MGA PILING HADITH
Kasama ang paglalahad sa kasaysayan ng bawa't Taga-ulat nito,
gayundin ang mga benepisyong pang-agham nito sa pitumpung
Hadith.
ANG IKATLONG BAHAGI

May-akda:
Dr. Mohammad Murtaza ibn Aish Mohammad
Isinalin sa wikang Filipino (Tagalog) ni:
Mohammad Taha Ali
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Inihanda ng:
Tanggapang Kooperatiba sa Panawagan at Pamamatnubay
sa Rabwah sa lungsod ng Riyadh
KAHARIAN NG SAUDI ARABIA

Ang lahat ng mga karapatan ay nakareserba
sa May-akda
Unang Pagkalimbag, taong 1435 H. – 2014 G.
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خمتارات من السنة

الجزء الثالث

تأليف
الدكتور /حممد مرتضى بن عائش حممد

ترمجة:
حممد طه علي
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Sa Ngalan ng Allah, ang Maawain, ang Mahabagin
PANIMULA
Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah {Na nagsugo
sa Kanyang Sugo (Muhammad) ng may Patnubay at Tunay
na Relihiyon (ang Islam), upang gawin Niya itong
mangibabaw sa lahat ng pananampalataya (relihiyon)}.
Surah Al-Fath (48): Ayah: 28, Nawa'y ang pagpapala at
kapayapaan ay maitampok sa pinakasagka sa mga
Propeta na si Muhammad, gayundin sa kanyang
pamilya, kasamahan at mga tagasunod hanggang sa
araw ng Paghuhukom.
Katotohanang ang Islam ang siyang relihiyon ng
kaligayahan sa mundo at sa Huling Araw; kaya
ipinapaliwanag nito sa sangkatauhan ang landas ng
kaligayahan para sa pang-indibidwal, pangpamilya,
panlipunan at pangrelihiyon na kabuhayan,
samakatuwid hindi kinikilala nito ang kawalan ng
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katarungan, awayan at pagkapoot sa lahat ng mga
lipunang pantao, at tunay na ang mga nasasaksihan
na kasamaan ng mga tao na siyang nananaig sa
mundo sa kasalukuyang panahon ay bunsod ng
paglayo sa tunay na diwa ng Islam.
Kaya dahil dito kami ay nag-aanyaya tungo sa
tunay na pagtangan sa dakilang relihiyon na ito na
siyang dala ng marangal na Sugo na si Muhammad
ibn Abdullah () ; kaya nais kong ilahad sa harapan
ninyo ang isang lupon ng mga piling Hadith ng Sugo
() para sundin siya nang may kasamang
pagmamahal, at dakilain nang buong katotohanan at
katapatan.
Dapat sa isang marangal na mambabasa ay
malaman kung ano ang pinatutukuyan natin sa
Sunnah? Kaya sasabihin natin: Ang Sunnah ay ang
Hadith, at ang Hadith ay ang mga salawikain, gawain
at kalagayan ng Propeta (Sumakanya nawa ang
pagpapala at kapayapaan).
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O sasabihin natin: Ang Sunnah ay ang Hadith, at
ang Hadith ay ang mga iniaanib sa Propeta () na
salawikain o gawain, pagpapatibay o katangian.
Tunay na nakinabang tayo sa pamamagitan ng
pagbanggit sa mga benepisyong pang-agham ng mga
Hadith sa mga pantas ng Islam tulad ng mga pantas
na sila Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, at Al-Hafid ibn
Hajar Al-Asqalani, at iba pang mga pantas bukod sa
kanila na naglingkod sa Islam, gantimpalaan nawa sila
ng Allah ng mabuti, kalakip ang ibayong pagsisikap sa
gabay ng Allah upang makabuo ng maraming isyu sa
Da`wah (Pag-aanyaya), mga pang-agham at praktical
na mga isyu mula sa mga piling Hadith. Sa Allah ang
lahat ng pagpupuri at pasasalamat.
Tungkol naman sa paghatol sa Hadith; kung ito
ay mula sa aklat ni Al-Bukhari o aklat ni Muslim;
samakatuwid, hindi na kailangang banggitin ang hatol
dito; dahilan sa masidhing pagtanggap ng sambayang
muslim sa mga aklat na ito (ni Al-Bukhari at Muslim),
samantalang ang hatol sa Hadith na kuha mula kay
Abu Daud, At-Tirmidhi, An-Nisaa-i, at Ibnu Majah; ito
ay naiisaalang-alang sa mga paghahatol ng Pantas na
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si Mohammad Nassiruddin Al-Albani, kasama ang
pagbanggit sa salita ni Imam At-Tirmidhi tungkol sa
kahatulan ng kanyang mga Hadith; sapagka’t siya ay
naiiba sa larangan na ito, sumakanilang lahat nawa
ang habag ng Allah.
At tungkol naman sa mga pamagat ng Hadith na
tinipon natin at pinili sa aklat na ito; ang mga ito ay
tumutukoy at nakaugnay sa pananalig, batas at paguugali, at ito rin ay ibinahagi sa limang antas na nakaiskedyul sa ikatlong paligsahan sa Hadith para sa mga
dayuhan sa taong 1435 H. ayon sa partikular na mga
patakaran ng seksyon.
Nananalangin ako sa Allah, ang Tigib ng
Kaluwalhatian at Kataas-taasan, na tanggapin nawa
Niya ang aklat na ito nang magandang pagtanggap, at
gawin Niyang maging kapaki-pakinabang at puno ng
biyaya; katotohanang Siya ang Nakaririnig, ang
Tumutugon (ng panalangin).
Muli, aking inihahandog ang taus-puso kong
pagpapasalamat at pagpapahalaga sa kagalang-galang
na Shaikh na si Khalid ibn Ali Abal-khayl – ang direktor
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ng Tanggapang Kooperatiba sa Panawagan at
Pamamatnubay sa Rabwah sa lungsod ng Riyadh – sa
kanyang magagandang opinyon, na naghimok sa amin
upang magsumikap sa lahat ng mapapakinabangan sa
pag-aanyaya sa Allah nang buong katapatan, kaayusan
at kawastuhan.
Gayundin naman na aking inihahandog sa
kagalang-galang na Shaikh na si Nasser ibn Mohammad
Al-Huwaysh – direktor ng seksyon ng Tanggapang
Kooperatiba sa Panawagan at Pamamatnubay sa
Rabwah – ang taus sa puso kong pagpapasalamat at
pagkilala ng utang na loob sa kanyang dakilang
pagsisikap upang maitaguyod ang paligsahan na ito sa
ilalim ng pamamahala ng seksyon sa Tanggapang
Kooperatiba sa Panawagan at Pamamatnubay sa
Rabwah sa lungsod ng Riyadh sa Kaharian ng Saudi
Arabia.
Ako rin ay nagpapasalamat sa lahat ng nag-abot sa
akin ng kabutihan sa pamamagitan ng kanilang
opinyon, pagsisikap at kapaki-pakinabang na payo,
lalung-lalo na sa mga kapatid kong Da`iyah sa aming
seksyon, at sa kapatid na si Abdul Aziz Madh-`uf ;
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igawad nawa sa kanila ng Allah ang gantimpala sa
mundo at kabilang buhay dahil sa Islam at mga Muslim,
at itampok nawa ng Allah ang pagpapala at kapayapaan
sa Propeta nating si Muhammad, gayundin sa kanyang
mga pamilya, mga kasamahan at mga tagasunod, ang
lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa Allah, ang
Panginoon ng lahat ng nilalang.

Ang May-akda
Dr. Mohammad Murtaza ibn Aish Mohammad
03/02/1435
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

 -1عَنننننْ عَبْنننن ِ اللَّنننن ِ بْنننننِ عَمْننننر رَضِنننن َ اللَّنننن ُ عَنْهُمَنننن
قَننننن ن َ :قَننننن ن َ رَسُننننن ن ْ ُ اهللِ  " :اُعْبُننننن ن ُ ا النننننننرحْمَنَ
َأَطْعِمُنن ن ا الاَّعَنننن فَ َأَلَُّْنننن ا السنن ن َفَج تَنننن ْ ُلُ ا الْ َنننننةَ
بِسَ َف".
(جنننننن ن ي ال ينننننن ن
ال يننننن

عنننننن ننننن ا ا ننننن

الع ينننننة امننن ن ن
أ ض ً :بأن

رقننننننننم ا نننننن ن

 1511قَنننننن ن َ اإلينننننن ن ف

 :بأنننننن حسنننننن

ننننن ي

قَننننن َ

نننننر الننن ن ن ا لبننن ن ن عنننننن ننن ن ا ا ننن ن

ي ).

1- Si Abdullah ibn `Am'r (Sumakanila nawa
ang
kaluguran
ng
)Allah
ay
nag-ulat,
kanyang sinabi: Ang Sugo ng Allah () ay
nagsabi: "Sambahin ninyo ang Mahabaging
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(Allah),
magpalabi
kayo
ng
pagkain
at
ipalaganap ninyo ang pagbati ng Salam
(Kapayapaan);
sa
gayon
kayo
ay
makapapasok sa Paraiso nang mapayapa).
At-Tirmidhi: Hadith bilang (1855).

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Abdullah ibn `Amr ibn Al-`As Al-Qurashi AlSahami, isang dakila at kilalang Sahabi (Kasamahan
ng Propeta), siya ay yumakap sa Islam bago ang
kanyang ama na si `Amr ibn Al-`As, at siya ay
nakapag-ulat ng (700) na Hadith sa mga talaan ng
Hadith, at siya ay nakibaka sa pakikipaglaban sa ilang
digmaan kasama ang Sugo ng Allah (), mayroon din
siyang katanyagan sa pagsasa-ayos ng mga kalagayan
at pangangasiwa ng mga negosyo, kaya't itinalaga
siya ni Mu`awiyah (Sumakanya nawa ang kaluguran
ng Allah) sa Kufa bilang tagapamahala rito sa
nabibilang na panahon.
Siya ay lagi nang nagsasalaysay tungkol sa Sugo ng
Allah () at nagbibigay ng personal na opinyon sa
paghatol sa Jami` Al-Fustat (Tinatawag na Masjid
`Amr ibn Al-`As) sa Ehipto, kaya't maraming tao ang
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nakakuha nito sa kanya mula sa mga taga-Ehipto,
taga-Sham (Sirya, Palestine, Jordan, Lebanon) at mga
taga-Hijaz (taga-gitnang silangan), siya (Sumakanya
nawa ang kaluguran ng Allah) ay binawian ng buhay
sa Ehipto noong ika-65 na taon sa Hijri. at inilibing sa
loob ng kanyang tahanan, at may nagsasabi na siya ay
namatay sa Sirya, datapuwa't mayroon ding
nagsasabi na sa Makkah.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Ang daan tungo sa Paraiso: ay ang pagsamba sa
Allah lamang nang walang pagtatambal sa Kanya, at
ang pagiging mabuti sa mga tao.
2- Hinihimok ng Hadith na ito ang pagbukod tangi sa
Allah sa pagsamba, ang pagtulong at pagbibigay sa
mga nangangailangan.
3- Ang pagpalaganap sa pagbati ng Salam
(kapayapaan) ay isa mga dahilan upang mapalalim
ang magiliw na ugnayang panlipunan sa pagitan ng
mga miyembro ng islamikong komunidad.
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 -2عَ ننْ أَبِ ن ْ ُرَ ْ نرََِ عَ ننِ النبِ ن

 أَن ن ُ اَ ن ََ َ ُ ن ُ :إِذَا

أَ َى إِلَننننر لِرَا ِنننن ِ " :اَللَّهُننننم رَل السننننمَ َاَِّ َرَل الْننننأَرْ ِ
َرَل اُنننش َن ن ْ ٍ لَن ن لِاَ الْ َنننل َالنن ن َى يُنْن نَِ َ الْن ن ْرَا ِ
َاإلِنْ ِيشِ َالْ ُنرْنَِ الْعَِِنيمِ أَعُن ذُ بِن َ يِننْ َنر اُنش ةَابنةٍ
أَنْن نآَ ن ِن ن ا بِنَ ِن نيَِْهَ

أَنْن نآَ الْن نأَ ُ لَلَن نيْكَ قَبْلَن ن َ َن ن ْ ا

َأَنْ نآَ الْننُ ِرُ لَلَ نيْكَ بَعْ ن َ َ َ ن ْ ا َأَنْ نآَ الَِّ ن ِرُ لَلَننيْكَ
لَ ْقَ ن َ َ ن ْ ا َأَنْ نآَ الْبَ ن طِنُ لَلَ نيْكَ ةُ نَ ن َ َ ن ْ ا اِقْ ن ِ
عَن ال ْنَ َأَغْنِنِ يِنَ الْفَ ْرِ".
(سننننننننن ابنننننننن ي جننننن ن
رقنننننننننم ا ننننننن ن

 )2813( -11اللفننننننننن البنننننننننن ي جننننننن ن قننننننننن

الع ينننننننة امننننن ن ن
بأن :

ي ).

رقنننننننم ا ننننن ن

3583

ننننن ن ي يسنننننننلم

نننننننر الننننن ن ن ا لبننننن ن ن عنننننننن ننننن ن ا ا ننننن ن
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2- Si Abu Hurairah ay nag-ulat, tungkol sa
Propeta () na nagsasabi: kapag siya ay
nagtungo
sa
kanyang
higaan:
"Allaahumma
rabbas
samaa-waati
wa
rabbal ardhi wa rabb kulli shay-in, faaliqal
habbi wan-nawaa, munzilat tawraatu wal
injeeli wal qur'aanil `adheem, `audhu bika
min sharri kulli daabbatin anta aakhidhun
binaa-siyatiha,
antal
awwalu
falaysa
qablaka
shay-un,
wa
anta
al-aakhiru
falaysa ba`daka shay-un, wa anta adhdhaahiru
falaysa
fawqaka
shay-un,
wa
anta al-baatinu falaysa doonaka shay-un,
iqdhi `anni addayna wa aghninee minal
faqri (O Allah! Ang Panginoon ng mga
kalangitan, ang Panginoon ng kalupaan at
ang Panginoon ng lahat ng bagay, ang
nagpapangyari na mabiyak at mag-usbong
ang butil at buto ng bungangkahoy, ang
nagbaba ng Tora (Torah), at ng Ebanghelyo
(Gospel), at ng Dakilang Qur'an, ako ay
nagpapakupkop sa Iyo laban sa kasamaan
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ng lahat ng nilikha na gumagalaw na Iyong
sinasakmal ang noo nito, Ikaw ang Una,
kaya walang anumang bagay na una pa sa
Iyo,
at
Ikaw
ang
Huli,
kaya
walang
anumang bagay na susunod sa Iyo, at Ikaw
ang Lantad, kaya walang anumang bagay
ang nasa Iyong ibabaw, at Ikaw ang Lingid,
kaya
walang
anumang
bagay
na
mas
malapit kaysa sa Iyo, ako'y pagkalooban ng
pambayad
ng
utang,
at
bigyan
ng
kasaganaan
laban
sa
kahirapan)".
Ibnu
Majah: Hadith bilang (3873).

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Abu Hurairah, Abdul Rahman ibn
Sakh'r
Ad-Dusi
Al-Yamani
na
tinaguriang
tagapagsalaysay ng Islam. Siya ay tinawag
sa palayaw na Abu Hurairah (Ama ng paslit
na pusa), sa dahilang siya ay mahilig
maglaro ng pusa, at siya ay nagpapastol ng
mga kambing para sa kanyang pamilya,
siya ay yumakap sa Islam noong ikapitung
taon
sa
Hijri
(kalendaryong
Arabik),
sa
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taong pagsakop sa Khaibar, pagkatapos ay
namalagi siya sa Propeta () ng apat na
taon, siya ay kasa-kasama nito saan man
naroroon,
at
nagsumikap
sa
pagsasaliksik
ng Hadith at naging masigasig siya rito,
kaya't
marami
siyang
kaalaman
na
natutunan at naisaulo, hanggang sa siya
ang
naituring
na
may
pinakamaraming
naiulat
na
Hadith
sa
mga
Sahabi
(Kasamahan ng Propeta), na kung saan ay
umabot ang kanyang naiulat ng (5374) na
Hadith. Siya ay isa sa mga Pantas ng
Madinah, namatay siya (Sumakanya nawa
ang kaluguran ng Allah) sa Madinah taong
ika-57 sa Hijri. at siya ay nailibing sa Baqi`.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Isinasatungkulin ang paniniwala na ang Allah ang
Siyang: Una, ang Huli, ang Lantad at ang Lingid. – Ang
ibig sabihin ng Una, sa Hadith na ito ay ang Pinakauna
na walang nasa unahan Niya, samakatuwid walang
anumang bagay na nauna sa Kanyang Kaluwalhatian;
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kaya't Siya nga ang Allah at walang bagay ang unang
umiral bukod sa Kanya.
– At ang ibig sabihin ng Huli, sa Hadith na ito ay ang
walang hanggan, na ang lahat ng bagay ay maglalaho,
samantalang Siya ay mananatili; kaya walang
anumang bagay ang nasa hulihan Niya.
– At ang ibig sabihin ng Lantad, sa Hadith na ito ay
ang Nangingibabaw, ang Kataas-taasan sa lahat ng
bagay; samakutuwid walang anumang bagay ang higit
na nakatataas sa Kanya.
– At ang ibig sabihin ng Lingid, sa Hadith na ito ay
walang sinumang makapangangasiwa maliban sa
Allah, at walang sinumang makapagtatangi ng isang
bagay maliban sa Allah, at walang sinuman ang
makapagtatago sa Allah: Sapagka't Siya ang
Nakaaalam ng lahat ng bagay.
2- Nararapat lamang na panatilihin ang mga
Katangian ng Allah batay sa pagkasaad nito sa mga
relihiyosong teksto, at hindi masamang ipaliwanag
ang mga kahulugan nito sa iba't ibang wika bukod sa
arabik sa layuning pagpapaintindi at paglilinaw.
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3- Dapat na maisaulo ang panalangin na ito, at
panatilihing basahin ito bago matulog.
4- Ipinahihiwatig ng Hadith na ito na ang Allah ang
Panginoon ng lahat ng nilalang; samakatuwid ang
Panginoon ng lahat ng nilikha ay ang Allah,
Kaluwalhatian sa Kanya at Kataas-taasan.

:َ  قَنننننن ِ أََ رَسُنننننن ْ َ اهلل ََِ عَنننن ننْ أَبنننننن ْ ُرَ ْننننننر-3
"أَقْننن نرَلُ يَننن ن َكُننن ن َُْ الْعَبْننن ن ُ يِنننننن ربِننن ن ِ َ ُننن ن ُ سَننن ن جِ اج
." َ َلَأَاْثِرُ ا ال ُّع
.) )252( - 211

ي يسلم رقم ا

(

3- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, na ang
Sugo
ng
Allah
()
ay
nagsabi:
"Ang
pinakamalapit na sandali ng isang alipin sa
kanyang Panginoon ay ang sandali na siya
ay nakapatirapa; kaya dalasan ninyo rito
ang pananalangin". Muslim: Hadith bilang 215 –
(482).
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Ang Taga-ulat
na ika (2):

ay

Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Hinihimok ng Hadith na ito na maging madalas ang
panalangin sa pagpapatirapa.
2- Ang Salah (Pagdarasal) ay isa sa mga paraan ng
pagpapalapit sa Allah; sapagka't ito ay naglalaman ng
pagpapatirapa.
3- Dapat ay maging masigasig sa mga panalangin na
nakasaad sa Qur'an at Sunnah.

: ِ قَنننن َ رَسُنننن ْ ُ اهلل:َ  قَنننن ََِ عَنننننْ أَبنننن ْ ُرَ ْننننر-2
."َ"يَنْ الَ ََّْكُرِ الن سَ الَ ََّْكُرِ اهلل
سننننننننننن أبنننننننن
َ قَنننننننن ن
ننن ن ي

1512

رقنننننننننم ا نننننننن

اللفنننننننن ن لل ينننننننن ن
 بأنننن ن حسنننننن:

2511

(جنننننننن ي ال ينننننننن
ةا ة رقننننننننننم ا نننننننن ن

عنننننن ننن ن ا ا ننن ن

اإليننن ن ف ال يننن ن
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ننننننر النننن ن ن ا لبنننننن ن عننننننن نننننن ا

قنننن ن الع يننننننة امنننننن ن
.) ي

 بأن:ً أ ض

ا

4- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi: Sinabi ng Sugo ng Allah (): "Ang
sinumang
hindi
nagpapasalamat
sa
mga
tao, hindi rin nagpapasalamat sa Allah". AtTirmidhi: Hading bilang (1954).

Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Hinihimok ng Hadith na ito ang pagpapasalamat sa
mga tao sa kanilang kabutihan.
2- Minamaliit ng Hadith na ito ang sinumang hindi
nagpapasalamat sa mga tao sa kanilang kabutihan.
3- Hindi tinatanggap ng Allah ang pasasalamat ng
isang tao sa Kanyang kabutihan, kapag tinalikuran
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niya ang pagpapasalamat sa mga tao sa nagawa
nilang kabutihan sa kanya.
4- Kabilang sa mga paraan ng pagpapasalamat sa mga
tao sa kanilang kabutihan ay ang maghandog ng
wagas na panalangin para sa kanila, ang purihin sila,
ang mangusap sa kanila nang mahinahon at
pakitunguhan sila nang maayos.

ِ أََ رَسُنننن ن ْ َ اهلل ِ عَنننن ننْ أَبنننن ن ْ سَنننن نعِيْ ٍ اَلْخُنننن ن ْر-1
ِ رَضِننن نيْآُ بِننن ن هللِ رَبًّننن ن َبِ إلسْننن ن َف:َ  "يَننن ننْ قَننن ن:َ  قَننن ن
.ُةِ ْنً َبِمُ َم ٍ رَسُ ْالً َجَبَآْ لَ ُ الْ َنة
 قَنننننن َ الع ينننننننة امننننن ن1125
.) ي

 بأن:

(سننننننننن أبننننن ن ةا ة رقنننننننم ا ننننن ن
اا

ر ال ن ا لب ن عن

ن

5- Si Abu Said Al-Khudri (Sumakanya nawa
ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, na ang
Sugo ng Allah () ay nagsabi: "Sinuman
ang nagsabi ng: Radheetu billaahi rabban
wa bil islaami deenan wa bi muhammadin
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rasoolan (Kinalulugdan ko ang Allah bilang
Panginoon at ang Islam bilang Relihiyon at
si Muhammad bilang Sugo), sa kanya ay
maging
karapat-dapat
ang
Paraiso".
Abu
Daud: Hadith bilang (1529).

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Abu Said Al-Khudri (Palayaw niya), na si Sa`d
ibn Malik ibn Sanan Al-Ansari Al-Khazraji, isa sa mga
tanyag na Sahabi (Kasamahan ng Propeta) at mga
pantas nila, ang una niyang nasalihan na labanan ay
ang digmaan sa Al-Khandaq, nakasama niya ang Sugo
ng Allah sa (12) labanan, at siya ay nakapag-ulat mula
sa Sugo ng Allah () sa mga talaan ng Hadith ng
(1170) na Hadith.
Si Abu Said Al-Khudri (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay namatay sa taong 74 sa Hijri.
sa edad niyang (86) na taon, datapuwa't may
nagsasabi na hindi ganito. Siya ay nailibing sa Baqi`.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng
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1- Hinihimok ng Hadith na ito ang pagpapatuloy sa
pagsabi ng: Radheetu billaahi rabban wa bil islaami
deenan wa bi muhammadin rasoolan (Kinalulugdan
ko ang Allah bilang Panginoon at ang Islam bilang
Relihiyon at si Muhammad bilang Sugo).
2- Dapat sa sinumang nais makamit ang kaligayahan,
na malugod sa Allah bilang Panginoon at sa Islam
bilang Relihiyon at kay Muhammad bilang Sugo.
3- Ipinapahiwatig ng Hadith na ito ang kadakilaan ng
paggunitang ito: Sapagka't sumasaklaw ito sa
pagpapatunay sa Kaisahan ng Allah at sa pagtitiwala
sa Kanya, pagiging masunurin sa mga katuruan ng
Kanyang relihiyong Islam at pagtanggap sa pagsunod
sa Sugong si Muhammad ().

ِ  قَنن ن َ رَسُنن ن ْ ُ اللَّنن ن:َ  قَنن ن ٍ  عَنن ننْ أَنَنن نكِ بْنن ننِ يَ لِنن ن-1
َ "إَِ اللَّنننننن ن َ لَيَرْضَننننننننر عَنننننن ننِ الْعَبْنننننننن ِ أََْ َأْاُننننننننش:
الْأَاْلَننننن نةَج لَيَ ْمَننننن ن َ ُ عَلَيْهَننننن ن أَ ْ ََّْننننن نرَلَ الَّننننن نرْبَةَج
." َلَيَ ْمَ َ ُ عَلَ ْيه
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.) )2832( -55

ي يسلم رقم ا

(

6- Si Anas ibn Malik (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi: Sinabi ng Sugo ng Allah ():
"Katotohanang
nalulugod
ang
Allah
sa
isang alipin na kapag kumakain ng isang
pagkain ay pinupuri Siya dito, o umiinom
ng isang inumin ay pinupuri Siya dito".
Muslim: Hadith bilang 89 –(2734).

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Abu Hamzah, Anas ibn Malik Al-Ansari,
tagapaglingkod ng Sugo ng Allah (), ipinanganak siya
sa Madinah bago ang paglikas mula sa Makkah nang
sampung taon, siya ay yumakap sa Islam sa murang
edad niya, at nanatili sa piling ng Propeta (), siya ay
nanilbihan sa kanya ng sampung taon at namalagi sa
kanya hanggang sa mamatay ang Propeta
(Sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan), at
pagkatapos ay naglakbay siya patungong Damascus
at mula dito ay nagtungo naman sa Basra. Siya ay
nakapag-ulat ng maraming Hadith at umabot ang
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kanyang ulat ng (2286) na Hadith at siya (Sumakanya
nawa ang kaluguran ng Allah) ay binawian ng buhay
sa Basra taong ika-93 sa Hijri. Pagkapos na humigit
ng (100) taong gulang ang kanyang edad.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Dapat sa isang Muslim ay kumilala sa biyaya ng
pagkain at inumin; at purihin niya ang Allah dito;
sapagka't Siya ang nagkaloob na maging madali para
sa kanya ang pagkaing ito at inumin.
2- Dapat sa sinumang nais makamit ang kaluguran ng
Allah na siya ay tumanaw ng utang-na-loob sa Allah
sa Kanyang mga biyaya.
3- Pagkatapos ng pagkain o pag-inom, dapat sa isang
Muslim na basahin ang panalangin na ito: "Alhamdu
lillaahi katheeran tayyiban mubaarakan feehi, gayra
mak-fiyyin wa la muwadda`in wa la mustagnan
`anhu, rabbanaa (Ang lahat ng pagpupuri ay para sa
Allah, taglay Niya ang mga magaganda at maraming
pagpupuri at pagpapala. Hindi ito mababayaran, o dikaya ay maiwanan, o di kaya ay maaaring gawin na
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wala ang Panginoon namin)".

Al-Bukhari, Hadith bilang

(5458).

O ang panalangin na ito: "Alhamdu lillaahil ladhee
at`ama wa saqaa, wa sawwagahu, wa ja`ala lahu
makhrajan (Ang lahat ng pagpupuri ay para sa Allah,
na Siyang nagpapakain at nagbibigay ng inumin, ang
gumawa upang madaling lunukin ito at ang gumawa
ng kalalabasan nito)". Sunan Abu Daud, Hadith bilang (3851).

: ِ قَنننن َ رَسُنننن ْ ُ اهلل:َ  قَنننن ََِ عَنننننْ أَبنننن ْ ُرَ ْننننر-8
َ" الَ تَ ْلِفُننننننننننننننن ْا بُِبَننننننننننننننن الِكُمْ َالَ بِأُيهَننننننننننننننن تِكُمْ َال
ِبِ لْأَنْننننن َاةِ َالَ تَ لِفُننننن ْا إالَّ بِننننن هللِ َالَ تَ لِفُننننن ْا بِنننن ن هلل
."ََْ ُإالَّ َأَنُْْمْ َ ةِق
رقننننننننم
نننننننر

سنننننننننن النسنننننن ن ال

3225

(سنننننننننن أبنننننن ن ةا ة رقننننننننم ا نننننن ن

بننننن ن ةا ة قَننننن ن َ الع ينننننننة امننننن ن ن
.) ي

7- Si Abu Hurairah
kaluguran ng Allah)

 بأن:

اللفننننن ن
اا

3815

ا ننننن ن

ال ن ا لب ن عن

(Sumakanya nawa ang
ay nag-ulat, siya ay
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nagsabi: Sinabi ng Sugo ng Allah ():
"Huwag kayong manumpa sa inyong mga
tatay at sa inyong mga nanay at sa mga
diyus-diyosan,
samakatuwid
huwag
kayong manumpa maliban pa sa Allah, at
huwag
kayong
sumusumpa
sa
Allah
malibang
kung
kayo
ay
nagsasabi
ng
katotohanan". Abu Daud: Hadith bilang (3248).
Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Hinihimok ng Hadith na ito ang pagpapanatili ng
wagas na doktrina ng Tawheed (Kaisahan ng Allah)
laban sa mga karumihan o bahid ng Shirk
(Pagtatambal sa Kaisahan ng Allah).
2- Napapaloob sa Hadith na ito ang isang babala
laban sa panunumpa bukod sa Allah at gayundin sa
hindi makatotohanang panunumpa.
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3- Dapat sa isang tao ay maging tapat sa Allah sa
lahat ng kanyang mga kalagayan at kilos.

ُ ْ  قَنننن َ رَسُنننن:َ  قَنننن ٍ  عَنننننْ أَنَننننك بْنننننِ يَ لِنننن-5
."ِ "اَل ُّعَ ُ الَ ُرَةُّ بَيْنَ الْأَذَاَِ َالْإِقَ يَة: ِاهلل
 سنننننننننن أبنننننننن ةا ة رقننننننننم212
عننننننن نننننن ا

قنننن ن اإلينننن ن ف ال ينننن ن

نننننر الننننن ن

قننننن الع ينننننة امننننن ن
.) ي

رقننننننننم ا نننننننن

(جنننننننن ي ال ينننننننن

اللفنننن ن لل ينننن ن

121

ا نننن ن

ننن ن ي

 بأنننن ن حسنننننن:

 بأن:ً أ ض

اا

ا ننننن

ا لب ن عن

8- Si Anas ibn Malik (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi: Sinabi ng Sugo ng Allah (): "Ang
Du`a
(Panalangin) sa
pagitan ng
Adhan
(Panawagan
sa
pagdarasal)
at
Iqamah
(Pagsimula
ng
pagdarasal)
ay
hindi
natatanggihan". At-Tirmidhi: Hadith bilang (212).
Ang Taga-ulat
na ika (6):

ay

nabanggit

na

sa

Hadith
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Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Hinihimok ng Hadith na ito ang pag-Du`a
(Panalangin) sa oras na ito: sa pagitan ng Adhan at
Iqamah.
2- Dapat na maging masigasig
(Panalangin) sa oras na ito.

sa

pag-Du`a

3- Ang pag-Du`a (Panalangin) sa oras na ito ay
katanggap-tanggap, kung ito ay naaayon sa mga
kaparaanan, mga alituntunin at mga kahilingan nito.

ِ قَننن ن َ رَسُننن ن ْ ُ اهلل:َ  قَننن ن ََِ عَننن ننْ أَبننن ن ْ ُرَ ْننن نر-5
ِ "إَِ اهللَ َغَنننن ن رُ َإَِ الْمُنننن ن ْيِنَ َغَنننن ن رُ َغَيْنننن نرَُِ اهلل:
."ِ ْأََْ َأْتِ َ الْمُ ْيِنُ يَ حَرفَ عَلَي
نننننننننن ي

)2811( -31

( نننننننننن ي يسنننننننننننلم رقننننننننننم ا نننننننننن

.)اللف ملسلم

1223

رقم ا

البخ ر
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9- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi: Sinabi ng Sugo ng Allah ():
"Katotohanang
ang
Allah
ay
naninibugho,
gayundin
naman
na
ang
isang
sumasampalataya
ay
naninibugho,
datapuwa't ang paninibugho ng Allah ay
ang
paggawa
ng
isang
sumasampalataya
sa
anumang
ipinagbabawal
sa
kanya".
Muslim: Hadith bilang 36 – (2761).

Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Ang paninibugho ay isa sa mga aktwal na
Katangian ng Allah; at ito'y napatunayan sa Allah
ayon sa naaangkop sa Kanyang Kapita-pitagan; kaya
hindi nagugustuhan ng Allah ang kawalan ng
pananampalataya, Shirk (Pagtatambal) Fusuq
(Pagkasala) at `Isyan (Pagsuway).
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2- Ang ibig sabihin ng paninibugho sa panig ng Allah
ay ang masidhing pagkayamot na may kasamang
matinding poot dahilan sa paglabag sa Kanyang mga
ipinagbabawal.
3- Ang ibig sabihin naman ng paninibugho sa panig ng
tao ay ang pagsiklab ng galit dahilan sa pakikihati ng
ibang tao sa mga bagay na natatangi lamang sa
kanya.
4- Katotohanang ang Allah ay naninibugho, gayundin
naman ang isang sumasampalataya ay naninibugho,
subali't ang paninibugho ng tao ay hindi katulad ng
paninibugho ng Allah, sapagka't ang paninibugho ng
Allah ay napakatindi at napakasidhi.

ِ سُننن ن ِشَ رَسُننن ن ْ ُ اهلل:َ  قَننن ن ََِ عَننن ننْ أَبننن ن ْ ُرَ ْننن نر-11
:َ  عَننن ننْ أَاْثَنننننرِ يَننننن ُننننن ْ ِشُ النَننننن سَ الْ َننننننةَج لَ َننننن
َِسُننن ن ِشَ عَننن ننْ أَاْثَننن نر

"ِ"تَ ْننن ن َى اهللِ َحُسْننن ننُ الْخُلُننن نا

."ُ "الْفَمُ َالْفَرْج:َ َ َيَ ُ ْ ِشُ النَ سَ اَلن رَج ل
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رقننننننم

سنننننننن ابننننننن ي جنننن ن

2112

 عننننننننن: قَننننننن َ اإليننننننن ف ال يننننننن
ننننننر

قَننننن َ الع يننننننة امننننن ن

رقننننننم ا نننن ن
اللفننننننن لل يننننننن

ننننن ي غر ننننننل
.)  بأن حسن:

(جنننن ن ي ال ينننن ن
2221

: بأنننننن
اا

ا ننننننن

ننننن ا ا ننننن
ال ن ا لب ن عن

10- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi: "Tinanong ang Sugo ng Allah ()
tungkol sa kung ano ang pinakamaraming
nagpapapasok
sa
mga
tao
sa
Paraiso;
kanyang sinabi: "Ang pagkatakot sa Allah
at ang mabuting asal", at siya ay tinanong
ulit
tungkol
sa
kung
ano
ang
pinakamaraming
nagpapapasok
sa
mga
tao sa Apoy; at kanyang sinabi: "Ang bibig
at ang maselang bahagi ng tao". At-Tirmidhi:
Hadith bilang (2004).

Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng
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1- Ang pagkatakot sa Allah at ang mabuting asal, ang
siyang batayan sa kaligayahan sa mundong ito at sa
kabilang buhay; sapagka't ang pagkatakot sa Allah
ang siyang mahusay na pakikitungo sa Tagapaglikha,
at ang mabuting asal ang siyang mahusay na
pakikitungo sa nilalang.
2- Ang Paraiso ang siyang tahanan ng karangyaan sa
Kabilang Buhay para sa mga Muslim na lalaki at
babae.
3- Ang pagsunod sa pithaya at hilig ng bibig o ng
masilang bahagi ng katawan nang walang liwanag ng
Islam ang siyang pangunahing saligan ng kapilyuhan o
kasamaan sa mundo at sa huling araw.
4- Dapat sa isang Muslim ay pangalagaan ang bibig at
ang masilang bahagi ng katawan mula sa mga
ipinagbabawal.

ْ "يِننننن: ِ قَنننن َ رَسُنننن ْ ُ اهلل:َ  قَنننن  عَنننننْ أَنَننننك-11
ُ أََْ ُرْلَنننن َ الْعِلْننننمُ َ َثْبُننننآَ الْ َهْننن نش:ِأَ ْننننرَالِ السنننن عَة
."َ َُّْرَلَ الْخَمْرُ َ َِْهَرَ الَنَر
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نننننن ي يسننننننلم رقنننننننم

51

رقننننننم ا نننننن

.) اللف للبخ ر

( نننننن ي البخنننننن ر
)2181( - 5

ا

11Si
Anas
(Sumakanya
nawa
ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi: Sinabi ng Sugo ng Allah ():
"Kabilang sa mga palatandaan ng Oras (ng
paggunaw sa mundo): ay ang pagkawala
ng
kaalaman,
at
ang
pagpapanatili
ng
kamangmangan, at ang pag-inom ng alak
at ang pagpapakita ng pangangalunya". AlBukhari: Hadith bilang (80).

Ang Taga-ulat
na ika (6):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Hinihimok ng Islam ang pagpapalaganap sa
Islamikong Kaalaman, at ang pag-aalis sa
kamangmangan at sa mga kadahilanan nito: dahil ang
Islam ay hindi mananatili nang hindi pinalalaganap
ang mga katuruan nito at ang pag-aanyaya rito.
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2- Ang ilan sa mga kadahilanan ng pagkawasak ng
mundo at pagkawala nito: ay ang pagkalaganap ng
malaking
katiwalian
sa
mga
kalagayang
pangrelihiyon, panglipunan at moralidad.
3- Dapat na dakilain ang pang-islamikong agham at
ang mga nagtataguyod nito; na kung saan ang
kaligtasan ng mundo ng may katiwasayan ay
nakasalalay sa pagkapanatili ng pang-islamikong
agham at ng mga nagtataguyod nito.

 ِ أََ رَسُنننن ن ْ َ اهلل  عَنننن ننْ عُ ْبَنننن نةَ بْنننن ننِ عَنننن ن يِر-12
 " إِ نن ن اُمْ َالنن ن ُّ ُ ْ َ عَلَننننر النسَنن ن ِج لَ َنن ن َ رَجُنن نشا:َ قَنن ن
:َ  َنن ن رَسُنن ن ْ َ اهللِ! أَلَرَأَ ْنن نآَ الْ َمْنن ن َ قَنن ن:ِيِنن ننَ الْأَنْصَنن ن ر
."َُّْ َ اَلْم:ُ ْ"اَلْ َم
:ً أ ضننننننننن ن

1232

رقنننننننننننم ا ننننننننن ن
.) )2182( -21

( ننننننننن ن ي البخننننننننن ن ر
ي يسلم رقم ا
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12- Si `Uqbah ibn `Amir (Sumakanya nawa
ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, na ang
Sugo ng Allah () ay nagsabi: "Maging
maingat sa pagpasok sa mga kababaihan;
ang isang lalaki mula sa angkan ng Ansar
ay nagsabi: O Sugo ng Allah! Ipabatid mo
po ang tungkol sa Hamu (Ang mga lalaking
kamag-anak ng asawang lalaki maliban sa
kanyang mga magulang na lalaki at anak
na lalaki)? Siya ay nagsabi: "Ang Hamu: ay
ang kamatayan". Al-Bukhari: Hadith bilang (5232).
Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si `Uqbah ibn `Amir ibn `Abas Al-Juhani, isang
dakilang Sahabi (Kasamahan ng Propeta), siya ay
isang mambabasa, dalubhasa sa batas, maalam sa
paghati-hati ng mana, isang makata, magaling
magsalita at isa sa mga kinabibilangang pinuno sa
mga pananakop ng Islam.
Si `Uqbah ay isa sa mga tao na may
pinakamagandang boses sa Qur'an; kaya masinsinang
nakikinig ang puso ng mga marangal na Sahabi sa
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kanyang pagbabasa, sumakanila nawa ang kaluguran
ng Allah, at nakakadama ng kapakumbabaan ang
kanilang mga puso sa kanya, at nag-uumapaw ng luha
ang kanilang mga mata sa pagpapakumbaba sa Allah,
at siya ay lumahok sa digmaan ng Uhud kasama ng
Sugo ng Allah () at sa iba pang mga digmaan
pagkalipas nito, siya ay isa sa mga namuno sa mga
sandatahang hukbo ng mga muslim na sumakop sa
Ehipto; kaya siya ay pinarangalan at ginantimpalaan
ng Pinuno ng mga Muslim na si Mu`awiyah ibn Abu
Sufyan; at siya ay kanyang itinalaga rito bilang isang
Wali (Tagapag-alaga) sa loob ng tatlong taon. At
pagkaraan ay pinadala siya sa isla ng Rhodes upang
salakayin ito sa Mediteraneo.
Umabot ang kanyang naiulat ng (55) na Hadith, at
siya ay binawian ng buhay (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) taong ika-58 sa Hijri, at siya ay
nailibing sa Kayro (Cairo).
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng
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1- Ipinagbabawal ng Islam ang makipagsarilinan sa
dayuhang babae (di-kamag-anak), datapuwa't
ipinahihintulot ito sa kanyang Mahram (Ang lahat ng
lalaking ipinagbabawal magpakasal sa kanya nang
habang buhay ayon sa mga alituntunin ng Islam).
2- Hinihimok ng Islam ang pagkakonserbatibo ng
kadalisayan ng pamilya; upang madaig ito ng
kagandahan ng asal, katiwasayan at kaligayahan, at
hindi masira ito ng kasamaan ng ipinagbabawal na
relasyon na pinagmumulan ng mga karamdaman,
hindi pagkakasundo, patayan at kapahamakan.
3- Ang ibig sabihin ng Hamu ay ang mga kamag-anak
ng asawang lalaki maliban sa kanyang mga magulang
na lalaki at anak na lalaki, tulad ng kapatid na lalaki o
ng anak na lalaki ng kapatid o ng tiyuhin at ng
kanyang anak na lalaki at ng mga katulad nila na hindi
kabilang sa Mahram.
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 -13عَننن ننْ أَنَنننننك بْننن ننِ يَ لِننن ن ٍ  قَننن ن َ :قَننن ن َ رَسُننن ن ْ ُ
اهللِ  " :يَنننننننْ سَننننننأَ َ اللَّنننننن َ الْ َنننننننةَ َنننننن َ َ يَننننننراٍَّ
قَ لَننننآِ الْ َنننننةُ :اَللَّهُننننم أَةْ ِلْنننن ُ الْ َنننننةَ َيَنننننِ اسْننن نَْ َ رَ
يِنن ننَ الننن ن رِ َنن ن َ َ يَننننراٍَّ قَ لَنن نآِ الننن ن رُ :اَللَّهُننننم أَجِنن نرْ ُ
يِنَ الن رِ".
(سننننننن النسننننن ال
ي جنننننننن
ن

رقننننننم ا ننننن

رقنننننننننم ا نننننننن

ر ال ن ا لب ن عن

2321
اا

1121

أ ضننننن  :سننننننن ابننننننن

قَننننننن ن َ الع ينننننننننة امننننننن ن
 :بأن

ي ).

13- Si Anas ibn Malik (Sumakanya nawa
ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi: Sinabi ng Sugo ng Allah ():
"Sinuman
ang
nanalangin
sa
Allah
ng
Paraiso nang tatlong beses, ang Paraiso ay
magsasabi: O Allah! Papasukin Mo po siya
sa Paraiso, at sinuman ang humingi ng
pangangalaga laban sa Apoy ng Impiyerno
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nang
tatlong
beses,
ang
Apoy
ng
Impiyerno
ay
magsasabi:
O
Allah!
Pagkalooban Mo po siya ng pangangalaga
laban sa Apoy". An-Nisa-i: Hadith bilang (5521).
Ang Taga-ulat
na ika (6):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Hinihimok ng Hadith na ito na dalasan ang
panalangin sa Paraiso, at ang pagpapakupkop laban
sa Impiyerno.
2- Dapat sa isang Muslim ay maniwala tungkol sa
paniniwala sa Huling Araw, sa Paraiso at Impiyerno.
3- Isinasatungkulin ang pagpapatupad sa mga
katuruan ng Islam maging lantad man o lingid upang
makapasok sa Paraiso at makaligtas sa Impiyerno.
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:َ  قَنننن  عَنننننِ الننننني ٍ  عَنننننْ أَنَننننك بْنننننِ يَ لِنننن-12
" يَنن ن يِنن ننْ ُيسْنن نلِم غَنن نرَسَ غَرْسًنن ن ج لَأَاَنن نشَ يِنْنن ن ُ إِنْسَنن ن َا
."ٌأَ ْ ةَابةٌ إِالَّ اَ ََ لَ ُ َ َقة
نننننن ن ي يسننننننننلم

1112

رقننننننننم ا نننننن ن

.) اللف للبخ ر

( نننننن ن ي البخنننننن ن ر

)1113( - 12

رقم ا

14- Si Anas ibn Malik (Sumakanya nawa
ang
kaluguran
ng
Allah)
ay
nag-ulat
tungkol
sa
Propeta
()
na
nagsasabi:
"Walang isa mang Muslim na nagtanim ng
isang halaman; pagkatapos ay kumain dito
ang isang tao o hayop, kundi ito ay
maituturing na isang kawanggawa para sa
kanya". Al-Bukhari: Hadith bilang (6012).
Ang Taga-ulat
na ika (6):

ay

nabanggit

na

sa

Hadith

Mga Piling Hadith
42

Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Ipinapaliwanag ng Hadith na ito ang kabutihan ng
pagtatanim at pag-aararo.
2- Hindi makakaya ng tao na mamuhay sa mundong
ito maliban sa pamamagitan ng mga produkto ng
agrikultura.
3- Dapat sa isang tao na magkaroon ng mahusay na
pag-aalaga sa pag-aararo at pagtatanim, at huwag
hayaan ang isang mayabong na lupa ng walang
pagtatanim dito; sapagka't ito ang pinagkukunan ng
kabuhayan sa mga prutas, mga butil, mga patani at
mga damo.

َ  قَنننن ن:َ  قَنننن ن ْ ِ عَنننن ن ْن أَبنننن ن ْ يَسْنننن نعُ ْةٍ اَلْبَنننن ن ْر-11
 " ال تُ ْننننننََُِ َنننن ن َُِ الرجُننننننشِ حَْننننننر: ِرَسُنننن ن ْ ُ اهلل
."ُِ ِيْمَ ظَهْرَ ُ لِ الرُّاُ ْعِ َالسُّ ُ ْة
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رقننننننننم
عننننننن نننن ن ا
نننننر الننننن ن

جنننننن ن ي ال ينننننن ن

511

(سنننننننننن أبنننننن ن ةا ة رقننننننننم ا نننننن ن

بنننن ن ةا ة قَنننن ن َ اإلينننن ن ف ال ينننن ن
قَننننن َ الع ينننننة امننننن ن
.) ي

ننن ن ي
 بأن:ً أ ض

اللفنننن ن

211

ا ننننن

 حسنننننن: بأنننن ن

ا ننننن

اا

ا لب ن عن

15- Si Abu Mas`ud Al-Badri (Sumakanya
nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat,
siya ay nagsabi: Sinabi ng Sugo ng Allah
():
"Hindi
matatanggap
ang
Salah
(Pagdarasal) ng isang lalaki hangga't hindi
naging matuwid ang kanyang likod sa pagRuku`
(Pagyuko)
at
sa
Sujud
(Pagpapatirapa)". Abu Daud: Hadith bilang (855).
Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Abu Mas`ud `Uqbah ibn `Am'r, Abu Mas`ud AlAnsari, isang dakilang Sahabi (Kasamahan ng
Propeta), kanyang nasaksihan ang pagpapangako ng
katapatan sa ikalawang pagpupulong sa `Aqabah, at
siya ang pinakabata sa kanila, at nakibaka rin siya sa
digmaan sa Uhud at ng lahat ng digmaan pagkatapos
nito kasama ang Sugo ng Allah (), pagkaraan ay
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nanahan siya sa Kufa at nagtayo siya rito ng isang
tahanan, at siya ang pinahalili ni Ali bilang pinuno sa
Kufa nang siya ay humayo patungo sa Siffin (Isa sa
mga digmaan), at ang mga naiulat niya mula sa
Propeta ay umabot ng (102) na Hadith, at siya ay
binawian ng buhay sa Madinah noong taong ika-41 sa
Hijri, datapuwa't may nagsasabi na hindi ganito.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Dapat sa isang Muslim na pinahahalagahan ang
kanyang
pagdarasal
sa
pamamagitan
ng
pagsasaalang-alang sa kataimtiman, pagkatuwid at
pagkapanatag habang isinasagawa ito.
2- Dapat sa isang Muslim na malaman ang mga
alituntunin ng Salah; upang ang kanyang Salah ay
maging wasto.
3- Dapat sa isang Muslim ang magkaroon ng sobrang
pag-aalaga sa Salah; at pagsikapan niyang
maipatupad ito ayon sa itinuro sa kanyang ng Sugo ng
Allah ().
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َ "إ:َ  قَنننن  عَنننننِ الننننني ََِ عَنن ننْ أَبنننن ْ ُرَ ْننننر-11
ْاهللَ تَ َن ن َعَ عَن ننْ أُيِْن ن ْ يَن ن حَن ن َآْ بِن ن ِ أَنْفُسَن نهَ يَن ن لَن نم
."ْتَعْمَشْ أَ ْ تََْكَلَّم
نننننن ن ي يسننننننننلم

1215

رقننننننننم ا نننننن ن

.) اللف للبخ ر

( نننننن ن ي البخنننننن ن ر

)128( -211

رقم ا

16- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat tungkol sa
Propeta
()
na
nagsasabi:
"Katotohanang
pinawawalang-bisa ng Allah sa aking mga
tagasunod
ang
anumang
iniuudyok
sa
kanya ng sarili, hangga't hindi niya ito
nagagawa
at
nasasabi".
Al-Bukhari:
Hadith
bilang (5269).

Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng
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1- Tunay ngang nagbigay ng kabutihan ang Allah sa
Kanyang mga alipin na sumasampalataya, sapagka't
pinatawad Niya sa kanila ang anumang sumasagi sa
kanilang sarili na masamang mga saloobin nang
walang paghahangad at walang naitakdang layunin sa
paggawa nito.
2- Sinuman ang nagpasiya na gumawa ng kasalanan,
at hinangad ito ng kanyang sarili at nagtakda ng
layunin dito; tunay na siya ay nagkasala na, kahit pa
man hindi niya nagawa ito.
3- Ang masasamang saloobin na sumasagi sa puso,
nang may pagpapasiya, at layuning gawin ito, at paguudyok ng sarili; ito ay naibibilang na isang kasalanan,
kahit pa man ito ay hindi napatunayang ginawa nang
aktwal.

 "ال:َ  قَننن ن  عَننن ننِ النننننني ََِ عَننن ن ْن أَبننن ن ْ ُرَ ْننن نر-18
." ِتُ رِةُ ا املُمْرِ َ علر املُص
ننننننن ي يسننننننننلم

1882

رقننننننننم ا ننننننن

ننننننن ي البخننننننن ر

.) ) اللف للبخ ر2221( - 111

(

رقم ا
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17- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat tungkol sa
Propeta () na nagsasabi: "Huwag ninyong
ihalubilo
ang
may
karamdaman
sa
malusog". Al-Bukhari: Hadith bilang (5774).
Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Hinihimok ng Hadith na ito ang pagtatakda ng mga
dahilan para sa proteksyon, kalusugan at kaligtasan
mula sa iba't ibang karamdaman, sa pamamagitan ng
paglayo sa mga lugar na may lumalaganap na sakit at
na huwag makihalubilo sa mga taong mayroon nito,
gayundin ang pag-iwas sa mga bagay na
nakapipinsala sa tao.
2- Ang pagtatakda ng mga dahilan para sa proteksyon
laban sa sikolohikal na sakit, pisikal na sakit at mga
karamdaman ay naibibilang sa kabuuan ng
pagtitiwala sa Allah.
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3- Ang pakikihalubilo ng mga pasyente sa iba ay
maaaring maging dahilan ng paglipat ng mga sakit;
kaya nakabubuting huwag makihalubilo ang mga
pasyente sa mga walang sakit.

ُ ْ  قَننن ن َ رَسُننن ن:َ  قَننن ن ٍ  عَننن ننْ أَنَنننننك بْننن ننِ يَ لِننن ن-15
ِ "أَنََننننن أَاْثَنننننرُ الْأَنْبِيَننننن ِ تَبَعننننن ً َننننن ْفَ الْ ِيَ يَنننننة: ِاهلل
."َِأَنَ أ ُ يَ ْن َ ْرَعُ بَ لَ الْ َنة
.) )151( -331

ي يسلم رقم ا

(

18- Si Anas ibn Malik (Sumakanya nawa
ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi: Sinabi ng Sugo ng Allah (): "Ako
ang may pinakamaraming mga
tagasunod
sa Araw ng Pagbabangon Muli, at ako ang
pinakaunang
kakatok
ng
pintuan
ng
Paraiso". Muslim: Hadith bilang 331- (196).
Ang Taga-ulat
na ika (6):

ay

nabanggit

na

sa

Hadith
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Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Ipinapahayag ng Hadith na ito ang kadakilaan ng
Sugo ng Allah na si Muhammad (), na kung saan
siya ang pinili ng Allah sa mga Propeta na may
napakaraming mga tagasunod sa Araw ng
Pagbabangon Muli at ang pinakaunang kakatok ng
pintuan ng Paraiso.
2- Isinasatungkulin sa bawa't tao na patotohanan at
paniwalaan ang Sugo (); sapagka't tunay na siya ay
isinugo sa lahat ng tao, at sa lahat ng bahagi ng
mundo.
3- Dapat sa isang Muslim na sundin ang Sugo (),
kung nais niyang makapasok sa Paraiso.

َ " إ:َ  قَننن ن  عَننن ننِ الننننني ََِ عَنننننْ أَبننن ن ْ ُرَ ْننننر-15
ْ يَنننن نن: ُ الننننننرحِمَ ِنننن ن ْنَةٌ يِنننن ننَ الننننننرحْمَنِج لَ َنننن ن َ اللَّنننن ن
."ُ َُْْ َلَ ِ َ َ ْلُْ ُ َيَنْ قَاَعَ ِ قَاَع
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.)1555

رقم ا

ي البخ ر

(

19- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat tungkol sa
Propeta
()
na
nagsasabi:
"Katotohanan,
ang pagkakamag-anak ay isa sa mga Tanda
ng Mahabaging (Allah); kaya ang Allah ay
nagsabi: Sinuman ang mag-uugnay sa iyo,
makikipag-ugnayan
Ako
sa
kanya,
datapuwa't sinuman ang puputol sa iyo,
puputulin Ko rin ang pakikipag-ugnayan sa
kanya". Al-Bukhari: Hadith bilang (5988).
Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Ang pagpuputol ng ugnayan ay isang malaking
kasalanan, pinaghihiwalay nito ang mga pagkakaugnay ng isa't isa at pinagwawatak nito ang
pagkakaisa sa pagitan ng mga magkakamag-anak, at
nagbubunsod ito ng poot at galit sa pagitan ng
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kanilang miyembro, kaya nangangailangan ito ng
dagliang kaparusahan.
2- Dapat sa isang Muslim na pagbuklurin ang
pagkakamag-anak sa pamamagitan ng paghahatid ng
mabuting bagay sa mga kamag-anak at pagtaboy ng
masama sa kanila.
3- Hinihimok ng Hadith na ito ang pagpapatatag ng
magiliw na ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng
magkakamag-anak.

: ِ قَ َ رَسُ ْ ُ اهلل:َ َ ق  عَنْ سَلْمَ ََ بْنِ عَ يِر الضب-21
:َِ ََْ"اَلص َقَةُ عَلَر الْمِسْكِ ْينِ َ َقَةٌ َعَلَر ذِ الْ َرَابَةِ اِ ْن
."ٌَ َقَةٌ َ ِلَة
 قَننننن ن َ الع ينننننننة امننننن ن1522
.) ي

رقنننننننم ا ننننن ن
 بأن:

اا

( سننننننننن ابنننننننن ي جننننن ن
ر ال ن ا لب ن عن

ن

20Si
Salman
ibn
`Amir
Al-Dhabbi
(Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah)
ay nag-ulat, siya ay nagsabi: Sinabi ng Sugo
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ng Allah (): "Ang pagkakawanggawa sa
isang
mahirap
ay
isang
kawanggawa,
datapuwa't sa isang malapit na kamaganak
ay
dalawa:
Kawanggawa
at
pagkakamag-anak".
Ibnu
Majah:
Hadith
bilang
(1844).

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Salman ibn `Amir Al-Dhabbi, isang Sahabi
(Kasamahan ng Propeta), siya ay nakapag-ulat
tungkol sa Propeta () ng labintatlo (13) na Hadith,
nanirahan siya sa Basra, at dito na rin siya binawian
ng buhay.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Hinihimok ng Hadith na ito ang pagbibigay ng mga
kawanggawa sa mga kamag-anak.
2- Ang pagbigay ng mga kawanggawa sa mga kamaganak ay isa sa mga paraan ng pag-uugnay ng
pagkakamag-anak, at pagpapalakas ng bigkis ng
pagmamahalan sa pagitan ng miyembro ng pamilya.
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3- Dapat na umiwas sa panunumbat ng mga
kawanggawa sa mga kamag-anak at sa iba.

:ُ ْ  َ ُننننن ُّ  اَننننن ََ النبِننن ن:َ  قَننن ن  عَننن ننْ أَنَنننننك-21
َِ" اَللَّهُننننم إننن ن ْ أَعُنن ن ْذُ بِنن ن َ يِنن ننَ الْهَننننم َا َنن نَََِ َالعَ ْنن ن
ِضَنننننننلَ ِ الننننننن ْن

َِالْكَسَنننننننشِ َاجلُنننننننبْنِ البُخْنننننننش
."ِ ََغَلَبَةِ الرج

نننننن ن ي يسننننننننلم

1315

رقننننننننم ا نننننن ن

.) اللف للبخ ر

( نننننن ن ي البخنننننن ن ر

)2811( -11

رقم ا

21Si
Anas
(Sumakanya
nawa
ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi:
Sinasabi
ng
Propeta
():
"Allaahumma
innee
a`udhu
bika
minal
hammi wal hazan, wal `ajzi wal kasal, wal
jubni wal bukh'l, wa dhal-`id dayn, wa
ghalabatir rijaal (O Allah! Tunay na ako ay
nagpapakupkop
sa
Iyo
laban
sa
pagkabalisa
at
kapighatian,
kawalan
ng
lakas at katamaran, kahinaan ng loob at
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kakuriputan, o ang
magapi
ng
mga

madaig ng utang at
kalalakihan".
Al-Bukhari:

Hadith bilang (6369).

Ang Taga-ulat
na ika (6):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Ang nabanggit na pagpapakupkop sa Hadith na ito
ay nagpapahiwatig sa walong bagay na ito, na siyang
sisira sa maligayang buhay ng tao.
2- Nailahad sa Hadith na ito ang pagpapakukop laban
sa walong bagay na ito, sapagka't ito ay kabilang sa
mga dahilan ng pagkukulang sa pagpapatupad ng
mga karapatan at mga tungkulinng pangrelihiyon o
pangmundo.
3- Dapat sa isang tao ay umiwas na masadlak sa mga
kadahilanan ng kasamaan at kapilyuhan.
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 " َال:َ  قَننن ن  عَننن ننِ النننننني ََِ عَننن ن ْن أَبننن ن ْ ُرَ ْننن نر-22
َ ْبَننننننننشُ اهللُ َنننننننن ََِ أَحَنننننننن ِاُمْ إِذَا أَحْنننننننن َ َ حَْننننننننر
."َََْ َضأ
ي يسلم رقم ا

1512

رقم ا

ي البخ ر

.) اللف للبخ ر

(

)221( -2

22- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat tungkol sa
Propeta
()
na
nagsasabi:
"Hindi
tatanggapin ng Allah ang pagdarasal ng isa
sa
inyo
kapag
siya
ay
nasa
Hadath
(Maruming
kalagayan)
hangga't
hindi
siya
nakakapagsagawa
ng
Wudu'
(Paghuhugas)". Al-Bukhari: Hadith bilang (6954).
Ang Taga-ulat
na ika (2):

ay

nabanggit

na

sa

Hadith
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Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Ipinapahayag ng Hadith na ito na ang Salah
(Pagdarasal) ay hindi magiging wasto kung walang
paglilinis (sa pamamagitan ng Wudu' o ng Ghusl).
2- Dapat sa isang Muslim ay maging interesado sa
ganap na kalinisan; para sa pagsasagawa ng Salah.
3- Ang ganap na paglilinis ay nagaganap sa
pamamagitan ng likas na tubig, o malinis na lupa.

َ  قَنننننن:َ  قَنننننن ِ عَنننننننْ أَبنننننن ْ سَننننننعِيْ ٍ اَلْخُنننننن ْر-23
ْ " الَ تَسُننننننبُّ ْا أَ ْنننن ن َ بِ ْج لَلَنننن ن ْ أََ أَحَنننن ن َاُم: ُّ النبِنننن ن
َيَننن ن بَلَننن نحَ يُننن ن أَحَننن ن ِ ِمْ َال

أَنْفَننن ناَ يِثْننن نشَ أُحُننن ن ٍ ذَ َبًننن ن
."ُ َنَصِيْف

نننننن ي يسنننننننلم رقنننننننم

3183

رقنننننننم ا نننننن

.) اللف للبخ ر

( نننننن ي البخنننننن ر

)2121( - 222

ا
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23Si
Abu
Said
Al-Khudri
(Sumakanya
nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat,
siya ay nagsabi: Sinabi ng Propeta ():
"Huwag ninyong insultuhin ang aking mga
Sahabi
(Kasamahan);
sapagka't
kahit
man
ang isa sa inyo ay gugugol ng ginto ng
kasing tulad ng Uhud (isang napakalaking
bundok
sa
Madinah),
hindi
niya
mapapantayan ang naigugol nila na Mud
(di-humigit kumulang ng 812 gramo, o 510
gramo),
ni
ang
kalahati
nito".
Al-Bukhari:
Hadith bilang (3673).

Ang Taga-ulat
na ika (5):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Itinuturo ng Hadith na ito na dapat igalang ang
mga Sahabi (Kasamahan ng Propeta), sumakanila
nawa ang kaluguran ng Allah.
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2- Ipinagbabawal sa isang tao ang maging masama sa
mga kasamahan ng Sugo ng Allah (), maging sa
salita o gawa.
3- Ipinahihiwatig ng Hadith na ito ang kahigtan ng
mga kasamahan ng Sugo ng Allah () sa sinumang
dumating pagkatapos nila.

 -22عَننننن ْن أَبننننن ْ ُرَ ْنننننرََِ  قَننننن َ :قَننننن َ رَسُننننن ْ ُ اهللِ
 :اَلرجُنن ن ُش عَلَننننر ةِ ْنن ننِ َلِيْلِنن ن ِج لَلْيَنُِْنن نرْ أَحَنن ن ُاُمْ يَنن ننْ
ُخَ لِشْ".
رقننننننننم ا نننننن ن

(جنننننن ن ي ال ينننننن ن
ةا ة رقننننننننننم ا نننننننن ن
اإليننننن ف ال يننننن

2533

ا

اللفنننننننن ن لل ينننننننن ن

عنننننن ننننن ا ا ننننن

قَنننن ن َ الع يننننننة امنننننن ن
أ ض ً :بأن حسن).

2385

سنننننننننن أبنننننن ن
قَنننننننن ن َ

 :بأنننننن حسنننننن غر نننننل

ننننننر النننن ن ن ا لبنننننن ن عننننننن نننننن ا
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24- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi: Sinabi ng Sugo ng Allah (): "Ang
isang
lalaki
ay
nakasalalay
sa
pananampalataya
ng
matalik
niyang
kaibigan; kaya kilatisin ng isa sa inyo ang
sinumang nais niyang maging matalik na
kaibigan". At-Tirmidhi: Hadith bilang (2378).
Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Ipinapahiwatig ng Hadith na ito ang kalikasan ng
tao na madaling maapektuhan ng mga kaibigan at
kapanalig sa kabutihan at kasamaan.
2- Hinihimok ng Hadith na ito ang pakikipagkaibigan
sa mga mabubuting tao at umiwas sa mga masasama.
3- Ang mga mabubuting tao ay yaong nagdudulot ng
kapakinabangan sa mga relihiyosong bagay at
makamundong bagay, samantalang ang mga
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masasama ay yaong nakasisira sa mga relihiyosong
bagay at makamundong bagay.

 -21عَنن ننْ جَنن ن بِر بْنن ننِ عَبْنن ن ِ اللَّنن ن ِ رَضِنن ن َ اللَّنن ن ُ عَنْهُمَنن ن
َ ُنننننن ن ْ ُ :سَنننننن نمِعْآُ رَسُنننننن ن ْ َ اهللِ ُ َ نننننن ن ُ" :أَلْضَنننننن نشُ
النننن ن اْرِ َال إِلَنننن ن َ إِالَّ اهللُ َأَلضَننننننشُ النننن ن ُّعَ ِ اَلْ َمْنننننن ُ
لِلَّ ِ".
(جننننن ي ال ينننن ن
رقنننننننم ا ننننن ن

رقننننننم ا نننن ن

 3511قَننننن ن َ اإليننننننن ف ال يننننن ن

بأننننن ن  :حسننننننن غر ننننننل
عن

اا

3353

أ ضنننن ن  :سنننننننن ابننننننن ي جنننن ن

قَنننن ن َ الع يننننننة امنننن ن ن

عنننننننن ننننن ن ا ا ننننننن
ننننننر النننن ن ن ا لبنننن ن ن

بأن  :حسن).

25- Si Jabir ibn Abdullah (Sumakanila nawa
ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
)nagsasabi: Narinig ko sa Sugo ng Allah (
na kanyang sinasabi: "Ang pinakamabuting
Dhikr
)(Paggunita
ay
ang
Laa
ilaaha
illallaah
(Walang
diyos
na
karapat-dapat
sambahin
maliban
sa
Allah),
at
ang
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pinakamabuting
Du`a
(Panalangin)
ay
ang
Alhamdu lillaah (Ang lahat ng pagpupuri ay
sa Allah)". At-Tirmidhi: Hadith bilang (3383).
Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Jabir ibn Abdullah Al-Ansari, isang dakilang
Sahabi na nanumpa ng katapatan sa Propeta () sa
gabi ng (pagpupulong sa) Aqabah kasama ang
kanyang ama, at isa rin siya sa nanumpa ng katapatan
sa Propeta () sa tinaguriang Bai`ah Ar-Ridwan. Siya
ay isa sa mga kinabibilangang may maraming ulat na
Hadith at umabot ang kanyang naiulat ng (1540) na
Hadith, at binawian siya ng buhay noong ika-73 sa
Hijri. datapuwa't may nagsasabi na hindi ganito.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Sa tuwing nadadagdagan ang pagmamahal ng tao
sa kanyang Panginoon, nadadagdagan din ang
kanyang paggunita sa Allah, ang Panginoon ng lahat
ng nilalang.
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2- Ang paggunita sa Allah at ang pagpanalangin sa
Kanya ay kabilang sa mga paraan ng pagpapalapit sa
Allah.
3- Ang Salitang Tawheed (Kaisahan) ay ang: Laa ilaaha
illallaah, hindi ito napapantayan ng anupaman; kaya
ito ang pinakamabuting paggunita sa Allah.
4- Ang Salita ng dakilang pagpapasalamat at
magandang pagpupuri sa Allah ay ang: Alhamdu
lillaah; kaya ito ang pinakamabuting panalangin.

ُ الْ ِية:ُ ْ ُ َ اُن ن:َ َ ق ٍ عَنْ عَبْ ِ اللَّ ِ بْنِ يَسْعُ ْة-21
ُ َلِ الص َ ِ َنُسَنم ْ َ ُسنلُمُ بَعْضُُننَ عَلَنر بَعْن ج لَسَنمِع
َُّ اَلْ ِينن َُّ لِلَّنن ِ َالصننلَ َا: "قُ ْلُنن ْا:َ ج لَ َنن ِرَسُنن ْ ُ اهلل
ُ َُالاَّيبَ َُّ اَلس َفُ عَلَيْ َ أَ ُّهَ النبِ ُّ َ َرحْمَةُ اهللِ َبَرَاَ ت
َّاَلس َفُ عَ لَيْنَ َعَلَر عِبَ ةِ اهللِ الص لِ ِيْنَ أَ ْهَ ُ أَْ الَ إلَ َ إِال
ْاهللُ َأَ ْهَ َُ أََ يُ َم ًا عَبْ ُ ُ َرَسُن ْلُ ُ ج لَنإِنكُمْ إِذَا لَعَلْنُْم
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ِ َلِن السنم

ِذَلِ َج لَ َ ْ سَلَّمُْْمْ عَلَر اُنش عَبْن ٍ لِلَّن ِ َن ل
."ِ َْالْأَر

ي يسلم رقم ا

1212

رقم ا

.) اللف للبخ ر

ي البخ ر

(

)212( -11

26- Si Abdullah ibn Mas`ud (Sumakanya
nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat,
siya ay nagsabi: Dati ay ang sinasabi
namin: At-Tahiyyatu fis salah (Ang pagbati
ay sa pagdarasal), at kami ay sumasambit
ng
mga
pangalan
sa
pagbati,
at
nagbabatian kami sa isa't isa ng Salam;
datapuwa't nang marinig ito ng Sugo ng
Allah (); siya ay nagsabi: "Ang sabihin
ninyo:
At-Tahiyyaatu
lillaahi,
was
salawaatu
wat
tayyibaatu,
assalaamu
`alayka
ayyuhan
nabiyyu
wa
rahmatullaahi
wa
barakaatuhu,
assalaamu
`alaynaa
wa
`alaa
`ibaadil
laahis
saaliheen,
ash-hadu
allaa
ilaaha
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illallaah, wa ash-hadu anna muhammadan
`abduhu wa rasooluh (Ang lahat ng pagbati
ay para sa Allah, ang mga dasal at
mabubuting
bagay
ay
para
sa
Allah.
Sumaiyo nawa ang kapayapaan O Propeta
at ang habag at pagpapala ng Allah. Ang
kapayapaan
ay
mapasa-amin
at
mapasa
mga
taong
gumagawa
ng
mga
makatarungang paglilingkod
sa
Allah.
Ako
ay sumasaksi na walang diyos na karapatdapat sambahin maliban sa Allah at ako ay
sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang
lingkod at sugo); at kapag iyon ay inyong
ginawa;
katotohanang
inyong
nabati
ng
Salam ang lahat ng matuwid na alipin sa
Allah, maging sa kalangitan at kalupaan".
Al-Bukhari: Hadith bilang (1202).

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Abdullah ibn Mas'ud (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah), isa sa mga pinakamaalam at
tanyag sa mga Sahabi (Kasamahan ng Propeta), at
siya rin ang pinakamahusay magbasa ng Qur'an sa
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mga Sahabi, ang kanyang naiulat ay umabot ng (848)
na Hadith, at nasalihan niya ang lahat ng digmaan
kasama ng Sugo (). Pagkaraan ay lumahok siya sa
labanan sa Yarmuk sa Sirya, pagkatapos ng
kamatayan ng Sugo (), Siya ay ipinadala ni Umar sa
Kufa (Iraq), upang turuan ang mga tao doon ng mga
katuruang ukol sa kanilang pananampalataya. At
pagkatapos ay hinirang siya dito ni Uthman ibn Affan
bilang pinuno, at pagkaraan ay inutusan siyang
bumalik sa Madinah, at siya ay binawian ng buhay
dito taong ika-32 sa Hijri. sa edad niyang mahigit (60)
taong gulang at siya ay nailibing sa Baqi`.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Napapaloob sa Hadith na ito ang paraan ng pagbati
sa Allah.
2- Ipinapaalaala ng Hadith na ito ang paraan ng
pagbati ng Salam sa Sugo ng Allah na si Muhammad
() hanggang sa Araw ng Pagbabangon, at ang
paraan nito ay ganito: Assalaamu `alayka ayyuhan
nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
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3- Ang mga alituntunin ng pananampalataya, ang
mga islamikong batas, at ang mga kaugalian sa Islam
ay umuusbong mula sa dalawang pagsasaksi na ito:
Ang Laa ilaaha illallaahu, wa anna muhammadan
rasoolullaah (Walang diyos na karapat-dapat
sambahin maliban sa Allah, at si Muhammad ay tunay
na Sugo ng Allah)".
4- Ang isang matuwid na alipin ay yaong
nagpapatupad ng mga karapatan at mga tungkulin
ayon sa mga kahilingan ng Islam.

:َ  قَنننننن ن َ عَنننننن ننْ يِ ْنننننن ن َافِ بْنننننن ننِ يَعْنننننن ن ِ ْكَرِل-28
ً  " يَنن ن يلَننننأَ نةَيِنننن ِعَنننن:ُ ْ  َ ُنننن ِسَنن نمِعْآُ رَسُنننن ْ َ اهلل
ََنننننرًّا يِننننن ْن بَاْنننننن حَسْنننننلُ ايةَيِننننن َ أُاُلَننننن ََّا ُ ِمْنننننن
ُنن نلْبَ ُج لَنن نإَِْ اَنن ن ََ الَ يَ َ لَنن نةَج لثُلُنن ن ا لِاَعَ يِنن ن ِج َ ُلُنن ن ا
."ِ ِلََِّرَابِ ِج َ ُلُ ا لِنَفَس
رقننننننم

سنننننننن ابننننننن ي جنننن ن

2351

عننننننننن

قَننننننن َ اإليننننننن ف ال يننننننن

رقننننننم ا نننننن
اللفننننننن لل يننننننن

(جنننن ن ي ال ينننننن
3325

ا ننننننن
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ننننننر

قَنننن ن َ الع يننننننة امنننن ن ن
.) ي

ننننن ي

 حسننننننن: بأننننن ن

 بأن:ً أ ض

اا

ننننن ا ا نننن ن
ال ن ا لب ن عن

27Si
Miqdam
ibn
Ma`a-dikarib
(Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah)
ay nag-ulat, siya ay nagsabi: Narinig ko sa
Sugo ng Allah () na nagsasabi: "Wala
nang
pinakamasamang
sisidlan
na
pinupuno ng tao na humigit pa sa tiyan,
sapat na sa tao ang mga kapiraso na
magtutuwid
ng
kanyang
gulugod,
subali't
kung hindi na maiiwasan, sa gayon ang
pangatlong
bahagi
ay
para
sa
kanyang
pagkain,
at
ang
pangatlo
ay
para
sa
kanyang inumin at ang pangatlo ay para sa
kanyang sarili". At-Tirmidhi: Hadith bilang (2380).
Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Abu Kareemah, Al-Miqdam ibn Ma`a-dikarib
ibn `Am'r Al-Kanadi, isang dakilang Sahabi
(Kasamahan ng Propeta), siya ay nanirahan sa
lungsod ng Hims, at siya ay isa sa mga delegasyon na
dumating sa Sugo ng Allah ().
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Siya ay lumahok sa mga labanang pagsakop ng Islam
sa Sirya at Iraq, at siya ay nakibaka rin sa labanan sa
Yarmouk at Qadisiyah, at kailanman ay hindi siya
lumiban sa anumang labanan kasama ng mga Muslim
laban sa kanilang mga kaaway, at siya ay nakapagulat ng (42) na Hadith sa mga aklat ng Hadith.
Siya ay itinuturing na kabilang sa mga mamamayan
ng Sirya, at siya ay binawian ng buhay sa Sirya taong
ika-87 sa Hijri, sa edad niyang (91) taon.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Hinihimok ng Hadith na ito ang pagsunod sa
pamamaraang katamtaman sa pagkain at pag-inom;
sapagka't ito ang dahilan ng kalusugan at kadalisayan
ng sarili; kaya hindi nararapat sa isang Muslim na
magpakabundat sa pagkain at inumin.
2- Ang pagpapakabusog at ang pagpapakabundat ng
tiyan ay nagdudulot ng katamaran at mga
karamdaman, at nagpipigil sa pagpapatupad ng
tungkulin at nagtutulak sa kawalan ng trabaho at
kasalanan.
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3- Dapat ay panatiliin ang mga magagandang asal sa
Islam sa pagkain at pag-inom, at iwasan ang kasibaan;
sapagka't hindi ito kapuri-puri sa Islam.

َ  قَننن ن:َ  قَننن ن ٍ عَننن ننْ عَبْننن ن ِ اللَّننن ن ِ بْننن ننِ يَسْننن نعُ ْة-25
ُ  " أَ ُ يَنننننننن ُ َ سَننننننننلُ بِنننننننن ِ الْعَبْنننننننن: ِرَسُنننننننن ْ ُ اهلل
."ِ َاَلص َُِ َأَ ُ يَ ُ ْضَر بَيْنَ الن سِ لِ ال ي
 قَننننن ن َ الع ينننننننة امننننن ن3551
.) ي

 بأن:

رقنننننننم ا ننننن ن
اا

(سننننننننن النسننننن ن ال

ر ال ن ا لب ن عن

ن

28- Si Abdullah ibn Mas`ud (Sumakanya
nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat,
siya ay nagsabi: Sinabi ng Sugo ng Allah
():
"Ang
pinakaunang
idadaan
sa
pagsusulit sa (mga gawain ng) isang alipin
ay
ang
Salah
(Pagdarasal),
at
ang
pinakaunang hahatulan sa pagitan ng mga
tao ay ang kaso sa dugo". An-Nisaa-i: Hadith
bilang (3991).
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Ang Taga-ulat
na ika (26):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Ang Salah ang pinakapangunahin sa mga saligan ng
kabanalan at pagpapalapit sa Allah.
2- Ang Salah ang pinakadakilang pagsamba sa Islam;
kaya dapat sa isang Muslim ay pangalagaan ito ng
masidhing pag-aalaga.
3- Tunay na pinararangalan ng Islam ang tao, at
hinihimok nito ang pangangalaga sa kanyang dugo,
kaya hindi ipinapahintulot ang pagpatay sa kanya
nang hindi batay sa katarungan.

ْ "اُنْصُنننر: ِ قَننن َ رَسُننن ْ ُ اهلل:َ  قَننن  عَننننْ أَنَنننك-25
ِ َن ن رَسُن ن ْ َ اهلل:أَ َن ن َ ظَ ملًن ن أَ ْ يَِْلُ ْيًن ن ج لَ َن ن َ رَجُن نشا
أَنْصُنن نرُ ُ إِذَا اَنن ن ََ يَِْلُ ْيًنن ن أَلَرَأَ ْنن نآَ إِذَا اَنن ن ََ ظَ ملًِنن ن
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 تَ ْ ُن نَُ ُ أَ ْ تَمْنَعُن ن ُ يِن ننَ الِلْن نمِج:َ اَيْن نأَ أَنْصُن نرُ ُ قَن ن
."ُ ُلَإَِ ذَلِ َ نَصْر
.) 1512

رقم ا

ي البخ ر

(

29Si
Anas
(Sumakanya
nawa
ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi: Sinabi ng Sugo ng Allah ():
"Tulungan
mo
ang
iyong
kapatid
(sa
pananampalataya)
na
gumagawa
ng
kawalan ng katarungan o ginagawan ng
hindi makatarungan; ang isang lalaki ay
nagsabi: O Sugo ng Allah! Tutulungan ko
siya kung siya ay ginagawan ng hindi
makatarungan,
subali't
paano
ko
siya
tutulungan
kung
siya
ay
gumagawa
ng
kawalan ng katarungan? Siya ay nagsabi:
Patigilin mo siya o pigilan mo siya sa
kawalan
ng
katarungan;
magkagayon
ito
ang
pagtulong
mo
sa
kanya".
Al-Bukhari:
Hadith bilang (6952).
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Ang Taga-ulat
na ika (6):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Ang pagpapatupad ng katarungan ay kabilang sa
mga katangian ng Islam na siyang Relihiyon ng Allah.
2- Hinihimok ng Islam ang pangangalaga sa mga
karapatan ng mga tao.
3- Ipinagbabawal ng Hadith na ito ang lahat ng mga
uri at anyo ng kawalan ng katarungan.

ِ اَننن ن ََ رَسُننن ن ْ ُ اهلل:َ  قَننن ن ََِ عَننن ننْ أَبننن ن ْ ُرَ ْننن نر-31
 " إِذَا أَ ْننننننبَ َ أَحَنننننن ُاُمْج:ُ ْ  َ ُنننننن:ُ َ ُعَلُننننننمُ أَ ْنننننن َ ب
 اَللَّهُنننم بِننن َ أَ ْنننبَ ْنَ َبِننن َ َأيْسَنننيْنَ َبِننن َ نَ ْيَننن:ْلَلْيَ ُنننش
:َْبِنننن َ نَمُننن ن َُّْ َإِلَيْنننن َ الْمَصِننن نيْرُ َإِذَا أَيْسَننننرج لَلْيَ ُننن نش
َ اَللَّهُننننم بِنن ن َ أَيْسَنن نيْنَ َبِنن ن َ أَ ْنن نبَ ْنَ َبِنن ن َ نَ ْيَنن ن َبِنن ن
."ُنَمُ َُّْ َإِلَيْ َ النَُُّّ ْر
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رقننننننم

سنننننننن ابننننننن ي جنننننن

3351

عننننننن نننن ن ا

قننننن اإليننننن ف ال ينننن ن

نننننر الننننن ن

قننننن الع ينننننة امننننن ن

رقننننننم ا نننننن
اللفننننن لل ينننن ن

.) ي

حسنننننن
: بأن

(جنننننن ي ال ينننننن
3515

ا ننننن

 حننننن: بأنننننن

ا ننننن

اا

ا لب ن عن

30- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi: Nakaugalian ng Sugo ng Allah ()
na turuan ang kanyang mga kasamahan:
Kanyang sinasabi: "Kapag inabot ng umaga
ang isa sa inyo; siya ay magsabi ng:
Allaahumma
bika
asbah-naa,
wa
bika
amsay-naa,
wa
bika
nahyaa,
wa
bika
namootu, wa ilayka al-maseer (O Allah!
Dahil sa Iyong kapahintulutan ay inabot
namin
ang
umaga
at
dahil
sa
Iyong
kapahintulutan ay inabot namin ang gabi
at mula sa Iyong kapahintulutan kami ay
nabuhay at mula sa Iyong kapahintulutan
kami ay mamamatay, at nasa sa Iyo ang
kahihinatnan),
at
kapag
sumapit
ang
hapon; siya ay magsasabi:
Allaahumma
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bika amsay-naa, wa bika asbah-naa, wa
bika nah-yaa, wa bika namootu, wa ilayka
an-nushoor
(O
Allah!
Dahil
sa
Iyong
kapahintulutan ay sinapit namin ang gabi,
at dahil sa Iyong kapahintulutan ay inabot
namin ang
umaga, at
mula
sa
Iyong
kapahintulutan kami ay nabuhay at mula
sa
Iyong
kapahintulutan
kami
ay
mamamatay, at nasa sa Iyo ang Muling
Pagkabuhay)". At-Tirmidhi: Hadith bilang (3391).
Ang Taga-ulat
na ika (3):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Dapat sa bawa't Muslim ay maging abala sa
paggunita sa Allah nang may pag-asang tulong mula
sa Kanya at may pagtitiwala sa Kanya.
2- Hinihimok ng Hadith na ito ang pagsasaulo sa
panalangin na ito, at ang pag-aalaga sa pagbasa nito
sa araw-araw, sa umaga't hapon.
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3- Dapat paniwalaan na ang kapalaran ng tao ay nasa
Allah; kaya hindi nararapat sa isang tao na kalimutan
ang paggunita sa Allah.

 عَننننْ جَننن بِرِ بْننننِ عَبْننن ِ اللَّننن ِ رَضِننن َ اللَّننن ُ عَنْهُمَنن ن-31
ِ سُننننن نبْ َ ََ اهلل:َ  " يَننننن ننْ قَننننن ن:َ  قَننننن ن عَننننن ننِ النننننننني
."ِالْعَِِيْمِ َبِ َمْ ِ ِج غُرِسَآْ لَ ُ نَخْلَةٌ لِ الْ َنة
 قنننننن ن اإلينننننن ن ف3212
ننن ن ي

رقننننننننم ا نننننن ن

 حسنننننن غر نننننل: بأنننن ن

ننننننر النننن ن ن ا لبنننننن ن عننننننن نننننن ا

(جنننننن ن ي ال ينننننن ن

عنننننن ننن ن ا ا ننن ن

ال يننن ن

قنننن ن الع يننننننة امنننننن ن
.) ي

: بأن

ا

31- Si Jabir ibn Abdullah (Sumakanila nawa
ang
kaluguran
ng
Allah)
ay
nag-ulat
tungkol
sa
Propeta
()
na
nagsasabi:
"Sinuman
ang
magsasabi
ng:
Subhaanallaahil
`adheem,
wa
bihamdih
(Kaluwalhatian
sa
Allah,
Ang
Pinakadakila
at sa Kanya ang lahat ng Kapurihan) ay
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itatanim para sa kanya ang isang puno ng
palmera sa Paraiso". At-Tirmidhi: Hadith bilang
(3464).

Ang Taga-ulat
na ika (25):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Dapat sa isang Muslim na gunitain ang Allah sa
pamamagitan ng pagluluwalhati at pagpupuri sa
Kanya, sa tuwing nagkakaroon siya ng pagkakataon
dito.
2- Ipinapaliwanag ng Hadith na ito ang kahigtan ng
pagluluwalhati at pagpupuri sa ganitong pormula:
Subhaa-nallaahil `adheem, wa bihamdih.
3- Punong palmera ang binanggit sa Hadith na ito
dahil sa dami ng kapakinabangan nito at sa kabutihan
ng bunga nito.
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 "الَ تَسُننبُّ ا:َ  قَ ن  عَ ننِ الننني ََِ عَ ننْ أَب ن ْ ُرَ ْ نر-32
."ُال ْرَج لَإَِ اهللَ ُ َ ال ْر
.) )2221( -1

ي يسلم رقم ا

(

32- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat tungkol sa
Propeta
(),
na
nagsasabi:
"Huwag
ninyong insultuhin ang panahon, sapagka't
katotohanan,
ang
Allah,
Siya
ang
panahon". Muslim: Hadith bilang5- (2246).
Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Hindi nararapat sa isang Muslim na insultuhin ang
panahon o isumpa ito, o magsasabi ng: O kabiguhan
sa panahon, nang dahil sa mga matinding kapighatian
o mga problema na dumadatal sa kanya; sapagka't
ang panahon ay tunay na isa lamang sa mga nilalang;
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kaya wala siyang sariling gawa, kundi siya ay
sumasailalim sa Allah, bagkus ang tao ay may
pananagutan sa mga kusa niyang ginagawa at mga
pagkilos.
2- Kung ang pinatutukuyan sa Panahon: ay ang Allah,
kung gayon ang ibig sabihin nito ay: Siya ang Una; at
walang nauna sa Kanya na anupaman; sapagka't Siya
ang Pinakauna na Walang Hanggan.
3- Dapat sa isang Muslim ay maging matiisin sa mga
kapighatian at aksidente, bagkus siya ay magtakda ng
mga dahilan para sa kaligtasan at kalusugan ng
kanyang sarili, pamilya at mga anak ayon sa kanyang
makakaya.

 ُ ْ  اَننننننن ََ الرسُننننننن ََِ عَننننننننْ أَبننننننن ْ ُرَ ْنننننننر-33
ًَسْنننننكُآُ بَنننن نيْنَ الْكننننننبرِ َبَنننن نيْنَ الْ ِنننن نرَا َ ِ إِسْنننن نكَ تَة
َ ُ بِننننأَبِ ْ َأُينننن ْ َنننن رَسُنننن ْ َ اهللِ! إِسْننننكَ ت:ُ لَ ُلْننننآ111
 اَللَّهُنننننم:َ كبِيْننن نرِ َالْ ِننن نرَا َ ِ يَننن ن تَ ُننن ن ْ ُ قَننن ن
ْ ْبَننن نيْنَ ال
َبَ عِننن ن ْ بَيْنَِننن ن ْ َبَننن نيْنَ َاَ َننن ن َ اَمَننن ن بَ عَننن ن ََّ بَننن نيْن
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الْمََّْنن نرِ ِ َاملغننننرلِ اَللَّهُننننم نَ ُنِنن ن يِنن ننَ الْخَاَ َنن ن اَمَنن ن
ُْنَ َّنننننر الثننن ن ْلُ الْننن نأَبْيَ ُ يِننن ننَ الننن ن نَكِ اَللَّهُنننننم اغْسِننن نش
.َِاَ َ َ ب مل ِ َالثلْجِ َالبَرَة
نننننن ن ي يسننننننننلم

822

رقننننننننم ا نننننننن

( نننننن ن ي البخنننننننن ر

.) ) اللف للبخ ر155( - 128

رقم ا

33- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat: Lagi nang
tumitigil ang Sugo ng Allah () sa pagitan
ng Takbeeratul (Ihram) at ng pagbasa (ng
Al-Fatihah) nang saglit … Kaya aking sinabi:
Ang aking ama at ina (ay pantubos ko para
sa iyo) O Sugo ng Allah ()! Ano ang iyong
sinasambit sa pagtigil mo sa pagitan ng
Takbeeratul (Ihram) at ng pagbasa (ng AlFatihah)?
Siya
ay
nagsabi:
Allaahumma
baa-`id baynee wa bayna kha-thaa-yaaya,
kamaa
baa-`adta
bayna
al-mash-riqi
wal
magh-rib,
allaahumma
naqqinee
minal
kha-thaa-yaa
kamaa
yunaqqaa
ath-
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thawbul
abya-dhu
minad
danas,
allaahummagh-sil
kha-thaa-yaa-ya
bil
maa-I wath-thalji wal barad (O Allah! Ilayo
Mo ako mula sa aking mga pagkakasala
katulad ng paglayo Mo sa pagitan ng
silangan at kanluran. O Allah! Dalisayin Mo
ako sa aking mga pagkakasala katulad ng
pagdalisay Mo sa isang maputing tela mula
sa dumi, O Allah! Linisin Mo ang aking mga
pagkakasala ng tubig, yelo at neyebe)". AlBukhari: Hadith bilang (744).

Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Dapat sa isang Muslim na maging masigasig sa
pagsasaulo ng dakilang panalangin na ito.
2- Ipinahihiwatig ng Hadith na ito ang pagiging
lehitimo ng pagbasa sa Du`a na ito sa pagitan ng
Takbeeratul Ihram at Surah Al-Fatihah bilang paggaya
sa Propeta ().
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3- Hinihimok ng Hadith na ito ang pag-iwas sa mga
kasalanan at sa mga lugar nito.

 "ينننن:َ  قَنننن  عَنننننِ الننننني ََِ عَنن ننْ أَبنننن ْ ُرَ ْننننر-32
َُصننننيلُ املُسننننلِمَ يِننننن نَصَننننلٍ َالَ َ َننننلٍ َالَ َننننم َال
حُننن نََْ َالَ أذًى َالَ غَنننننم حَْنننننر الَّننن ن ْاَةِ ََُّننن ن اُه
."ُ َ َإِالَّ اَفَّرَ اهللُ بِهَ يِن َا
نننننن ن ي يسننننننننلم

1121

رقننننننننم ا نننننن ن

( نننننن ن ي البخنننننن ن ر

.) ) اللف للبخ ر2183( - 12

رقم ا

34- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat tungkol sa
Propeta
()
na
nagsasabi:
"Walang
dumadatal sa isang Muslim na kapaguran
o
kirot,
pangamba
o
kalungkutan,
kapinsalaan o kahihiyan, maging ang isang
tinik na titinik sa kanya, kundi patatawarin
ng Allah ang kanyang mga kasalanan dahil
dito". Al-Bukhari: Hadith bilang (5641).
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Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Dumadatal sa bawa't tao ang ilan sa mga uri ng
kapahamakan o problema; kaya dapat siyang maging
matiisin sa mga ito, at magtakda ng mga dahilan ng
kanyang kaligtasan nang may pagtitiwala sa Allah.
2- Napapaloob sa Hadith na ito at sa iba pang katulad
nito ang isang napakagandang balita sa bawa't
Muslim; na kung saan ay hindi pa lamang nila
nalalampasan ang mga makamundong kapighatian na
ito; ay nagkakaroon na ng kapatawaran ang kanilang
mga kasalanan o naitataas na ang kanilang mga antas
sa Allah.
3- Dapat sa isang Muslim ay manalangin sa Allah ng
kaligtasan at kalusugan bago dumatal sa kanya ang
mga kapighatian, gayundin pagkatapos ng pagdatal
nito.
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 - 31عَنن ننْ عَلِنن ن ِ بْنن ننِ أَبنن ن ْ طَ لِنن نلٍ ُ َ نن ن ْ ُ :إَ نَبِنن ن
اهللِ  أَ َنننن ن َ حَرِ ْنننن نرًاج لَ َعَلَنننن ن ُ لِنننن ن ْ َِمِيْنِنننن ن ِ َأَ َنننن ن َ
ذَ َبًننن ن ج لَ َعَلَننن ن ُ لِننن ن ْ ِننن نمَ لِ ِ ُنننننم قَننن ن َ" :إَِ َننن ن َ ْنِ
حَرَافا عَلَر ذُاُ ْرِ أُيِْ ْ".
(سننننننننن أبننننن ن ةا ة رقنننننننم ا ننننننن
ا ننننننن

1821

ننننن ا ا نننن ن

اللفننننننن

بننننننن ةا ة قَننننننن َ اإليننننننن ف ال يننننننن

 :بأننننن ن حسننننننن

ال ن ا لب ن عن

اا

2118

جننننن ن ي ال يننننن ن

ننننن ي

أ ض  :بأن

قنننن ن الع يننننننة امنننن ن ن

رقنننننننم
عننننننننن
ننننننر

ي ).

35- Si Ali ibn Abu Thalib (Sumakanya nawa
ang
kaluguran
ng
)Allah
ay
nag-ulat,
kanyang
sinasabi:
Katotohanang
kumuha
ang Propeta ng Allah () ng isang sutla at
inilagay
ito
sa
kanyang
kanang
kamay,
pagkatapos ay kumuha naman ng isang
kapirasong ginto at inilagay niya ito sa
kanyang
kaliwang
kamay,
at
tuloy
na
sinabi:
"Ang
dalawang
ito
ay
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ipinagbabawal sa mga kalalakihan na
mga tagasunod". Abu Daud: Hadith bilang (4057).

aking

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Abul Hasan, Ali ibn Abu Thalib ibn Abdul
Muttalib Al-Hashimi mula sa Angkan ng Quraish
(Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah). Siya ay
isinilang sa petsa na ika-13 sa buwan ng Rajab taong
ika-23 sa Hijri. – 17/03/599 sa petsang Gregorian.
Siya ay pinsang buo ng Sugo () at mamanugang sa
kanya, at siya ang pinakaunang yumakap sa Islam sa
mga kabataan, at nang ipahintulot ng Allah sa
Kanyang Sugo () ang paglikas sa Madinah, kanyang
inialay ang sarili; kaya natulog siya sa higaan ng Sugo
ng Allah () na isinasakripisyo ang kanyang sarili at
espiritu; kaya't inakala ng mga Quraish na siya ang
Sugo ng Allah (); subali't nang malaman ng mga
Quraish na ito ay isang panlilinlang; sinaktan nila siya,
nguni't hindi rin niya pinansin sa kanila iyon, bagku's
nagsimula siyang ipamigay at ibalik ang mga bagay na
ipinagkatiwala sa kanya ng Sugo ng Allah () sa mga
may ari nito nang malapit na siyang lumikas.
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Nakapagsalaysay siya sa mga aklat ng Hadith ng (536)
na Hadith. Siya ay may kagandahang mukha, ang
kanyang mukha ay parang tulad ng sa kabilugan ng
buwan sa ganda. Siya ay tumanyag sa kanyang
kagalingan sa paghatol at pagbigay ng sariling
opinyon sa pagpapasiya, sa kaalaman sa Aklat ng
Allah, at sa pag-unawa sa mga kahulugan at
pahiwatig nito, gayundin naman na siya ay naging
tanyag sa katapangan, katalinuhan, kagandahan ng
pagtalumpati at kahusayan sa pagsasalita, at kanyang
nasalihan ang lahat ng labanan kasama ang Sugo ng
Allah (), maliban sa labanan sa Tabuk; nang siya ay
hinayaan ng Sugo () na magpaiwan sa kanyang
pamilya, isa siya sa sampung binalitaan ng Propeta na
makakapasok sa Paraiso, at tinaguriang Pinuno ng
mga sumasampalataya, at isa sa apat na binansagan
ng mga napatnubayang Tagapaghalili, na kung saan
ay hinirang siya bilang tagapaghalili sa taon na ika-35
sa Hijri sa Madinah, pagkatapos ng pagkapaslang kay
Uthman ibn Affan (Sumakanya nawa ang kaluguran
ng Allah), at kanyang itinakda ang Kufa na kabisera
nito, at siya ay nanatili sa kanyang katungkulan bilang
tagapaghatol sa loob ng limang taon at tatlong
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buwan, datapuwa't inilarawan ang kapanahunan ng
kanyang pamumuno ng kawalang-tatag na pulitika.
Pagkaraan ay sinaksak siya ng isa sa mga Khawarij
(Nagbabaklas sa kanyang pamumuno), habang siya ay
nagdarasal ng Salah sa madaling araw sa Masjid sa
Kufa; at siya ay binawian ng buhay bilang martir sa
buwan ng Ramadan taong ika-40 sa Hijri – 661 sa
petsang Gregorian. Sumakanya nawa ang kaluguran
ng Allah.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Ipinapaliwanag ng Hadith na ito ang kabawalan ng
pagsusuot ng sutla at ginto sa mga kalalakihan, kaya
dapat iwasan ito ng mga kalalakihan; sapagka't ang
pagsusuot nito ay nagmamana ng pagmamataas at
pagpapasikat, at naglalantad ng karangyaan at pagaaksaya maliban sa mga kababaihan.
2- Ipinahihintulot ng Islam sa isang babaeng Muslim
ang pagsusuot ng sutla at ang pagpapalamuti ng
ginto; sapagka't ang dalawang ito ay simbolo ng
kanyang pagpapalamuti at pagpapaganda nang may
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pagpapahalaga sa pagkamatimpiin, samakatuwid
walang pag-aaksaya at paglulustay dito.
3- Dapat sa bawa't Muslim ay hawakan ng matatag
ang mga alituntunin ng Islam, at iwasan ang
paghahayag ng pagiging gastador at mapagmataas, sa
kasuutan at lahat ng aspeto ng buhay.

َ ْ  َ ن رَسُ ن:ُ قُلْ نآ:َ  قَ ن ِ عَ ننْ أَب ن ْ أُيَ يَ نةَ الْبَ ن ِل-31
 "عَلَيْ ن َ بِ لص نيَ فِج:َ اهللِ! يُرْنِ ن ْ بِ نأَيْر َنْفَعُنِ ن اهللُ بِ ن ِج قَ ن
."ُ َلَإِن ُ الَ يِثْشَ ل
 قَنننننن ن َ الع يننننننننة امنننننن ن2221
.) ي

رقننننننننم ا نننننن ن
 بأن:

اا

(سنننننننننن النسنننننن ن ال
ر ال ن ا لب ن عن

ن

36- Si Abu Umamah Al-Bahili (Sumakanya
nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat,
kanyang sinabi: O Sugo ng Allah! Utusan
mo po ako ng isang pag-uutos, na nawa'y
gawin ito sa akin ng Allah na kapakipakinabang; siya ay nagsabi: "Ikaw ay mag-

Mga Piling Hadith
88

ayuno;

sapagka't

walang

katulad

ito".

An-

Nisaa-i: Hadith bilang (2221).

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Abu Umamah, Suday ibn `Ajlan ibn Wahb AlBahili, isang banal na Sahabi (Kasamahan ng Propeta)
at mapagpakasakit.
Gustung-gusto niyang makibaka sa pakikipaglaban sa
Landas ng Allah, kaya lagi siyang nakadikit at
sumasama sa Propeta () sa lahat ng kanyang
pakikipaglaban, ni hindi siya lumiban sa isang
labanan, at hindi rin siya nabibigo sa pakikipaglaban
sa Landas ng Allah, maliban sa labanan sa Badr dahil
sa paglilingkod niya sa matanda niyang ina; na kung
saan ay inutusan siya ng Sugo ng Allah () na
magpaiwan sa kanyang ina, lumahok din siya sa lahat
ng digmaan kasama ng mga napatnubayang
tagapaghalili, sumakanila nawa ang kaluguran ng
Allah, siya ay nakapagsalaysay ng (250) Hadith sa mga
aklat ng Hadith, dati siyang nanirahan sa Sirya,
nguni't sa kalupaan ng Hims siya binawian ng buhay
taong ika-81 sa Hijri.
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Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Ang pag-aayuno ang pinakadakila sa mga gawaing
pagsamba sa Islam; kaya dapat lamang sa isang
Muslim na pakaingatan niya ito.
2- Hinihimok ng Hadith na ito ang isang Muslim na
maging masigasig sa pag-aayuno, at pagaanin ang
lahat ng kinakaharap niyang pagod at hirap sa
pagpapatupad nito.
3- Ang pag-aayuno ang itinuturing na pinakamainam
na paraan sa pagtamo ng kaluguran ng Allah at ng
Kanyang gantimpala, sapagka't ipinagkakaloob ng
Allah sa matiyagang nag-aayuno ang kanyang
gantimpala nang walang pagkukuwenta.

َِ "إ:َ  قَننن ن  عَننن ننِ النننننني ََِ عَننن ننْ أَبننن ن ْ ُرَ ْننن نر-38
النننن ن نَ ُسْنننن نرا َلَنننن ننْ ََُّنننن ن ة النننن ن نَ أَحَنننن ن ا إِالَّ غَلَبَنننن ن ُج
ِ َ ْ لَسَننننن ن ةُ ا َقَننننن ن رِبُ ا َأَبَِّْننننن نرُ ا َاسْننننن نَْعِينُ ا بِ لْغَننننن ن
."َِالر ْحَةِ َ َ ْ ٍ يِنْ ال ُّلْ َة
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ننننننن ي يسننننننننلم رقننننننننم

35

رقننننننننم ا نننننن ن
.) اللف للبخ ر

( ننننننن ي البخننننننن ر
)2511( - 81

ا

37- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat tungkol sa
Propeta () na nagsabi: "Katotohanan, ang
Relihiyong (Islam) ay madali, at tunay na
walang
sinumang
nagpapakahirap
sa
Relihiyon kundi nadadaig siya nito, kaya
panatiliin ang kawastuhan at katamtaman,
o ang malapit dito, bagkus magbigay ng
magandang balita. Kaya gawing gabay (sa
inyong pagsamba) ang madaling araw, ang
dapit hapon at ang ilang bahagi ng huling
gabi". Al-Bukhari: Hadith bilang (39).
Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Ang Islam ay Relihiyong katamtaman sa lahat ng
bagay, kaya wala itong pagpapahirap at pagpapalabis.
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2- Kapag ang isang tao ay nagmalabis sa mga pangislamikong bagay o sa pagsamba, at tinalikuran ang
kagandahang-loob at ang kahinahunan dito; siya ay
tunay na mahihirapan dito at matitigil.
3- Ang pamamaraan ng Islam ay ang pagsunod sa
katamtaman sa lahat ng bagay, maging sa mga
gawaing pagsamba, sa pag-aanyaya sa Allah, sa
edukasyon, sa pagtuturo at pakikitungo, at sa lahat
ng mga bagay na pang-relihiyon at pangmundo.

 -35عَننن ننْ عَبْننن ن ِ اهللِ بْننن ننِ عُمَننن نرَ رَضِننن ن َ اللَّننن ن ُ عَنْهُمَننن ن
قَننن ن َ :تَ ََّننن نأَ رَجُننن نشا عِنْننن ن َ النننننني ج لَ َننن ن َج "اُنننننأ
جََُّنن ن َ َ عَننن ن ج لَنن نإَِ أَطْنن ن َلَكُمْ جُ ْعًنن ن َنن ن ْفَ الْ ِيَ َينن نةِ
أَاْثَرُاُمْ ِبَعً لِ ْ ةَارِ ال ُّنْيَ ".
(سنننننننن ابننننننن ي جنننن ن
ا نننن ن

2285

نننن ن ا ا نننن ن
ال ن ا لب ن عن

رقننننننم ا نننن ن

اللفنننن ن البننننننن ي جنننن ن
بأننننن ن  :حسننننننن غر ننننننل
اا

3311

جنننن ن ي ال ينننن ن

قنننن ن اإلينننن ن ف ال ينننن ن
قنننن ن الع يننننننة امنننن ن ن

أ ض بأن  :حسن).

رقننننننم
عننننننن
ننننننر
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38Si
Abdullah
ibn
Umar
(Sumakanila
nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat,
kanyang sinabi: Dumighay ang isang lalaki
sa harapan ng Propeta (); kaya siya ay
nagsabi: "Pigilin mo ang pagdidighay mo sa
amin;
sapagka't
ang
may
napakahabang
gutom sa inyo sa Araw ng Pagbabangon
Muli, ay ang nagpapakabundat sa inyo ng
labis sa tahanan ng mundong ito". Ibnu
Majah: Hadith bilang (3350).

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab, isang
dakilang Sahabi (Kasamahan ng Propeta), yumakap
siya sa Islam kasama ng kanyang ama sa kanyang
murang edad at pagkatapos ay lumikas siya
patungong Madinah bago ang kanyang ama. Ang
unang digmaan na kanyang nasalihan ay ang labanan
sa Al-Khandaq, at pagkaraan ay nasalihan niya ang
lahat ng labanan kasama ang Sugo ng Allah ().
Mayroon din siyang bahagi sa mga malalaking
tagumpay o pagsakop ng Islam sa Ehipto, Sirya, Iraq,
Basra at Persia, siya (Sumakanya nawa ang kaluguran
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ng Allah) ay isang magiting at matapang, at
naibibilang sa mga pantas na kasamahan ng Propeta
(), ang kanyang naiulat ay umabot ng (2630) na
Hadith. Siya ay naging isang magandang halimbawa
sa pagsamba at kabanalan, at siya ay binawian ng
buhay sa Makkah sa taong ika-73 sa Hijri. sa edad
niyang (86) na taon.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Ipinapaliwanag ng Hadith na ito na ang pagdighay
sa harapan ng mga tao ng mataas na boses ay isang
kapintasan, sapagka't ito ay nakamumuhing tinig;
kaya dapat lamang na iwasan ito.
2- Hindi nararapat sa isang Muslim na magpalabis sa
pagkain at inumin; sapagka't ililihis siya nito sa
kasiglahan, sa kaalaman, sa gawain, sa pagsamba at
paggawa ng kabutihan.
3- Ang halaga ng tao ay nasa kanyang gawain, sa
kanyang produksiyon at sa kanyang opinyon, at hindi
sa dami ng kanyang pagkain, inumin at pagtulog.
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4- Dapat sa bawa't Muslim ay maging katamtaman sa
paggugol ng kayamanan, sa kanyang pagkain at
inumin, upang hindi malagay sa problema ng
kahirapan at pagmamalimos sa mga tao.

:َ  قَنننن  عَنن ننِ الننننني ٍ  عَنن ننْ أَنَنن نكِ بْنن ننِ يَ لِنن ن- 35
" اعَْْننننننن ِلُ ْا لِننننننن ْ السُّنننننن ن ُ ْةِ َالَ َبْسُننننننن ْ أحَنننننن ن ُام
."ِذِرَاعَيْ ِ اِنْبِسَ لَ الْكَلْل
نننننن ي يسننننننلم

522

رقننننننم ا نننننن

.) اللف للبخ ر

( نننننن ي البخنننننن ر

)253( -233

رقم ا

39- Si Anas ibn Malik (Sumakanya nawa
ang
kaluguran
ng
Allah)
ay
nag-ulat
tungkol sa Propeta na nagsasabi: "Ituwid
ang inyong mga likod sa pagpapatirapa, at
huwag iunat ng isa sa inyo ang kanyang
mga braso ng tulad ng pag-uunat ng aso".
Al-Bukhari: Hadith bilang (822).

Mga Piling Hadith
95

Ang Taga-ulat
na ika (6):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Ipinapaliwanag ng Hadith na ito ang kahalagahan
ng paging ganap na matuwid sa pagpapatirapa, kaya
hindi dapat nagbabaluktot ang nagsasagawa ng
Salah, at hindi rin dapat kumiling sa bahaging kanan o
sa kaliwa habang nagpapatirapa, datapuwa't siya ay
magpakatuwid.
2- Dapat sa isang nagpapatirapa ay ilapat ang
kanyang mga palad sa lupa, at iangat ang kanyang
mga siko sa lupa, nang walang pamiminsala sa
sinumang nasa bahaging kanan niya o sa kaliwa.
3- Dapat sa isang Muslim ay maglaan ng pagsisikap at
oras upang malaman ang wastong pamamaraan ng
pagsasagawa sa Salah nang ganap na kataimtiman at
kahinahunan.
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ََ  اَن ن:َ  قَن ن ْ ِ عَن ننْ طَن ن رِ ِ بْن ننِ أَ ْن نيَمَ اَلْأَ ْن ن َع-21
ََْ اَلصن ن ََِ ُنننم أَيَن نرَ ُ أ ُّ الرجُننشُ إِذَا أَسْن نلَمَ عَلَّمَن ن ُ النبِن ن
 " اَللَّهُننم اغْفِننرْ لِنن ْ َارْحَمْنِنن:َِّ َنن ْعُ ْ بِهَنن ُالَ ِ الْكَلِمَنن
."ْ َِعَ لِننِ ْ َارْعُقْن
.) )2158( -31

َا ْ ِن

ي يسلم رقم ا

(

40Si
Tariq
ibn
Ash-yam
Al-Ashja-`iy
(Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah)
ay nag-ulat, siya ay nagsabi: Kapag ang
isang lalaki ay yumakap sa Islam, siya ay
lagi nang tinuturuan ng Propeta () ng
Salah, at pagkatapos ay inuutusan niyang
ipanalangin
ang
mga
Salitang
ito:
"Allaahum
magh-fir
lee,
war
hamnee,
wah-dinee, wa `aa-finee, war zuqnee
(O
Allah! Patawarin Mo po ako at kahabagan,
patnubayan Mo po ako at bigyan ng
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kalusugan

at

kabuhayan)".

Muslim:

Hadith

bilang 35- (2697).

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Tariq ibn Ash-yam ibn Mas`ud Al-Ashja`iy na
taga-Kufa (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah),
isa siya sa mga kasamahan ng Sugo ng Allah (), siya
ay ama ni Abu Malik Saad ibn Tariq Al-Ashja-iy, at ang
pangalan ni Abu Malik ay Saad, ang Sahabi na ito ay
taga-Kufa, nakapag-ulat mula sa kanya ang kanyang
anak na lalaki na si Abu Malik.
Si Tariq ibn Ash-yam Al-Ashja-`iy (Sumakanya nawa
ang kaluguran ng Allah) ay nakapag-ulat ng apat na
Hadith lamang sa mga aklat ng Hadith.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1-Tinitipon ng panalangin na ito sa isang Muslim ang
lahat ng dahilan ng kaligayan, kaligtasan at kalusugan
sa mundong ito at sa huling araw.
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2- Dapat sa bawa't Muslim na maging masigasig sa
panalangin na itinuturo sa kanya ng Propeta ();
sapagka't ito ang magpapalapit sa kanya sa Allah.
3- Dapat pagbutihin ng bawa't Muslim ang
panalangin sa Allah ng may katapatan, pag-asa at
pagkatakot.

ْ "يَ نن:َ  قَ ن ِ أََ رَسُ ن ْ َ اهلل ََِ عَ ننْ أَب ن ْ ُرَ ْ نر-21
ْةَعَن ن إلَنننر ُن ن ًى اَن ن ََ لَن ن ُ يِن ننَ ا جْن نرِ يِثْن نشُ أُجُن ن ْرِ يَن نن
َيَ ننْ ةَعَ ن إلَننر

ً ْتَبِعَ ن ُ الَ َ ننْ َُُ ذَلِ ن َ يِ ننْ أُجُ ن ْرِ ِمْ َ ني

ضَنن َ َل ٍة اَنن ََ َعَليْنن ِ يِنن َن اإل ْنن ِم ِيثْنن ُش ن َنن ِف يَنن ْن َت ِبعَنن ُ َال
." َْنْ َُُ ذَلِ َ يِنْ ن َ يِهِمْ َي
.) )2182( -11

ي يسلم رقم ا

(
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41- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, na ang
Sugo ng Allah () ay nagsabi: "Sinuman
ang
nag-anyaya
tungo
sa
kapatnubayan,
siya ay magkakaroon ng gantimpala
ng
tulad ng mga gantimpala ng mga taong
sumunod
sa
kanya,
ni
hindi
ito
maibabawas
mula
sa
kanilang
mga
gantimpala kahit bahagya, at sinuman ang
nag-anyaya tungo sa pagkaligaw, siya ay
magkakaroon din ng kasalanan ng tulad ng
mga kasalanan ng mga taong sumunod sa
kanya, ni hindi ito maibabawas sa kanilang
mga
kasalanan
kahit
bahagya".
Muslim:
Hadith bilang 16- (2674).

Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Ipinapaliwanag ng Hadith na ito ang kahalagahan
ng pagpapalaganap sa Islam at ang pagtuturo nito ng
may mahusay na paraan at tiyak na kaalaman.
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2- Dapat ang pag-aanyaya sa Allah, ang
pagpapalaganap sa Islam at ang pagtuturo nito ay
nasa pinakamahusay na paraan at pinakamaganda na
lehitimong pamamaraan at mabisa sa lahat ng
kapaligiran at komunidad.
3- Ang Hadith na ito ay nagbibigay ng matinding
babala sa larangan ng pag-aanyaya tungkol sa lahat
na nakasisira sa mga bagay na kaugnay sa pananalig,
pang-islamikong batas, kagandahang asal, o sa
katayugan.

 عَننن ننْ عَبْننن ن ِ اهللِ بْننن ننِ عُمَننن نرَ رَضِننن ن َ اللَّننن ن ُ عَنْهُمَننن ن-22
ْ " الَ ُ ِننن نيْمُ الرجُننن نشُ الرجُننن نشَ يِننن نن:َ  قَننن ن عَننن ننِ النننننني
."ِ ْيَ ْلِسِ ِ ُم َ ْلِكُ لِي
نننننن ن ي يسننننننننلم

1215

رقننننننننم ا نننننن ن

.) اللف للبخ ر

( نننننن ن ي البخنننننن ن ر

)2188( - 28

رقم ا
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42Si
Abdullah
ibn
Umar
(Sumakanila
nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat
tungkol
sa
Propeta
()
na
nagsasabi:
"Huwag
patindigin
ng
isang
lalaki
ang
ibang tao mula sa kinauupuan nito sa
pagpupulong, at pagkatapos ay uupo siya
rito". Al-Bukhari: Hadith bilang (6269).
Ang Taga-ulat
na ika (38):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Dapat sa bawa't Muslim ay panghawakan ang
mapagparaya na pang-islamikong kagandahang asal,
lalung-lalo na sa kapulungan; kaya huwag maging
masama ang isa sa inyo sa kaninuman.
2- Ipinapaliwanag ng Hadith na ito na ang ilan sa mga
kagandahang asal sa kapulungan ay huwag angkinin
ang karapatan ng isang Muslim, sapagka't ito ay
magiging dahilan ng pagkakaroon ng poot at
hinanakit sa pagitan ng mga kaanib ng kapisanan.
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: ُّ  قَنننن ن َ النبِنننن ن:َ  قَنننن ن ََِ عَنننن ننْ أَبنننن ن ْ قََْنننن ن ة-23
" اَلرُّؤْ َنننن الصنننن لِ َةُ يِنننننَ اهللِ َالْ ُلُننننمُ يِنننننَ الَّننننيْاَ َِج
ْلَننن نإِذَا حَلَننن نمَ أَحَننن ن ُاُمْ حُلُمًننن ن َخَ لُننن ن ُج لَلْيَبْصُننن ناْ عَننن نن
."ُ َُّسَ رِ ِ َلْيََْعَ ذْ بِ هللِ يِنْ َرَ َ ج لَإِنهَ الَ تَضُر
نننننن ن ي يسننننننننلم

3252

رقننننننننم ا نننننن ن

.) اللف للبخ ر

( نننننن ن ي البخنننننن ن ر

)2211( - 2

رقم ا

43- Si Abu Qatadah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, kanyang
sinabi:
Sinabi
ng
Propeta
():
"Ang
magandang pangitain ay mula sa Allah,
samantalang ang panaginip ay mula kay
Satanas; kaya kapag nanaginip ang isa sa
inyo ng nakakatakot na panaginip; siya ay
dumura
sa
bahaging
kaliwa
niya,
at
magpapakupkop
siya
sa
Allah
laban
sa
kasamaan
nito;
dahil
hindi
siya
mapipinsala
nito".
Al-Bukhari:
Hadith
bilang
(3292).
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Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Abu Qatadah ibn Rabe`i mula sa angkan ng
mga Ansar, isa sa mga kagalang-galang na Sahabi
(Kasamahan ng Propeta), siya ay nakibaka sa mga
digmaan at labanan, at lagi niyang binabantayan ang
Propeta () at inaalagaan sa paglalakbay. Ipinadala
siya ni Umar ibn Al-Khattab (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) bilang pinuno ng hukbong
sandatahan para puksain ang mga Persia, kaya siya
mismo ang nakapaslang sa Hari nila sa sarili niyang
mga kamay. Nagkakaiba ang mga ulat sa lugar at
petsa ng kanyang kamatayan, may nagsasabing
namatay siya sa Kufa (Iraq) taong ika-38 sa Hijri, si Ali
ang nagsagawa ng Salah para sa kanya (Sumakanya
nawa ang kaluguran ng Allah), datapuwa't mayroong
nagsasabi na siya ay namatay sa Madinah taong ika54 sa Hijri, at mayroon ding nagsasabi na hindi
ganito.
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Ang ilan sa mga Kapakinabangan ng Hadith na ito:
1- Ipinapaliwanag ng Hadith na ito ang ilan sa mga
kagandahang asal sa pangitain; kaya kapag nakakita
ang isang Muslim sa kanyang pagtulog ng isang bagay
na kainasusuklaman niya; sa gayon huwag niyang
isalaysay ito sa kaninuman, at magpapakupkop siya
sa Allah laban sa isinumpang demunyo at sa lahat ng
kasamaan ng mga nakita niya sa pagtulog, at dudura
siya sa bahaging kaliwa niya nang tatlong beses; nang
sa gayon ay hindi siya mapipinsala ng mga nakita niya
sa pagtulog, at mapanatag ang kanyang puso, at
huwag siyang mag-alala at mabalisa.
2- Dapat sa isang Muslim ay huwag ibaling ang pansin
sa mga pag-uudyok ni Satanas sa lahat ng bagay ayon
sa pangkalahatang pananaw, at sa mga bagay
kaugnay sa pangitain at panaginip sa partikular na
pananaw; dahil si Satanas ay napakamasigasig sa
pagpapalaganap ng lahat ng nakakapinsala sa isang
Muslim.
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 "يَننننن:َ  قَنن ن  عَنن ننِ الننننني ََِ عَنن ننْ أَبنن ن ْ ُرَ ْنن نر-22
ََنن ن فَ رَيْضَنن ن ََ إِ ْمَ نًنن ن َاحِْْسَنن ن بً ج غُفِنن نرَ لَنن ن ُ يَنن ن تَ َنن ن ف
يِنن ننْ ذَنْبِنن ن ِ َيَنن ننْ قَنن ن فَ لَيْلَنن نةَ الْ َنن ن ْ ِر إِ ْمَ نًنن ن َاحِْْسَنن ن بً ج
." ِ ِغُفِرَ لَ ُ يَ تَ َ فَ يِنْ ذَنْب
نننننن ن ي يسننننننننلم

2112

رقننننننننم ا نننننن ن

( نننننن ن ي البخنننننن ن ر

.) ) اللف للبخ ر811( - 181

رقم ا

44- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat tungkol sa
Propeta () na nagsasabi: "Sinuman ang
nag-ayuno sa buwan ng Ramadan nang
may
pananampalataya
at
pag-asang
pagpalain; sa kanya ay patatawarin ang
mga nauna niyang kasalanan, at sinuman
ang
nagtaguyod
ng
Laylatul
Qadr
(Ang
Dakilang
Gabi)
nang
may
pananampalataya
at
pag-asang
pagpalain;
sa kanya ay patatawarin ang lahat ng
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kanyang

kasalanan".

Al-Bukhari:

Hadith

bilang

(2014).

Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Ipinapaalaala ng Hadith na ito ang kahalagahan ng
tapat na layunin sa Allah sa pag-aayuno sa buwan ng
Ramadan at sa pagtaguyod ng Laylatul Qadr (Ang
Dakilang Gabi), at ng iba pang mga tulad nito na
gawaing pagsamba.
2- Ipinapaliwanag ng Hadith na ito ang ilan sa mga
kabutihan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at
ng pagtaguyod sa Laylatul Qadr (Ang Dakilang Gabi).
3- Ibinubukod tangi lamang ng Hadith na ito ang
pagpapatawad sa mga maliliit na kasalan at hindi ang
mga malalaking kasalan; sapagka't ang mga
malalaking kasalanan ay pinapatawad lamang sa
pamamagitan ng wagas na pagsisisi.
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َ ِ سُنن نر:ْ عَنن ننْ عَ الََِّنن نةَ رَضِنن ن َ اللَّنن ن ُ عَنْهََنن ن قَ لَنن نآ-21
ُ ْ لَهَنن ن َنن ن ْ اج لَ َعَلَنن ن آْ تَنن ن ْعُ ْ عَلَيْنن ن ِج لَ َنن ن َ لَهَنن ن رَسُنن ن
."ُ ْ "الَ تُسَبخِ ْ عَن: ِاهلل
قَننننننن َ الع ينننننننة امننننننن

2515

(سننننننننن أبننننننن ةا ة رقنننننننم ا ننننننن

.) بأن حسن:

اا

ر ال ن ا لب ن عن

ن

45Si
Aishah
(Sumakanya
nawa
ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi:
Napagnakawan
siya
ng
isang
bagay;
at
ipinapanalangin
niya
ito
ng
masama, kaya ang Sugo ng Allah () ay
nagsabi sa kanya: "Huwag mong pagaanin
ang
kanyang
kasalanan".
Abu
Daud:
Hadith
bilang (4909).

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya ang isa sa mga tinaguriang Ummul Mu'mineen
(Ina ng mga sumasampalataya) na si Aishah, anak na
babae ni Abu Bakr As-Siddiq (Sumakanila nawa ang
kaluguran ng Allah), pinakasalan siya ng Propeta ()
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bago ang paglikas mula sa Makkah, at ganap na
naangkin niya ito sa Madinah sa edad niyang (9) na
taong gulang at namatay ang Propeta () na ang
kanyang edad ay (18) taong gulang. Siya (si Aishah)
ang pinakamatalino sa mga tao noon sa kanyang
kapanahunan,
pinakamaalam
at
may
pinakamagandang opinyon, siya ay naging isang
halimbawa sa kabutihang-loob at bukas-palad.
Nakapag-ulat siya mula sa Sugo ng Allah () ng
maraming Hadith at umabot ang kanyang ulat ng
(2210) na Hadith.
Siya (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah) ay
binawian ng buhay sa Madinah, Martes ng gabi, ika17 sa buwan ng Ramadan o Shawwal sa taong ika-57
o 58 sa Hijri., si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ang nakapagsagawa para sa
kanya ng Salah (Dasal sa patay) at siya ay nailibing sa
Baqi`.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng
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1- Kapag minura ng inapi (o ng ginawan ng kamalian)
ang umapi (o ang gumawa ng kamalian) o hinamak
niya ito; tunay na ipinagkaloob niya sa kanya ang
kanyang karapatan; kaya hindi niya dapat siya
minumura o isinusumpa.
2- Maaaring ipanalangin ng inapi (o ng ginawan ng
kamalian) ang umapi (o ang gumawa ng kamalian)
nang walang pamiminsala sa kanya.
3- Ang pagpanalangin ng masama sa kawatan o
gumawa ng kamalian ay nakapagpapagaan sa
kanyang kaparusahan; kaya higit na nakabubuti na
huwag siyang ipanalangin ng masama.

:َ  عَ ننْ عَبْ ن ِ اهللِ بْ ننِ عُمَ نرَ رَضِ ن َ اللَّ ن ُ عَنْهُمَ ن قَ ن-21
 " اِنْهَكُننننن ْا الَّننننن َارِلَ َأَعْفُنننن ن ْا: ِقَننننن َ رَسُننننن ْ ُ اهلل
."اللُ َر
نننننننننن ي

1553

رقننننننننننم ا نننننننننن

.) اللف للبخ ر

( نننننننن ن ي البخنننننننننن ر

)215( -12

يسلم رقم ا
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46Si
Abdullah
ibn
Umar
(Sumakanila
nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat,
siya ay nagsabi: Sinabi ng Sugo ng Allah
(): "Putulan ninyo ang inyong mga bigote
at hayaan na lamang ninyo ang inyong
mga balbas". Al-Bukhari: Hadith bilang (5893).
Ang Taga-ulat
na ika (38):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Hinihimok ng Hadith na ito ang pagputol sa bigote,
upang hindi makapinsala sa kumakain at hindi
maipon dito ang mga dumi.
2- Dapat na hayaan na lamang ang balbas sa
kalagayan nito, kaya hindi dapat pinuputulan ito o
ahitin, maliban na lamang kung ito ay humahampas
na nang pahaba at pahalang, sa gayon maaari nang
pumutol dito para sa kaayusan nito.
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3- Kabilang sa nakapagpapaligaya sa isang Muslim ay
ang pagsunod sa Allah at sa Kanyang Sugo () nang
may katotohanan at katapatan.

:َ  قَنننن ن ِ أَ رَسُنننن ن ْ َ اهلل ََِ عَننننننْ أَبنننن ن ْ ُرَ ْنننن نر-28
َهلل الْيَهُنننننننن ْةَ َالنصَنننننننن رَىج اِتخَنننننننن ُ ْا قُبُنننننننن ْر
ُ " لَعَنننننننننَ ا
."َ ِأَنْبِي الِهِمْ يَسَ ج
نن ي البخنن ر

)131( - 21

( نن ي يسننلم رقننم ا نن

.)اللف ملسلم

3213

رقم ا

47- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, na ang
Sugo ng Allah () ay nagsabi: "Isinumpa ng
Allah ang mga Hudyo at Kristiyano; dahil
ginawa nila ang mga puntod ng kanilang
mga Propeta ng tulad ng mga Masjid
(Bahay dasalan) ". Muslim: Hadith bilang 21(530).

Ang Taga-ulat
na ika (2):

ay

nabanggit

na

sa

Hadith
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Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Ang Hadith na ito ay nagbababala sa isang Muslim
tungkol sa kalabisang pagdakila sa mga Propeta, sa
mga Auliya' (Tagapagtanggol) at sa mga matutuwid
na tao; upang maisara ang pintuan ng pagtatambal sa
Allah.
2- Ang paggawa o pagturing sa mga puntod nang
tulad ng mga Masjid ay isang gawaing hindi mabuti;
kaya nagiging kasumpa-sumpa ito sa Allah.

 ِ يَننن ن ْلَر رَسُننن ن ْ ِ اهلل َ عَننن ننْ عَ ْننن ن ِ بْننن ننِ حَ رِ َننن نة-25
ُ أَسْنن نَْغْفِر:َ  "يَنن ننْ قَنن ن:ُ ْ  َ ُنن ن ِأَننن ن ُ سَنن نمِ َ رَسُنن ن ْ َ اهلل
ُاهللَ الْعَِِنننن نيْمَ الَّنننن ن ِ ْ َال إِلَنننن ن َ إِالَّ ُنننن ن َ الْ َنننن ن ُّ الْ َيُّنننن ن ْف
ََأَتُنن ن ْلُ إِلَيْنن ن ِج غَفَنن نرَ اهللُ لَنن ن ُ َإَِْ اَنن ن ََ قَنن ن ْ لَننننر يِنن نن
."ِالَحْأ
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 سنننننننننن أبنننننن ن ةا ة رقننننننننم3188

رقننننننننم ا نننننن ن

عننننننن نننن ن ا

قننننن اإليننننن ف ال ينننن ن

نننننر الننننن ن

قننننن الع ينننننة امننننن ن

(جنننننن ن ي ال ينننننن ن

اللفننننن لل ينننن ن
غر نننننل

.) ي

 بأن:

1118

ا ننننن

 بأنننننن حننننن:

ا ننننن

اا

ا لب ن عن

48- Si Zayd ibn Harithah (Sumakanya nawa
ang kaluguran ng Allah) na tagapaglingkod
ng Sugo ng Allah () ay nag-ulat, na
kanyang narinig sa
Sugo ng Allah na
nagsasabi:
"Sinuman
ang
nagsabi
ng:
Astagh-firullaahal
`adheem
alla-dhee
laa
ilaaha illa huwa, al-hayyul qayyoom, wa
atoobu
ilayhi
(Hinahangad
ko
ang
kapatawaran ng Dakilang Allah, na walang
ibang diyos maliban sa Kanya. Ang Laging
Buhay, ang Tagapagtaguyod ng lahat at sa
Kanya ako'y nagsisisi); siya ay patatawarin
ng Allah na kahit pa siya ay tumakas sa
hanay
ng
Hukbo".
At-Tirmidhi:
Hadith
bilang
(3577).

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
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Siya si Zayd ibn Harithah Al-Kalbi (Sumakanya nawa
ang kaluguran ng Allah), isang dakilang Sahabi
(Kasamahan ng Propeta) at tagapaglingkod ng
Propeta (), siya ay lumaki sa pangangalaga ng
Propeta () at minahal siya nito, si Zayd ay nakibaka
rin sa pakikipaglaban sa Badr, Uhud, Khandaq,
Hudaibiyyah at Khaybar, siya ay isa sa mga kilalang
tagapana, at siya ay naipadala ng Sugo ng Allah sa
maraming labanan.
Si Zayd ibn Harithah ang nakasama ng Propeta ()
nang siya ay maglakbay patungo sa Taif, subali't
ginipit ng mamamayan ng Taif ang Propeta (), at
pinagbabato nila siya, hanggang sa nagdurugo ang
kanyang marangal na mga paa, lagi siyang
pinoprotektahan ni Zayd sa sarili niya, hanggang sa
siya ay nasugatan sa ulo.
Si Zayd ibn Harithah ay namatay bilang isang martir
sa labanan sa Mu'tah, sa taong ika-8 sa Hijri, kaya
nang umabot sa Sugo ng Allah () ang balita ng
pagkamatay ni Zayd ibn Harithah bilang isang martir
(Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah), siya ay
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labis na nagluksa at nalungkot, kaya ipinapanalangin
niya siya ng maraming kapatawaran.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Napapaloob sa Hadith na ito ang ilan sa mga
kabutihan ng paghingi ng kapatawaran sa dakilang
pormula na ito: "Astagh-firullaahal `adheem alla-dhee
laa ilaaha illa huwa, al-hayyul qayyoom, wa atoobu
ilayh"; kaya dapat lamang na maging madalas ang
pagbasa sa Du`a (Panalangin) na ito.
2- Dapat sa isang Muslim ay maging tapat sa Allah sa
paghingi niya ng kapatawaran.
3- Ipinapahiwatig ng dakilang Du`a na ito na
pinatatawad ng Allah ang malalaking kasalanan na
hindi nakaugnay sa mga karapatan ng mga tao, tulad
ng pagtakas sa kasagsagan ng pakikipaglaban sa mga
hindi sumasampalataya.
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َِ "سَ ُّ ْا ُفَ لَكُمْج لَإ:َ َ ق  عَنِ الني  َعنْ أَنَك-25
."ِ َ تَسْ ِ َةَ الصُّفُ ْفِ ِينْ إقَ يَةِ الص
ننننننن ن ي يسنننننننننلم

823

رقنننننننننم ا ننننننن ن

.) اللف للبخ ر

( ننننننن ن ي البخننننننن ن ر

)233( -122

رقم ا

49Si
Anas
(Sumakanya
nawa
ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat tungkol sa
Propeta
()
na
nagsasabi:
"Panatilihing
matuwid ang inyong mga linya, sapagka't
ang pagtuwid sa mga linya ay kabilang sa
kabuuan
o
kabutihan
ng
Salah
(Pagdarasal)". Al-Bukhari: Hadith bilang (723).
Ang Taga-ulat
na ika (6):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Hinihimok ng Hadith na ito ang pagiging matuwid
at maayos ng mga linya, sapagka't ito ay kabilang sa
kaganapan ng Salah.
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2- Ang pagtutuwid sa mga linya ay hindi kailangan na
makasakit ng ibang nagdarasal, o makaantala ng
kataimtiman ng kanilang pagdarasal; samakatuwid
ang nilalayon dito ay huwag sumulong at magpahuli
sa mga linya, bagkus ay magdikit-dikit ang mga
nagdarasal, subali't hindi ang ibig sabihin ng
pagkadikit-dikit ay ang gambalain ang ibang
nagdarasal, at antalahin ang kataimtiman ng kanilang
pagdarasal; sapagka't ang kataimtiman ng pagdarasal
ay isa sa pinakamahalagang mga saligan nito.

ِ عَنن ننْ يُعَنن ن ذََِ عَنن ننْ عَ الََِّنن نةَ رَضِنن ن َ اللَّنن ن ُ عَنْهَنن ن عَ ْج-11
 يُننننننرََْ أَعْ َاجَكُننننننن أََْ َسْننننننَْاِيْبُ ْا:ْ قَ لَننننننآ َالننننننني
 ِبِ لْمَننننننن ِج لَنننننننإِن ْ أَسْنننننننَْ ْيِيِْهِمْج لَنننننننإَِ رَسُننننننن ْ َ اهلل
.ُ ُاَ ََ َفْعَل
رقنننننننم

سننننننننن النسننننن ن ال

15

عننننننننن

قننننننن اإليننننننن ف ال يننننننن

رقنننننننم ا ننننن ن
اللفننننننن لل يننننننن

(جننننن ن ي ال يننننن ن
21

ا ننننننن

Mga Piling Hadith
008

قننننن ن الع ينننننننة امننننن ن

 حسنننننننن ننننن ن ي: بأنننننن ن

.) ي

: بأن

اا

ننننن ن ا ا ننننن ن

ر ال ن ا لب ن عن

ن

50- Si Mu`azah ay nagsalaysay tungkol kay
Aishah
(Sumakanya
nawa
ang
kaluguran
ng Allah), ang asawa ng Propeta () na
nagsabi
(sa
kanilang
mga
kababaihan):
"Pag-utusan ninyo ang inyong mga asawa
na
magsipaghugas
ng
tubig;
sapagka't
ako'y nahihiya sa kanila; at dahil ito ang
lagi nang ginagawa ng Sugo ng Allah ()".
At-Tirmidhi: Hadith bilang (19).

Ang Taga-ulat
na ika (45):

ay

nabanggit

na

sa

Hadith

Tungkol naman sa estudyante na babae ni
Aishah
(Sumakanya
nawa
ang
kaluguran
ng
Allah):
Siya
si
Ummu
Al-Sahbaa,
Mu`azah
bint
Abdullah
Al-`Adawiyah
AlBasariyah,
isang
kilalang
maalam
at
malalim ang pang-unawa sa mga batas ng
Islam,
isang
mapagpakasakit
at
kilalang
madasalin dahil sa dami ng kanyang pag-
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aayuno, pagtaguyod ng mga kusang loob
na pagdarasal at pagtitiyaga, sa taong ika62 sa Hijri, ang kanyang asawa ay namatay
bilang isang martir na si Silah ibn Ash-yam,
isang
dakilang
Taabi`i
(Sumunod
na
salinlahi sa mga Sahabi), at gayundin ang
kanyang anak
na
lalaki sa
ilang
mga
labanan,
at
nang
matanggap
niya
ang
balita, siya ay nagtiyaga at nagpakatatag;
kaya
siya
ay
naging
isang
magandang
huwaran sa mga kababaihang Muslim.
Siya ay estudyante ni Aishah (Sumakanya
nawa ang kaluguran ng Allah); kaya si
Mu`azah
ang
nakapagsalaysay
sa
Hadith
na ito mula kay Aishah (Sumakanya nawa
ang kaluguran ng Allah).
Si
Mu`azah
bint
Abdullah
Al-Adawiyah
(Sumakanya nawa ang Habag ng Allah) ay
binawian ng buhay sa taong ika-98 sa
Haijri, datapuwa't may nagsasabi na sa
taong ika-106 sa Hijri.
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Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Ipinapahiwatig ng Hadith na ito ang
pagpapahintulot sa kasapatan ng tubig para sa
paglilinis, dahil sa natatanggal nito ang bakas ng dumi
at ang marka nito.
2- Ang Islam ay isang relihiyon ng kalinisan,
kadalisayan at kagandahan; kaya dapat iwasan ng
isang Muslim ang lahat ng nakakapinsala sa mga tao
tulad ng mga maruruming bagay at masasamang
amoy.
3- Hindi dapat naglalagay ng mga bato, o ng mga
maruruming tisiyu (tissues), o ng iba pang mga bagay
sa mga silid-paliguan at banyo; dahil nadudumihan
niya ito, at nagiging dahilan ng pagtaboy sa ibang
mga tao.
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: ِ قَن ن َ نبِن ن ُّ اهلل:َ  قَن ن ٍ  عَن ننْ أَنَن نكِ بْن ننِ يَ لِن ن-11
"يَ ننْ نَسِ ن َ َ ن ًَِ أَ ْ نَ ن فَ عَنْهَ ن ج لَكَفَّ رَتُه ن أََْ ُصَ نلُيَهَ إِذَا
." َ َذَاَر
.) )152( -311

ي يسلم رقم ا

(

51- Si Anas ibn Malik (Sumakanya nawa
ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi: Sinabi ng Propeta (): "Sinuman
ang nakaligta ng isang Salah (Pagdarasal),
o nakatulugan niya ito; magkagayon, ang
kabayaran nito ay isagawa niya ito sa
sandaling naalaala niya". Muslim: Hadith bilang
315- (684).

Ang Taga-ulat
na ika (6):

ay

nabanggit

na

sa

Hadith
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Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Ang kabayaran ng Salah na nakatulugan ng isang
Muslim o nakalimutan niya ay isagawa ito sa
sandaling naalaala niya.
2- Dapat sa isang Muslim ay pakaingatan ang
pagsasagawa ng mga Salah sa takdang mga oras nito
nang walang pagpapabaya at katamaran.

 أَيَرَنَنن ن:ْ عَنن ننْ عَ الََِّنن نةَ رَضِنن ن َ اللَّنن ن ُ عَنْهََنن ن قَ لَنن نآ-12
ِ أََْ نَعُنننننا عَننن ننِ الْغُننن ن َفِ َننن ن تَيْنِ َعَننن نن ِرَسُننن ن ْ ُ اهلل
.ًِ َ ِالْ َ رِ ة
 قننننن ن الع ينننننننة امننننن ن3113
.) ي

رقنننننننم ا ننننن ن
: بأن

اا

( سننننننننن ابنننننننن ي جننننن ن
ر ال ن ا لب ن عن

ن

52Si
`Aishah
(Sumakanya
nawa
ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi: Napag-utusan kami ng Sugo ng
Allah (), na kumatay ng dalawang tupa
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para sa isang sanggol na lalaki bilang
Aqiqah, at isang tupa para sa isang sanggol
na babae”. Ibnu Majah: Hadith bilang (3163).
Ang Taga-ulat
na ika (45):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Ipinapahiwatig ng Hadith na ito ang pagkalehitimo
ng Aqiqah; sapagka’t ito ay isang magandang Sunnah
(Kaparaanan ng Sugo) na dapat itaguyod ng isang
Muslim na ama, kung siya ay may kakayahan nito, at
kakatayin niya ito sa ikapitung araw simula sa
pagkasilang ng sanggol, o pagkalipas ng dalawang
linggo, o tatlong linggo.
2- Hindi ipinapahintulot ang magsama-sama sa iisang
Aqiqah kahit pa ito ay kamelyo o baka.
3- Ang napatunayang Sunnah sa Aqiqah ay ang
pagkatay ng dalawang tupa o isang tupa, hindi isang
kamelyo o baka.
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َ "ال:َ َ ق ِ أََ رَسُ ْ َ اهلل ِ َعنْ أَب ْ سَعِيْ ٍ اَلْخُ ْر-13
ََنُِْرُ الرجُشُ إِلَر عَ ْرَ ِ الرجُشِ َالَ الْمَرْأَُِ إِلَر عَ ْرَ ِ الْمَرْأَ ِ َال
َُِجشُ إِلَر الرجُشِ لِ ْ َ ْلٍ َاحِ ٍ َالَ تُفْضِ الْمَرْأ
ُ ُفْضِ الر
."ِ ِإِلَر الْمَرْأَ ِ لِ الث ْلِ الْ َاح
.) )335( -82

ي يسلم رقم ا

(

53Si
Abu
Said
Al-Khudri
(Sumakanya
nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat,
na ang Sugo ng Allah () ay nagsabi: “Hindi
dapat tumingin ang isang lalaki sa `Awrah
(Masilang bahagi ng katawan) ng ibang
lalaki, gayundin ang isang babae sa `Awrah
ng ibang babae, at hindi dapat magsuot
ang
dalawang
lalaki
sa
iisang
damit,
gayundin ang dalawang babae sa iisang
damit”. Muslim: Hadith bilang 74- (338).
Ang Taga-ulat
na ika (5):

ay

nabanggit

na

sa

Hadith
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Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Dapat ay tinatakpan ang `Awrah ng lalaki at babae;
bilang proteksyon sa mga kagandahang asal at pagiingat sa mga puri, para sa karangalan ng babae at
pag-aalaga sa kanya.
2- Hindi ipinapahintulot ang pagtingin sa mga `Awrah,
maliban sa mag-asawa.
3- Hindi dapat ilantad ang `Awrah, maging sa pag-iisa,
maliban na lamang kung para sa pangangailangan
tulad ng paggamot.
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 -12عَنن ننْ عَ الََِّنن نةَ رَضِنن ن َ اللَّنن ن ُ عَنْهََنن ن قَ لَنن نآْ :اَنن ن ََ
النننننيُّ ُ َ نن ن ْ ُ لِنن ن ْ سُنن ن ُ ْةِ الْ ُنن نرْنَِ بِ للَّيْنن نشِ" :سَنن ن َ َ
َجْهِننن ن َ لِلَّننن ن ِ ِ َلَ َننن ن ُ َ َنننننا سَننن نمْعَ ُ َبَصَننن نرَ ُ بِ َ ْلِننن ن ِ
َقُ تِ ِ".
(جننننن ي ال يننننن

رقننننننم ا ننننن

ا نن ن

1212

اللفنن ن لل ينن ن

ا نن ن

 :بأننن ن حسننننن نن ن ي

ا لب ن عن

اا

أ ض ً :بأن

3122

سنننننننن أبننننن ةا ة رقننننننم

قَنن ن َ اإلينن ن ف ال ينن ن

عننننن نن ن ا

قنن ن الع يننننة امنن ن ن

ننننر النن ن ن

ي ).

54Si
`Aishah
(Sumakanya
nawa
ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
)nagsabi: Lagi nang sinasabi ng Propeta (
sa
pagpapatirapa
sa
Qur’an
sa
gabi:
“Sajada
waj-hiya
lilladhee
khalaqahu
wa
shaqqa sam-`ahu wa basarahu bi haw-lihi
wa
quwwatih
(Isinubsob
ko
ang
aking
mukha, sa Kanya na naglikha nito, naghiwa
at nagkaloob sa kanya ng pandinig at
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paningin
mula
kapangyarihan)”.

sa

Kanyang

At-Tirmidhi:

lakas
Hadith

at
bilang

(3524).

Ang Taga-ulat
na ika (45):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Sunnah (Isang mabuting gawain) sa sinumang
nakabasa ng isang Ayah (Talata) na may Sajadah
(Pagpapatirapa), o nakarinig nito sa isang
mambabasa na magpapatirapa ng isang patirapa, at
kanyang sasambitin ang Du`a na ito: “Sajada waj-hiya
lilladhee khalaqahu wa shaqqa sam-`ahu wa
basarahu bi haw-lihi wa quwwatih”.
2- Napapaloob sa panalangin na ito ang pagkilala sa
biyaya ng Allah sa tao; na kung saan ay nilikha Niya
siya sa pinakamahusay na anyo at pinakamagandang
hubog.
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َ  أَننن ن ُ قَنن ن  ُ َنن ن ُ عَنن ننِ الننننني ِ  عَنن ننِ الْبَنن نرَا-11
ْ " الَ ُ ِنننننبُّهُمْ إالَّ يُنننن ن ْيِنا َالَ ُبْغِضُنننن نهُم:ِلِننننن الْأَنْصَنننن ن ر
ْإِالَّ يُنَنن ن لِااج لَمَنن ننْ أَحَننننبهُمْ أَحَبنن ن ُ اللَّنن ن ُ َيَنن ننْ أَبْغَضَنن نهُم
."ُ َّأَبْغَضَ ُ الل
نننننننننن ي

3853

رقننننننننننم ا نننننننننن

.)اللف ملسلم

( نننننننن ن ي البخنننننننننن ر

)81( - 125

يسلم رقم ا

55Si
Al-bara’
(Sumakanya
nawa
ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, kanyang
isinasalaysay ang Propeta () na nagsasabi
tungkol sa mga angkan ng Ansar: “Walang
nagmamahal
sa
kanila
kundi
ang
isang
sumasampalataya, at walang napopoot sa
kanila
kundi
ang
isang
ipokreta;
kaya
sinuman
ang
magmahal
sa
kanila,
mamahalin siya ng Allah, at sinuman ang
mapoot sa kanila, mapopoot sa kanya ang
Allah”. Al-Bukhari: Hadith bilang (3783).
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Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Abu `Ammarah Al-bara’ ibn Al-Harith mula sa
angkan ng Ansar, siya ay isang dakilang Sahabi
(Kasamahan ng Propeta), at napakadalubhasa sa
batas, ang ama niya ay isa ring Sahabi, at nasasaad sa
aklat ni Al-Bukhari at Muslim ang (305) na Hadith na
kanyang naiulat.
Siya ay nakibaka sa maraming labanan kasama ang
Propeta (), at gayundin pagkaraan ng kanyang
(Propeta) kamatayan, siya ay nanuluyan sa Kufa at
tumira dito, pagkaraan ay binawian siya ng buhay
dito noong taong ika-72 sa Hijri. Datapuwa’t may
nagsasabi na hindi ganito.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Napapaloob sa Hadith na ito ang napakadakilang
mga kabutihan ng mga Ansar (Taga-madinah noon),
sumakanila nawa ang kaluguran ng Allah; dahil
minamahal nila ang Allah at ang Kanyang Sugo, at
itinaguyod nila ang pagsuporta sa Relihiyon ng Allah –
ang Islam, at ibinigay nila ang kanilang kayamanan at
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sarili sa Landas ng Allah; kaya itinakda Niyang isa sa
mga Tanda ng Pananampalataya ang pagmamahal sa
kanila, at isa sa mga tanda ng kawalan ng
pananampalataya at pagka-ipokreta ang pagkapoot
sa kanila.
2- Dapat mahalin ang lahat ng mga Ansar, sumakanila
nawa ang kaluguran ng Allah, at siya yaong mula sa
angkan ng Aws at Khazraj. Sila ang mga tagasuporta
ng Sugo ng Allah (); kaya ipinagbabawal ang
pagkapoot sa kanila; bilang paalaala sa katayugan ng
kanilang kadakilaan at karangalan ng kanilang mga
gawa.

ْ  "لَنننن:َ  قَنننن  عَنننننِ الننننني ََِ عَنننننْ أَبنننن ْ ُرَ ْننننر-11
ْأَ ْاَنن نأْتُمْج حَْننننر تَبْلُنن نحَ َاَ َنن ن اُمْ السنن نمَ َ ُننننم تُبْنن نُْم
."ْلََْ لَ (اهللُ) عَلَيْكُم
 قننننن ن الع ينننننننة امننننن ن2225
.) ي

رقنننننننم ا ننننن ن

 بأن حسن:

اا

( سننننننننن ابنننننننن ي جننننن ن
ر ال ن ا لب ن عن

ن
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56- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat tungkol sa
Propeta
(),
na
nagsasabi:
“Kung
kayo
man ay nagkasala; hanggang sa umabot sa
kalangitan ang inyong mga pagkakasala, at
pagkatapos
ay
pinagsisihan
ninyo
ito,
katiyakang
patatawarin
kayo
(ng
Allah)”.
Ibnu Majah: Hadith bilang (4248).

Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Dapat sa isang tao ay huwag mawalan ng pag-asa
sa Habag ng Allah; at panatiliin ang magandang
pagtingin sa Allah, at agad magsisi; sapagka’t
tinatanggap ng Allah ang pagsisisi ng isang tao kapag
siya ay wagas na nagsisisi.
2- Hinihimok ng Hadith na ito ang pagsisisi sa Allah
gaano man kalaki ang mga kasalanan at pagkakasala,
datapuwa’t hindi tatanggapin ito sa Allah maliban na
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lamang kung maisa-alang-alang ang mga kahilingan
nito, tulad ng mga sumusunod:
(Una): Na ang pagsisisi ay maging wagas sa Mukha ng
Allah; at walang kalakip na paghahangad ng
anupaman mula sa makamundong bagay o papuri ng
mga tao. (Pangalawa): Ang pag-iwas sa kasalanan.
(Pangatlo): Ang pagkakonsensya sa nagawang
kasalanan. (Pang-apat): Ang matibay na pagpapasiya
na huwag nang ulitin ito. (Panglima): Ang pagbalik ng
mga karapatan sa mga may ari nito. (Pang-anim): Na
mangyari ito bago pa man sumikat ang araw sa
kanluran, at bago lumantad ang tanda ng kamatayan.
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 -18عَننننن ننْ أَبننننن ن ْ بَكْنننننننر اَلصننننن ن ْاِ  أَنننننن ن ُ قَننننن ن َ
لِرَسُنننن ن ْ ِ اهللِ  :عَلُمْنِنننن ن النننن ن ُّعَ َ أَةْعُنننن ن ْ بِنننن ن ِ لِنننن ن ْ
َننن َتِ ْج قَننن َ" :قُنننشْ :اَللَّهنننم إِنننن ْ ظَلَمْنننآُ نَفْسِننن ْ ظُلْمًننن
اَثِيْنننننرًا َالَ َغْفِنننننرُ الننننن ُّنُ ْلَ إِالَّ أَنْنننننآَج لَننننن غْفِرْ لِننننن ْ
يَغْفِننن نرًَِ يِننن ننْ عِنْننن ن ِ َ َارْحَمْنِننن ن ْج إِنننن ن َ أَنْننن نآَ الْغَفُننن ن ْرُ
الرحِيْمُ".
( ننننننن ن ي البخننننننن ن ر
رقم ا

رقنننننننننم ا ننننننن ن

532

ننننننن ن ي يسنننننننننلم

 )2811( - 25اللف للبخ ر ).

57Si
Abu
Bakr
As-Siddiq
(Sumakanya
nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat,
kanyang sinabi sa Sugo ng Allah ():
Turuan mo po ako ng panalangin na
ipananalangin ko sa aking pagdarasal; siya
ay
nagsabi:
“Sabihin
mo:
Allaahumma
innee
dhalamtu
nafsee
dhulman
katheeran,
wa
laa
yagh-firud
dunooba
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illaa
anta;
fagh-firlee
magh-firatan
min
`indika,
war
hamnee;
innaka
antal
ghafoorur raheem (O Allah! Tunay na ako
ay nakagawa ng napakaraming kawalan ng
katarungan
sa
aking
sarili,
at
walang
nagpapatawad sa
mga
kasalanan
maliban
po sa Iyo; kaya patawarin Mo po ako ng
kapatawarang buhat sa Iyo, at kahabagan
Mo po ako, sapagka’t tunay po na Ikaw
ang Mapagpatawad, ang Mahabagin) ”. AlBukhari: Hadith bilang (834).

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Abu Bakr As-Siddiq, Abdullah ibn Uthman AlTaymi mula sa angkan ng Quraish, sumakanila nawa
ang kaluguran ng Allah. Ipinanganak siya 50 taon
bago ang paglikas mula sa Makkah ika–573 sa
petsang Gregorian. Siya ang pinakauna sa mga
napatnubayang tagapaghalili, at isa siya sa sampung
binalitaan ng Propeta () na makakapasok sa Paraiso,
siya ay kasamahan ng Propeta () at tanging kasama
niya sa kanyang paglikas patungo sa Madinah. Siya ay
binigyan ng Propeta () ng palayaw na As-Siddiq (Ang
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Matapatin); dahil sa dami ng patotoo niya sa Propeta
().
Mayroon siyang naiulat na 142 Hadith sa mga aklat
ng Hadith.
Si Abu Bakr As-Siddiq (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay ipinanganak sa Makkah, siya
ay isa sa mga mayaman at pinuno nila, siya ang
pinakaunang yumakap sa Islam sa mga kalalakihan
na malaya (hindi alipin), pagkaraan ay lumikas si Abu
Bakr kasama ng Propeta () mula sa Makkah patungo
ng Madinah, siya ay nakibaka sa pakikipaglaban sa
labanan sa Badr at sa lahat ng labanan kasama ng
Propeta (), at siya ay may malalaking kalagayan sa
pagsuporta sa Islam, binawian ng buhay ang Propeta
() sa araw ng Lunes sa petsa na ika-12 sa buwan ng
Rabee`ul Awwal, taong ika-11 sa Hijri, at sa araw ding
yaon hinirang si Abu Bakr sa pagka-pinuno bilang
tagapaghalili, at siya ay nagpasimula ng
administrasyon ng islamikong estado sa paghirang ng
mga gobernador at mga hukom, at sa pangangasiwa
ng mga hukbong sandatahan; hanggang sa sumailalim
ang lahat ng mga kapuluang arabo sa ilalim ng
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tuntunin ng Islam. Siya rin ay nagpasimula sa
pamamatnubay sa mga hukbong sandatahan ng Islam
sa pagsakop sa Iraq at sa bansa ng Sirya; kaya
nasakop niya ang karamihan sa Iraq at ang malaking
bahagi sa kalupaan ng Sirya, at pagkaraan ay
binawian ng buhay si Abu Bakr (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) sa araw ng Lunes sa petsang ika22 sa buwan ng Jumadal Akhirah taong ika-13 sa Hijri
– 634 sa petsang Gregorian, sa edad niyang (63) taon,
at siya ay nailibing sa tabi ng Propeta () sa silid ni
Aishah (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah), at
pagkaraan niya ay humalili sa kanya si Omar ibn AlKhattab (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah).
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Napapaloob sa Du`a (Panalangin) na ito ang
pagkilala ng isang Muslim sa kanyang mga
pagkukulang, kasalanan at kahinaan sa harapan ng
Allah; sapagka’t Siya lang naman ang may angking
kakayahang magpatawad nito.
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2- Itinuturo ng Du`a na ito sa isang Muslim kung
paano magsumamo sa Allah sa pamamagitan ng
Kanyang naggagandahang mga Pangalan; na kung
saan ay nabanggit sa hulian ng panalangin na ito:
“Innaka antal ghafoorur raheem (Tunay po na Ikaw
ang Mapagpatawad, ang Mahabagin)”.

 -15عَنننننننْ عِمْننننننرَاََ بْننننن ننِ حُصَننننننيْن اَلْخََُاعِننننن ن  أََ
رَسُننننن ْ َ اهللِ  رَأَى رَجُننننن ً يُعَْْنننننَِالً لَنننننمْ ُصَنننننش لِننننن
الْ َنن ن ْفِ ج لَ َنن ن ََ :نن ن لُنن ن ََُ يَنن ن يَنَعَنن ن َ أََْ تُصَنن نلُ َ لِنن ن
الْ َنننن ْفِ لَ َنننن ََ :ننن ن رَسُنننن ْ َ اهللِ أَ َنننن بَ ْنِ ْ جَنَ بَننن نةٌ َالَ
يَ َ قَ َ " :عَلَيْ َ بِ لصعِيْ ِج لَإِن ُ َكْفِيْ َ".
( نننننننننن ي البخنننننننننن ر

رقننننننننننم ا نننننننننن

يسنننننننننننننننلم رقنننننننننننننننم ا ننننننننننننن ن
للبخ ر ).

325

نننننننننن ي

)152( - 312

اللفننننننننننننن ن
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58Si
Imran
ibn
Husain
Al-Khuza`iy
(Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah)
ay nag-ulat tungkol sa Sugo ng Allah (),
nang makita ang isang lalaki na humiwalay,
hindi nakapagdasal kasama ng mga tao;
kaya siya ay nagsabi: O ginoo! Ano ang
pumigil sa iyo sa pagdasal kasama ng mga
tao? Sinabi niya: O Sugo ng Allah! Ako po
ay nasa kalagayan ng Junub (Di ganap na
kalinisan)
at
walang
tubig,
siya
(ang
Propeta) ay nasabi muli: Gumamit ka ng
lupa, sapagka’t sapat na ito sa iyo”. AlBukhari: Hadith bilang (348).

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Abu Nujayd, Imran ibn Husain Al-Khuza`iy
(Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah), isang
dakilang Sahabi (Kasamahan ng Propeta), at isa sa
mga tanyag na simbolo ng Islam, siya ay may
napakalaki at napakataas na ekspiryensya sa
pamamalakad ng mga kapakanan ng mga Muslim, at
siya ay hinirang ni Omar bilang tagahukom sa Basra
at binigyan ng katungkulan sa pagtuturo ng kanyang
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pamilya upang makaunawa sa mga bagay ukol sa
kanilang pananampalataya.
Siya ay lagi nang natutuganan sa panalangin, at
lumalayo sa kaguluhan na naganap sa pagitan ng mga
Sahabi, ni hindi siya sumali sa pakipaglaban dito.
Nanatili si Imran ibn Husain (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) sa Basra hanggang sa binawian
siya ng buhay dito taong ika-52 sa Hijri. Datapuwa’t
may nagsasabi na hindi ganito.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Kabilang sa mga partikular na katangian ng Islam
ay ang pagpapaluwag sa mga tao, na kung saan ay
naiparating nito ang alituntunin ng Tayammum
(Paglilinis sa pamamagitan ng buhangin) sa Islam;
bilang kapalit ng Ghusl (Paligo) o ng Wudu’
(Paghuhugas), sa sandaling mahirap makakita ng
tubig, o magdulot ng kapinsalaan sa paggamit nito.
2- Kapag walang tubig na matagpuan ang isang
Muslim, o mayroon siyang dahilan sa di paggamit nito

Mga Piling Hadith
041

dahil sa karamdaman o pagka-uhaw, o ang katulad
nito; sa ganitong kalagayan ang Tayammum ang
siyang tatayo na kapalit ng Wudu’ o Ghusl; kaya
magsagawa siya ng Tayammum, kahit pa siya ay nasa
kalagayan ng Junub, at pagkatapos ay magdasal siya,
nguni’t kapag siya ay nakatagpo na ng tubig o nawala
na ang dahilan, magkagayon kinakailangan niyang
maligo.
3- Kapag nakapagsagawa na ng Tayammum ang isang
Muslim mula sa Janabah; siya ay magiging ganap
nang malinis hanggang sa muli na naman siyang
mapasakalagayan ng Junub, o makatagpo ng tubig, at
dahil dito hindi na niya uulitin ang ginawa niyang
Tayammum mula sa Janabah sa bawa’t oras, bagkus
magsasagawa siya ng Tayammum – pagkatapos ng
una niyang Tayammum mula sa Janabah – para sa
maliit na Hadath (Wudu’), maliban na lamang kung
siya ay nasa Janabah ulit.
4- Ang tinutukoy na lupa dito: ay ang malinis na lupa
na may buhangin at alikabok. Ang pamamaraan sa
pagsasagawa ng Tayammum: Ito ay ang pagsabi ng
isang Muslim ng: Bismillah, habang isinasapuso ang

Mga Piling Hadith
040

Tayammum, pagkatapos ay itapik niya ang kanyang
mga palad sa ibabaw ng lupa nang isang beses, at
hihipan niya ito, at tuloy na papahiran ng kaliwa
niyang kamay nang dahan-dahan ang ibabaw ng
kanyang kanang kamay at ng kanan niyang kamay
nang dahan-dahan ang ibabaw ng kanyang kaliwang
kamay, at pagkatapos ay ipapahid niya ang dalawa
niyang kamay sa kanyang mukha nang isang beses.
Na kung saan … “Itinapik ng Propeta () ang kanyang
mga kamay sa lupa at tuloy na hinipan ang mga ito,
pagkatapos ay pinahiran ng kaliwa niyang kamay ang
kanan niyang kamay, at ng kanan niyang kamay ang
kaliwa niyang kamay, at pagkatapos ay pinahiran niya
ang kanyang mukha”. Abu Daud: Hadith bilang (320).
5- Mayroon pang ibang paraan sa pagsasagawa ng
Tayammum, subali’t sadyang hindi na binanggit ito
upang maiwasan ang pagpapahaba.
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 إَذَا ُّ  اَنننننن ََ النبِنننننن:َ  قَنننننن  عَنننننننْ أَبنننننن ْ ذَر-15
َ ِ " اَللَّهنننننم بِ سْننن نم:َ أَ َننن ن َ يَضْننن ن َعَ ُ يِننن ننَ اللَّيْننن نشِِج قَننن ن
ِ  "اَلْ َمْننن ن ُ لِلَّننن ن:َ أَيُننن ن َُّْ َأَحْيَننن ن ج لَننن نإِذَا اِسْننن نَْيْ َ َج قَننن ن
."َُإِلَيْ ِ النَُُّّ ْر

َالَّ ِ ْ أَحْيَ نَ بَعْ َ يَ أَيَ تَن

.)1321

رقم ا

ي البخ ر

(

59- Si Abu Dar (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi: Lagi nang sinasambit ng Propeta
() sa gabi, kapag humiga na siya sa
kanyang higaan ang: “Allaahumma bismika
amootu wa ahyaa (O Allah! Sa Ngalan Mo,
ako
ay
namamatay
(natutulog)
at
nabubuhay (nagigising)”; at kapag siya ay
nagising;
kanyang
sinasambit
ang
“AlHamdu lillaahil ladhee ahyaana ba`da maa
amaa-tanaa,
wa
ilayhin
nushoor
(Ang
lahat ng pagpupuri ay para sa Allah na Siya
ang nagbigay sa atin ng buhay pagkatapos
Niyang kunin sa atin, at sa Kanya ang
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pagkabuhay

na

Muli)”.

Al-Bukhari:

Hadith

bilang

(6325).

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Abu Dar, Jundub ibn Junada Al-Ghifari, isa siya
sa mga malalaking Sahabi (Kasamahan ng Propeta),
siya ay mapagbigay at wala siyang itinatago na
anuman sa kayamanan, siya rin ay nagtatakda ng
sariling opinyon sa paghatol sa lungsod ng Madinah,
nakapag-ulat siya ng (281) Hadith sa mga aklat ng
Hadith.
Siya ay humayo patungong Sirya, pagkatapos ay
nanirahan siya sa Rubzah (Ito ay isang lugar na may
(100) kilo ang layo mula sa Madinah patungo sa
dakong Riyadh); siya ay binawian ng buhay dito taong
ika-31 sa Hijri o sa taong ika-32 sa Hijri, at si Abdullah
ibn Mas`u d ang nakapagsagawa para sa kanya ng
dasal sa patay (Sumakanya nawa ang kaluguran ng
Allah).

Mga Piling Hadith
044

Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Pinatutunayan ng Hadith na ito ang pagkalehetimo
ng pagsambit sa panalangin na ito sa pagtulog:
“Allaahumma bismika amootu wa ahyaa”, at ang
panalangin na ito sa paggising: “Al-Hamdu lillaahil
ladhee ahyaana ba`da maa amaa-tanaa, wa ilayhin
nushoor”.
2- Ang paggunita sa Allah sa pagtulog at sa paggising
ay kabilang sa mga dahilan ng kaligayahan at
kaligtasan ng tao.
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َ اَن ََ إِذا  عَنْ عَ الََِّةَ رَضِ َ اللَّ ُ عَنْهََن أَ النبِن-11
أَ َى إِلَر لِرَا ِ ِ اُش لَيْلَةٍج جَمَن َ اَفَّيْن ِ ُنم نَفَن َ لِيْهِمَن ج
 ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ َﭽ ﭤ ﭥ ﭦ: لَ َننن نرَأَ لِيْهِمَننن ن
ﭧﭼ َﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ ُم َمْسَن ُ بِهِمَن يَن
ََيَ أَقْبَش

ِاسَْْاَ عَ يِنْ جَسَ ِ َبْ َأُ بِهِمَ عَلَر رَأْسِ ِ َ َجْه
.ٍََّفْعَشُ ذَلِ َ َ َ َ يَرا
.)1118

رقم ا

ِ َيِنْ جَس

ي البخ ر

(

60Si
Aishah
(Sumakanya
nawa
ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat tungkol sa
Propeta (), na kapag siya ay nagtungo sa
kanyang higaan
sa tuwing gabi; kanyang
pinagdadampi
ang
mga
palad
niya,
at
pagkatapos ay hinihipan niya ang mga ito
at binabasa niya ang: Qul huwal laahu
ahad…),
at
ang
(Qul
a`oodhu
birabbil
falaq…),
at
ang
(Qul
a`oodhu
birabbin
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naas…), at pagkatapos ay ipinapahid niya
ito sa kanyang katawan sa abot ng makaya
niya, sinisimulan niya nito sa kanyang ulo
at mukha, at sa iba pang bahagi ng
kanyang katawan, ginagawa niya ito ng
tatlong beses”. Al-Bukhari: Hadith bilang (5017).
Ang Taga-ulat
na ika (45):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Dapat sa isang Muslim na pangalagaan ang mga
Dhikr (Paggunita) sa pagtulog, at ang ilan sa mga ito
ay ang pagbasa ng: Surah al-Ikhlas, Surah al-Falaq at
ang Surah an-Naas, at ang paghipan sa mga palad at
pagpahid nito sa ulo, sa mukha at sa buong katawan
sa abot kaya niya.
2- Nakabubuti sa isang Muslim na basahin ang mga
Surah na ito sa sandaling nagkasakit, at hipan ang
mga palad at ipahid ang mga ito sa ulo, sa mukha at
sa lahat ng bahagi ng katawan ayon sa makayanan
dito.
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" :َ  قَنننن ن  عَنننن ننِ الننننننني ََِ عَنننن ن ْن أَبنننن ن ْ ُرَ ْنننن نر-11
 يَنننن الَ عَننننيْنا:َ أَعْنننن َةَُّْ لِعِبَنننن ةِ َ الصنننن لِ ِيْن:ُقَنننن َ اهلل
ِرَأََّْ َالَ أُذَُا سَنننننننن نمِعَآْ َالَ َاَنننننننن نرَ عَلَننننننننننر قَلْنننننننن نل
."بَََّر
نننننننننن ي

8255

رقننننننننننم ا نننننننننن

اللفننننننننننننننن

)2522( - 3

( نننننننن ن ي البخنننننننننن ر

يسنننننننننننننننلم رقنننننننننننننننم ا ننننننننننننننن
.) للبخ ر

61- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat tungkol sa
Propeta () na nagsasabi: “Sinabi ng Allah:
Ako ay naglaan sa Aking mga matuwid na
alipin; ng mga bagay na hindi pa nakita ng
mata, hindi pa nadinig ng tainga at hindi
pa sumagi sa puso ng sinumang tao”. AlBukhari: Hadith bilang (7498).

Ang Taga-ulat
na ika (3):

ay

nabanggit

na

sa

Hadith
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Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Hindi kayang ilarawan ang karangyaan ng Paraiso
sa Huling Araw, at hindi rin maitutulad sa mga bagay
sa mundo at sa mga karangyaan nito; sapagka’t ang
mga bagay sa mundo at ang mga karangyaan nito ay
ganap na magkaiba sa karangyaan ng Paraiso sa
Huling Araw.
2- Ang karangyaan sa Paraiso sa Huling Araw ay
natatangi lamang sa mga naniniwala sa Allah bilang
Panginoon, sa Islam bilang relihiyon at kay
Muhammad bilang Sugo, at hindi nila binahiran ang
kanilang pananampalataya ng pagtatambal (sa
Kaisahan ng Allah), ng kawalan ng pananampalataya,
o ng Bid`ah (mga katuruan na wala sa Islam) at mga
kasalanan.
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ََ عَنن ننْ عَبْنن ن ِ اهللِ بْنن ننِ عُمَنن نرَ رَضِنن ن َ اللَّنن ن ُ عَنْهُمَنن ن أ-12
 " إِذَا أَاَننننننننن نشَ أَحَننننننننن ن ُاُمْج:َ  قَننننننننن ن ِرَسُننننننننن ن ْ َ اهلل
لَلْيَأْاُنننننشْ بِيَمِيْنِننننن ِ َإِذَا َنننننرِلَج َللْيََّْنننننرَلْ بِيَمِيْنِننننن ِ ج
."ِ ِلَإَِ الَّيْاَ ََ َأْاُشُ بَِِّمَ لِ ِ َ ََّْرَلُ بَِِّمَ ل
.)2121( -111

ي يسلم رقم ا

(

62Si
Abdullah
ibn
Umar
(Sumakanila
nawa ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat,
na ang Sugo ng Allah () ay nagsabi:
“Kapag kumain ang isa sa inyo; kumain siya
sa
pamamagitan
ng
kanyang
kanang
kamay, at kapag uminom; uminom siya sa
pamamagitan
ng
kanyang
kanang
kamay;
sapagka’t
si
Satanas
ay
kumakain
at
umiinom
sa
pamamagitan
ng
kanyang
kaliwang
kamay”.
Muslim:
Hadith
bilang
105(2020).

Ang Taga-ulat
na ika (38):

ay

nabanggit

na

sa

Hadith
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Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Ipinapaliwanag ng Hadith na ito ang ilan sa mga
magagandang asal sa pagkain at pag-inom sa Islam.
2- Dapat sa isang Muslim ay kumain na gamit ang
kanang kamay at gayundin sa pag-inom,
samakatuwid huwag kumain at uminom na gamit ang
kaliwang kamay.
3- Dapat sa isang Muslim ay umiwas sa pagsunod kay
Satanas sa lahat ng aspeto ng buhay, maging
relihiyosong mga bagay o makamundong bagay.

َ ْ  عَنننن ن ْن عَ الََِّنننن نةَ رَضِنننن ن َ اللَّنننن ن ُ عَنْهََنننن ن أََ رَسُنننن ن-13
َ " إِذَا أَاَنننننشَ أَحَننننن ُاُمْج لَلْيَننننن ْاُرِ اسْنننننم:َ  قَننننن ِاهلل
اهللِج لَنننن نإَِْ نَسِنننن ن َ أََْ َنننن ن ْ اُرَ اسَنننن نمَ اهللِ لِنننن ن ْ أَ لِنننن ن ِج
."ِ ِ بِسْمِ اهللِ أَ لِ ِ َن ِر:ْلَلْيَ ُش
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رقننننننننم
عنننننننن
ننننننر

جننننننن ي ال يننننننن

3818

(سننننننننن أبننننننن ةا ة رقننننننننم ا ننننننن

بننننن ن ةا ة قَننننننن َ اإليننننننن ف ال يننننننن
قَنننن ن َ الع يننننننة امنننن ن ن
.) ي

ننننن ي

اللفننننننن

1515

 بأننننن ن حسننننننن:

 بأن:ً أ ض

اا

ا ننننننن

ننننن ا ا نننن ن

ال ن ا لب ن عن

63Si
Aishah
(Sumakanya
nawa
ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, na ang
Sugo ng Allah () ay nagsabi: “Kapag
kumain ang isa sa inyo; kanyang sambitin
ang Ngalan ng Allah (Bismillah); at kapag
nakalimutan niya na sambitin ang Ngalan
ng
Allah
sa
simula;
kanyang
sabihin:
Bismillaahi
awwalihi
wa
aakhirih
(Sa
Ngalan ng Allah sa una at huli)”. Abu Daud:
Hadith bilang (3767).

Ang Taga-ulat
na ika (45):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Kabilang sa mga magagandang asal sa pagkain at
pag-inom sa Islam; ay ang pagsambit ng isang Muslim
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sa Ngalan ng Allah sa pagsimula ng pagkain at paginom; at kapag nakalimutan niya na sambitin ang
Ngalan ng Allah sa umpisa; kung gayon ang dapat
niyang sabihin ay: Bismillaahi awwalihi wa aakhirih.
2- Dapat sa isang Muslim ay kanyang gawing isang
magandang halimbawa ang Sugo ng Allah () sa lahat
ng aspeto ng buhay pang-islamiko.

ْ "يَننننننن:َ  قَنننننن  عَنننننننِ الننننننني  عَنننننننْ جَرِ ننننننر-12
." َُ ْرَفِ الرلْاَ ُ ْرَفِ الْخَيْر
.)2152( -82

ي يسلم رقم ا

(

64Si
Jarir
(Sumakanya
nawa
ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat tungkol sa
Propeta () na nagsasabi: “Sinuman ang
mapagkakaitan
ng
pagkahabag,
siya
ay
napagkaitan
ng
kabutihan”.
Muslim:
Hadith
bilang 74 – (2592).

Mga Piling Hadith
053

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Jarir ibn Abdullah ibn Jabir Al-Bajali, siya ay
naging pinuno ng kanyang pamayanan sa panahon ng
kamangmangan at gayundin sa Islam, si Jarir ay
yumakap sa Islam bago ang ikasampung taon sa Hijri,
datapuwa’t may nagsasabing hindi ganito, siya ay
matalino at maalam tungkol sa mga bagay na
kaugnay sa Islam, siya ay may magandang hitsura at
kaibig-ibig na kagandahan.
May dakila siyang nagawa sa mga pagsakop sa Iraq at
sa iba pang mga kalapit bansa nito, at siya ay
nakapag-ulat tungkol sa Propeta () ng isandaang
Hadith.
Siya ay binawian ng buhay sa Kerkicia sa pagitan ng
Hairah at Sirya noong taong ika-51 sa Hijri,
datapuwa’t may nagsasabi na hindi ganito.
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Hinihimok ng Hadith na ito na sundin ang paraan
ng pagkahabag at pagkalumanay sa larangan ng pag-
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aanyaya tungo sa Allah, sa pag-aaral at pagtuturo,
gayundin sa pakikitungo sa pamilya at mga anak,
hindi sa paraan ng karahasan at kalupitan.
2- Ang mga bunga ng pagkahabag at pagkalumanay
ay kapaki-pakinabang, samantalang ang mga bunga
ng karahasan at kalupitan ay tinatalikuran, at di
kapaki-pakinabang sa pangkalahatang katangian.

 -11عَننن ننْ عَلِننن ن ِ بْننن ننِ أَبننن ن ْ طَ لِننن نلٍ  أَ النننننني 
اننن ن َ َ ُننن ن ْ ُ لِننن ن ن ِننن نرِ ِتْننن نرِ ِ " :اَللَّهُنننننم إِنَننن ن ْ أَعُننن ن ْذُ
بِرضَنننن َ يِننن ننْ سَننن نخَاِ َ َبِمُعَ لَ تِننن ن َ يِننن ننْ عُ ُ ْبَِْننن ن َ
َأَعُننن ن ْذُ بِننن ن َ يِنْننن ن َ الَ أُحْصِننننن ْ َنَننن ن ً عَلَيْننن ن َ أَنْنننننآَ
اَمَ أَ ْنَيْآَ عَلَر نَفْسِ َ".
(سنننننننننننننن أبنننننننننننن ةا ة رقننننننننننننم ا نننننننننننن
ال يننننننننن

رقنننننننننم ا ننننننننن

قَنننننن َ اإلينننننن ف ال ينننننن

3111

 1228جنننننننننننن ي

اللفننننننننن

عنننننننن نننننن ا ا نننننن

بننننننننن ةا ة
 :بأننننننن حسنننننننن
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نننننر الننننن ن ا لبننننن ن عنننننن

قَننننن َ الع ينننننة امننننن ن
.) ي

 بأن:

غر نننننل
اا

25- Si Ali ibn Abu Talib (Sumakanya nawa
ang
kaluguran
ng
Allah)
ay
nag-ulat
tungkol sa lagi nang sinasabi ng Propeta
() sa hulian ng kanyang pagdarasal sa
Witr
(Pinakahuling
dasal
sa
gabi):
“Allaahumma
innee
a`udhu
bi
ridhaa-ka
min sakhatika, wa bi mu`aa-faatika min
`uqoobatika, wa a`udhu bika minka, laa
uhsee thanaa-an `alayka, anta kamaa athnayta `alaa naf-sika (O Allah! Tunay na ako
ay
nagpapakupkop
sa
Iyong
kaluguran
laban
sa
Iyong
poot,
sa
Iyong
pagpapalampas
laban
sa
Iyong
kaparusahan, at ako ay nagpapakupkop sa
Iyo laban sa Iyo, hindi ko mabibilang ang
papuri
sa
Iyo,
Ikaw
gaya
ng
Iyong
pagpupuri sa Iyong Sarili)”. Abu Daud: Hadith
bilang (1427).
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Ang Taga-ulat
na ika (35):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Dapat ay maisaulo ng isang Muslim ang dakilang
panalangin na ito: “Allaahumma innee a`udhu bi
ridhaa-ka min sakhatika, wa bi mu`aa-faatika min
`uqoobatika, wa a`udhu bika minka, laa uhsee
thanaa-an `alayka, anta kamaa ath-nayta `alaa nafsika”.
2- Nakabubuting sinasambit ng isang Muslim ang
dakilang panalangin na ito sa huling bahagi ng
pagdarasal sa Witr, bago magsagawa ng Taslim
(Pagtatapos) dito, o sa Sujud (Pagpapatirapa), o sa
sandaling humiga na para matulog, o sa iba pang mga
kalagayan.
3- Dapat sa puso ng isang Muslim ay maging taimtim
sa sandaling nananalangin.
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َ  قَنن ن:ْ عَنن ننْ أُف سَنن نلَمَةَ رَضِنن ن َ اللَّنن ن ُ عَنْهََنن ن قَ لَنن نآ-11
ْ َ " يَنننننْ َننننرِلَ لِنننن ْ إِنَنننن ٍ يِنننننْ ذَ َننننلٍ أ: ِرَسُنننن ْ ُ اهلل
."َلِضةٍج لَإِنمَ ُ َرْجِرُ لِ ْ بَاْنِ ِ نَ رًا يِنْ جَهَنم
.)2111( -2

ي يسلم رقم ا

(

66- Si Ummu Salamah (Sumakanya nawa
ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi: Sinabi ng Sugo ng Allah ():
“Sinuman ang uminon sa isang sisidlan na
yari sa ginto o pilak, tunay na ang tanging
dumadaloy sa loob ng kanyang tiyan ay
apoy mula Impiyerno”. Muslim: Hadith bilang 2
– (2065).

Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya ang isa sa mga tinaguriang ina ng mga
sumasampalataya, Ummu Salamah ang kanyang
palayaw (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah),
siya si Hind bint Abu Umayyah Al-Makh-zumiyyah,
pinsang buo ni Khalid ibn Al-Walid (Sumakanya nawa
ang kaluguran ng Allah), siya ay isinilang sa Makkah
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bago mahirang si Muhammad bilang Propeta nang dihumigit kumulang ng (17) taon.
Siya ay lumikas patungo sa kalupaan ng Etyopya
(Ethiopia), pagkaraan ay lumikas naman sa Madinah,
siya ay isa sa pinakamaganda sa mga kababaihan at
may pinakamataas na angkan sa kanila, gayundin
naman na isa siya sa pinakamatalino at
pinakamaganda ang pag-uugali sa mga kababaihan.
Bago pa man ang Propeta (), siya ay nasa piling ng
kapatid niya sa pagpapasuso: na si Abu Salamah,
Abdullah ibn Abdul Asad Al-Makh-zumi, siya ay
nakibakang makipaglaban sa labanan sa Badr,
gayundin sa labanan sa Uhud, subali’t siya ay
nagtamo dito ng matinding sugat, pagkaraan ay
binawian siya ng buhay sa Madinah sa buwan ng
Jumadal akhirah taong ika-3 sa Hijri, dahil sa
matinding epekto ng sugat na ito.
Pagkaraan ay pinakasalan siya ng Propeta (),
matapos na siya ay maging malaya sa buwan ng
Shawwal taong ika-4 sa Hijri, siya ay may malawak na
pang-unawa sa mga alituntunin ng Islam at matalino,
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at ang naging reaksyon niya sa araw ng Hudaibiyah ay
kilala sa kasaysayan, at marami siyang nasamahan sa
Sugo () na mga labanan.
Ang mga naiulat niya ay umabot ng (380) Hadith.
Siya ang pinakahuling binawian ng buhay sa mga
tinaguriang ina ng mga sumasampalataya, at siya ay
namuhay ng (90) taon, pagkaraan ay binawian siya ng
buhay taong ika-59 sa Hijri, datapuwa’t may
nagsasabing ika-61 taon sa Hijri, at siya nailibing sa
Baqi` (Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah).
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

mga

Kapakinabangan

ng

1- Ipinagbabawal ang paggamit ng sisidlan na ginto at
pilak sa pagkain at pag-inom, sa paglilinis at sa iba pa,
sa bawa’t Muslim maging lalaki man o babae.
2- Dapat sa isang Muslim ay sumunod sa Sugo ng
Allah () sa lahat ng bagay na ukol sa pagkain at paginom, at sa lahat ng pamamaraan ng buhay, at
sinuman ang sumalungat sa kanya pagkatapos niyang
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mabatid; magkagayon siya ay maging karapat-dapat
sa pananakot at kaparusahan.
3- Dapat sa isang Muslim ay lumayo sa lahat ng
paraan ng pag-aaksa at pagmamalaki.

 عَننننْ جَننن بِرِ بْننننِ عَبْننن ِ اللَّننن ِ رَضِننن َ اللَّننن ُ عَنْهُمَنن ن-18
ُ َ "يَنننن ننْ قَنننن ن َ حِنننن نيْنَ َسْنننن نم:َ  قَنننن ن ِأََ رَسُنننن ن ْ َ اهلل
ِ َ  اَللَّهُنننننم رَل َننن ن ِ ِ الننن ن عْ َ ِ الْ يننن نةِ َالصننن ن:َ النننن ن َا
ُ الْ َ الِمَنننننةِ نَِّ يُ َمننننن ًا اَل َسِنننننيْلَةَ َالْفَضِنننننيْلَةَ َابْعَثْننننن
ْ َِْيَ َ يًنننن يَ ْمُنننن ْةًا اَلنننن ْ َعَ ْتَنننن ُ حَلَّننننآْ لَنننن ُ َننننفَ ع
."َِ ْفَ الْ ِيَ يِة
.)112

رقم ا

ي البخ ر

(

67- Si Jabir ibn Abdullah (Sumakanila nawa
ang kaluguran ng Allah) ay nag-ulat na ang
Sugo ng Allah () ay nagsabi: “Sinuman
ang nagsabi sa oras na narinig niya ang
Adhan
(Panawagan
sa
pagdarasal):
Allaahumma
rabba
haadhihid
da`awatit
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taa-mmah,
was
salaatil
qaa-imah,
aati
muhammadan
al-waseelata
wal
fadheelata,
wab-`asth-hu
maqaamam
mahmoodan alladhee wa`adtahu (O Allah!
Ang Panginoon ng ganap na panawagan na
ito
at
ng
itinataguyod
na
pagdarasal!
Pagkalooban
Mo
po
si
Muhammad
ng
karapatang
mamagitan
at
pagkabukodtangi at iangat siya sa pinakamabuti at
pinakamataas na pook sa Paraiso na Iyong
ipinangako sa kanya), sa kanya ay maging
karapat-dapat
ang
aking
pamamagitan
sa
Araw
ng
Pagbabangon
Muli”.
Al-Bukhari:
Hadith bilang (614).

Ang Taga-ulat
na ika (25):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Hinihimok ng Hadith na ito ang pagbigkas sa
panalangin na ito sa sandaling natapos na ang Adhan.
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2- Dapat sa isang Muslim na huwag kaligtaan ang
pagsasaulo sa panalangin na ito at ang pagbigkas nito
pagkatapos ng Adhan.
3- Itinuturo ng Hadith na ito ang kadakilaan ng
panalangin na ito pagkatapos ng Adhan; kaya
sinuman ang bumigkas ng panalangin na ito
pagkatapos ng Adhan; siya ay maging karapat-dapat
sa pamamagitan ng Sugo ng Allah () sa Araw ng
Pagbabangon Muli.

 "يَننن ن:َ  قَننن ن  أَ النبِنننن ََِ عَننننن أَبننن ن ْ ُرَ ْننن نر-15
يِنننننْ َنننن ْف ُصْننننبِ ُ العِبَنننن ةُ لِيْنننن ِ إِالَّ يَلَكَنننن َِ َنْننن نَِالََِج
 اَللَّهُنننننننم! أَعْننننن ن ِ يُنْفِ ًننننن ن َلَفًننننن ن: َلَيَ ُننننن ن ْ ُ أَحَننننن ن ُ ُم
." ً اَللَّهُم! أَعْ ِ يُمْسِكً تَلَف:َُ َ ُ ْ ُ الُْ َر
نننننن ن ي يسننننننننلم

1222

رقننننننننم ا نننننن ن

.) اللف للبخ ر

( نننننن ن ي البخنننننن ن ر

)1111( -18

رقم ا
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68- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, na ang
Propeta () ay nagsabi: “Walang araw na
ang isang alipin dito ay inabot ng umaga
kundi may dalawang anghel na bumababa;
at ang isa sa kanila ay nagsasabi: O Allah!
Pagkalooban Mo po siya ng pantustos na
sagana, at magsasabi naman ang isa: O
Allah!
Pagkalooban
Mo
po
siya
ng
kakuriputan
na
nakapipinsala”.
Al-Bukhari:
Hadith bilang (1442).

Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Ang paggugol sa Landas ng Allah ay isang paraan sa
paghatak ng kabutihan at biyaya, na kung saan ang
paggugol sa Landas ng Allah ay naghahatid ng
kasaganaan, at ang kasaganaan ay isang parirala ng
kaayusan ng sarili, pamilya at mga anak, kalusugan sa
pangangatawan, at kaluwagan ng dibdib, at
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karagdagang gabay para sa kaligayahan sa mundong
ito at sa kabilang buhay.
2- Hindi nararapat sa isang Muslim na maging
maramot kapag siya ay biniyayaan ng Allah ng
masaganang kayamanan; sapagka’t ang pagiging
maramot ay naghahatid ng kasawian, at ang
kasawian ay isang parirala ng pagkaligalig sa sarili,
paninikip ng dibdib, at pagkaunting gabay sa
kabutihan, kalusugan, biyaya at kaligayahan sa
mundong ito at sa kabilang buhay.

 اَننن ن ََ إِذَا  أَ النبِننن ن ََِ عَننن ننْ أَبننن ن ْ بَكْننن نر-15
أَتَننن ُ أَيْنننرا َسُنننرُّ ُ أَ ْ بَُّنننرَ بِننن ِج َنننر سَننن جِ ًاج ُنننكْرًا
.لِلَّ ِ تَبَ رَ َ َتَعَ لَر
رقننننننم

جنننن ن ي ال ينننن ن

1352

عننننننن

قنننن ن اإلينننن ن ف ال ينننن ن

ننننننر

قنننن ن الع يننننننة امنننن ن ن

رقننننننم ا نننن ن

(سنننننننن ابننننننن ي جنننن ن

اللفنننن ن البننننننن ي جنننن ن
 حسننننننن غر ننننننل: بأننننن ن

.) بأن حسن: بأن

اا

1185

ا نننن ن

نننن ن ا ا نننن ن
ال ن ا لب ن عن
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69- Si Abu Bakrah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat tungkol sa
Propeta (), na kapag siya (ang Propeta)
ay
dinatnan
ng
isang
bagay
na
nakapagpapasaya
sa
kanya,
o
siya
ay
binalitaan
ng
isang
magandang
balita;
agad
siyang
nagpapatirapa;
bilang
pasasalamat
sa
Allah,
ang
Mapalad
at
Kataas-taasan”. Ibnu Majah: Hadith bilang (1394).
Ang Taga-ulat ng Hadith na ito:
Siya si Abu Bakrata Nafee` ibn Al-Harith Al-Thaqafi
(Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah), siya ay isa
sa mga mabuting Sahabi (Kasamahan ng Propeta),
sumakanila nawa ang kaluguran ng Allah, at umiiwas
siya sa kaguluhang naganap sa panahon ng mga
Sahabi, at ang mga naiulat niya ay umabot ng (123)
Hadith.
Siya ay nanirahan sa Basra, at dito na rin siya
binawian ng buhay noong ika-50 taon sa Hijri.
Datapuwa’t may nagsasabing hindi ganito.
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Ang ilan sa mga Kapakinabangan ng Hadith na ito:
1- Ipinahihiwatig ng Hadith na ito ang pagkalehitimo
ng pagpapatirapa sa Allah bilang pagpapasalamat sa
Kanyang kabutihan at mga biyaya.
2- Ang pagpapatirapa bilang pagpapasalamat ay hindi
dapat ginagawa maliban lamang kung para sa Allah,
at ang kadahilanan nito ay ang pagtamo ng biyaya o
pagtaboy ng galit o sumpa.

َ ْ  سَنننن نمِعْآُ رَسُنننن ن:َ  قَنننن ن ََِ عَنننن ننْ أَبنننن ن ْ ُرَ ْنننن نر-81
ُ " َاهللِ إِنننننننن ْ لَأَسْنننننننَْغْفِرِ اهللِ َأَتُننننننن ْل:ُ ْ  َ ُننننننن ِاهلل
."ًِإِلَيْ ِ لِ الْيَ ْفِ أَاْثَرَ يِنْ سَبْعِيْنَ يَر
.)1318

رقم ا

ي البخ ر

(

70- Si Abu Hurairah (Sumakanya nawa ang
kaluguran ng Allah) ay nag-ulat, siya ay
nagsabi: Narinig ko sa Sugo ng Allah () na
nagsasabi:
“Sumusumpa
ako
sa
Allah!
Katotohanang
ako
ay
humihingi
ng
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kapatawaran
sa
Allah
at
nagbabalik-loob
sa Kanya sa loob ng isang araw nang
pitumpung
beses”.
Al-Bukhari:
Hadith
bilang
(6307).

Ang Taga-ulat
na ika (2):
Ang
ilan
sa
Hadith na ito:

ay

nabanggit
mga

na

sa

Hadith

Kapakinabangan

ng

1- Hinihimok ng Hadith na ito na dapat ay maging
madalas ang pagbalik-loob at ang paghingi ng
kapatawaran.
2- Dapat sa isang Muslim ay itakdang isang
magandang huwaran ang Sugo ng Allah (); kaya
dapat siyang maging masigasig sa pagsunod sa kanya
sa lahat ng aspeto ng buhay pang-islamiko.
3- May magagandang bunga sa paghingi ng
kapatawaran, ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod:
Nakapagbubura ng mga kasalanan at nakapagtatago
ng mga kapintasan, nakapagpapalago ng biyaya at
nakapagtatamo ng kaluguran ng Allah at
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nakapagpapalapit sa Kanya, at nakapagpapasok sa
Paraiso.
Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah, nang dahil sa
Kanyang biyaya ay naging ganap ang mga mabuti,
nawa’y maitampok ang pagpapala at kapayapaan sa
Sugo ng Allah na si Muhammad, gayundin sa kanyang
mga pamilya at kasamahan.

