal. Ang mga kababaihan ay hindi kailangang 
maglakad ng ramal. 

Paalaala: 
Sa unang tatlong sawt lamang ang paglalakad ng ramal. Kung mahirap 
itong gawin, maaari nang hindi ito gawin. 

S. Habang nagsasagawa ng Tawaf kalugud-lugod na magbigay puri kay 
Allah, manalangin ng kahit anumang nais na panalangin o magbigkas 
ng kahit anumang talata ng Qur'an. Maaaring manalangin sa sariling 
wika para sa sariling kapakanan at para sa kaninumang nais na 
ipanalangin. 

Paalaala: 
Walang takdang du'a' kapag nagsasagawa ng Tawaf. Hindi na 
kailangang bumili ng anumang polyeto na ipinagbibili sa al-Masjid al
Haram. 

6. Kapag dumating sa ar-Rukn al-Yamani (Haligi ng Yamani o ang 
sulok ng Ka'bah sa Timog) ay hipuin iyon ng kanang kamay kung 
may pagkakataon at magsasabi ng; "Bismillahi Wallahu Akbar", at 
hindi kinakailangan na halikan pa ang kanang kamay. Ngunit kung 
hindi magawang hipuin ang ar-Rukn al-Yamani dahil sa tindi ng dami 
ng tao ay magpatuloy na lamang sa paglalakad, hindi na kailangang 
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ituro iyon ng kanang kamay at hindi na rin kailangang magsabi ng 
"Allahu Akbar". 

7. Habang nasa pagitan ng ar-Rukn al-Yamani at al-Hajar al-Aswad 
kanais-nais na manambitan ng; 

"Rabbana atina fiddunya hasanah, wa fil akhirati 
hasanah, wa qina 'adhaban nar'' 

- na ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay; "Panginoon 
namin, bigyan Mo po kami sa mundo ng mabuti at sa 
Kabilang-buhay ng mabuti rin; at ilayo Mo po kami sa 
pagdurusa sa Apoy." 

8. Kapag natapat na sa al-Hajar al-Aswad ay subukan itong hipuin 
ngunit kung hindi kaya itong !apitan dahil sa tindi ng siksikan ay 
pumuwesto na lamang sa tapat nito, itaas ang kanang kamay na ang 
palad ay nakaharap sa Ka'bah at bigkasin ang; "Allahu Akbar", 
hindi na kailangang humalik pa sa kamay. 

Mga Takdang Gawain Pagkatapos Isagawa ang Tawaf 

1. Sunnah na magsagawa ng dalawang rak'ah na Salah sa tapat ng 
Maqam Ibrahim. Tiyakin na nakasuot ang rida' (ipatong ang balaba! 
sa dalawang balikat at ang magkabilang dula nito sa dibdib). 

2. Tahimik na bigkasin ang Süratul Fatihah at ang Süratul Kafirun sa 
unang rak'ah, at ang Süratul Fatihah at ang Süratul Ikhlas sa 
ikalawang rak'ah. 
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Paalaala: 
Kung hindi magiging madali ang pagsasagawa ng Salah sa tapat ng 
Maqam Ibrahim dahil sa tindi na siksikan, maaaring isagawa ito sa 
alinmang bahagi ng al-Masjid al-Haram. 

Bagamat walang dapat na dumaan sa harapan habang nagsasagawa ng 
Salah, walang masama kung may dumaan sa harapan habang 
nagsasagawa ng Salah dahil sa tindi ng dami ng tao. 

3. Pagkatapos isagawa ang Salah ay Sunnah na uminom ng maraming 
tubig ng Zamzam. Maaari ding magbuhos ng bahagya sa ulo o sa 
katawan. 

ANGSA'EY 

Ang Sa'ey ay ang pagtawid sa pagitan ng dalawang burol na as-Safa atal
Marwah ng pitong ulit. Ang tawag sa isang tawid mula sa as-Safa 
papunta sa al-Marwah o mula sa al-Marwah papunta sa as-Safa ay 
"sawt". 

Mga Takdang Gawain sa Pagsasagawa ng Sa'y 

1. Pagkatapos ng pagsasagawa ng Tawaf ay tumuloy sa mas'a1. 
Dadako muna sa as-Safa at kapag malapit na roon ay bigkasin ang; 

"lnnas safa wal marwata min shaairillah, faman 
hajjal bayta awa'atamara fala junaaha alayhi an 
watta-wafa bi'hi-maa wa man ta-ta-wa'aa khayrun 
final-laah sha-kirun aleem. 

- na ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay, "Tunay na ang 
Safü at ang Marwah ay kabilang sa mga tanda ni Allah. Kaya 
ang sinumang magsasagawa ng Hajj sa Bahay o magsasagawa 
ng 'Umrah, hindi kasalanan para sa kanya magpabalik-balik sa 

1 Ang mas'a ay ang pinagsasagawaan ng Sa'y at daan na nag-uugnay sa as-Sara at al-Marwah. 
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pagitan ng dalawang iyon. At ang sinumang magkusang-loob 
na gumawa ng mabuti, tunay na si Allah ay Kumikilala sa 
kabutihan, ang Nakaaalam." 

AL-MARNA 
(M agtatapos) 

MABILIS t-1\ PAGLAKAD 
(Sa pilJrtan ng berdeng iaw) 

r-A-, 

.,_ _______ 450m --------.. 

AS-SAFM 
(Magsisirrula) 

2. Umakyat sa as-Sara hanggang sa matanaw ang Ka'bah, humarap 
doon at iangat ang mga kamay (na ang mga palad ay nakaharap sa 
mukha). Magbigay puri kay Allah ng ganito; 

"la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallahu 
wahdah, la sharika lah, lahul mulku wa lahul 
hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa 'ala kulli shay'in 
qadir, la ilaha illallahu wahdah, anjaza wa'dah, wa 
nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah." 

- na ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay; "Walang tunay 
na Diyos kundi si Allah; si Allah ay pinakadakila. Walang 
tunay na Diyos kundi si Allah; tanging Siya lamang, wala 
Siyang katambal. Ukol sa Kanya ang paghahari at ukol sa 
Kanya ang papuri. Nagbibigay-buhay Siya at bumabawi Siya 
ng buhay. Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. 

Ang Aklat na Ito ay Lathalain at Kaloob ng: 

lslamic Society for lnformation & Propagation 



Masusing Gabay 
sa Pagsasagawa ng Umrah at Hajj 

Walang tunay na Diyos kundi si Allah, tanging Siya lamang. 
Tinupad Niya ang Kanyang pangako, pinagtagumpay Niya 
ang Kanyang Lingkod, at mag-isa Niyang ginapi ang mga 
magkakampi (laban sa Islam)." 

Kanais-nais na sambitin ito ng tatlong u.lit subalit sapat na ang isang 
u.lit. Manalangin ng anumang nais ipanalangin, Sunnah na ulitin ang 
panalangin ng tatlong ulit. 

3. Pagkatapos niyon, maglakad pababa patungo sa al-Marwah. 
Pagdating sa palantandaang kulay berde, Sunnah na maglakad nang 
mabilis sa abot ng makakaya hanggang sa dumating sa kabilang 
palatandaang kulay berde kalapkip ng ibayong pag-iingat at sikaping 
hindi makapinsala o makapanakit ng kapwa. 

Paalaala: 
Ang paglalakad nang mabilis sa bahagi ng mas'a ay para sa mga 
kalalakihan lamang at kung may pagkakataon. 

4. Pagdating sa paanan ng al-Marwah, umakyat sa tuktok hanggang 
matanaw ang Ka'bah, humarap doon at iangat ang mga kamay (na 
ang mga palad ay nakaharap sa mukha). Magbigay puri kay Allah at 
bigkasin ang sumusunod; 

"la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallahu 
wahdah, la sharika lah, lahul mulku wa lahul 
hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa 'ala kulli shay'in 
qadir, la ilaha illallahu wahdah, anjaza wa'dah, wa 
nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah." 

- na ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay; "Walang tunay 
na Diyos kundi si Allah; si Allah ay pinakadakila. W alang 
tunay na Diyos kundi si Allah; tanging Siya lamang, wala 
Siyang katambal. Ukol sa Kanya ang paghahari at ukol sa 
Kanya ang papuri. Nagbibigay-buhay Siya at bumabawi Siya 
ng buhay. Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. 
Walang tunay na Diyos kundi si Allah, tanging Siya lamang. 
Tinupad Niya ang Kanyang pangako, pinagtagumpay Niya 
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ang Kanyang Lingkod, at mag-isa Niyang ginapi ang mga 
magkakampi (laban sa Islam)." 

Kanais-nais na sambitin ito ng tatlong ulit subalit sapat na ang isang 
ulit. Manalangin ng anumang nais ipanalangin, Sunnah na ulitin ang 
panalangin ng tatlong ulit. 

5. Matapos na maisagawa ang Sa'y ay maaari nang ipagupit ang buhok, 
magsuot ng pangkaraniwang damit, at maalis na ang lahat ng 
ipinagbabawal sa Ihram. 

Paalaala: 
Huwag hayaan na ang mga taong nakatayo sa al-Marwah ang 
pumutol ng iyong buhok, ang pinuputol lamang nila ay bahagya sa 
iyong ulo at ito ay taliwas sa Sunnah. Ang buhok ay 
kinakailangan na pantay pantay ang pagkaka-gupit. 

ANGHAIJ 

Ang literal na kahulugan ng Hajj ay "ang pagsadya". Ayon naman sa 
batas ng Islam ang Hajj ay ang pagsadya sa Makkah upang magsagawa ng 
pagsamba kay Allah sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga takdang 
gawain alinsunod sa nasasaad sa Sunnah ng Sugo ni Allah ~-
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Ayon naman sa aklat na Fiqhus Sunnah ang Hajj ay ang pagsadya sa 
Makkah upang isagawa ang mga pagsamba na Tawaf at Sa'y, at pagtigil 
sa 'Arafah, at iba pang mga takdang gawain, bilang pagtugon sa 
kautusan ni Allah at sa paghahangad na kanyang kaluguran. 

Ang Hajj ay isa sa mga pinakamagandang uri ng pagsamba at isa sa 
pinakamahalagang uri ng paglilingkod dahil ito ang ikalimang haligi ng 
Islam. Ito rin ang tamang pagkakataon para sa pagtitika at paglilinis ng 
sarili sa lahat ng nagawang mga kasalanan. Si Allah ay nagsabi: 

JJ ,,,,,, ,,,, ,,,...,,,, .,,.,, ,,,, ,,,, t:....d J /. J t .J .,.., 

0.r-9 'lj ~j ~ t_::ll ~ (.;P) ~ ~_,G.: Á-~.I ~\ 

~ ( ~ ~ i ~"'-:.:', 4 Zií ~ :J:: " ( ~ i_,.í;".;~ l.: ' 4 .:..~ií · JI i.> ~, ~ -:....)f J ~j-' J ~ .¿::> ~ J r_::-- ~ ., J 
/ , 

,,,,,1, .,,., { ,,,. J~ 'C:. ., /. ,J ~ ,.,, 

~ ~'11 L{j~ ~_,.a:ilj '5~11 :?1)1 

"Ang hajj ay nasa mga kilalang buwan. Kaya ang sinumang 
nagsatungkulin sa sarili ng hajj sa mga buwang ito ay walang 
pagtatalik, walang mga paglabag, at walang pagtatalo sa hajj. Ang 
ginagawa ninyo na anumang kabutihan ay nalalaman ni Allah. 
Magbaon kayo, ngunit tunay na ang pinakamainam na baon ay 
ang pangingilag sa pagkakasala; at mangilag kayong magkasala sa 
Akin, o mga may pang-unawa."1 

Sinabi rin ng Sugo ni Allah ;i; "Ang sinumang magsagawa ng Hajj 
sa Bahay na ito (Ka'bah) at hindi gumawa ng anumang 
malaswang bagay at hindi sumuway (sa ipinag-uutos), babalik 
siyang gaya noon araw na isinilang siya ng kanyang ina." 
[Bukhari at Muslim] 

Sinabi pa ng sugo ;i; "Ang maayos na pag-sasagawa ng Hajj ay 
walang gantimpala maliban sa Paraiso." - [Bukhari at Muslim] 

1 Qur'an 2:197 
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MGA RUKN O HALIGI NG HAJJ 

1. Ang Ihram 
2. Ang pagtayo o pagtigil sa 'Arafah 
3. Ang Tawaf al-Ifadah (ang Tawaf sa araw ng 'eid) 
4. Ang Sa'ey 

Paalala 
Ang Hajj ay walang saysay kung may nakaligtaang gawin kahit isa man 
lamang sa nabanggit na mga Haligi ng Hajj hanggat hindi naisasagawa 
ang nakaligtaan. 

ANG MGA WAJIB (Kailangang Gawin) SA HAJJ 

Ang mga Wajib sa Hajj ay ang mga kinakailangang isagawa sa araw ng 
Hajj. Ito ay ang mga sumusunod: 

1. Ang pagsasagawa ng Ihram sa miqat. 

2. Ang pagtigil (Wuquf) sa 'Arafah hanggang sa paglubog ng araw. 

3. Ang pagpapagabi sa Musdalifah hanggang sa madaling araw 
hanggang sa magliwanag na nang husto ang langit ngunit bago 
tuluyang sumikat ang araw, maliban sa mga may mahihinang 
pangangatawan at mga kababaihan sapagkat pinahihintulutan silang 
manatili hanggang sa hatinggabi. 

4. Ang pagpapagabi sa Mina sa mga gabi ng Tasriq1. 

5. Ang pagsasagawa ng ramy (pagpukol ng mga bato) sa mga araw ng 
Tasriq. 

6. Ang pagpapagupit ng buhok o pagpapaahit ng ulo. 

7. Ang pagsasagawa ng Tawaf al-Wadda'. 

1 Ang ika-11, ika-12 at ika-13 ng Dhul Hijjah. Sa kalendaryo ng Islam ang petsa ay nagpapalit sa 
paglubog ng araw at hindi sa hantinggabi. Nagsisimula ang gabi paglubog ng araw at nagsi-simula ang 
araw (day) pagsapit ng madaling araw. 
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Ang sinumang may nakaligtaang gawin na kahit isa man lamang sa mga 
nabanggit na mga Wajib sa Hajj ay kailangang mag-alay ng hady: isang 
tupa o kambing para sa isang tao o isang baka o kamelyo para sa pitong 
tao. Ipamigay ito sa mga naninirahan sa Haram (sa loob ng Makkah). 
Kung hindi kayang mag-alay kinakailangan na magsagawa ng pag-aayuno 
ng sampung araw - tatlong araw sa araw ng Hajj at pitong araw 
pagkatapos magsagawa ng Hajj (pag-uwi sa bahay). 

ANG MGA URI NG HAJJ 

1. Ang Hajj at-Tamattu'. Ang pagsasagawa ng Ihram para sa 
'Umrah at Hajj ay magkahiwalay. Magsabi sa miqat ng; 
"Labbayka 'umratan mutamatti'am biha ilal hajj." Una, 
isinasagawa ang Ihram para sa 'Umrah lamang kapag dumating sa 
Makkah sa loob ng panahong hindi pa maisasagawa ang Hajj at 
huhubarin ang kasuutan sa Ihram pagkatapos isagawa ang 'Umrah. 
At kapag dumating na ang oras ng Hajj sa ika-8 ng Dhul Hijjah ay 
isasagawa naman ang Ihram para sa Hajj sa kinaroroonan sa 
Makkah. 

Kailangan ang hady sa uri ng Hajj na ito. Makasasapat na ang isang 
tupa ( o kambing) para sa isang tao at ang isang kamelyo o baka 
para sa pitong tao. 

2. Ang Hajj al-Qiran. Ang pagsasagawa ng Ihram para sa Úmrah at 
Hajj ay ipinagsama. Magsasabi sa miqat ng; "labbayka 'umratan 
wa hajja" at isasagawa muna ang 'Umrah. Pagkatapos nito ay 
ipagpapatuloy ang Ihram (hindi huhubarin ang kasuutan sa Ihram) 
hanggang sa sumapit ang 'idul ad'ha 1• 

Isinasagawa ang Hajj na Qiran sa pamamagitan ng pagdudugtong ng 
Úmrah sa Hajj. Kadalasang isinasagawa ang Hajj na Qiran ng 
sinuman na bagaman dumating sa Makkah ba~o sumapit ang Hajj 
ang panahon ay hindi sapat upang tapusin ang U mrah at lumabas sa 
kalagayan ng Ihram, at kapag dumating na ang oras ng Hajj ay 

1 Sa ika-10 araw ng Dhul Hillah. 
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magsasagawa muli ng panibagong Ihram para sa Hajj naman. 
Kinakailangan ang hady sa Hajj na ito. 

3. Ang Hajj al-lfrad. Ang layunin ay ang pagsasagawa ng Hajj 
lamang. Magsasagawa ng ihram sa miqat sa pamamagitan ng 
pagsasabi ng; "labbayka hajja". Hindi kailangan ang hady sa Hajj 
na ito. 

f · .. .: ·. . >. '·, ,. :_~:_,:<~\r:: :·.. . . . .. · .. : 
: • i ' ! \ ,*<-,; ,_: ,.._;" ~,: ! <: < 

; ·· · · · :,, · . • : t_ • , ·: :· > · · · · -· 
• ' ~· ¡, - • ~ • ~~ ' • ; ~ < ' 

LIMAMPUNG BAGAY NA MAAARING GAWIN SA 
PANAHON NG HAJJ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

12. 
13. 
14. 

15. 
16. 

17. 

Ngumiti sa ibang kapatid na Muslim. 
Bumati ng Salam sa mga hindi kakilala. 
Makipagdaupang palad sa iba at tanungin ang kanilang kalusugan. 
Bumili ng tsa o anumang inumin at ibigay sa iba. 
Buhatin ang mga pinamili ng iba. 
Maupo sa ibang grupo na nag Hajj at tanungin ang kalagayan ng 
Islam sa kanilang lugar. 
Bitbitin ang bag ng iba para sa kanila. 
Gabayan ang mga may sakit patungong klinika. 
Bigkasin ang Talbiyah ng malakas upang mainganyo ang iba. 
Pigilan ang sarili na magsalita ng malalaswang salita. 
Sa araw ng 'Eid, maglibot sa tent ng iba habang binibigkas ang 
Talbiyah (inganyuhin sila). 
Pumulot ng bato para sa iba. 
Gabayan ang ibang mga tao patungongJamarat. 
Mag-alok na bumato para sa walang kakayahang pumukol o may 
sakit. 
Huwag titigan ang mga kababaihan. Sikaping ibaba ang tingin. 
Paalalahanan ang ating mga kapatid hinggil sa buhay ng mga 
Sahabah. 
Magbasa ng Qur'an na mayroong Tafseer. 
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18. Bumigkas ng kapani-paniwalang dhikr para sa umaga at para sa 
gabi. 

19. Magsagawa ng du'a' habang naka sujood. 
20. Tumayo sa pintuan ng mga kampo at bigyan ang mga taong paalis 

ng tubig o tsa. 
21. Bigyan ng natatanging atensyon ang mga taong mahiyain. 
22. Paalalahanan ang mga tao hinggil sa pasensiya, at kung bakit sila 

narito at gawing halimbawa ang ating mga Ulama sa Hajj. 
23. Ipaliwanag ang kahulugan ng Kutbah na iyong marinig kung iyong 

nauunawaan sa mga kapatid na nakapaligid sa iyo. 
24. Ipaliwanag ang kahalagahan ng pagpapakadalisay ng iyong gawa 

para sa Allah. 
25. Tawagan ang iyong mga kamag-anak at batiin sila sa araw ng 'Eid. 
26. Magsagawa ng du'a' para sa mga kaibigan na hindi nakikita at sa 

mga taong may akda ng babasahing ito. 
27. Huwag hayaang mag-away ang dalawang magkapatid sa panahon 

ngHajj . 
28. Tulungan ang ibang tao na humanap ng matutulugan. 
29. Alalahanin - ang init ng araw - at ang walang katapusang 

kaparusahan sa impyemo. 
30. Bigkasin ang; "La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul 

Mulk wa lahul hamd, wa Huwa' ala kulli shay'in Qadeer" 
(100 beses) 

31. Sambitin ang du'a' sa lugar ng palengke kung ikaw ay papasok dito. 
32. Magbigay ng kawanggawa sa mga taong nagtitinda ng maliliit na 

bagay (sandal o itlog). 
33. Dumalo sa mga pag-aaral na ginagawa sa Mina. 
34. Mamalagi sa ika-13 ng Dhul Hijjah. 
35. Paalalahanan ang mga Muslim na maging isang mabuting tao sa 

kanilang pag-uwi. 
36. Patawarin ang mga tao na nagkasala sa iyo. 
37. Kumausap ng sampung ibat-ibang tao na nanggaling sa sampung 

ibat ibang bansa. 
38. Magpasalamat ng bukal sa kalooban sa iba na gumawa ng 

kabutihan. 
39. Bumisita sa hospital at magpasalamat kay Allah sa lahat ng mga 

biyayang ipinagkaloob. 
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40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 
49. 

50. 
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Imbitahin ang mga batang Muslim at pauupuhin sila sa tabi ng mga 
nakakatanda at bigyan sila ng atensyon. 
Magbigay ng tafseer pagkatapos ng mga pag-aaral, humingi ng 
tulong sa mga nakaka-alam. 
(Kalalakihan) Sa araw ng 'Eid, ibahagi ang iyong pabango sa mga 
taong nasa iyong paligid. 
Tanungin ang kalusugan ng mga matatanda ng grupo. Siguraduhin 
na sila ay naaalagaan. 
Bigyan ng tanging atensyon ang taong malapit sa iyo o nasa iyong 
tabi. 
Gabayan ang ibang tao papuntang katayan ng hayop at tulungan 
sila sa pagbili ng kupon. 
Gunitain ang mga magagandang 
iyong buhay at pasalamatan 
"Alhamdulillah". 

biyaya na iyong natanggap sa 
s1 Allah at sambitin ang; 

Magsagawa ng du'a' kay Allah na gamit ang Kanyang siyamnaput 
siyam (99) na pangalan (al-Asma' al-Husna) 
Gumamit ng Miswak. 
Maglaan ng kendi sa iyong bulsa at ipamahagi sa mga batang 
makakasalubong. 
Palagiang maglaan ng intensyon na mabigyan ng pagpapala mula 
kay Allah sa lahat na dinanas sa Hajj. 

MGA TAKDANG GAWAIN SA PAGSASAGAWA NG HAJJ (Para 
sa Hajj at-Tamattu'): 

Sinabi ng Allah sa Qur'an; " ang araw ng Hajj ay nabibilang 
(katangi-tangi) na araw," kung kayat huwag sayangin ang oras sa mga 
walang kuwentang bagay kagaya ng kuwentuhan, biruan, atbp. 

Bago isagawa ang paglalakbay, nararapat na alamin ang layunin. Kung 
ang layunin ay ang pagsasagawa ng Hajj at-Tamattu' itinatagubilin na 
isagawa ang mga takdang gawain para sa Úmrah, bago sumapit ang araw 
ng Hajj, ayon sa mga sumusunod: 
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1. Pagdating sa miqat kailangan na isagawa ang mga takdang gawain 
para sa pagsasagawa ng Ihram na ang layunin ay para sa Hajj at
Tamattu' at bigkasin ang sumusunod; 

"Labbayka 'umratan mutamatti'am biha ilal 
hajj." 

- na ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay; "bilang 
pagtugon sa Iyong panawagan upang magsagawa muna ng 
Úmrah na pasusundan ng Hajj." 

2. Pagdating sa Makkah ay magsagawa ng Tawaf al-qudüm1. 
Pagkatapos ay magsagawa ng Salah na Sunnah (dalawang rak'ah sa 
lugar na malapit sa Maqam lbrahim, uminom ng tubig ng Zamzam 
at magsagawa ng Sa'y. 

3. Matapos isagawa ang Sa'y ay maaari nang ipagupit ang buhok nang 
halos isang pulgada. Tapusin ang Úmrah, magsuot ng 
pangkaraniwang damit, at maaalis na ang lahat ng ipinagbabawal sa 
Ihram maliban sa pakikipagtalik sa asawa. 

4. Pagdating ng ika-8 ng Dhul Hijjah ay magsagawa muli ng Ihram 
para naman sa Hajj (maaari itong isagawa sa tinitigilan sa Makkah) 
sa pamamagitan ng pagsasabi ng; 

"Labbayka hajja, labbayka la shareeka laka 
labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal 
mulk, la shareeka lak." 

- na ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay; "bilang 
pagtugon sa Iyong panawagan upang magsagawa ng Hajj. 
Tunay na ang papuri at ang pagbibiyaya ay ukol sa Iyo at ang 
paghahari, wala Kang katambal" 

1 Tawaf ng pagdating sa Makkah. 
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Sa ika-8 Araw ng Dhul Hijja 
(Araw ng Tarwiyah) 

Pagkasunud-sunod Kuru-kuro 
Unang hakbang: 
Bago sumapit ang Salatul Dhuhr ay 
muling magsagawa ng Ihram para 
naman sa Hajj sa kinaroonan sa 
Makkah. Isagawa ang mga hukom 

ara sa Ihram. 
Pangalawang hakbang: 
Ipahayag ang layunin sa 
pamamagitan ng pagbigkas sa 
sumusunod; 

"Labbayka hajja, labbayka la 
shareeka laka labbayk, innal 
hamda wan ni'mata laka wal 
mulk, la shareeka lak."1 

Pangatlong hakbang: 
Magtungo sa Mina kung ang 
tinutulu an a wala sa Mina. 
Pang-apat na hakbang: 
Isagawa ang mga Salah na Dhuhr, 
'Asr, Isha', Maghrib at Fajr sa Mina. 
Si raduhin na nasa loob n Mina 

Maaari din na 
magtakda ng 
kundisyonal na Ihram 
sa pagsasabi ng -

"Allahumma in 
habasanee habisun 
famahillee haythu 
habastanee."2 

Tsek 

1 Ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay, "Bilang pagtugon sa lyong panawagan upang 
magsagawa ng Hajj. Tunay na ang papuri at ang pagbibiyaya ay ukol sa lyo at ang paghahari, 
wala Kang katambal." 
2 Ang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog ay, "O' Allah kung hahadlangan ako ng isang 
hadlang, ang hihintuan ng aking lhram ay kung saan mo ako hinadlangan." 
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bago isagawa ang mga ito. Subalit 
pagkatapos ay puwedeng lumabas 
kung nakatigil sa labas ng Mina. 

Sa ika-9 Araw ng Dhul Hijja 
(Sa Araw ng 'Arafah) 

Ang pananatili sa 'Arafah (Wuquf) ay isa sa mga Haligi ng Hajj. Ang 
Hajj ay hindi matatanggap kung hindi mananatili sa 'Arafah. Ngunit, ang 
Hajj ay kumpleto kahit maikling panahon lamang ang pananatili sa 
'Arafah sa gabi man o araw, kaya kinakailangan tiyakin na nasa loob ng 
'Arafah sa panahong ito. 

Pa kasunud-sunod 
Unang: hakbang:: 
Matapos sumikat ang araw 
magtungo sa 'Arafah. 

Pang:alawang: hakbang:: 

Kuru-kuro 

ay Bigkasin 
Talbiyah 

ang 
at mag

Takbeer. 

Manatili sa 'Arafah at makinig ng Hindi 
Kutbah. 

Pang:atlong: hakbang:: 
Kapag lumampas na ang araw sa Ang isang ad.han ay 
katanghaliang tapat ay isagawa ang kailangang gawin ng 
Salatul Dhuhr at Salatul 'Asr na ma dalawan 
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pinagsama (al-jam' 
salatain 1) at pinaiksi 
rak'ah (qasr). 

baina as
sa dalawang 

Pang-apat na hakbang: 
Kapag natiyak na lumubog na ang 
araw sa araw ng 'Arafah, panatag at 
mahinahon na lisanin ang lugar ng 
'Arafah at magtungo sa Muzdalifah 
habang malakas na binibigkas ang 
Talbiyah. 

iqamah. Huwag 
magsagawa ng Salab 
sa pagitan ng Dhuhr 
at 'Asr. Kung 
sinuman ang hindi 
nakasabay sa Salab 
ng Imam 
kinakailangan na siya 
ay magsagawa ng 
mataimtim na Salab 
kasama ng kanyang 
kasamahan o kahit 

Sinabi ng Propeta 
(sas) na; "Ang 
pinaka mahusay 
na Dhikr para sa 
akin at sa mga 
Propeta na nauna 
sa akin na binaggit 
sa 'Arafah ay; 'La 
ilaha illa allah, 

1 Pinagsamang dalawang Salah sa paglalakbay (Dhuhr at 'Asr o Magrib at 'lsha). 
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wahdahu la 
sharika lah, lahul 
Mulk wa lahul 
hamd, wa Huwa' 
ala kulli shay'in 
Qadeer'" 

Sa ika-9 Araw ng Dhul Hijja 
(Gabi sa Muzdalifah) 

Pagkasunud-sunod Kuru-kuro 
Unang hakbang: 
Pagdating sa Muzdalifah ay isagawa 
ang pinagsamang Salah na Maghrib 
at 'Isha'. 

Pangalawang hakbang: 
Pagkatapos isagawa ang mga Salab 
ay maaari nang ihanda ang anumang 
naisin gaya ng pagkain at iba pa. 

Pangatlong hakbang: 

Pagsamahin ang 
Salah na Maghrib at 
'Isha' na may mag
kahiwalay ng 
Iqamah. Paiksiin sa 
dalawang rak'ah ang 
Salab na 'Isha'. 

Huwag sayangin ang 
panahon sa mga 
walang kuwentang 
bagay. 

Sunnah na mamulot ng pitong bato Maaaring mamulot 
para sa pagsasagawa ng ramy sa 
Jamrah al-'Aqabah (al-Jamrah al
Kubra) . 

ng mas mararru sa 
pito, siguraduhin na 
ito ay kasing laki ng 
buto ng garbansos. 
Maaaring mamulot 
ng bato kahit saan 
maliban na lang sa 
lugar ng Jamrat 
sapagka't ito ay hindi 
makakabuti para sa 
1yo. Sa katunayan, 
kung nahulog na ang 
bato sa lugar ng 
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Jamarat huwag itong 
damputin lalo na sa 
karamihan ng tao. 

Bid'ah na hugasan 
ang mga bato na 
pinulot. 

Pang-apat na hakbang: 
Mabuting matulog nang maaga Huwag sayangin ang 
upang magising na masigla para sa gabi ng pagbibiruan 
Salah sa Fajr. o pagkukuwentuhan, 

bagkos gugulin ang 
magdamag sa 
pagtulog. 

+- ToMakkah 
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Sa ika-10 Araw ng Dhul Hijja 
(Sa Araw ng 'Eid) 

Pa kasunud-sunod 
Unang hakbang: 
Isagawa ang Salab sa Fajr kapag 
sumapit ang takdang oras. 
Pagkatapos ay mananatili sa 
kinaroroonan at magsambit ng mga 
dhikr at du'a' hanggang sa 
magliwanag ang langi t bago 
tulu an sumikat an araw. 
Pangalawang hakbang: 
Lisanin ang lugar ng Muzdalifah 
bago sumikat ang araw at mag
tungo sa Mina. 

Bigkasin ang Talbiyah hanggang sa 
makarating sa Jamrah al-'Aqabah 
al- amrah al-Kubra 1. 

Pangatlong hakbang: 
Isagawa ang ramy sa Jamrah al
'Aqabah lamang. Batuhin ang pader 
nang pitong beses (isa-isa) at 
magsasabi ng "Allahu Akbar" sa 
tuwing maghahagis. 

1 Ang pinkamalaking Jamrah (pader) na binabato. 

Kuru-kuro 

Bilisan ang inyong 
hakbang sa Valley 

ng Muhasir. 

Ang Jamrah ay lugar 
malapit sa Makkah. 
Tinatawag din itong 
(al-Jamrah al
Kubra) . Hindi ito si 
Shaytan gaya ng 
paniniwala ng iba. 
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Pang-apat na hakbang: 
Pagkatapos magsagawa ng ramy ay 
mag-aalay na ng hady kung ang 
isinasagawang Hajj ay at-Tamattu' o 
Qiran. Kanais-nais na kumain ng 
bahagi nito at ikakawanggawa at 
ipamirnigay ang mga nalalabi. 
Panglimang hakbang: 
Matapos na maialay ang hady ay 
ipaaahit o paiiksian ang lahat ng 
buhok sa ulo ngunit lalong mainam 
na ipaahit. Ang mga babae naman 
ay magpapaputol lamang ng mga 
1sang pulgada (mga tatlong 
sentemetro) sa lahat ng dulo ng 
kanilang buhok. 

ng bato sa lugar ng 
J amrah. Maaaring 
pumukol o bumato 
sa ilalim ng tulay 
ng J amrah o kaya 
sa itaas. 

Huwag babato ng 
ibang bagay maliban 
lamang sa bato at 
pagsumikapang 
hindi makasakit ng 
kapwa. Ang mahina 
at may sakit ay 
maaarmg magtalaga 
ng tao na magbabato 
para sa kanya. 
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Pang-anim na hakbang: 
Kanais-nais na maligo, maglinis ng 
sarili, magpabango o gumamit ng 
pabango o anumang mabango, at 

an karaniwan damit. 

Pangpitong hakbang: 
Magpunta sa al-Masjid al-Haram 
upang isagawa ang mga sumusunod: 

a. Tawaf al-Ifidah.1 

b. Dalawang rak'ah na Salah sa 
Maqam Ibrahlm 

k. Sa'y 

Mainam na 
magsagawa ng 
Tawaf sa araw na 
ito. Pagsumikapang 
huwag itong 
ipagpaliban sa ika-11 
o kaya ay ika-12. 

Sinabi ng Propeta ;I; 
"Gayahin ninyo 
kung ano ang 
aking ginawa sa 
pagsasagawa ng 
Hajj." 

1 Sa Tawaf al-lfadah ay walang id'tiba' at walang ramal. 
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Sa ika-11, ika-12 at ika-13 Araw ng Dhul Hijja 

Pagkasunud-sunod Kuru-kuro Tsek 
Unang: hakbang:: 
Sa araw na ito ay kailangang isagawa Pagsumikapang 
ang ramy (pagbabato o paghahagis hindi makasakit ng 
ng bato) sa tatlong Jamrat. (Tignan kapwa (huwag 
ang larawan sa susunod na pahina.) mangsiko o 

manulak) . 
Sinisimulan ang ramy kapag lumihis 
na ang araw sa katanghaliang-tapat 
at hindi ipinahihintulot na bago 
sumapit iyon. 

Magsisimula sa al-Jamrah as-Sughra 
at pagkatapos ay sa al-Jamrah al-
Wusta at pagkatapos ay sa al-Jamrah 
al-Kubra naman. Ang paraan ng 
pagsasagawa ng ramy ay ganito: 

Pagkasunud-sunod Kuru-kuro Tsek 

a. Magdadala ng 21 munting bato 
at pagkatapos ay pupunta sa al-

1 Sa kalendaryo ng Islam ang araw at petsa ay nagpapalit sa paglubog ng araw at hindi sa hatinggabi. 
Nagsisimula ang gabi paglubog na paglubog ng araw at nagsisimula ang araw (day) pagsapit ng 
madaling araw. 
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Jamrah as-Sughra at ibabato 
roon nang pa1sa-1sa ang unang 
pitong munting bato, habang 
nagsasabi ng; "Allahu Akbar" 
sa bawat pagbato. Sisikaping 
patamaan ang pader.1 

Pagkatapos bumato ay sunnah 
na dumako nang kaunti sa 
gawing kanan, at saka tatayo at 
manalangin nang mahaba. 

b. Pagkatapos ay pupunta sa al
Jamrah al-Wusta at ibabato roon 
nang pa1sa-1sa ang ikalawang 
pitong munting bato, habang 
sinasabi ang; "Allahu Akbar" 
sa bawat pagbato. Pagkatapos 
bumato ay sunnah na dumako 
sa dakong kaliwa, at saka tatayo 
at manalangin nang mahaba. 

k. Pagkatapos nito ay pupunta sa 
al-Jamrah al-Kubra at ibabato 
roon nang paisa-isa ang ikatlong 
pitong munting bato, habang 
nagsasabi ng; "Allahu Akbar" 
sa bawat pagbato. Pagkatapos ay 
aalis at hindi na mananatili para 
manalangin. 

Ang mahina at may sakit na tao ay 
maaaring magtalaga ng tao na 

magbabato para sa kanya. 

1 Uulitin ang pagbato para sa bawat batong hindi tumama sa pader. Ang mahalaga sa paghahagis ng 
bato ay ang patamaan ang pader. 
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Pangalawang hakbang: 
Matapos 1sagawa ang ramy ay 

pupunta sa al-Masjid al-Haram 
upang 1sagawa ang Tawaf al-
wada' (fawaf ng pamamaalam) 
na binubuo ng pitong paglibot 
sa Ka'bah. 

Ikatlong-hakbang: 
Pagkatapos isagawa ang Tawaf al-
wada' ay Sunnah na magsagawa ng 
dalawang rak'ah sa likod ng Maqam 
lbrahim kung magagawa 1yon o 
kahit saan man sa al-Masjid al-
Haram. 

Ika-apat na hakbang: 
Pagkatapos nito ay kailangang wala 
nang ibang pang gagawin kundi ang 
paglisan sa Makkah habang 
sinasamantala ang oras sa pagsambit 
ng mga dhikr at du'a' at pakikinig na 
kapupulutan ng mga aral. 

Ang babaeng may 
regla o may nifüs1 ay 
hindi na obligadong 

magsagawa ng 
Tawaf al-wada'. 

W alang masama 
kung mananatili 
nang hindi matagal 
matapos na 
magsagawa ng 
Tawaf al-wada': 
halimbawa ay 
maghihintay sa mga 
kasama o 
magbubuhat ng mga 
daladalahan at 
lisanin ang Makkah. 
Ngunit ayon sa 
Sunnah ng Propeta 
(sas), nilisan niya ang 
Makkah kaagad pag
katapos ma1sagawa 
ang Tawaf al-wada'. 

1 And anumang pagdurogo (bleeding) ng isang babae ilang araw bago manganak na hindi regla o 
matapos manganak hanggang ika-10 araw. 
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ANG PAGDALAW SA MADiNA 

Masjid ng Propeta ai 

Kanais-nais na magsagawa ng pagdalaw sa Masjid ng Sugo ni Allah ;i 
upang magsagawa ng Salah doon. Iyon ay sapagkat naiulat sa Hacllth na 
ang Salah na isinasagawa roon ay higit na mainam kaysa sa isang libong 
Salah na isinasagawa sa ibang masjid maliban sa al-Masjid al-Haram. Ang 
pagdalaw sa Masjid na ito ay itinatagubilin sa buong taon, walang takdang 
panahon para sa pagdalaw rito at hindi rin ito bahagi ng Hajj. Hanggat 
ang isang Muslim ay nasa Masjid na ito, kanais-nais na dalawin ang 
libingan ng Propeta ;i at ng dalawa niyang kasamahan na sina Abü Bakr 
at 'U mar-kalugdan sila ni Allah. Ang pagdalaw sa mga libingan ay para 
lamang sa mga kalalakihan at hindi para sa mga kababaihan. Hindi 
ipinahihintulot sa sinuman na hipuin ang anumang bakod na nakapalibot 
sa libingan ng Propeta ;i upang ipahid ito sa alinmang bahagi ng katawan 
sa pag-aakalang may matatamong biyaya rito, o magsagawa ng Tawaf sa 
palibot nito, o humarap dito habang nananalangin. 

Mga bid'ah na kadalasang ginagawa kapag bumibisita sa Madina 

1. Bid'ah na ang intensyon ay bumisita sa libingan ng Propeta ;i, 
bagkus dapat na bisitahin ay ang Masjid ng Propeta ;i. 

2. Ang magpadala ng mensahe o pagbati sa Propeta ?i sa isang taong 
bibisita dito. 

3. Ang bumisita sa libingan ng Propeta ;i bago magsagawa ng mga 
dasal. 

4. Ang tumayo malapit sa libingan ng propeta at magsagawa ng du'a' at 
umasa na ito ay kanyang didinggin. 

S. Hingin na maging tagapamagitan ang Propeta at hingin ito ng direkta 
sa kanya. 

6. Ang punasan ang paligid ng bakod ng kanyang libingan at humingi 
ng gantimpala sa kanya. 
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7. Ang sadyang magsagawa ng das al na nakaharap sa Qibla na may 
libingan sa kanyang harapan. 

8. Magbigay ng salam sa Propeta pagkatapos ng bawat dasal. 

9. Ang mamalagi ng Madina hanggang makagawa ng 40 dasal, upang 
maprotektahan sa mga pagkukunwari (hypocrisy), at sa apoy. 

10. Ang makipag unahan na magsagawa ng dasal sa lumang bahagi ng 
Masjid at kalimutan ang unahan. 

11. Bisitahin ang libingan ng BaqI araw-araw. 
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Mga Dhikr at Dua sa 
Araw at Gabi 
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ANG KAHALAGAHAN NG DHIKR1 AT DUÁ 2 

Nagsabi siAllah: 

"O mga sumampalataya, gunitain ninyo si Allah nang madalas na 
paggunita." [Sürah al-Ahzab (33) :41] 

Sinabi pa ni Allah ~: 

" ... Dumalangin kayo sa Akin, tutugunin Ko kayo." [Sürah al-Ghafir 
(40):60] 

Isinalaysay ni Abü Musa ~ na ang Sugo ni Allah :i ay nagwika: "Ang 
pagha-halintulad sa umaalaala sa Panginoon niya at sa hindi 
umaalaala sa Panginoon niya ay katulad ng buhay at patay." 
[Inulat nina Bukhari at Muslim.] 

PANGARAW-ARAWNAMGADHIKR 

Isinalaysay ni Uthman (ra) na ang Sugo ni Allah (sas) ay nagwika: 
"Walang lingkod [ni Allah] na nagsasabi sa umaga ng bawat araw o sa 
gabi ng bawat gabi ng ganito: 

"Bismillahil ladhI la yadurru maasmihi shay'un fil 
ardi wa la fis sama, wa huwas samiul allm" 

[Sa ngalan ni Alliih na walang makapipinsala sa pangalan Niya, 
na anumang bagay sa lupa ni sa langit at Siya ay ang Nakaririnig, 
ang Nakaaalam.] 
nang tatlong ulit, dahil walang makakapinsala sa kanya." [Inulat ni Suyuti 
(Sahih al-Jami' #5745)] 

1 Ang Dhikr ay ang literal na kahulugan nito ay pagbangit o pag-alaala. lto ay maikling pananalita sa 
wikang Arabe, na itinuro ni Propeta Muhammad ~ . na binabanggit bilang panalangin o pag-aalaala o 
pagluluwalhati kay Allah. 
2 Ang Du'a' ay ang mga panalangin ni Propeta Muhammad ~-
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Isinalaysay ni Abü Hurayrah (ra) na ang Sugo ni Allah (sas) ay nagsabi: 
"Sinumang magsabi ng: 

"la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku 
wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir" 

[walang Diyos kundi si Allah; Siya lamang, wala Siyang 
katambal. Ukol sa Kanya ang paghahari at ang mga papuri. Siya 
ang may kapangyarihan sa bawat bagay] 

nang isandaang ulit sa isang araw ay magkakamit siya ng katumbas sa 
gantimpala ng pagpapalaya ng sampung alipin1 at maisusulat [sa talaan ng 
mga gawa niya] ng isandaang mabubuting gawa at mapapawi ang 
isandaang masamang gawa. Magkakaroon siya ng pananggalang laban sa 
Demonyo sa araw na iyon hanggang sa gumabi. Walang isa mang 
makagagawa ng higit na mainam pa sa ginawa niya kundi ang bumigkas 
nang higit pa sa kanya." [Inulat ni Bukhari] 

Isinalaysay ni Abü Hurayrah ~ na ang Sugo ni Allah :1 ay nagsabi: 
"Sinumang magsabi ng; 

"sub-hanallahi wa bihamdih" 

[Kaluwalhatian kay Allah kalakip ng papuri sa Kanya.J 
nang isan-daang ulit sa isang araw, pabababain ang mga kamalian niya, 
kahit pa man kasindami ng bula ng dagat." [Inulat ni Bukhari] 

Isinalaysay ni Abü Hurayrah ~ na ang Sugo ni Allah ;:I ay nagsabi: 
"Kapag naabutan ng umaga ang bawat isa sa inyo ay sabihin ang; 

Állahumma bika a~bahna, wa bika amsayna, wa bika 
nahya, wa bika namüt, wa ilaykal masir.' 

[O Allah, sa pama-magitan Mo umabot kami sa umaga; at sa 
pamamagitan Mo umabot kami sa gabi; at sa pamamagitan Mo 

1 Malaki ang gantimpala ni Allah sa pagpapalaya ng alipin. 
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nabübuhay kami; at sa pamamagitan Mo mamamatay kami; at sa 
Iyo ang Hantungan.] 
"At kapag umabot sa gabi ay magsabi ng; 

Állabumma bika amsayna, wa bika a§habna, wa bika 
nabya, wa bika namüt, wa ilaykan nusbur.' 

[O Allah, sa pamamagitan Mo umabot kami sa gabi; at sa 
pamamagitan Mo umabot kami sa umaga; at sa pamamagitan Mo 
ay nabübuhay kami; at sa pamamagitan Mo ay mamamatay kami; 
at sa Iyo ang Pagbubuhay.]' [Inulat ni Suyuti (Sahih al-Jami' #353)] 

Isinalaysay ni Muadh bin Abdullah na ayon sa kanyang ama na nagsabi: 
"Isang gabi ay lumabas kami na umuulan at napakadilim ng langit, at 
humingi kami sa Sugo ni Allah :i na magsagawa ng Salah para sa amín, at 
amin siyang inabutan at kanyang sinabi; 'Kayo ba'y natapos nang 
magsagawa ng Salah?' Ngunit ako ay walang sinabi sa kanya. Sabi niya; 
'Magsalita ka.' Ngunit ako'y hindi umimik. Sabi niya; 'Magsalita ka.' 
Ngunit ako'y hindi umimik. Sabi niya; 'Magsalita ka.' Kaya't ako'y 
nagsalita; 'O Sugo ni Allah ;i! Ano po ang aking sasabihin?' 'Sabihin mo 
ang; "qul huwallahu a_had1" at ang "mu'awwa-dhatan2" kapag 
gumagabi at kapag nag-uumaga nang tigtatatlong ulit, makasasapat sa iyo 
ang mga ito laban sa bawat masama.' " [Inulat ni Abu Dawud, at ang 
Haclith ay Hasan ayun kay Shaykh Albaní] 

Ang Ika-112 Kabanata ng Qur'an 

1qul buwallabu abad, 2allabu§ §amad, 31am 
yalid wa 1am yülad, 4wa 1am yakul labü 
kufuwan abad. 

[1 Sabihin mo: "Siya Si Allah ay Nag-iisa. 2Si Allah ay 
ang Dulugan. 3 Hindi Siyá nagkaanak at hindi Siya 
ipinanganak. 4At wala Siyang kapantay isaman.J 

1 Ang ika-112 kabanata ng Qur'an. 
2 Ang ika-113 at 114 kabanata ng Qur'an. 
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Ang Ika-113 Kabanata ng Qur'an 

1qul a• dhu birabbil falaq, 2min sharri ma 
khalaq, 3wa min sharri ghasiqin idha 
waqab, 4wa min sharrin naffathati fil 
'uqad, 5wa min sharri hasidin idha hasad. 

[1Sabihin mo: ''Nagpapakupkop ako sa Panginoon ng 
bukang-liwayway, 2Laban sa kasamaan ng anumang 
nilikha Niya, 3 At laban sa kasamaan ng nagdidilim 
na gabi kapag sumapit ito, 4At laban sa kasamaan 
ng mga mangkukulam na umiihip sa mga buhol, 5 At 
laban sa kasamaan ng naiinggit kapag nainggit ito.] 

Ang Ika-114 Kabanata ng Qur'an 

1qul a• dhu birabbin nas, 2malikin nas, 
3ilahin nas, 4min sharril waswasil khan
nas, 5alladhi yuwaswisu fi ª-udiirin nas, 
6minal jinnati wan nas. 

[1 Sabihin mo: "Nagpapakup-kop ako sa Panginoon 
ng mga tao, 2na Hari ng mga tao, 3na Diyos ng mga 
tao, 4laban sa kasamaan ng Tagapag-udyok na 
palakubli - 5na bumubulong sa mga dibdib ng mga 
tao- 6na kabilang sa mga jinnf at mga tao.] 
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Pangunahing Panalangin sa Paghingi ng Tawad: 

Nagsabi ang Sugo ~ : "Ang pangunahing panalangin sa paghingi ng tawad 

ay magsabi; 'Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, 
khalaqtani wa ana 'abduka, wa ana 'ala 'ahdika wa 
wa'dika masta.ta'tu, a• dhu bika min sharri ma 
ªana'tu, abü'u laka bini'matika 'alayya, wa abü'u laka 
bidhambi, faghfir li fa'innahü la yaghfirudh dhunüba 
illa anta. 

(O Allah, Ikaw po ang Panginoon ko. Walang [tunay na] Di,yos 
kundi Ikaw. Nilikha Mo ako at ako ay alipin Mo. Ako ay nasa 
ilalim ng kasunduan sa Iyo at pangako sa Iyo hanggang sa abot ng 
makakaya ko. Nagpapakupkop ako sa Iyo !aban sa masama sa 
nagawa ko. Kinikilala ko ang Iyong biyaya sa akin. lnaamin ko sa 
Iyo ang kasalanan ko; kaya patawarin Mo po ako sapagkat 
walang nag-papatawad sa mga kasalanan kundi Ikaw.)'" 

Nagsabi pa siya; "Ang sinumang magsabi nito sa maghapon na 
nakatitiyak <lito at namatay sa araw ring iyon bago gumabi, siya ay kabilang 
sa mga titira sa Paraiso. Ang sinumang magsabi nito sa gabi na nakatitiyak 
<lito at namatay bago nag-umaga, siya ay magiging kabilang sa mga titira 
sa Paraiso." [Inulat ni Suyüti, Sahih al-Jami' #3674 (Ang Hadith ay 
Sahih ayon kay Shaykh Albani).] 

Ang Panalangin Para sa Propeta ;i: 

Isinalaysay ni Abü Hurayrah ~ na ang Sugo ni Allah ~ ay nagsabi: 
"Sinuman ang mag-Salah para sa akin ng isang u.lit lang, siya ay 
gagantimpalaan ni Allah ~ ng sampung u.lit." [Inulat ni Abü Dawüd sa 
kanyang Sunan (Ang Hadith ay Sahih ayon kay Shaykh Albani)] 

Ang panalangin para sa Sugo ni Allah ~ ay ang pagbigkas ng; "Salla
Allahu 'Alayhi wa Sallam." [Basbasan at batiin siya (Muhammad) ni 
Allah.]" o ang pagbigkas ng; 
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"Allahumma §.alli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muham-mad, kama 
§.allayta 'ala Ibrahim, wa 'ala ali lbrahim, innaka hamidum majid; 
wa barik 'ala Muhammad, wa 'ala ali Muham-mad, kama barakta 
'ala Ibrahim, wa 'ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." 

[O Alliih, pagpalain Mo po si Muhammad at ang mag-anak niya 
tulad ng pagpala Mo kay Ibriihim at sa mag-anak nito, tunay na 
Ikaw ay Kapuri-puri at Maluwalhati; biyayaan Mo po si 
Muhammad at ang mag-anak niya tulad ng pagbiyaya Mo kay 
Ibriihim at sa mag-anak nito, tunay po na Ikaw ay Kapuri-puri at 
Maluwalhati.] 

Dua Bago Matulog: 

Sa isang Hadlth tungkol sa usapan nina Abü Hurayrah ~ at ang Shaytan, 
sinabi ng Shaytan kay Abü Hurayrah na; "Kapag ikaw ay matutulog na, 
bigkasin mo ang Ayatul Kursi sapagkat hindi maaalis sa iyo mula kay 
Allah ang isang [anghel na] tagapangalaga at hindi ka na malalapitan ng 
demonyo hanggang sa mag-umaga." [Inulat ni Bukhari] 
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Ang Ayatul Kursi 

Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, 
la ta'khudhuhü sinatuw wa la nawm, lahü 
ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal 
ladhi yashfa 'u 'indahü illa bi'idhnih, 
ya'lamu ma bayna aydihim wa ma 
khalfahum, wa la yuhitüna bishay'im min 
'ilmihi illa bima sha', wasi'a kursiyuhus 
samawati wal ard, wa la ya'üduhü 
hifdhuhuma, wa huwal 'allyul 'adhim. 

"Si Alliih, walang Diyos kundi Siya, ang Buhay na 
walang kamatayan, ang Tagapangalaga. Hindi Siya 
natatangay ng antok ni pagkatulog. Kanya ang 
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anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. 
Sino kaya ang makapamamagitan sa Kanya maliban 
sa pahintulutan Niya? Nalalaman Niya ang 
anumang hinaharap nila at ang anumang nakaraan 
nila. Wala silang matatalos sa anuman mula sa 
kaalaman Niya maliban sa niloob Niya. 
Nasaklawan ng luklukan Niya ailg mga langit at ang 
lupa. Hindi nakabibigat sa Kanya ang 
pangangalaga sa mga ito. Siya ay ang Kataas
taasan, ang Dakila." 

Isinalaysay ni Abü Hurayrah ~ na ang Sugo :i ay nagsabi: "Kapag 
matutulog ang sinuman sa inyo sa higaan niya, pagpagin niya ang higaan 
niya, ang kumot niya sapagkat hindi niya nalalaman kung ano ang naiwan 
niya rito. Pagkatapos ay magsabi siya ng; 

'Bismi-kallahumma wada'tu jambi wa bismika 
arfa'uhu; in amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha 
fahfadhha bima tahfadhu bihi 'ibadaka§. §.alihin.' 

[Sa ngalan Mo O Allah, ihihiga ko ang aking tagiliran; sa ngalan 
Mo ibabangon ko ito. Kung babawiin mo ang kaluluwa ko ay 
kaawaan Mo ito; kung papawalan Mo ito ay pangalagaan Mo ito 
ng ipinangangalaga Mo sa matuwid na mga lingkod Mo.]' [Inulat 
nina Bukhari at Muslim] 

Ayon kay 'A'ishah (ra): "Ang Propeta :i, kapag matutulog siya sa higaan 
niya, ay ipinag-tatabi niya ang mga palad niya, pagkatapos ay hinihipan 

niya ang mga ito at saka binibigkas ang; "qul huwallahu ahad1", 

ang "qul a• dhu birabbil falaq2" at ang "qul a• dhu 
birabbin nas3". Pagkatapos ay ipinang-hahaplos niya ang mga palad, 
sa abot ng makakaya niya, sa bahagi ng katawan niya. Inuumpisahan nya 

1 Ang ika-112 kabanata ng Qur'an. 
2 Ang ika-113 kabanata ng Qur'an. 
3 Ang ika-114 kabanata ng Qur'an. 
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ang paghaplos mula sa kanyang ulo, mukha, at bahaging harapan ng 
katawan niya. Ginagawa niya iyon nang tatlong ulit." [Inulat ni Abü 
Dawud sa kanyang Sunan.] 

Dua Kapag May N apanaginipan: 

Nagsabi ang Sugo ;i: "Ang mabuting panaginip ay mula kay Allah at ang 
masamang panaginip ay mula sa Demonyo. Kaya kapag nanaginip ang 
sinuman sa inyo ng naiibigan niya ay huwag niyang ipagsabi ito kung 
hindi sa [taong] pinagkakatiwalaan niya. Kapag nanaginip siya ng 
kinasusuklaman niya ay dudura siya sa kaliwa niya nang tatlong ulit, 
magpapakupkop siya kay Allah laban sa Demonyo, papalitan niya ang 
tagilirang dating ipinanghihiga niya, at hindi niya ipagsasabi ito sa 
kaninuman." 

Magpakupkop kay Allah laban sa masamang panaginip sa pamamagitan 
ng pagsambit nito: 

A• dhu billahi minash shay_tanir rajim, wa min sharri 
ma ra'aytu. 

[Nagpapakupkop ako kay Allah !aban sa Demonyong isinumpa at 
!aban sa (masamang) napanaginipan ko.] 

Panalangin Pagkagising: 

Isinalaysay ni Abü Hurayrah ~ na ang Sugo ni Allah ;i ay nagsabi: 
"Kapag nagising ang isa mansa inyo, kanyang bigkasin ang: 

"Alhamdu lillahil ladhi 'radda 'alayya rühi, wa afani fi 
jasadi, wa adhina li bidhikrih." 

[Ang papuri ay ukol kay Allah na nangalaga sa akin, sa katawan 
ko at nagsauli sa akin ng kaluluwa ko at nagpahintulot sa akin sa 
paggunita sa Kanya.J " 

Dua Bago Pumasok sa Palikuran: 
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Isinalaysay ni Anas ~ : "Kapag pumasok ang Sugo ru Allah ~ sa 
palikuran ay kanyang sinasabi; 

'Bismillah, allahumma inni a'ñdhu bika minal 
khubthi wal khaba'ith.' 

[Sa ngalan ni Allah; O Allah, tunay na ako po ay nagpapakupkop 
sa /yo [aban sa mga lalaking demonyo at mga babaeng demonyo.] 
[Inulat ni Suyüti, Sahih al-Jami' #4714 (Ang Hadith ay Sahih ayon kay 
Shaykh Albaní)] 

Dua Pagkalabas sa Palikuran: 

Isinalaysay ni 'A'ishah (ra) na kapag lumabas ang Sugo ni Allah ;j mula 
sa palikuran ay kanyang sinasabi: 

"Ghufranak" 

[Hinihingi ko) ang kapatawaran Mo.] Inulat ni Tirmidhi (Saluñ al
Jami' #4707) 

Dhikr Bago Magsagawa ng Wudü': 

Bismillah. [Sa ngalan ni Allah.) 

Dhikr Matapos Magsagawa ng Wudü': 

Isinalaysay ni Ornar (ra) na ang Sugo ni Allah (sas) ay nagsabi: "Sinuman 
ang nagsagawa ng Wudhu' at kanyang pina-inam ito, at pagka-tapos ay 
kanyang sinabi ang 

"Ash 'hadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika 
lah, wa ash 'hadu anna muham-madan 'abduhu wa 
rasñluh, allahum-maj'alni minat tawwa-bina, waj'alni 
minal muta1ahhirin." 
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[Sumasaksi ako na walang (tunay na) Diyos kundi si Allah, 
tanging Siya lamang, wala Siyang katambal; at sumasaksi rin ako 
na si Muhammad ay Lingkod Niya at Sugo Niya. O Allah, gawin 
Mo po akong kabilang sa mga laging nagbabalik-loob at gawin Mo 
po akong kabilang sa mga nagpapakalinis.]', bubuksan para sa 
kanya ang walong pintuan ng Paraiso at siya'y papasok sa kahit 
saan niya nais pumasok.''] [Inulat ni Suyüti, Sahlh al-Jami' #6167)] 

Dhikr Kapag Narinig ang Adhan: 

Isinalaysay ni Abü Saeed Al-Khudri (ra) na ang Sugo ni Allah (sas) ay 
nagsabi: "Kapag narinig ninyo ang Adhan, sabihin ninyo kung ano ang 
sinasabi ng mu'adhdhin." [Inulat nila Bukhari, Muslim, Abü Dawud, 
an-Nasa'I, at at-Tirmidhi.] 

Sa isang Hadith na marfuu' na isinalaysay ni Ornar (ra): "Kapag sinabi ng 

mu'adhdhin ang 'Allahu Akbar (2x)' ay sasabihin din ng bawat isa 

ang 'Allahu Akbar (2x)', at kapag sinabi ng mu'adhdhin ang 'Ash

hadu alla ilaha illallah' sasabihin din ng bawat isa ang 'Ash-hadu 
alla ilaha illallah', at kapag sinabi ng mu'adhdhin ang 'Ash
hadu anna Muham-madar-rasulullah' ay sasabihin din ng 

bawat isa ang 'Ash-hadu anna Muhammadar-rasulullah', 
at kapag sasabihin ng mu'adhdhin ang 'hayya 'ala§ §alah1' ay 

sasabihin ng bawat isa ang 'la hawla wa la qüwata illa billah', 
at kapag sasabihin ng mu'adhdhin ang 'hayya 'alal falah2' ay sasabihin 

ng bawat isa ang 'la hawla wa la quwata illa billah3' na kanya 
itong sasabihin ng taos-puso, siya ay makakapasok sa Paraiso." [Inulat ni 
Muslim.] 

1 Halina sa §_alah. 
2 Halina sa tagumpay. 
3 Walang kapangyarihan ni lakas kundi sa pamamagitan ni Allah. 
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Dhikr Pagkatapos ng Adhan: 

Isinalaysay ni Jabir bin Abdullah (ra) na nagsabi: "Sabi ng Sugo ni Allah 
(sas); 'Sinuman ang magsabi, kapag narinig nya ang Adhan, ng 

"Allahumma rabba hadhihid da'watit tammah wa~ 
~alatil qa'imah, a.ti muham-madanil wasilata wal 
fadilah, wab'athhu maqamam mahmiida, alladhi 
wa'attahu, (innaka la tukhliful mi'ad)." 

[O Allah, Panginoon ng ganap na panawagan na ito at ~alah na 
isasagawa, bigyan mo po si Muhammad ng karapatang mamagitan 
at kalamangan. Ibangon Mo po siya sa kapuri-puring katayuan, na 
ipinangako Mo; (tunay na hindi Ka sumisira sa pangako).J 
ay makakamit niya ang pamamagitan ko sa araw ng muling pagkabühay." 
[Inulat ni Bukhari at Abü Dawud atbp., Sahlh al-Jami' #6423] 

Dhikr Kapag Lalabas sa Bahay: 

Isinalaysay ni Anas bin Malik ~ na ang Sugo ni Allah :i ay nagsabi: 
"Kapag lumabas ang tao mula sa kanyang bahay at nagsabi ng; 

"Bismillah, tawakkaltu 'alallah, wa la hawla wa la 
quwata illa billah" 

[Sa ngalan ni Allah; nananalig ako kay Allah, walang 
kapangyarihan at walang lakas kundi sa pamamagitan ni Allah J 
sasabihin sa kanya ng anghel sa pagkakataon na iyon - "ikaw ay 
nagabayan, ligtas at naproteksyonan" - kaya't lalayo sa kanya ang 
Shaytan, at sasabihin ng kanyang kapwa Shaytan; "Paano mo maililigaw 
ang isang taong tunay na nagabayan, nailigtas at naproteksyonan!" ' " 
[Inulat ni Abü Dawüd sa kanyang Sunan, ang Had.Ith ay Sahlh ayon kay 
Shaykh Albani.] 

Dhikr Kapag Papasok sa Bahay: 
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Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa 'ala 
rabbina tawakkalna. 

[Sa ngalan ni Allah, pumasok tayo; sa ngalan ni Allah, lumabas 
tayo; sa Panginoon natin, nanalig tayo.J 

Isinalaysay ni Jabirn ~ na kanyang narinig na ang Sugo ni Allah ;i ay 
nagwika: "Kapag pumasok ang tao sa kanyang bahay na inalala niya si 
Allah sa pagpasok ng bahay at sa pagkain, sasabihin ng Shaytan sa kapwa 
nya Shaytan; 'Walang tahanan at pagkain para sa inyo.' Ngunit kapag 
pumasok na hindi nya inalala si Allah pagpasok niya ng bahay, sasabihin 
ni Shaytan sa kapwa niya Shaytan; 'Nakahanap kayo ng tahanan.' At 
kapag hindi niya inalala si Allah sa kanyang pagkain, sasabihin uli ni 
Shaytan sa kapwa niya Shaytan; 'Nakahanap kayo ng tahanan at 
makakain.' " [Inulat ni Muslim, Hac:ilth #2018] 

Dhlkr Kapag Papasok sa Masjid: 

Bismillah, wa§ §alatu was salamu 'ala rasülillah, 
allahummaftah 1I abwaba rah-matik. 

[Sa ngalan ni Allah, ang pagpapala at ang kapayapaan ay mapasa 
Sugo ni Allah. O Allah, buksan Mo popara sa akin ang mga pinto 
ngawaMo.] 

Dhlkr Kapag Lalabas sa Masjid: 

Isinalaysay ni Abü Hurayrah (ra) ang Sugo ni Allah (sas) ay nagsabi: 
"Kapag pumasok sa Masjid ang isa man sa inyo, sabihin niya ang 

"Bismillah, wa§ §alatu was salamu 'ala rasülillah, 
allahummaftah 1I abwaba rah-matik." At kapag lumabas 

naman ay sabihin ang "Bismillah, wa§ §alatu was salamu 
'ala rasülillah, allahumma inni as'aluka min fadlik, 
allahumma'§imni minash shay!an." 
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[Sa ngalan ni Allah, ang pagpapala at ang kapayapaan ay mapasa 
Sugo ni Allah. O Allah, tunay na ako po ay humihingi sa /yo ng 
bahagi ng kagandahang-loob mo. O Allah, pangalagaan Mo po 
ako !aban kay Satanas.] [Inulat ni Suyüti, Sahíh al-Jami' #514] 

Dua Bago Kumain: 

Nagsabi ang Sugo (sas): "Kapag kakain ang sinuman sa inyo ng pagkain ay 
magsabi siya ng 

'bismillah' 

{Sa ngalan ni Allah)'; ngunit kung nakalimutan niya sa simula ay magsabi 
s1ya ng 

'bismillahi fi awwalihi wa akhirih' 

{Sa ngalan ni Allah, sa simula at sa katapusan) 

Dua Matapos Kumain: 

Alhamdu lillahil ladhi a_t'amani hadha, wa razaqanihi 
min ghayri hawlim minni wa la qüwah. 

[Ang papuri ay ukol kay Allah na nagpakain sa akin nito at 
nagkaloob sa akin nito nang walang kapangyarihan mula sa akin 
ni lakas.] 

Dua Pagkatapos Magtipon: 

Subhanakallahumma wa bihamdik, ash 'hadu alla ilaha 
illa anta, astaghfiruka wa atübu ilayk. 

[Kaluwalhatian sa iyo, o Allah, kalakip ng papuri sa /yo. 
Sumasaksi ako na walang Di.yos kundi Ikaw. Humihingi ako ng 
kapatawaran sa /yo at nagbabalik-loob ako sa /yo.] 
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Dua Kapag Bumahin o May Bumahin: 

Nagsabi ang Sugo (sas): "Kapag bumahin ang smuman sa myo ay 
magsabi ng; 

'alhamdu lillah' 

(ang papuri ay ukol kay Allah)'. Magsabi naman ang kapatid niya [sa 
Islam] o ang kasama niya ng; 

'yarhamukallah' 

[Kaawaan ka ni Allah] Kaya kapag sinabihan siya ng 

'yarhamukallah' ay magsabi naman siya rito ng; 

'yahd.Ikumullah wa yu~lihu balakum' 

[Patnubayan kayo ni Allah at pabütihin nawa Niya ang kalagayan 
ninyo]. 

Dua Kapag Nakasakay sa Sasakyan: 

Bismillah, alhamdu lillah; subhanal ladhi sakhkhara 
lana hadha, wa ma kunna lahü. muqrinin, wa inna ila 
rabbina lamunqalibü.n. 

[Sa ngalan ni Allah, ang papuri ay ukol kay Allah. Kaluwalhatian 
sa Kanya na nagpagamit sa atin nito, at tayo ay hindi natin 
makakakaya ito. Tunay na tayo sa Panginoon natin ay talagang 
magsisibalik.J 

Dua Habang N aglalakbay: 

Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar; subhanal 
ladhi sakhkhara lana hadha, wa ma kunna lahü. 
muqrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibü.n; 
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allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra 
wat taqwa wa minal 'amali ma tarda; alla-humma 
hawwin 'alayna safarana hadha, wa!Wi 'anna bu'dah; 
allahumma anta§. §.ahibu fis safar, wal khalifatu fil ahli; 
allahumma innI a'üdhu bika min wa'tha'is safar, wa 
ka'abatil mandhar, wa sü'il mun-qalabi fil mali wal 
ahli. 
[Si Alliih ay Dakila, si Alliih ay Dakila, si Alliih ay Dakila. 
Kaluwalhatian sa Kanya na nagpa-gamit sa atin nito, at tayo ay 
hindi natin makakakaya ito. Tunay na tayo sa ating Panginoon ay 
talagang magsisibalikan. O Alliih, tunay na kami ay humihiling sa 
/yo sa paglalakbay namin na ito ng kabutihan, pangingilag sa 
pagkakasala, at gawang Iyong ikinalulugod. O Alliih, pagaanin 
Mo posa amin ang paglalakbay na ito at paiksiin Mo popara sa 
amin ang layo nito. O Alliih, Ikaw po ang kasama sa paglalakbay 
at ang pinag-iwanan sa mag-anak. O Alliih, tunay na ako po ay 
nag-papakupkop sa /yo laban sa hirap ng paglalakbay, laban sa 
panglaw ng tanawin, laban sa kasaklapan na darating sa aming 
ari-arian at mag-anak.J 
Kapag pauwi na ay sabihin ang nabanggit na panalangin at idagdag ang 
sumusunod: 

ayibüna, ta'ibüna, 'abidüna, lirabbina hamidün. 

[Umuuwi, na nagbabalik-loob, na sumasamba, na nagpupuri sa 
Panginoon natin.J 

Dua Para sa Bagong Kasal: 

Barakallahu laka, wa baraka 'alayka, wa jama'a 
baynakuma fi khayr. 

[Pagpalain ka nawa ni Alliih, panatiliin nawa Niya ang 
pagpapala sa iyo at pagsamahin Niya nawa kayo sa kabutihan.J 
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Dua Bago Magtalik: 

Bismillah, allahumma jannibnash shay!an, wa 
jannibish shay!ana ma razaqtana. 

[Sa ngalan ni Allah; O Allah, ilayo Mo posa amin si Satanas at 
ilayo Mo po siya sa (anak na) ipagkakaloob Mo sa amin.J 

Dua Para sa May-sakit: 

Ang Propeta (sas), kapag nagpupunta siya noon sa isang may-sakit upang 
dalawin iyon, ay nagsasabi siya roon ng; 

'La ba'sa tahürun in sha'allah' 

[Walang kapinsalaan, [ang sakit ay] panlinis (sa kasalanan) kung 
loloobin ni Allah.J 

Dua ng Dinapuan ng Kasawiang-palad: 

lnna lillahi wa inna ilayhi raji'ün; allahum ma'jurni fi 
muªibatI wakhluf li khayram minha. 
[I'unay na tayo ay kay Allah at tunay na tayo ay sa Kanya 
babalik. O Allah, gantimpalaan Mo po ako dahil sa kasawiang
palad ko at tumbasanMo po ako ng higit na mainam kaysa roon.] 

Dua sa Namatayan: 

A'dhamallahu ajrak, wa ahsana 'aza'ak, wa ghafara 
limayyitik. 

[Nawa'y palakihin ni Allah ang gantimpala mo, pagandahin Niya 
ang pag-aliw sa pighati mo, at patawarin Niya ang patay mo.] 
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MGA PANGKARANIWANG DHIKR PAGKATAPOS NG 
FARDNASALÁH 

• Astaghfiru'llah 
[Humihingi ako ng kapatawaran ni Allah.J (3x) 

• Allahumma anta'ssalamu wa minka's-salam, 
tabarakta ya dha'ljalali wa'l-'ikram 
[O Allah, Ikaw ang Walang-kapintasan at mula sa Iyo ang 
kapayapaan. Mapagpala Ka, o Ikaw na karapat-dapat sa 
pagpipitagan at pagpaparangal.J 

Sa isang Had.Ith na isinalaysay ni Thawban (ra): "Ang Sugo ni Allah (sas), 

sa pagkatapos ng Salah, ay binabanggit ang 'astaghfiru'llah' nang 
tatlong ulit at isinusunod niya ang 

'Allahumma anta's-salamu wa minka's-salam, 
tabarakta ya dha'ljalali wa'l-'ikram.' " [Inulat ni Suyüti, 
Sahlh al-Jami' #4688 (Ang Had.Ith ay Sahlh ayon kay Shaykh Albani)] 

• la ilaha illa'llah wahdahu la sharika lah, 
lahu'lmulku wa lahu'lhamd, wa huwa 'ala kulli 
shay'in q adir 
[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.] 

o ang sumusunod: 

• la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul 
mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa 
'ala kulli shay'in qadir 
[Walang tunay na Diyos kundi si Allah, nag-iisa Siya, wala 
Siyang katambal. Ukol sa Kanya ang paghahari at ukol sa 
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Kanya ang pupuri. Nagbibigay Siya ng at bumabawi Siya ng 
buhay, at Siya sa lahat ng bagay ay may kakayahan.] 

Paalaala: Sa Salah ng Fajr at Maghrib, kanais-nais na ulitin ang 
nabanggit sa itaas nang 10 beses. 

• Allahumma la mani'a lima a'!ayta, wa la mu'!iya 
lima mana'ta, wa la yanfa'u dha'l jaddi minka'l 
jadd 

• [O Allah, walang makapipigil sa anumang ibinigay Mo at 
walang makapagbibigay sa anumang pinigil Mo, at hindi 
makapagdudulot ng pakinabang sa may yaman ang yaman 
[aban sa Iyo.] 

Isinalaysay ni Mugheerah bin Shu'bah (ra)na ang Sugo ni Allah (sas) sa 
bawat katapusan ng Salah ay binabanggit ang 

"la ilaha illa'llah, wahdahu la sharika lah, 
lahu'lmulku wa lahu'lhamd, yuhyi wa yumit, wa 
huwa 'ala kulli shay'in qadir, Allahumma la mani'a 
lima a'!ayta, wa la mu'!iya lima mana'ta, wa la 
yanfa'u dha'l jaddi minka'l jadd." [Inulat nina Bukhari at 
Muslim] 

• la hawla wa la quwata illa bi'llah, la ilaha illa'llah, 
wa la na'budu illa iyyah, lahu'nni'matu wa 
lahu'lfadlu wa lahu'ththana'u'lhasan, la ilaha 
illa'llah mukhli§ina lahu'ddina wa law kariha'l
kafirün 
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Di,yos kundi si Alliih, wagas na inuukol sa Kanya ang 
pagsamba, kahit pa man masuklam ang mga tumatangging 
sumampalataya.J 

Kanais-nais din na bigkasin ang mga sumusunod na Dhikr: 

• subhana'llah 
[Kaluwalhatian kay Alliih.J (33x), 

alhamdu lillah 
[Ang papuri ay ukol kay Alliih.J (33x), 

Allahu akbar 
[Si Allah ay Pinakadakila] (33x). 

• la ilaha illa'llah, wahdahu la shañka 
lahu'lmulku wa lahu'lhamd, wa huwa 'ala 
shay'in q adir 

lah, 
kulli 

[Walang tunay na Diyos kundi si Alliih, nag-iisa Siya, wala 
Siyang katambal. Ukol sa Kanya ang paghahari at ukol sa 
Kanya ang pupuri, at Siya sa lahat ng bagay ay may 
kakayahan.J 

Isinalaysay ni Abu Hurayrah (ra) na ang Sugo ni Allah (sas) ay nagsabi: 
"Sinuman ang magsabi ng 'subhana'llah' sa katapusan ng bawat Salah 
nang tatlumput tatlong ulit, at ng 'alhamdu lillah' nang tatlumput
tatlong ulit, at ang 'Allahu akbar' nang tatlumput-tatlong ulit, na ang 
kabuuan ay siyam napu at siyam na bilang, at sasabihin ang 
'la ilaha illa'llah, wahdahu la sharika lah, lahu'lmulku wa 
lahu'lhamd, wa huwa 'ala kulli shay'in qadir' 
para sa kaganapan ng isandaan ay patatawarin ang kanyang mga 
kasalanan kahit man kasindami ng bula ng dagat. [Inulat ni Muslim] 

• Ang Ayatul Kursi 

Nagsabi ang Sugo (sas): "Ang sinumang bumigkas ng Ayatul Kursi 
matapos ang bawat ~alah na isinatungkulin, walang nakapipigil sa kanya 

Ang Aklat na Ito ay Lathalaín at Kaloob ng: 

lslamic Society for lnformation & Propagation 
-83-



Masusing Gabay 
sa Pagsasagawa ng Umrah at Hajj 

upang makapasok sa paraiso kundi ang hindi niya pagkamatay." [Inulat 
nina an-Nasa'i at at-Tabarani, Sahlh al-Jami' #6464 (Ang Haclith ay Sahlh 
ayon kay Shaykh Albani).] 

Ang mga mga Mu'awwadhah1: 

Ayon sa sinabi ni 'Uqbah ibnu 'Amir (ra): "Inatasan ako ng Sugo ni 
Allah (sas) na bigkasin ko ang mga 'mu'awwadhah' matapos ang 
bawat Salah." [Inulat ni Abu Dawüd sa kanyang Sunan, at ang 
Hadith ay Sahlh ayon kay Shaykh Albani).] 

Kanais-nais na u1itin nang tatlong beses ang tatlong Sürah na ito 
pagkatapos ng .Salah sa fajr at maghrib. 

Mga Karagdagang Dhikr: 

Isinalaysay ni 'Abdullah bin az-Zubayr (ra) na ang Sugo ni Allah (sas) ay 
nagsabi na sa bawat katapusan ng Salah ay binabanggit ang 

"la ilaha illa'llah wahdahu la sharika lah, 
lahu'lmulku wa lahu'lhamd, wa huwa 'ala kulli 
shay'in qadir, la hawla wa la qüwata illa bi'llah, la 
ilaha illa'llah, wa la na'budu illa iyyah, lahu'nni'matu 
wa lahu'lfadlu wa lahu'ththana'u'lhasan, la ilaha 
illa'llah mukhli§.Ina lahu'ddina wa law kariha'l
kafirün" 

[W alang kapangyarihan at walang lakas kundi sa pamamagitan 
ni Alliih. Walang tunay na Diyos kundi si Alliih, at wala tayong 
sinasamba kundi Siya. Ukol sa Kanya ang pagbibiyaya at ukol sa 
Kanya ang pagmamagandang-loob at ukol sa Kanya ang 
magandang pagbubunyi. Walang tunay na Diyos kundi si Alliih, 
wagas na inuukol sa Kanya ang pagsamba, kahit pa man 

1 Ang Süratul lkhlas (ika-112 na Sürah), ang Süratul Falaq (ika-113 na Sürah) al Süratun Nas (ika-114 
na Sürah). 
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masuklam ang mga tumatangging sumampalataya.J. [Inulat ru 
Muslim.] 

Nagsabi ang Sugo ni Allah (sas): "O Mu'adh, tunay na ako, sumpa man 
kay Allah, ay totoong nagmamahal sa iyo; kaya huwag mong kaligtaan 
ang magsabi ng 

'Allahumma a'innI 'ala dhikrika wa shukrika wa 
husni 'ibadatik' 

[O Allah, tulungan Mo po ako sa pag-aalaala sa Iyo, 
pagpapasalamat sa Iyo, at pagpapabuti sa pagsamba sa Iyo.] sa 
tuwing pagkatapos ng ~alah.J [Inulat ni Abu Dawüd sa kanyang 
Sunan (Ang Hadith ay Sahlh ayon kay Shaykh Albani). 
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Ayatul Kursi 

A'üdhu billahi minash shaY!anir raj"im 

Allaahu laaa 'ilaaha 'illaa Huwal-~ayyul

Qayyoom; laa ta'khu~uhoo sinatun wa laa 

nawm; lahoo maa fis-samaawaati wa maa 

fil-'arc;j; man ~al-la~ee yashfa'u 'indahooo 

'illaa bi'i~nih; ya'lamu maa bayna 

aydeehim wa maa khalfahum wa laa 

yuQeetoona bishay'im-min 'ilmihee 'illaa 

bimaa shaaa'; wasi'a Kursiyyuhus

samaawaati wal'arc;ja wa laa ya'ooduhoo 

Qif?umaa; wa Huwal-'Aliyyul-'A?eem. 
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N agpapakupkop ako kay Allah laban sa 
Satanas na isinumpa 

Si Allah, walang Diyos kundi Siya, ang Buhay, 
ang Tagapag-aruga. Hindi Siya natatangay ng 
antok ni ng pagkatulog. Kanya ang anumang 

nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. Sino 
kaya ang makapamamagitan sa I<:.anya nang 

walang kapahintulutan Niya? N alalaman Niya 
ang hinaharap nila at ang nakaraan nila. Wala 
silang matatalos sa anuman mula sa kaalaman 

Niya maliban sa Kan yang ninais. N asaklawan ng 
luklukan Niya ang mga langit at ang lupa. Hindi 
nakabibigat sa I<:.anya ang pangangalaga sa mga 

ito. Siya ay ang Mataas, ang Pinakadakila. 
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Mga Sürah na Dapat 
Isaulo 

Ang Aklat na Ito ay Lathalain at Kaloob ng: 

lslamic Society for lnformation & Propagation 



Masusing Gabay 
sa Pagsasagawa ng Umrah at Hajj 

Ang Aklat na Ito ay Lathalain at Kaloob ng: 

lslamic Society for lnformation & Propagation 
-89-



Masusing Gabay 
sa Pagsasagawa ng Urnrah at Hajj 

1 -AL-FATIHAH 

1 Bismil-lahir-Rahmanir-RahTm. . . 
Sa ngalan ni Allah, ang N apakamaawain, ang 
Pinakamaawain. 

2 Alhamdu lillahi Rabbil-alamTn. 
Ang lahat ng papuri ay ukol kay Allah, ang Panginoon ng 
mga nilalang, 

J Ar-Rahmanir-RahTm. . . 
ang N apakamaawain, ang Pinakamaawain, 

4 Maliki Yawmid-DTn. 
ang May-ari ng Araw ng Paggantimpala. 

5 lyyaka nabudu wa 1yyaka nasta1n. 
Sa Iyo lamang kami sumasamba at sa Iyo lamang kami 
nagpapatulong 

6 lhdina~-$iratal-Mustaqim. 
Patnubayan Mo kami sa tuwid na landasin: 

1 $iratal-la~Tna anamta alayhim ghayril

magh9übi alayhim wa la9-9al1Tn. 
ang landasin ng mga biniyayaan Mo, hindi ng mga 
kinagalitan at mga naliligaw. 
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109 -ALKAFIRÜN 109 - Sürat Al-K.tifiriin 
(The Disbelievers or Those 

Who Reject Faith) 

Bismil-lahir-Ra~manir-Ra~Tm Sa ngalan ni Allah, ang 
N apakamaawain, 

ang Pinakamaawain 

Qui ya ayyuhal-kafirün. 1 
Sabihin mo: "O mga 
tumatang-g-ing sumampalataya, 

La abudu ma tabudün. 2 
hindi ko sinasamba ang 
sinasamba ninyo, 

Wa la antum abidüna ma at hindi kayo sumasamba sa 
3 

abud. sinasamba ko; 

Wa la ana 'aabidum-ma at hindi ako sumasamba sa 
4 

abattum. sinamba ninyo, 

Wa la antum abidüna ma at hindi kayo mga sumasamba 
5 

abud. sa sinasamba ko; 

Lakum dTnukum wa liya dTn. ukol sa inyo ang relihiyon ninyo 
6 at ukol sa akin ang relihiyon 

ko."1 

110 -ANNASR 110 - SüratAn-Nasr 
(The Help) 

Bismil-lahir-Ra~manir-Ra~Tm Sa ngalan ni Allah, ang 
N apakamaawain, 

ang Pinakamaawain 

1 O Sa inyo na ang relihiyon ninyo at sa akin na ang relihiyon ko. 
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i~a jaa na~rul-lahi wal-Fat~. Kapag dumating ang 
1 pagpapawagi ru Allah at ang 

pagsakop, 

Wa raaytan-nasa yadkhulüna at nakita mo ang mga tao na 
2 pumapasok sa Relihiyon ru 

fí deenil-lahi 'afwaja. Allah na mga pulu-pulutong, 

Fassabi~ bi~amdi Rabbika ay magluwalhati ka kalakip ng 
pagpupuri sa Panginoon mo at 

wastaghfirh; 1nnahü kana 3 humingi ka ng kapatawaran sa 

Tawwaba. Kanya. Tunay na Siya ay laging 
Mapagpatawad. 

111 - ALMASAD 111 - S ürat Al-Masad 
(The Palm Fiber) 

Bismil-lahir-Ra~manir-Ra~im Sa ngalan ni Allah, ang 
N apakamaawain, 

ang Pinakamaawain 

Tabbat yadaaa 'Ab i Lahabin Napahamak ang dalawang 
1 kamay ru Abü Lahab at 

wa tabb. napahamak siya! 

Maaa aghna anhu maluhü Walang nagawa para sa kanya 

wa ma kasab. 
2 ang yaman niya at ang anumang 

nakamit niya. 

Saya~la Naran ~ata lahab. 3 
Papasok siya sa Apoy na may 
livab, 

Wa amra atuhü ~ammalatal- at gayon din ang may-bahay 

~atab. 
4 niya, ang tagapasan ng 

panggatong. 

Fee Jidiha ~ablum-mim- Sa leeg nito ay may tali mula sa 
5 

masad. linubid na himaymay. 
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112 -AL'IKHLAAS 112 - Sürat AI-Ikhlas or At-
Tawhid 

(The Puritv of Faith) 

Bismil-lahir-Ra~manir-Ra~im Sa ngalan ni Allah, ang 
N apakamaawain, 

ang- Pinakamaawain 

Qui Huwal-lahu 'A~ad. 1 
Sabihin mo: "Siya, si Allah, ay 
Isa. 1 

Allahul?-$amad. 2 Si Allah ay ang Dulugan sa 
pangangailangan. 

Lam yalid walam yülad. 3 
Hindi Siya nagkaanak at hindi 
Siva ipinanganak, 

Walam yakul-lahü kufuwan at walang isa man na sa Kanya 
4 

a~ad. ay naging kapantay." 

113 -ALFALAQ 113 - SüratAI-Falaq 
(The Daybreak) 

Bismil-lahir-Ra~manir-Ra~im Sa ngalan ni Allah, ang 
N apakamaawain, 

ang- Pinakamaawain 

Qui 8Üf'.U bi-Rabbil-falaq. Sabihin mo: "N agpapakupkop 
1 ako sa Panginoon ng bukang-

liwayway, 

Min sharri ma khalaq. 2 
mula sa kasamaan ng anumang 
nilikha Niva, 

Wa min sharri ghaasiqin 'izaa at mula sa kasamaan ng madilim 
3 

waqab. na gabi kapag bumalot ito, 

1 O Siya, si Allah, ay isa; O Siya ay si Allah, isa. 
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Wa min sharrin-naffasati fil- at mula sa kasamaan ng mga 
- 4 manggagaway na palaihip sa 

'uqad. mga buhol, 

Wa min sharri ~asidin 'if'. a 
5 

at mula sa kasamaan ng 

~asad. naiinggit kapag naiinggit ito." 

114-ANNAAS 114 - SüratAn-Nds 
(Mankind) 

Bismil-lahir-Rahmanir-RahTm Sa ngalan ni Allah, ang 
. . N apakamaawain, 

ang Pinakamaawain 

Qui aüf'.u bi-Rabbin-nas. Sabihin mo: "Nagpapakupkop 
1 ako sa Panginoon ng 

sangkatauhan, 

Malikin-nas. 2 sa Hari ng mga tao, 

illahin-nas. 3 sa Diyos ng mga tao, 

Min sharril-waswassil- mula sa kasamaan ng 
4 bumubulong pagkatapos 

khannas. umaalis1-

Allaf'.T yuwaswisu fee ~udürin-
5 

na bumubulong sa mga dibdib 

nas. ngmga tao-

Minal-jinnati wannas. 6 
na kabilang sa mga jinni at mga 
tao." 

At-Tashahhud 

Pagagalawin ang nakaturong kanang hintuturo habang sinasabi ang 
sumusunod; 

1 lniiwan ang binulungan pagkatapos magkasala. 
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Sa Unang Tashahhud: 

Attahiyatu lillahi was salawatu wa.t 
_tayyibat, assalamu 'alayka ayyuhan 
nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh, 
assalamu 'alayna wa 'ala 'ibadillahis 
salihin, ash'hadu alla ilaha illallah, wa 
ash'hadu anna muhammadan 'abduhu 
wa rasñluh. 

Sa Ikalawang Tashahhud: 

Attahiyatu lillahi was salawatu wa.t 
_tayyibat, assalamu 'alayka ayyuhan 
nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh, 
assalamu 'alayna wa 'ala 'ibadillahis 
salihin, ash'hadu alla ilaha illallah, wa 
ash'hadu anna muhammadan 'abduhu 
wa rasüluh. 

Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 
'ala ali Muhammad, kama sallayta 'ala 
ibrahima wa 'ala ali ibrahim, innaka 
hamidum majid, wa barik 'ala 
Muhammadin wa 'ala ali Muhammad, 
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kama barakta 'ala lbrahima wa 'ala ali 
lbrahim, innaka hamidum majid. 

(O Allah, pagpalain Mo po si Muhammad at ang 
mag-anak niya tulad ng pagpala Mo kay Ibrahim 
at sa mag-anak nito, tunay na Ikaw ay Kapuri
puri at Maluwalhati; biyayaan Mo po si 
Muhammad at ang mag-anak niya tulad ng 
pagbiyaya Mo kay Ibrahim at sa mag-anak nito, 
tunay po na Ikaw ay Kapuri-puri at 
Maluwalhati.) 

Allahumma inni a'ñdhu bika min 
'adhabi jahannam, wa min 'adhabil 
qabri, wa min fitnatil mahya wal 
mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. 
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Mga Karagdagang 
Babasahin 
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wathiis safar, wa ka,abatil 
mandhar, wa sü,il mun
qalabi fil mili wal ahli.,, 

Kapag pauwi na ay bigkasin ang nabanggit na 
du'a' 

sa itaas at idagdag ang sumusunod; 

''ayibüna, taibüna, abidüna, 
lirabbina hamid 
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Last Minute - Judgment Day 
- Anonymous -

He rememberecl his granclmother's warning about praying on time: "My 
son, you shouldn't leave prayer to this late time." His granclmother's age 
70 but whenever she hearcl the Aclhan, she got up like an arrow ancl 
performecl Salah. He, however coulcl never win over his ego to get up 
ancl pray. Whatever he dicl, his Salah was always the last to be offerecl 
prayecl it quickly to get it in on time. Thinking of this, he got up ancl 
realizecl that there were only 15 minutes left before Salat-ul Isha. He 
quickly macle Wuclhü' ancl performecl Salat-ul Maghrib. While making 
Tasbih, he again rememberecl his grancl-mother ancl was embarrassecl by 
how he hacl prayecl. His granclmother prayecl with such tranquility ancl 
peace. He began making Dua ancl went clown to make Sajclah ancl ... 
stayecl like that for a while. He hacl been at school all clay ancl was tirecl, 
so tirecl. 

He awoke abruptly to the souncl of noise ancl shouting. He was sweating 
profusely. He lookecl arouncl. lt was very crowclecl. Every direction he 
lookecl in was fillecl with people. Sorne stoocl frozen looking arouncl, 
sorne were running left ancl right ancl sorne were on their knees with 
their heacls in their hancls just waiting. Pure fear ancl apprehension fillecl 
him as he realizecl where he was. His heart was about to burst. lt was 
the Day of Juclgment. 

When he was alive, he hacl hearcl many things about the questioning on 
the Day of Juclgment, but that seemecl so long ago. Coulcl this be 
something his mincl macle up? No, the wait ancl the fear were so great 
that he coulcl not have imaginecl this. The interrogation was still going 
on. He began moving frantically from people to people to ask if his 
name hacl been called. No one coulcl answer him. Ali of a suclclen his 
name was callecl ancl the crowcl split into two ancl macle a passageway for 
him. Two people grabbecl his arms ancl lecl him forwarcl. He walkecl 
with unknowing eyes through the crowcl. The angels brought him to the 
center ancl left him there. His heacl was bent clown ancl his whole life 
was passing in front of his eyes like a movie. 
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He opened his eyes but saw only another world. The people were ali 
helping others. He saw his father running from one lecture to the other, 
spending his wealth in the way of Islam. His mother invited guests to 
their house and one table was being set while the other was being 
cleared. 

He pleaded his case; "I too was always on this path. I helped others. I 
spread the word of Allah. I performed my Salah. I fasted in the month 
of Ramadhan. Whatever Allah ordered us to do, I did. Whatever he 
ordered us not to do, I did not." He began to cry and think about how 
much he loved Allah. He knew that whatever he had done in life would 
be less than what Allah deserved and his only protector was Allah. He 
was sweating like never before and was shaking ali over. His eyes were 
fixed on the scale, waiting for the final decision. 

At last, the decision was made. The two angels with sheets of paper in 
their hands turned to the crowd. His legs felt like they were going to 
coliapse. He closed his eyes as they began to read the names of those 
people who were to enter Jahannam. His name was read first. He feli 
on his knees and yelied that this couldn't be, "How could I go to 
Jahannam? I served others ali my life, I spread the word of Allah to 
others." His eyes had become blurry and he was shaking with sweat. 
The two angels took him by the arms. As his feet dragged, they went 
through the crowd and advanced toward the blazing flames of 
J ahannam. He was yelling and wondered if there was any person who 
was going to help him. He was yelling of ali the good deeds he had 
done, how he had helped his father, his fasts, prayers, the Qur'an that he 
read, he was asking if none of them would help him. The J ahannam 
angels continued to drag him. They had gotten closer to the Helifire. 

He looked back and these were his last pleas. Had not Rasulullah :i said, 
"How clean would a person be who bathes in a river five times a day, so 
too <loes the Salah performed five times cleanse someone of their sins?" 
He began yelling, "My prayers? My prayers? My prayers." The two 
angels did not stop, and they carne to the edge of the abyss of Jahannam. 
The flames of the fire were burning his face. He looked back one last 
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time, but his eyes were dry of hope and he had nothing left in him. One 
of the angels pushed him in. He found himself in the air and falling 
towards the flames. He had just fallen five or six feet when a hand 
grabbed him by the arm and pulled him back. He lifted his head and 
saw an old man with a long white beard. He wiped sorne dust off 
himself and asked him, "Who are you?" The old man replied, "I am 
your prayers." ''Why are you so late! I was almost in the Pire! Y ou 
rescued me at the last minute before I fell in." The old man smiled and 
shook his head, ''Y ou always performed me at the last minute, did you 
forget?" 

At that instant, he blinked and lifted his head from Sajdah. He was in a 
sweat. He listened to the voices coming from outside. He heard the 

adhan for Salat-ul Isha. He got up quickly and went to perform Wudhü'. 
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Sam.ut-sari 
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ANGMAKKAH 
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ANGMINA 
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ANGARAFAH 
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ANG MASJID AL-HARAM 
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