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Gusto mo bang makamit ang kabutihan ng isang taong nag Hajj 

at nag Umrah na ikaw ay nasa bahay lamang? 

 

Tinanong si Shiekh Ibn Baz-kaawaan nawa siya ng Allah:  

      Ang pananatili ba sa bahay pagkatapos idaos ang Salah ng Fajr 

upang magbasa ng Banal na Qur’an hanngang sa sumikat ang araw 

at pagkatapos ay magsasalah ng dalawang rakaa, makakakamit 

niya ba ang gantimpala katulad ng gantimpala ng sinumang 

nanatili sa masjid hanngang sa sumikat ang araw at idinaos ang 

pagsasalah ng dalawang Rakaa? 

 

Ang Sagot ng butihing Shiekh:  

Ang gawaing ito ay malaking kabutihan at  may malaking 

gantimpala na makakamit , ngunit  malinaw ang tinutukoy na 

kahulugan ng mga hadith ng propeta ملسو هيلع هللا ىلص hinggil dito, na hindi niya 

makukuha ang gantimpala na katulad ng ipinangako ng Allah sa 

sinumang nanatili sa masjid, ngunit kapag idinaos niya ang salah 

ng Fajr sa kanyang tahanan sa dahilan na siya ay may sakit o 

natatakot kapag  lumabas  ng bahay siya ay mapipinsala, at 

pagkatapos siya ay nanatili sa kanyang bahay dasalan, inaalala ang 

Allah, nagbabasa ng Qur’an hanggang sa sumikat ang araw at 

magsasalah ng dalawang Rakaa, sa ganong sitwasyon ay 

makakamit niya ang gantimpala na nabanggit sa hadith, sapaka’t  
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katanggap tanggap ang kanyang dahilan ng pagdaos niya ng salah 

sa kanyang tahanan. 

 

     At gayun  din ang kababaihan, kapag siya ay nanatili sa 

kanyang bahay dasalan sa kanyang tahanan pagkatapos na idaos 

ang salah ng fajr, inaalala ang Allah o nagbabasa ng Qur’an 

hanngang sa sumikat ang araw at magsasalah ng dalawang Rakaa, 

tunay na kanyang makakamit ang gantimpala na nabanggit sa 

hadith ng propeta  ملسو هيلع هللا ىلص, at ang gantimpalan na ito; ay isusulat ng Allah 

sa sinumang gumawa ng gawain’g yaon ang gantimpala o 

kabutihan ng isang nag Hajj o nag Umrah na kompleto. Ang mga 

hadith na tumutukoy sa gantimpalang ito ay napakarami 

pinagtitibay nito ang bawat isa, at ito ay kabilang sa uri ng hadith 

na tinatawag na Alhasan ligayrihi. Ang Allah ang nagbibigay ng 

patnubay. 

 

 

[Mula sa Majmu Fatawa ni Shikh Ibn Baz] 


