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1 فقه

ANG KAHALAGAHAN NG KAALAMAN
Ang Allah ay nagsabi sa banal na Qur’an:

ِ َّ
ِ َّ َّ ي رفَ ِع
ِ
ِ
ٍٍد َر َجٍات
َ ٍنٍأُوتُواٍالٍْعلْ َم
َ ٍن
َْ
َ ٍْآمنُ ْوٍاٍمنٍْ ُك ْم ٍَوٍالذي
َ ٍْاَّللٍُالذي

{Itataas ng Allah yaong mga sumampalataya sa inyo at yaong mga pinagkalooban ng
kaalaman sa matataas na mga antas}. Al-Mujadalah (58):11
At sinabi pa Niya:
ٍنٍعِلْما
ٍْ ِبٍ ِزْد
ٍِ  ٍَوقُ ٍْلٍٍَر

{At sabihin mo (O Muhammad ): Panginoon ko dagdagan Mo ako ng kaalaman}.
Taha (20):114
ٍ ٍسٍلِم
ٍْ ٍٍَرٍَو ٍاهٍُ ٍُم.»)لٍا ٍْلٍَنٍَِّة
ٍَ ِللاٍٍُلٍَهٍٍُبٍِِهٍ ٍطٍَِريٍْقٍاٍٍإ
ٍ ٍس ٍَّه ٍَل،ا
ٍَ ٍسٍٍفٍِْي ٍِهٍ ٍعِلٍْم
ٍُ كٍ ٍطٍَِريٍْقٍاٍيٍَلٍٍْتَ ٍِم
ٍَ ٍَ( ٍَوٍَم ٍْنٍ ٍَسٍل:ٍِللا
ٍ ٍالٍٍَر ٍُس ٍْو ٍُل
ٍَ ٍَ«ٍق:ال
ٍَ ٍٍَق،ُللاٍُ ٍَعنٍْ ٍه
ٍ ٍض ٍَي
ٍِ بٍ ٍُهٍَريٍٍَْرةٍٍٍََر
ٍْ ٍََِع ٍْنٍٍأ
Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, kanyang sinabi:
“Ang Sugo ng Allah () ay nagsabi: [At sinuman ang tumahak sa isang landas nang
naghahanap rito ng kaalaman, pagagaanin ng Allah sa kanya sa pamamagitan nito ang
isang daan patungo sa Paraiso]”. Isinalaysay ni Muslim

ANG MGA PINAGKUKUNAN NG BATAS NG ISLAM
1. Quran (ang banal na Aklat ng Allah).
2. Sunnah (ang salawikain, gawain, katangian at kapahintulutan ni Propeta Muhammad
).
3. Ijma (ang napagkaisahan ng mga mabubuting sinaunang ninuno).
Pumapasok din rito ang isa pang mapananaligang pinagkukunan ng batas sa Islam: ang
Qiyas (paghahambing sa kahatulan ng dalawang bagay).

ANG MGA HALIGI NG ISLAM
Ang kahulugan ng Islam:
Ito ay ang pagsuko sa Allah (ang tunay na diyos, ang karapat-dapat sambahin lamang) at
ang pagtalima sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos at
pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal.
Ang limang haligi ng Islam:
1. Ang Shahadah (pagsasaksi at pagpapatunay na walang ibang diyos na karapat-dapat
sambahin maliban sa Allah, at si Muhammad ay Sugo ng Allah).
2. Ang Salah (pagsasagawa ng pagdarasal).
3. Ang Zakah (pamamahagi ng katungkulang kawanggawa).
4. Ang Siyam (pag-aayuno sa buwan ng Ramadan).
5. Ang Hajj (pagsasagawa ng Hajj sa sagradong Tahanan ng Allah, ang Ka`bah).

1 فقه
Ang unang Haligi

SHAHADAH (PAGSASAKSI)
Ang Allah ay nagsabi sa banal na Qur’an:

ِْ وٍماٍخلَ ْقت
ِ النٍْسٍإَِّّلٍٍلِيٍعب ُدو
ٍٍن
ُ َ ََ
ْ ُ ْ َ َ ٍِْ ٍٍو
َ ٍال َّن

{At hindi Ko nilikha ang jinn at ang tao kundi upang Ako’y kanilang sambahin}. AdhDhariyat (51):56
ِ
At sinabi pa Niya: ي
ٍَْ بٍالْ َعالَ ٍِم
ٍِ َّللِ ٍَر
ٍٍَِّات
ٍْ ِ ََاي ٍَوَم
ٍْ ِل
ٍَ ص
َ ٍٍقُ ْلٍإِ ٍَّن
َ َتٍ َونُ ُسك ٍْيٍ َوََْمي
{Sabihin mo (o Mohammad ): Katotohanan ang aking Salah (dasal) at ang aking
paghandog (ng hayop) at ang aking buhay at ang aking kamatayan ay para lamang sa
Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang}. Al-An`am (6):162
Ang kahulugan ng Ibaadah:
Ito ay ang lahat ng naiibigan ng Allah at kinagigiliwan sa mga gawain at salita, maging
lantad man o lihim.
Ang Shahadah (Pagsasaksi):
Ash-hadu alla ilaaha illallah wa ash-hadu anna Muhammadan rasoolullah (Ako ay
sumasaksi na walang ibang diyos (na karapat-dapat sambahin) maliban sa Allah, at si
Muhammad () ay tunay na Sugo ng Allah).
A. Ang pagsasaksi na walang ibang diyos maliban sa Allah:
Ang katagang nagpapahayag sa kaisahan ng Diyos o ang Shahadah (Laa ilaaha illallah)
ay ang saligan ng pananampalatayang Islam. Ang Laa ilaaha illallah ay may dakilang
kalagayan sa Islam, sapagkat ito ang una sa mga haligi ng Islam, at ang pagtanggap ng
Allah sa mga gawa ng tao ay nakabatay sa katagang ito.
Ang kahulugan nito: Walang ibang diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah
lamang, at ito’y binubuo ng dalawang Saligan:
1.
Ang pagtatakwil o pagkakaila sa pagkadiyos ng iba maliban sa Allah.
2.
Ang pagpapatotoo sa tunay na pagkadiyos ng Allah lamang.
ِ
ِ َنٍماٍي ْدع ٍو َن ٍِم ٍنٍدٍ ٍونِِهٍهوٍالْب
ِك
َّ ٍِب
Sinabi ng Allah: ل
ٍُ اط
ْ ٍه َو
َّ َن
َ ذَل
ُ ٍَاَّلل
َ َ ُ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ َّ ٍاْلَ ُّق ٍَوأ
{Iyon ay dahil sa ang Allah ay Siya ang Katotohanan, at ang anumang tinatawagan nila
bukod sa Kanya ay siya ang huwad}. Al-Hajj (22): 62

Ang ibig sabihin nito: Hindi ipinahihintulot na ibaling ang anumang uri ng pagsamba sa
iba bukod pa sa Allah.
ِ
َِّ وم ٍنٍي ْدعٍمع
ِ ِ ِِ
ِ ِِ ِ
Sinabi ng Allah: حٍالْ َكافُِرٍْو ٍَن
َ ٍاَّللٍإِ ََل
َ َ ُ َ ْ ََ
ُ اٍآخَر ٍَّلٍبُْرَها َنٍلَهٍُب ٍهٍفَإََّّنَاٍح َسابُهٍُعنٍْ َد ٍَربهٍإنَّهُ ٍَّلٍيٍُ ْفل

{At sinuman ang tumawag sa ibang diyos bilang katambal ng Allah nang wala siyang
anumang katibayan hinggil dito, magkagayon ang kanyang pakikipagtuos ay nasa
kanyang Panginoong (Allah). Katotohanan, hindi nagtatagumpay ang mga disumasampalataya}. Al-Mu’minun (23): 117

1 فقه
Samakatuwid, ang sinumang magsabi ng Laa ilaaha illallah at nalalaman niya ang
kahulugan nito at kumikilos sa itinatadhana nito gaya ng pagtanggi sa Shirk
(pagtatambal sa kaisahan ng Allah) at pagkilala sa kaisahan ng Allah na may kasamang
matatag na pananalig sa isinasaad nito at may kasamang pagkilos ayon dito, siya ang
tunay na Muslim. Ang kumikilos naman ayon sa itinatadhana nito, ngunit hindi
naniniwala rito ay tinatawag na Munafiq (nagkukunwaring Muslim). At ang sinumang
kumikilos nang salungat sa itinatadhana nito, gaya ng paggawa ng Shirk, siya ay
Mushrik (taong nagtatambal sa kaisahan ng Allah) at Kafir (taong di sumasampalataya
sa Allah) kahit bigkasin pa man niya ang Shahadah.
Ang dakilang salita na ito ay hindi magdudulot ng kabutihan sa nagwika nito, ni hindi ito
makapagpalabas sa kanya mula sa kuwelo ng Shirk maliban kung kanyang alam ang
kahulugan nito, isinagawa at pinaniwalaan.
B. Ang pagsasaksi na si Muhammad () ay Sugo ng Allah:
Tayo ay sumaksi at maniwala na si Muhammad () ay isang alipin ng Allah at Kanyang
Sugo, at siya ang sagka ng mga Propeta at mga Sugo. Dapat tayong manatili sa
pagsunod sa kanya sa anumang ipinag-utos niya at paniwalaan natin siya sa anumang
ipinahayag niya at iwaksi natin ang anumang ipinagbawal niya at ikinagagalit, at na
huwag tayo sumamba sa Allah maliban ayon sa anumang itinakda niya at ipinag-utos.
Kaya tungkulin nating mahalin siya. Datapuwa’t ang pagmamahal sa kanya ay ang
pagsunod sa kanya, sapagkat ang lahat ng kanyang dinalang katuruan ay nagbuhat sa
Allah lamang at hindi sa ganang kanyang sarili.

Ang ikalawang Haligi

SALAH (PAGDARASAL)
Marahil ay sa bandang huli na lang natin tatalakayin ang saligan na ito.
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Ang ikatlong Haligi

ZAKAH (KAWANGGAWA)
ِ ٍالزكٍاةٍَوأ
Ang Allah ay nagsabi: ك ْمٍتُ ْر ََحٍُْو ٍَن
ٍَ ٍالص
ٍَّ ْ َوأَقٍِْي ُموا
ُ ََّطْيٍعُواٍْا ٍَّلر ُس ٍْو َلٍلَ َعٍل
َ َ َّ ٍ ْلةَ ٍَوآتُوا
{Itatag ninyo ang Salah (dasal) at ibigay ninyo ang Zakah (kawanggawa), at sumunod
kayo sa Sugo (), baka sakaling kahabagan kayo (ng Allah)}. An-Nur (24):56
Ang kahulugan ng Zakah:
Ito ay isang ubligadong kawanggawa sa kayaman ayon sa mga natatakdaang kondisyon,
para sa mga partikular na grupo, at piling panahon.
Ang mga pakinabang ng Zakah:
1- Una sa lahat, ito ay pagsunod sa Allah.
2- Natutulungan ang mga mahihirap at mga dukha.
3- Pinadadalisay ang tao mula sa katakawan sa pera at tinuturuan nito sa
pagkamatulungin.
Ang mga kayamanan na kanais-nais kunan ng Zakah:
1- Ang ginto, pilak (at ang pera).
2- Ang mga ari-arian na kusang inilaan para sa pangangalakal: (tulad ng sasakyan, lupa,
hayop, atbp.)
3- Ang kawan ng mga hayop (tulad ng kamelyo, baka at tupa).
4- Ang mga butil at bunga (tulad ng bigas, mais, bungang kahoy atbp.)
Ang mga may karapatang tumanggap lamang ng Zakah:
Sinabi ng Allah:

ِ اَّلل
ِ ٍَالرق
ٍِ اٍوال ُْم َؤٍلٍََّف ِةٍقٍُلٍُْوبُ ُه ٍْم ٍَوِِف
ٍ ٍٍح ِكٍْيم
ٍَِّ ٍم َن
ٍِ ضة
ٍَّ ٍاَّللٍ َوابْ ِن
ٍَِّ ِفٍ َسبٍِْي ِل
ٍْ ِي ٍَو
ٍَ ْ ابٍٍَوالْغَا ِرِم
ٍَ ْ ِي ٍَوال َْع ِامل
ٍِ ْ ِاتٍلِْل ُف َقَر ِآء ٍَوال َْم َساك
ٍَّ إَِّنَاٍا
َ ٍْالسبٍِْي ِلٍفَ ِرٍي
َ ٍَُّ ٍاَّلل ٍَو
َي
ُ َلص َدق
َ ٍعلٍْيم
َ ٍعلَْي َه

{Ang mga Sadaqah (o Zakah) ay para lamang sa mga mahihirap, at mga dukha, at sa
mga lumilikom nito, at sa mga taong sinasanay ang kanilang kalooban (sa Islam), at sa
mga bihag (upang ipantubos), at sa mga baon sa utang (na walang ipambayad), at sa
landas ng Allah, at sa manlalakbay (na kinapos ng panustos sa daan, kahit mayaman pa
siya sa lugar niya), (ang mga ito ay) isang itinakdang kautusan mula sa Allah, at ang
Allah ay Maalam, Matalino (ganap sa paggawa)}. At-Tawbah (9): 60

1 فقه
Ang ika-apat na Haligi

SIYAM (PAG-AAYUNO)
ِ
ِ
ِ
Sinabi ng Allah: ك ْمٍتَتٍَّ ُق ٍْو ٍَن
ٍِ ٍعلَْي ُك ُم
ُ ٍَّعلَىٍاٍلَّ ِذٍيْ َن ٍِم ٍْنٍقَ ْبلِ ُك ْمٍلَ َعٍل
َ ب
َ ب
َ  ََيَيٍُّ َهاٍاٍلَّذٍيْ َن
َ ٍالصيَ ُامٍ َك َماٍ ٍُكت
َ ٍآمنٍُْواٍٍ ُكت
{O kayong mga nanampalataya, mahigpit na ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno,
katulad ng pagka-utos sa mga nauna sa inyo, nang sa gayo’y magkaroon kayo ng takot
(sa Allah)}. Al-Baqarah (2):183
Ang kahulugan ng As-Siyam:
Ito ay ang pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-kain, inumin,
pakikipagtalik at lahat ng nakakasira sa pag-aayuno, magmula ng bukang liwayway
hanggang sa paglubog ng araw.
Ang kahalagahan ng pag-aayuno:

ٍٍُالصٍيَ ٍَامٍٍفٍَإٍِنٍَّه
ٍَّ آد ٍَمٍٍلٍَهٍٍُإٍَِّّل
ٍَ ٍٍ ٍُك ٍُّلٍ ٍَع ٍَم ٍِلٍاٍبْ ٍِن:ٍ ٍللاٍُ ٍَعٍَّزٍٍَو ٍَج ٍَّل
ٍ ٍال
ٍَ ٍَ(ٍق:ال
ٍَ َىٍللاٍُ ٍَعٍلٍَْي ٍِهٍ ٍَو ٍَسٍلَّ ٍَمٍٍق
ٍ َّصٍل
ٍَ ٍب
ٍَّ ٍَِّ«ٍأَ ٍَّنٍالٍن،ُللاٍُ ٍَعٍْن ٍه
ٍ ٍض ٍَي
ٍِ بٍ ٍُهٍَريٍٍَْرٍَةٍٍَر
ٍْ ٍََِع ٍْنٍٍأ
ٍ:ٍبٍفَإٍِ ٍْنٍ َس اٍبٍَّهٍٍُأَ َح دٍٍٍأٍَْوٍٍقَاتٍَلَ ٍهٍُفٍَلٍْيٍَ ُق ٍْل
ٍْ خ
ٍَ ص
ٍْ َثٍيٍَ ٍْوٍَمٍئِذ ٍٍَوٍَّل ٍٍي
ٍْ ُلٍيٍٍَْرٍف
ٍَ َص ٍْوٍِمٍٍأَ ٍَحٍِد ٍُك ٍْمٍٍف
ٍَ ٍالصٍيَ ٍُامٍ ٍُجٍنَّةٍٍٍفَإٍِ ٍَذاٍ ٍَكا ٍَنٍيٍَ ٍْوٍُم
ٍِ ٍو،
ٍَ ٍيٍٍبٍِِه
ٍْ لٍٍَوٍأَ ٍَنٍٍأَ ٍْجٍِز
ٍْ ِ
ٍان
ٍِ َلص ٍائٍِِمٍفٍٍَْر ٍَحت
ٍِ س
ٍْ للاٍٍِيَ ٍْوٍُمٍاٍلْ ٍِقٍيَ َام ٍِةٍ ِم ٍْنٍٍِريْحٍٍِالْ ٍِم
ٍ ٍبٍعٍِْن ٍَد
ٍُ َالص اٍئٍِِمٍٍأَ ٍطْي
ٍُ سٍ ٍَُمَ َّم دٍٍٍبِيَ ٍِدٍهٍِ ٍَلُلُ ٍْو
ٍُ يٍنٍَ ْف
ٍْ ص ٍائِمٍٍٍَواٍلَّ ٍِذ
ٍَ ٍٍنٍا ٍْمٍُرؤ
ٍْ ٍِِإ
َّ ِكٍ ٍَوٍل
َّ ٍفٍفَ ٍِم
ٍسٍلِم
ٍْ يٍ ٍَوٍُم
ٍُّ خاٍِر
ٍَ ٍٍَُرٍَو ٍاهٍُاٍلٍْب.»)ص ٍْوٍِم ٍِه
ٍَ ِحٍٍب
ٍَ حٍٍبٍِِف ٍطٍِْرٍهٍِ ٍَوٍإِذٍَاٍٍلٍَِق ٍَيٍٍَرٍبٍَّهٍٍُفٍَِر
ٍَ ٍٍإِذٍَاٍٍأٍَفْ ٍطٍََرٍٍفٍَِر:ٍيٍَ ٍْفٍَر ٍُح ٍُه ٍَما
Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, kanyang sinabi:
“Ang Sugo ng Allah () ay nagsabi: [Sinabi ng Allah: Ang lahat na gawa ng anak ni
Adam ay para sa kanya, maliban sa pag-aayuno sapagkat ito ay para sa Akin, at Ako
(Allah) mismo ang gagantimpala nito, at ang pag-aayuno ay isang pananggalang, kapag
ang isang araw na pinag-ayunuhan ng isa sa inyo, at hindi siya magsasalita ng mga
masasamang salita (o makipagtalik sa asawa), at hindi makapagtataas ng boses (dahil sa
galit), at kung sinumbatan siya ng isang tao o nakikipag-away ito sa kanya, ang dapat
niyang sabihin: Ako ay isang taong nag-aayuno. (Kaya ang Propeta () ay nanumpa):
Sumpa sa Kanya na ang buhay ni Muhammad ay nakasalalay sa Kanyang kamay, tunay
na ang hininga na nanggagaling sa bibig ng isang nag-aayuno ay higit na mas mainam sa
paningin ng Allah sa kabilang buhay kaysa sa halimuyak ng musk. Ang nag-aayuno ay
may dalawang kasiyahan na kanyang ikasisiya, kapag siya ay nag-iftar (nag-almusal) siya
ay masisiyahan sa kanyang pag-almusal, at kapag nakaharap na niya ang kanyang
Panginoon (sa kabilang buhay), siya ay masisiyahan dahil sa (gantimpala na
ipagkakaloob sa) kanyang pag-aayuno]”. Isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim
Ang mga pakinabang ng pag-aayuno:
1- Una sa lahat, ito ay isang pagsunod sa Allah.
2- Pagsasanay ng mga mananampalataya sa At-Taqwah (Ang pagsisiyasat sa Allah at
pagkatakot sa Kanya, sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan at pagiwas sa Kanyang mga ipinagbabawal).
3- Pag-aaral ng pagtitiis at katapatan.

1 فقه
Ang mga nakasisira sa Pag-aayuno:
1Ang pagkain, pag-inom o paninigarilyo.
2Ang mga katulad ng pagkain o pag-inom.
3Ang pagsuka na sinasadya.
4Ang pagpapakuha ng maraming dugo.
5- Ang regla o ang Nifas (dugong lumalabas dulot ng panganganak).
6- Ang paglabas ng punlay.
7Ang pakikipagtalik.

ZAKAT AL-FITR

(Ang Kawanggawa na Ibinibigay sa Eid Al-Fitr)
1Isang Sa`a (apat na dakot ng dalawang kamay) mula sa pangunahing pagkain ng
bansa (trigo, bigas, atbp).
2- Ibinibigay ito ng bawat Muslim, maging ang maliliit sa kanila at malalaki para sa mga
mahihirap at mga dukha.
3- Ibinibigay ito, isang araw o dalawang araw bago isagawa ang Salah sa Eid.
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Ang ikalimang Haligi

HAJJ (PILGRIMAGE)
Sinabi ng Allah:

ِ
ِ
ِ ِ ََّّللٍِعلَىٍالٍن
ي
ٍَْ نٍ َع ِنٍالْ َعاٍلَ ِم
ٍللاٍَغَ ِ ي
ٍ ٍٍسبٍِْيل ٍَوَم ٍْنٍٍ َك َفَرٍفَإِ ٍَّن
ٍَ اعٍإِلَْي ِه
َ ٍَاستَط
َ ٍَّ  َو
ْ ٍم ِن
َ اسٍح ٍُّجٍالْبَ ْيت

{At tungkulin ng sangkatauhan ang pagsasagawa ng Hajj sa Tahanan (Ka`bah) para sa
Allah, sa sinumang may kakayahan tumungo rito, datapuwa’t sinuman ang nagtatwa
nito, tunay na ang Allah ay malaya sa pagpapala ng lahat ng nilalang}. Al-Imran (3): 97
Ang tunay na layunin sa Hajj:

ِ
ٍي
ٍُّ التٍِم ٍِذ
ٍِ ٍام ٍِةٍٍِذ ٍْك ٍِر
ٍَ َالِ ٍَما ٍِرٍٍِِلٍق
ٍْ ٍاٍواٍْل ٍَمٍْرٍَوٍِةٍٍَوٍَرٍْم ٍُي
ٍَ الص ٍَف
ٍَّ ٍي
ٍَ ْ ٍَتٍ ٍَوب
ٍِ افٍ ٍِبٍْلَبٍٍْي
ٍُ اٍجعٍِ ٍَلٍال ٍطٍََّّو
ٍُ ٍَ(ٍإٍََِّّن:ٍللا
ٍِ ٍالٍٍَر ٍُس ٍْو ٍُل
ٍَ ٍَ«ٍق:ت
ٍْ َش ٍَةٍٍقَاٍل
ٍَ ٍَِع ٍْنٍ ٍَع ٍائ
ٍْ ٍَرٍَو ٍاهٍٍُأَبٍُ ٍْوٍ ٍَد ٍُاوٍُدٍٍَو.»)للا

Si Aishah (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay nagsabi:
“Sinabi ng Sugo ng Allah (): [Ang pag-ikot (Tawaf) sa palibot ng Tahanan (Ka`bah),
at sa pagitan ng As-Shafa at Al-Marwah, at ang paghagis ng mga mumunting bato (sa
Jamarat), tanging ito’y itinakda upang itatag ang paggunita sa Allah]”. Isinalaysay ni
Abu Daud at At-Tirmidhi.
Ang kahalagahan ng Hajj:
ٍ ٍسٍلِم
ٍْ يٍ ٍَوٍُم
ٍُّ خاٍِر
ٍَ ٍٍَُرٍَو ٍاهٍُاٍلٍْب.»)ُج َعٍٍ ٍَكَيٍ ٍْوٍِمٍ ٍَوٍلَ ٍَدٍتٍْهٍٍُأٍُُّم ٍه
ٍَ ٍر،
ٍُ ٍوٍلَ ٍْمٍيٍَ ٍْف،
ٍَ ث
ٍْ ٍُ( ٍَم ٍْنٍ ٍَح ٍَّجٍفٍَلٍَ ٍْمٍيٍٍَْرٍف:ال
ٍَ ٍٍَقٍب
ٍَّ ٍَِّ«أٍَ ٍَّنٍالٍن،ٍُللاٍُ ٍَعٍْن ٍه
ٍ ٍض ٍَي
ٍِ بٍ ٍُهٍَريٍٍَْرٍَةٍٍَر
ٍْ ٍٍََِع ٍْنٍأ
ٍَ س ٍْق
Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat: “Katotohanang
ang Propeta () ay nagsabi: [Ang sinumang nagsagawa ng Hajj, at hindi siya
nakapagsalita ng masasamang salita (o nakipagtalik sa kanyang asawa), ni hindi
nakagawa ng kasuwailan sa Allah, siya ay bumalik (sa kanyang pinanggalingan), katulad
ng araw ng pagkasilang sa kanya ng kanyang ina]”. Isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim.
سٍلِ ٍم
ٍْ يٍ ٍَوٍُم
ٍُّ خاٍِر
ٍَ ٍَُرٍَو ٍاهٍُاٍلٍْب.»)جٍنٍََّة
ٍَ ٍْسٍٍلٍَهٍُ ٍَجٍَزاءٍٍٍإٍَِّّلٍال
ٍَ ح ٍُّجٍالٍْ ٍَمْبٍٍُرٍْوٍُرٍٍلٍَْي
ٍَ ٍْاٍوال
ٍَ لٍالٍْ ٍُع ٍْمٍَرِةٍٍ ٍَك ٍَّف ٍَارةٍٍٍلِ ٍَماٍبٍَْيٍَنٍ ٍُه ٍَم
ٍَ ٍِ(ٍاَلٍْ ٍُع ٍْمٍَرٍةٍٍُإ:ال
ٍَ ٍٍَقٍب
ٍَّ ٍَِّ«ٍأَ ٍَّنٍالٍن،ُللاٍُ ٍَعٍْن ٍه
ٍ ٍض ٍَي
ٍِ بٍ ٍُهٍَريٍٍَْرٍَةٍٍَر
ٍْ ٍََِع ٍْنٍٍأ

Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat: “Katotohanang
ang Propeta () ay nagsabi: [Ang Umrah sa isang Umrah ay paglilinis ng kasalanan sa
pagitan nito, at ang katanggap-tanggap na Hajj, walang iginagawad na gantimpala rito
maliban sa Paraiso]”. Isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim
Ang mga kabutihan ng Hajj:
1. Una sa lahat, ito ay isang pagsunod sa Allah.
2. Ang paghahayag sa pangkalahatan ng Islam.
3. Ang paggunita sa araw ng pagbabangong muli.
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Ang ikalawang Haligi

SALAH (PAGDARASAL)
Ang Allah ay nagsabi sa pamamagitan ng salita ni Propeta Ibrahim:

ت
ٍْ َِّلةِ ٍَوِم ٍْنٍذٍُِرٍي
ٍَ ٍالص
ٍَّ نٍ ُم ِقٍْي َم
ٍْ ِ ْاج َعل
ٍِ  َر
ْ ٍب

{O aking Panginoon, gawin Mo po akong isang nagtataguyod ng Salah at pati na rin ang
aking inapo}. Ibrahim (14): 40
Ang Allah ay nagsabi rin kay Propeta Musa: ي
ٍْ لةٍَلِ ِذ ْك ِر
ٍَ ٍالص
ٍَّ  َوأَقِِم
{At itaguyod mo ang Salah para sa paggunita sa Akin}. Taha (20): 14
Gayundin na ang Allah ay nagsabi sa pamamagitan ng salita ni Propeta Isa:

َّ لةٍٍِ َو
تٍ َحيًّا
ٍُ الزَكاةٍٍِ َماٍ ُد ْم
ٍَ لص
ٍْ ِ ص
َّ انٍ ِب
َ  َوأ َْو

{At ipinagbilin Niya sa akin ang Salah at Zakah, habang ako’y nabubuhay}. Maryam
(19): 31
Bagkus ipinag-utos ito ng Allah kay Muhamamd (), at Kanyang sinabi:

ِ َك ٍِمنٍالْكِت
ِ ِ
اب ٍَوأَقِ ٍْم
َ ٍاُتْ ُل
َ َ ٍماٍأ ُْوح َيٍإلَْي

{Basahin mo (O Muhammad) ang anumang ipinahayag sa iyo mula sa Aklat (Qur’an), at
itaguyod mo ang Salah. Al-Ankabut (29): 45
At pagkatapos ay inutusan Niya ang lahat ng mga mananampalataya at Kanyang sinabi:

ٍٍم ْوقُ ٍْوت
ٍَّ يٍكِتَاب
ٍَْ ٍِعلَىٍالْ ُم ْؤِمن
ٍَ الص
ٍَّ ٍإِ ٍَّن
ْ َل َةٍ َكان
َ ت

{Katotohanan, ang Salah para sa mga mananampalataya ay may takdang oras}. An-Nisa’
(4): 103
Ang kahalagahan ng Salah:

ِ ٍلةٍَتَنْ هىٍع ِنٍالْ َفحش
Ang Allah ay nagsabi sa Quran: ٍٍاَّللٍٍِأَ ْكبَ ُر
ٍَ آء ٍَوالْ ُمنْ َك ِر
َّ ٍولَ ِذ ْك ُر
َّ إِ َّن
َْ
َ َ ٍَ ٍٍالص
{Katotohanan, ang Salah (pagdarasal) ay nakapipigil sa paggawa ng (lahat ng) mga
kahiya-hiya at masamang gawa, at tunay na ang pag-aalaala sa Allah ang pinakadakila
(sa lahat ng mga gawain)}. Al-Ankabut (29): 45
At sinabi pa Niya:

ِ ُ واٍلَّ ِذٍينٍهمٍعلَىٍصلَِتِِم
ٍمكَْرُم ٍْو ٍَن
ٍُّ ِفٍ َجٍنَّات
ٍْ ٍِك
َ ٍِأ ُْولََئ،ٍُيَافظٍُْو ٍَن
ْ َ َ َ ُْ َْ َ

{At sila na nangangalaga sa kanilang pagdarasal, sila ang magsisipanirahan sa mga
Halamanan na pinaparangalan}. Al-Ma`arij (70): 34-35
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ِ ُ ٍخْ ِسي
ٍٍح ََّّت
ٍَ ٍعٍلَْي ِه
ٍَّ ٍ ٍصلَّى
ٍَ َللاٍُ ٍَعٍْن ٍهٍٍُق
ٍ ٍ ض ٍَي
ٍِ ٍَع ٍْن ٍٍأٍَنَسٍ ٍٍَر
ِ ٍِعلَىٍالن
َّ ي ٍبِِه
َ ٍ«فُِر:ال
ْص
ْض
َ ٍَ ات
ُ ٍالصلَ َو
َ ُاَّلل
َ ت
ْ ٍو َسلَّ َم ٍلَْي لٍَةَ ٍأ
َ ٍُثٍَّنُق،
َ َّب
َ ت
َ ُس ِر
ِ ُ جعِلَتٍخَْس
ِ
ِ ٍالَ ْم
ٍُّ التِم ِذ
ي
ٍَْ سٍخَْ ِس
ٍِ ك
ٍَّ َّلٍالْ َق ْو ٍُلٍلَ ٍَد
ٍَ ٍَُمَ َّم ُدٍإِنَّه
ْ ٍِبَ ِذه
ُ ٍّلٍيُبَد
ُ ٍَي:
َ ٍَ ٍَوإِ َّنٍل،ي
ْ ُ
ٍْ ٍٍَرٍَو ٍاهٍُأَحدٍ َو.»ٍ...ي
َ ي
َ ٍُثٍَّنٍُْود،ا

Si Anas ibn Malik (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, kanyang
sinabi: “Ipinag-utos sa Propeta (), sa gabing siya ay dinalang maglakbay patungong
Jerusalem, ang salah nang (50) beses (isagawa sa loob ng isang araw), at pagkatapos ay
binawasan ito hanggang sa ginawang lima, at pagkatapos ay may tumawag: [O
Muhammad! Hindi napapalitan ang salitang mula sa Akin, katotohanang mapapasaiyo sa
limang ito ang katumbas ng (50)]”. Isinalaysay ni Ahmad at At-Tirmidhi

ِ ِ ٍَّ ٍ(أَرأَي تُمٍلَوٍأ:ىٍللاٍ ٍَعٍلٍَي ٍِهٍ ٍو ٍسٍلَّ ٍمٍيٍ ٍُق ٍو ٍُل
ٍَح ِد ُك ْمٍيَغْتَ ِس ُل
ٍَ ٍِللا
ٍ ٍتٍٍَر ٍُس ٍْو ٍَل
ٍُ س ٍْع
ٍَِ «ٍ:ال
ٍَ ٍٍَق،ٍُللاٍُ ٍَعنٍْ ٍه
ٍ ٍض ٍَي
ٍِ بٍ ٍُهٍَريٍٍَْرةٍٍٍََر
ٍْ ٍََِع ٍْنٍٍأ
َ َنٍنَ ْهراٍببَابٍأ
ْ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ٍُ َّصٍل
ِ َ ٍَق،ىٍم ٍن ٍدرنٍِِه ٍشيء
ِ ٍالصلَو
ِ
ِ
ِ
ِ ٍالَ ْم
ٍ،س
ٍَ ٍش ْيء ٍ؟ٍقَاٍلُو
ْ ات
َ ٍفَ َذل:ال
َ ٍد َرنِِه
َ ٍه ْل ٍيَْب َقىٍم ْن،
َ ٍمَّرات
َك
َس
َ َّ ٍمثَ ٍُل
ْ َ َ َ ْ ٍّل ٍيَْب ٍَق:ا
َ َْمْنهٍُ ُك َّل ٍيَ ْوم ٍخ
ٍسٍلِم
ٍْ يٍ ٍَوٍُم
ٍُّ خاٍِر
ٍَ ٍٍَُرٍَو ٍاهٍُاٍلٍْب.»)اَي
ٍَ ٍَالَط
ْ وٍاَّللٍُبِِ َّن
َّ ح
ُ ََْي
Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, kanyang
sinabi: “Narinig ko sa Sugo ng Allah () na nagsasabi: [Ipabatid ninyo sa akin, kung ang
ilog ay nasa harap ng pintuan ng isa sa inyo, siya ay maligo rito nang limang beses sa
araw araw, may matitira pa ba sa kanyang libag na bahagya?. Sila ay nagsabi: Wala nang
matitira sa kanyang libag ni bahagya. Muli siyang nagsabi: Samakatuwid, sa gayon ang
kahalintulad ng limang Salah, pinapawi ng Allah sa pamamagitan ng mga ito ang mga
kasalanan]”. Isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim

ٍِ ٍ ال ٍٍر ٍس ٍو ٍُل
ِ ِ اٍُياسب ٍبِِه ٍالْعب ُد ٍي وم ٍاٍلْ ِقيام ٍِة ٍِمن
ِ
ِ
ٍص َلتُهٍُفَإِ ْن
ٍَ َ ٍٍق،ٍُعْن ٍه
َ ْ َ َ َ ْ َ َْ
َ ٍُهَريْ َرَة ٍَرض َي ٍللا
ُ َب
َ ٍ ٍع َمل ٍه
َ  ٍ(ٍإ َّن ٍأ ََّو َل:ٍ للا
ْ ُ َ ٍَ ٍَ«ٍق:ال
ُ َ َُ ٍم
ْ َِع ْن ٍأ
ِ
ِ
ٍُّ التِم ِذ
ي
ْ تٍفَ َق ْدٍأَفْ لَ َح ٍَوأ َْْنَ َح ٍَوإِ ْنٍفَ َس َد
ْ صلُ َح
َ تٍفَ َق ْد
ْ ٍٍَرَو ٍاهٍُأَحدٍٍَو.»)اب ٍَو َخسٍَر
َ ٍخ
َ

Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, kanyang sinabi:
“Sinabi ng Sugo ng Allah (): [Tunay na ang pinakaunang sinisiyasat sa gawain ng isang
alipin sa kabilang buhay ay ang tungkol sa kanyang Salah, samakatuwid, kung ito ay
napabuti, tunay na siya ay magtatagumpay at maliligtas, datapuwa’t kung ito ay
napasama, samakatuwid tunay na siya ay nabigo at talunan]”. Isinalaysay ni Ahmad at
At-Tirmidhi

ٍَحَ ٍُد
ٍْ ٍٍََرٍَو ٍاهٍٍُأ.»)ٍٍفَ ٍَم ٍْنٍتٍََرٍَك ٍَهاٍفٍَ ٍَق ٍْدٍٍ ٍَك ٍَفٍَر،ُلٍة
ٍَ الص
ٍَّ ٍاٍوبٍَْيٍنٍَ ٍُه ٍْم
ٍَ َيٍبٍَْيٍنٍٍَن
ٍْ ٍ(ٍاٍَلْ ٍَع ٍْه ٍُدٍاٍلَّ ٍِذ:ٍِللا
ٍ ٍالٍٍَر ٍُس ٍْو ٍُل
ٍَ ٍَ«ٍق:ال
ٍَ ٍٍَق،ُللاٍُ ٍَعٍْن ٍه
ٍ ٍض ٍَي
ٍِ ٍَع ٍْنٍبٍٍَُرٍيْ ٍَدةٍٍٍََر
السٍنَ ٍِن
ٍَّ ٍاب
ٍُ ح
ٍَ ص
ٍْ ٍََوٍأ
Si Buraidah (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, kanyang sinabi:
“Sinabi ng Sugo ng Allah (): [Ang kasunduan na namamagitan sa amin at sa kanila
(tumatangging sumampalataya) ay ang Salah, kaya sinuman ang umiwan nito,
samakatuwid, tunay na siya ay tumangging sumampalataya]”. Isinalaysay ni Ahmad at
ng Ashab As-Sunan
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AT-TAHARAH
(Ang Paglilinis)

(A)- Ang ispirituwal na paglilinis (kadalisayang pang-ispirituwal):
Ang kadalisayan ng puso mula sa kawalan ng pananampalataya, pagbabalat-kayo at
pagkapoot sa kapatid na Muslim.
(B)- Ang pisikal na paglilinis (sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Wudu o
Ghusl).
Ang paglilinis mula sa mga bagay na nakapagpapawalang bisa sa Wudu o Ghusl (tulad
ng ihi, pakikipagtalik, atbp.), at pag-alis o pagtanggal sa mga maruruming bagay.

AL-WUDU’

(Ang Paghuhugas sa ibang Parte ng Katawan)
Ang Allah ay nagsabi:
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ لةٍٍِفَا ْغ ِسلٍُواٍٍو ُجٍوَه ٍُكم
ي
ٍِ ْ ٍٍَوأ َْر ُجلَ ُك ْمٍإِ َلٍاٍلْ ٍَك ٍْعب
ٍَ ٍالص
ٍَّ ٍآمنُ ٍْواٍإِ َذاٍقُ ْمتُ ْمٍإِ َل
َ  ََيٍأَيٍُّ ٍَهاٍاٍلَّذٍيْ َن
َ ٍو ْام َس ُحٍْواٍب ُرُؤٍْوس ٍُك ْم
َ ٍوأٍَيْديَ ُك ْمٍإ َلٍال َْمَراف ِق
َْ ْ ُ ْ
{O kayong mga nanampalataya, kung kayo ay magsasagawa ng Salah, inyong hugasan
ang mukha ninyo, at ang mga kamay ninyo hanggang siko, at punasan ninyo ang inyong
ulo, at (hugasan ninyo) ang inyong mga paa hanggang bukong-bukong}.Al-Maidah (5):6
ٍ

Ang kahalagahan ng Wudu’:

ِ
ِ
ٍت ٍِم ْن
ٍ ٍالٍٍَر ُس ٍْو ٍُل
ٍَ ٍَ«ق:ال
ٍَ ٍَق،ُللاٍُ ٍَعنْ ٍه
ٍ ٍبٍ ٍُهٍَريْ ٍَرةٍٍٍََر ِض ٍَي
ٍْ ََِع ٍْنٍٍأ
َّ ٍ(إِذَاٍتٍَ َو:ٍِللا
ْ ٍخَر َج
َ ُض ٍَالْ َعْب ُدٍالْ ُم ْس ل ُمٍأَ ٍِوٍالْ ُم ْؤم ُنٍفَغَ َس َل ٍَو ْج َه ه
ِ
ِ ٍفَ ٍإِذَاٍغَس لٍي َدي ِهٍخرج،ٍأَوٍم عٍآ ِخ ِرٍقَطْ ِرٍالْم ٍِاء،وج ِه ِهٍ ُك ُّلٍخ ِطيٍئ ةٍنَظَ رٍإِلَي ه اٍبِعي نَ ي ِهٍم عٍالْم ِاء
ٍٍخ ِطْيٍئَ ة
ْ َ ََ ْ َ َ َ
َ تٍم ْنٍيَ َديْ هٍ ُك ُّل
َْ
َ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ ْ َ َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍٍم َعٍآخ ِر
ٍَ شْتٍ ٍَهاٍٍِر ٍْج
ٍَ تٍٍ ٍُك ٍُّلٍ ٍَخ ٍطْيٍٍئَةٍٍ ٍَم
ٍْ س ٍَلٍٍِر ٍْجٍلٍَْي ٍهٍ ٍَخٍَر ٍَج
ٍَ ٍٍٍَفٍَإذٍَاٍغ,ٍم َعٍآخ ِرٍقَطْ ِرٍالْ َماء
َ ٍأ َْو،لٍهٍُ ٍَم َعٍالْ َم اء
َ ٍأ َْو،ٍم َعٍالْ َماء
َ ُبَطَ َشْت َهاٍيَ َداه
ِ
ِ ًٍَّيْرجٍنَِقي
ُّ اٍم َن
ٍسٍلِم
ٍْ ٍٍَرٍَو ٍاهٍُ ٍُم.»)وب
ٍِ ٍُالذن
َ ُ َ ٍ َح ََّّت،قَطْ ِرٍالْ َم ٍاء
Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, kanyang sinabi:
“Sinabi ng Sugo ng Allah (): [kapag nagsagawa ng Wudu ang isang lingkod na Muslim
o mananampalataya at hinugasan niya ang kanyang mukha, lumabas mula sa kanyang
mukha ang lahat ng kasalanan na nakita ng dalawang mata niya kasabay ng tubig, o
kasabay ng pinakahuling patak ng tubig, at kapag hinugasan niya ang kanyang dalawang
kamay, lumabas mula sa kanyang mga kamay ang lahat ng kasalanan na naabot ng
dalawang kamay niya kasabay ng tubig o kasabay ng pinakahuling patak ng tubig, at
kapag hinugasan niya ang kanyang dalawang paa, lumabas mula sa dalawang paa niya
ang lahat ng kasalanang nalakaran ng dalawang paa niya, kasabay ng tubig o kasabay ng
pinakahuling patak ng tubig, hanggang sa siya ay lalabas nang dalisay sa kalinisan mula
sa mga kasalanan]”. Isinalaysay ni Muslim
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ِ ٍَ لص
ِ
ٍي
ٍَّ احٍا
ٍُ ٍَ( ٍِم ٍْفٍت:ٍِللا
ٍ ٍالٍٍَر ٍُس ٍْو ٍُل
ٍَ ٍَ«ٍق:ال
ٍَ ٍٍَق،ُللاٍُ ٍَعٍْن ٍه
ٍ ٍض ٍَي
ٍِ بٍ ٍطَ ٍالِبٍٍٍَر
ٍْ ٍََِع ٍْنٍ ٍَعٍلِيٍٍٍبْ ٍِنٍٍأ
ُّ التِم ِذ
َ ٍٍَرٍَو ٍاهٍُأَبُ ْو.»)لٍةٍال ٍطُّ ٍُهٍْوٍِر
ْ ٍد ٍُاو ُد ٍَو

Si Ali ibn Abu Thalib (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, kanyang
sinabi: “Sinabi ng Sugo ng Allah (): [Ang susi ng Salah ay ang paglilinis]”. Isinalaysay
ni Abu Daud at At-Tirmidhi
Ang mga kundisyon ng Wudu’:
1- An-Niyyah (Ang layunin sa paglilinis).
2- Ang paggamit ng malinis na tubig.
Ang malinis na tubig ay tulad halimbawa ng: (tubig ng ulan, tubig ng dagat, tubig sa
balon)
At ang tubig na hindi malinis ay ang tubig na nahaluan ng maruruming (bagay) na
napapalitan ang lasa ng tubig, kulay o ang amoy nito), tulad halimbawa ng tubig na
umaagos.
3- Ang pag-alis sa anumang tumatakip sa balat, at pumipigil sa tubig sa pagsayad nito sa
mga parte ng katawan na ubligadong hugasan sa Wudu’, (tulad halimbawa ng makapal
na pintura o mahigpit na relo….).
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ANG PAMAMARAAN NG PAGSASAGAWA SA WUDU’
Ang mga ubligado sa Wudu’:
1- Ang paghugas sa lahat ng bahagi ng mukha (kasama na rito ang pagmumog at ang
pagsingot ng tubig).
2- Ang paghugas ng dalawang kamay hanggang siko (magsimula muna sa kanan at saka
isunod ang kaliwa).
3- Ang pagpahid sa ulo at dalawang tainga.
4- Ang paghugas sa dalawang paa hanggang bukong-bukong (magsimula muna sa kanan
at saka isunod ang kaliwa).
5- Ang pagkasunud-sunod at tuloy-tuloy.
Ang mga Sunnah sa Wudu’:
1- Ang pagsabi ng Bismillah (bago magsimula).
2- Ang paghugas ng dalawang kamay nang tatlong beses, (ubligado ito sa paggising
mula sa pagkakatulog), at maiging hugasan nang mabuti ang mga daliri.
3- Ang pagmumog at pagsinga ng tubig na ipinasok sa ilong nang tatlong beses.
4- Ang paghugas sa mukha o paghilamos nang tatlong beses.
5- Ang pagkuskus sa balbas.
6- Ang paghugas sa kanang kamay hanggang siko, at pagkatapos ay ang kaliwang
kamay nang (3x).
7- Ang pagpahid sa ulo mula noo hanggang batok at pabalik mula batok hanggang noo.
8- Ang paghugas sa kanang paa hanggang bukong-bukong at pagkatapos ay ang
kaliwang paa nang (3x).
9- Ang pag-dua’ (panalangin) pagkatapos ng Wudu’, upang pagsamahin ang ispirituwal
at pisikal na paglilinis.
Ashhadu alla ilaaha illallah, wahdahu laa shareeka lah, wa ashhadu anna
muhammadan rasoolullah. Allaahummaj `alnee minat tawwaabeen waj `alnee
minal mutatahhireen (Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na karapat-dapat
sambahin maliban sa Allah ang tanging nag-iisa, wala Siyang katambal, at ako rin ay
sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ng Allah. O Allah! Gawin Mo po akong kabilang
sa mga nagsisisi, at gawin Mo po akong kabilang sa mga mapaglinis).
Ang mga nakapagpapawalang-bisa sa Wudu’:
Hadath asgar: (minor defilement).
1- Ang pag-ihi, pagdumi at pag-utot.
2- Ang pagkatulog nang mahimbing, o pagkawala ng malay.
3- Ang paghawak sa ari nang walang anumang sapin (na may pagnanasa).
4- Ang pagkain ng karne ng kamelyo.
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ANG PAGPUPUNAS SA MEDYAS

ٍت
ٍ َّبٍص ل
ٍِ ِ ٍَّم ٍَعٍالن
ٍَ ٍَق،ُللاٍُ ٍَعْن ٍه
ٍ ٍَع ٍِنٍالْ ُم ٍغِْيٍٍَرةٍِبْ ٍِنٍ ُش ٍْعبَةَ ٍٍَر ِض ٍَي
َّ ىٍللاٍُ ٍَعٍلَْي ٍِهٍ ٍَو َس لَّ َمٍٍَوُه ٍَوٍيٍَتٍَ ٍَو
ُ ٍٍْفٍََ ٍْه ٍَوي،ٍُ ض
ُ ٍ« ٍُكْن:ال
َت
ِ
ٍسٍلِم
ٍْ يٍ ٍَوٍُم
ٍُّ خاٍِر
ٍَ ٍٍَُرٍَو ٍاهٍُالٍٍْب.»)ٍفم َس ٍَحٍ ٍَعٍلٍَْي ٍِه ٍَما،
ٍِ ْ ٍَاهٍَرت
ٍِ َنٍٍأٍَْد ٍَخٍْلتُ ٍُه ٍَماٍ ٍط
ٍْ ٍِ( َد ْع ٍُه ٍَما؛ٍٍفٍَِإ:ال
ٍَ ٍفٍَ ٍَق،ٍخفَّْي ِه
َ ٍلُنٍِْز
ُ ع
َ ي
Si Al-Mughirah ibn Shu`bah (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat,
kanyang sinabi: [Kasama ko noon ang Propeta (), habang siya ay nagsasagawa ng
Wudu, tinangka kong alisin ang kanyang suot sa paa, subali’t kanyang sinabi: Hayaan
mo na, dahil isinuot ko ang mga ito na malinis, at pinunasan niya ang ibabaw ng mga
ito]”. Isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim
Ang mga kundisyon ng pagpupunas sa medyas:
1- Ang maging nasa ganap na kalinisan habang isinusuot ito.
2- Ang maging kapwa itong malaya sa mga marurumi.
3- Nararapat na hindi lalampas ang pagpapahid sa oras na itinakda para rito.
* Ang hindi naglalakbay: Isang araw (24 oras).
* Ang naglalakbay: Tatlong araw (72 oras).
Puna: Magsisimula ang oras nito sa unang pagpahid pa lamang.
4- Na ang bahaging ubligadong hugasan ay natatakpan.
5- Na ang mga ito ay maging kapwang Halal ( hindi ninakaw).
Ang pamamaraan ng pagpupunas sa medyas:
1- Binabasa ang dalawang kamay.
2- Papahiran ng basang kamay ang ibabaw ng paa (mula sa dulo ng mga daliri hanggang
sa unang bahagi ng binti).
3- Pupunasan ng kanang kamay ang kanang paa, at ng kaliwang kamay ang kaliwang
paa.
Ang mga nakapagpapawalang-bisa sa pagpupunas ng medyas:
1- Ang paghubad sa dalawang medyas.
2- Ang mga kahilingan ng pagpaligo upang ito’y maging sapilitan.
3- Pagkatapos ng itinakdang oras (sa pagpahid).
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AL-GHUSL

(Ang Paghugas sa Lahat ng Bahagi ng Katawan)
Ang Allah ay nagsabi sa banal na Qur’an:

ِ
ٍجنُباٍفَا ٍطَّ ٍَّه ُرٍْوا
ُ  َوإ ٍْنٍٍ ُكْنٍتُ ْم

{At kung kayo ay nasa kalagayan ng Junub, dapat kayong maglinis}. Al-Ma`idah (5): 6
Ang mga dahilan upang nagiging sapilitan ang pagligo:
1- Paglabas ng punlay (sa pamamagitan ng panaginip, pagyakap o paghalik, atbp.)
2- Pakikipagtalik (na kahit pa hindi lumabas ang punlay).
3- Pagtigil ng regla (sa mga kababaihan).
4- Pagtigil ng Nifas (pagdurugo matapos manganak).
5- Kapag yumakap sa Islam ang isang Kafir (hindi muslim).
6- Kapag namatay ang isang Muslim.

ANG PAMAMARAAN NG GHUSL
Ang mga sapilitan sa Ghusl:
1- An-Niyyah (ang layunin sa paglilinis).
2- Ang paghugas sa lahat ng bahagi ng katawan (kasama na rito ang pagmumog at
pagsinga ng tubig na ipinasok sa ilong).
3- Ang pagkuskus ng buhok.
Ang mga Sunnah (hindi ubligado) sa Ghusl:
1- Ang pagbigkas ng Bismillah.
2- Ang paghugas sa dalawang palad nang (3x).
3- Ang paghugas sa ari sa pamamagitan ng kaliwang kamay at ang pag-alis ng dumi nito.
4- Ang pagsasagawa ng Wudu’.
5- Ang paghugas at pagkuskos sa buhok nang (3x).
6- Ang paghugas sa lahat ng bahagi ng katawan, magsimula sa kanang bahagi ng
katawan at saka isunod ang kaliwa.
Ang mga gawain na ubligadong maglinis dito:
1). Paglilinis mula sa maliit na Hadath (Tulad halimbawa ng pagka-utot, pagdumi at
atbp.) sa pamamagitan ng Wudu':
1- Ang pagsasagawa ng Salah.
2- Ang pagsasagawa ngTawaf (pag-ikot) sa palibot ng Ka’bah.
3- Ang paghawak ng Qur’an.
2). Paglilinis mula sa malaking Hadath (Tulad halimbawa ng pagtigil ng regla o ng
pagdurugo matapos manganak, atbp.) sa pamamagitan ng Ghusl:
1- Ang lahat ng nabanggit sa maliit na Hadath.
2- Ang pagbasa ng Qur’an maging sa pamamagitan ng pagsasa-ulo.
3- Ang pagtigil (o pananatili) sa loob ng Masjid.
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Ang mga kundisyon ng Salah:
1- Ang Islam (pagka-Muslim).
2- Ang pagka-wastong pag-iisip.
3- Ang pagka-wastong gulang.
4- Ang pagpasok ng takdang oras nito.
Mga
Ubligadong
Salah

Mga Bilang
ng Rak`ah

Fajr

(2) Rak`ah

Dhuhr

(4) Rak`ah

Asr

(4) Rak`ah

Maghrib

(3) Rak`ah

Isha’

(4) Rak`ah

Mga Takdang Oras ng Salah
Simula sa pagsapit ng bukang-liwayway hanggang sa
pagsikat ng araw.
Pagkalipas ng tanghaling tapat hanggang sa oras ng
Asr (kung kailan na ang anino ng isang bagay ay
kasukat nito).
Simula sa oras ng Asr hanggang sa paglubog ng araw.
Simula sa paglubog ng araw hanggang sa maglaho ang
karimlan.
Simula sa paglaho ng karimlan hanggang sa hatinggabi.

5- Ang pagtakip sa Awrah (bahagi ng katawan na ubligadong takpan).
Sa mga kalalakihan: Mula sa pusod hanggang sa tuhod.
Sa mga kababaihan: Ang lahat ng katawan maliban sa mukha at dalawang palad habang
nasa Salah.
6- Ang paglilinis:
Mula sa Hadath ashgar: (Tulad ng pag-ihi, pagdumi atbp.).
Mula sa Hadath akbar: (Tulad ng pagkatapos makipagtalik, pagtigil ng regla atbp.).
7- Ang pag-alis o pagtanggal sa mga maruruming bagay (Najs).
Mula sa katawan, sa mga damit at sa lugar na pinagsasagawaan ng Salah.
8- Ang pagharap sa Qiblah (Ka`bah):
9- Ang Niyyah: (Layunin sa pagsasagawa ng Salah).
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ANG PAMAMARAAN SA PAGSASAGAWA NG SALAH
ٍي
ٍَ ٍٍَُرٍَو ٍاهٍُاٍلٍْب.»ٍ)ي
ٍْ ِصٍل
ٍَ ُنٍٍأ
ٍْ ِاٍرٍأَيٍٍْتُ ٍُمٍْو
ٍَ (ٍ:ىٍللاٍُ ٍَعلٍٍَْي ٍِهٍ ٍَو ٍَسٍلَّ ٍَم
ٍ َّصٍل
ٍَ ٍللا
ٍِ ٍالٍٍَر ٍُس ٍْو ٍُل
ٍَ ٍَ«ٍق:ال
ٍَ ٍٍَق،ُللاٍُ ٍَعٍْن ٍه
ٍ ٍض ٍَي
ٍِ ثٍٍَر
ٍِ ح ٍَوٍيٍِْر
ٍُ ٍَْع ٍْنٍ ٍَم ٍالِكٍٍٍبْ ٍِنٍاٍل
ُّ خاٍِر
ٍَ صٍلٍُّْواٍ ٍَك ٍَم
Si Malik ibn Al-Huwayrith (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat,
kanyang sinabi: “Sinabi ng Sugo ng Allah (): [Isagawa ninyo ang Salah nang tulad ng
nakikita ninyong pagsasagawa ko sa Salah]”. Isinalaysay ni Al-Bukhari
1- Tatayo nang matuwid.
2- Bigkasin ang Takbiratul Ihram (o ang Allaahu akbar), habang itinataas ang
dalawang kamay sa tapat ng dalawang tainga o dalawang balikat, at pagkatapos ay
ilagay ang kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang kamay sa tapat ng dibdib, at
pagkatapos ay bigkasin ang pambungad na Dua’ habang nakatutok ang paningin sa
bahaging lugar na pagpapatirapaan: Subhaanakal laahumma wa bihamdika wa
tabaarakasmuka wa ta`ala jadduka wa laa ilaaha ghayruk (O Allah! Sumaiyo ang
kaluwalhatian at ang pagpupuri, maluwalhati ang Iyong pangalan, kataas-taasan ang
Iyong karangalan, sapagkat walang ibang diyos bukod pa sa Iyo).
3- Bigkasin ang: A`oodhu billaahi minash shaytaanir rajeem (Ako ay
nagpapakupkup sa Allah laban kay Satanas na isinumpa), at pagkatapos ay isunod ang:
Bismillaahir rahmaanir raheem (Sa ngalan ng Allah ang Mapagpala, ang Mahabagin),
at isunod basahin ang Suratul Fatihah, at pagkatapos ay sabihin ang: Ameen (O Allah!
Dinggin Mo), at pagkatapos nito’y maaari ka nang bumasa ng ibang Surah o Ayat.
4- Yumuko habang itinataas ang dalawang kamay hanggang sa tapat ng tainga o balikat,
at sabihin ang: (Allaahu akbar), pagkatapos ay sabihin habang nakayuko at nakahawak
ang mga kamay sa tuhod ang: Subhaana rabbiyal adheem (Kaluwalhatian sa aking
Panginoon na pinakadakila) nang tatlong beses.
5- Umangat mula sa pagkakayuko at tumayo nang matuwid habang itinataas ang
dalawang kamay hanggang sa tapat ng tainga o balikat, at sabihin: Sami Allaahu liman
hamidah (Dinidinig ng Allah ang sinumang nagpupuri sa Kanya). [Ang Imam
(nangunguna sa Salah) at ang mag-isang nagsasagawa ng Salah ang magbibigkas lamang
nito], at idugtong kaagad ang: Rabbanaa wa lakal hamd (Panginoon namin, sa Iyo po
lamang nauukol ang lahat ng mga papuri). [Ito’y bibigkasin ng lahat kasama na ang mga
sumusunod].
6- Magpatirapa at sabihin ang: (Allaahu akbar), at pagkatapos ay sabihin habang
nakapatirapa: Subhaana rabbiyal a`la (Kaluwalhatian sa aking Panginoong Kataastaasan) nang tatlong beses. [Sa pagpapatirapa ay marapat na nakalapat sa sahig ang
pitong bahagi ng katawan: ang noo, ang ilong, ang dalawang kamay, ang dalawang
tuhod at ang mga dulo ng dalawang paa], at habang inaangat ang ulo at katawan mula sa
pagpapatirapa, sabihin ang: (Allaahu Akbar).
7- Umupo sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa, at sabihin habang ikaw ay nakaupo:
Rabbigh-fir lee (Panginoon ko, patawarin Mo po ako) nang tatlong beses.
8- Muli ay magpapatirapa (ikalawang patirapa), at sabihin sa sandaling magpatirapa:
(Allaahu akbar) at pagkatapos ay sabihin muli habang nakapatirapa: (Subhaana
rabbiyal a`la) nang tatlong beses.
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9- Tatayo muli (sa ikalawang pagtayo), at sabihin ang: (Allaahu akbar).
Puna:
Ang lahat ng naunang nabanggit na mga gawa ay tinatawag na: Isang rak`ah.
10- Sa unang Tashahhud habang nakaupo sa ikalawang rak`ah, sabihin ang:
Attahiyaatu lillaahi was salawaatu wat tayyibaatu, assalaamu alayka ayyuhan
nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, assalaamu alayna wa ala ibaadillaahis
saaliheen, ashhadu alla ilaaha illallaah, wa ashhadu anna muhammadan `abduhu
wa rasooluh (Ang mga pagbati, mga dasal, at mga mabubuting bagay sa buhay ay sa
Allah, sumaiyo ang kapayapaan, o Propeta at gayon din ang habag at mga pagpapala ng
Allah, ang kapayapaan ay mapasa amin at mapasa kanila na mga matutuwid na lingkod
ng Allah. Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na karapat-dapat sambahin maliban
sa Allah, at ako ay sumasaksi rin na si Muhammad ay Kanyang lingkod at Sugo).
11- Sa huling Tashahhud habang nakaupo sa pinakahuling Rak`ah ng mga Salah,
basahin ulit ang unang tashahhud at pagkatapos ay idugtong kaagad ang huling
Tashahhud at sabihin: Allaahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad,
kama sallayta ala ibraaheema wa ala ali ibraaheem, innaka hameedum majeed, wa
baarik ala muhammadin wa ala ali Muhammad, kama baarakta ala ibraaheema
wa ala ali ibraaheem, innaka hameedum majeed (O Allah, pagpalain Mo po si
Muhammad at ang kanyang mag-anak tulad ng pagpala Mo kay Ibrahim at sa kanyang
mag-anak, tunay po na Ikaw ay kapuri-puri at maluwalhati. Biyayaan Mo po si
Muhammad at ang kanyang mag-anak tulad ng pagbiyaya Mo kay Ibrahim at sa kanyang
mag-anak, tunay po na Ikaw ay kapuri-puri at maluwalhati), at pagkatapos ay sabihin
ang Du`a na sumusunod: Allaahumma innee a`oodhu bika min adhaabi jahannama
wa adhaabil qabri wa min fitnatil mahyaa wal mamaat, wa min fitnatil maseeh
ad-dajjaal (Ako ay nagpapakupkup sa Allah laban sa pasakit na matatamo sa Impiyerno
at sa libingan, at laban sa tukso ng buhay at kamatayan at laban sa tukso ng bulaang
Kristo).
12- At-Tasleem (ang pagtatapos): Pagkatapos ng Du`a, lumingon sa kanan at sabihin:
Assalaamu alaykum wa rahmatullah (Sumainyo ang kapayapaan at awa ng Allah), at
pagkatapos ay lumingon naman sa kaliwa at sabihin: Assalaamu alaykum wa
rahmatullah.
13- Ang kapanatagan habang isinasagawa ang lahat ng mga gawaing ito:
Ang mga saligan (Ruk’n) ng Salah:
1- Ang pagtayo hanggang makakaya.
2- Ang Takbiratul Ihram (o panimulang Takbir, sa pamamagitan ng pagsabi ng
Allaahu akbar).
3- Ang pagbabasa ng Suratul Fatihah (sa bawat rak’ah).
4- Ang Ruku’ (o pagyukod).
5- Ang pag-angat mula sa pagkakayukod.
6- Ang dalawang patirapa.
7- Ang pag-upo sa pagitan ng dalawang patirapa.
8- Ang pag-upo para sa huling Tashahhud.
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9- Ang pagbasa sa huling Tashahhud.
10- Ang Tasleem (o ang pagsabi ng Assalaamu alaykum wa rahmatullah).
11- Ang kapanatagan.
12- Ang pagkasunud-sunod.
Puna: kapag nakaligtaan ang isang saligan nang pasadya, ang Salah ay nawalan na ng
saysay, ngunit kapag nakaligtaan nang hindi sinadya, isagawa ang naturang saligan, at
pagkatapos ay magsagawa ng Sujood as-Sahhu (dalawang karagdagang patirapa).
Ang mga sapilitan (Wajib) sa Salah:
1- Ang lahat ng mga Takbir maliban sa Takbiratul Ihram (ang pinakaunang Takbir).
2- Ang pagsabi ng: Subhaana rabbiyal adheem (habang nakayukod).
3- Ang pagsabi ng: Sami`allaahu liman hamidah (para sa mag-isang nagsasagawa ng
salah at sa Imam).
4- Ang pagsabi ng: Rabbanaa lakal hamd (pagkatapos yumukod).
5- Ang pagsabi ng: Subhaana rabbiyal a`la (habang nakapatirapa).
6- Ang pagsabi ng: Rabbigh-fir lee (sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa).
7- Ang pag-upo para sa unang Tashahhud.
8- Ang pagbigkas sa unang Tashahhud.
Ang mga kusang loob (Sunnah) sa Salah:
1- Ang pagpatong ng kanang kamay sa kaliwang kamay sa tapat ng dibdib.
2- Ang pagbasa sa pambungad na panalangin.
3- Ang pagtaas ng mga kamay para sa Takbir.
4- Ang pagbasa ng Surah o Ayat liban sa Suratul Fatihah.
5- Ang pag-dua’ pagkatapos ng huling Tashahhud.
6- Ang pagtaas sa hintuturo habang nagsasagawa ng Tashahhud.
7- Ang pagbasa ng may tinig (ito’y para lamang sa Imam sa Salah na panghayagan).
Ang mga nakasisira sa Salah:
1- Ang sadyang pag-iwan ng isang Ruk’n, isang Wajib o isang kundisyon ng Salah.
2- Ang pagkawalang saysay ng Wudu’.
3- Ang sadyang pagsalita o pagtawa.
4- Ang pagkain o pag-inom nang sinasadya.
5- Ang sobrang paggalaw na hindi naman kabilang sa Salah.
Ang mga kinasusuklaman sa Salah:
1- Ang pagtingala, pagpikit o pagtingin sa kapaligiran.
2- Ang paggalaw na hindi naman talagang kailangan.
3- Ang pagpipigil sa pag-ihi o pagdumi.
4- Ang pagsasagawa ng Salah na siyang paglapag ng pagkain na inaasam-asam.
5- Ang pagsasagawa ng Salah sa mga lugar na may mga larawan o mga rebulto.
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