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I. Ang Kahulugan ng Pag-aayuno 
 

Ang pag-aayuno ay isang paraan ng pagsamba sa 

Dakilang Allah sa pamamagitan ng pag-iwas sa 

mga nakakasira nito. Halimbawa nito ay pag-

iwas sa pagkain at pag-inom, mula sa pagsikat 

ng Fajr hanggang sa paglubog ng araw. Ang pag-

aayuno sa buwan ng Ramadhan ay kabilang sa 

limang haligi ng Islam. 

 

II. Mga Gantimpala ng Pag-aayuno sa Buwan 

ng Ramadhan 
 

1. Sa pamamagitan nito ay matatanggap ang 

kapatawaran ni Allah at mabubura nito ang mga 

nagawang kasalanan. Sinabi ng Rasulullah 

sallallahu alayhi wa sallam, "Sinuman ang mag-

ayuno sa buwan ng Ramadhan nang may 

pananampalataya at taos-puso, at nang dahil sa 

pagnanais sa gantimpala ay ipapatawad sa kanya 

ni Allah ang mga nakaraan niyang kasalanan." 

2.  Ang gantimpala ng pag-aayuno sa buwan ng 

Ramadhan ay hindi nilagyan ni Allah ng 

hangganan o limitasyon sa dami at laki nito. May 

espesyal at eksklusibong gantimpala si Allah 

para rito. 

3. Maililigtas ng Ramadhan ang tao na nag-

ayuno sa buwang ito sa Araw ng Paghuhukom. 

Ang pag-aayuno ay panangga sa impiyerno. 

 

III. Mga Haligi ng Pag-aayuno 
 

Dalawa ang haligi ng pag-aayuno. 

1. Ang pag-iwas sa mga nakakasira nito mula sa 

pagsikat ng Fajr hanggang sa paglubog ng araw. 

2. Ang intensyon (niyah) sa gabi. Ang pagsasa-

puso ng pag-aayuno nang may katapatan kay 

Allah. Ang suhur (pagkain bago ang Fajr) ay 

maaaring batayan ng intensiyon. 

 

IV. Mga Klase ng Tao sa Pag-aayuno 
 

1. Ang pag-aayuno ay obligado sa lahat ng 

Muslim na nasa tamang edad, tamang pag-iisip, 

kakayanin niya at hindi manlalakbay. 

2. Hindi obligado ang pag-aayuno sa kafir (hindi 

Muslim), at hindi niya mababayaran ang mga ito 

kung sakaling siya ay mag-Muslim. 

3. Ang hindi pa umabot sa tamang edad ay hindi 

obligado sa kanya ang pag-aayuno sa buwang 

ito, subalit kailangan na sanayin siya at dito ay 

nakakakuha siya ng gantimpala. 

4. Ang baliw o wala sa tamang pag-iisip ay hindi 

obligado sa kanya ang pag-aayuno sa buwan ng 

Ramadhan. 

5. Ang taong di niya kakayanin dahil sa 

katandaan o kaya ay dahil sa sakit na wala ng 

pag-asang gumaling ay kailangang magpakain 

ng miskin (taong mahirap) araw-araw sa buwan 

ng Ramadhan. 

6. Ang taong may sakit na may pag-asa pang 

gumaling ay mababayaran niya ang mga hindi 

niya napag-ayunuhan sa mga araw pagkatapos 

ng Ramadhan. 

7. Ang buntis at babaeng nagpapasuso sa 

sanggol kung mahihirapan sa pag-aayuno, o di 

kaya ay sa takot na makasama sa kanyang 

kalusugan o kaya ay sa sanggol, ay maaaring 

hindi mag-ayuno subalit mababayaran niya ito. 

8. Ang babaeng may regla o  nifas (babaeng 

kapapanganak at may dugong lumalabas sa 

kanya) ay hindi dapat mag-ayuno at 

mababayaran niya ito. 

9. Ang manlalakbay ay maaaring di mag-ayuno 

subalit kailangan niya itong mabayaran. 

10. Ang taong nasira ang kanyang ayuno na 

hindi niya sinasadya katulad ng pagsagip sa 

nalulunod at siya'y nakainom ay nasira ang 

kanyang ayuno at ito ay kanya ring 

mababayaran. 

 

V. Mga Nakapagdadagdag ng Gantimpala sa 

Pag-aayuno 
 

1. Paghingi kay Allah (du'a) bago kumain ng 

iftar dahil tinatanggap ang mga kahilingan dito. 

2. Dagliang pagkain sa pagpasok ng iftar at 

pagpapahuli naman sa oras ng suhur. 

3. Pag-iingat sa pagkain, kailangang ito’y halal. 

4. Sa iftar ay mainam na unahing kainin ang 

korma (dates), kung wala nito ay tubig. 

5. Ang pag-iwas sa labis na pagkain sa iftar. 

6. Ang pagsasakripisyo sa qiyamul layl o 

tinatawag din na tarawih. 

7. Pagbabasa ng Qur-an at ang pag-aaral nito. 

8. Pagbibigay ng sadaqah, at pagiging 

mapagbigay sa mga mahihirap. 

9. Pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Islam. 

10. Pagpaparami sa mga iba pang uri ng 

pagsamba katulad ng dhikr, tasbih, at iba pang 

mga katulad nito. 

11. Karapat-dapat din na ingatan ang ibang mga 

obligasyon katulad na lamang ng salah at 

mahalagang ito ay isinasagawa ng jama'ah sa 

masjid. 

 

VI. Mga Nakakasira sa Pag-aayuno 
 

1. Ang pagkain o kaya ay pag-inom, at kabilang 

na rin dito ang pagsisigarilyo. 

2. Ang pagtatalik sa oras ng pag-aayuno kahit 

walang lumabas na semilya. Ang parusa sa 

sinumang makagawa nito sa oras ng pag-aayuno 

ay kailangang magpalaya ng alipin, kung hindi 

niya kaya ay kailangan niyang mag-ayuno ng 

dalawang buwan na tuluy-tuloy, at kung hindi 
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rin niya ito kaya ay kailangan niyang magpakain 

ng (60) animnapung mahihirap. 

3. Ang paggamit ng injection sakaling ito'y 

nakapagpapalakas at maaaring kapalit ng 

pagkain, subalit kung ito'y hindi 

nakapagpapalakas ay maaaring gamitin. 

4. Ang pagpapadagdag ng dugo. 

5. Pagdating ng regla o di kaya'y paglabas ng 

dugo pagkatapos manganak ng babae. 

6. Ang pagsuka nang sinasadya, at hindi ito 

nakakasira kung hindi sinasadya. Mahalagang 

malaman na ang mga nabanggit ay hindi 

makakasira kung ito ay naisagawa nang dahil sa 

pagkalimot. 

7. Sadyang pagpapalabas ng semilya. 

Mahalagang malaman na ang mga nabanggit ay 

hindi makakasira kung ito ay hindi sinasadya o 

sanhi ng pagkalimot. 

 

VII. Mga Iba pang Karunungan sa Pag-

aayuno 
 

1. Ang pag-aayuno ay pagkain ng kaluluwa. 

Magtatagumpay siya dahil dito. Ang tao ay 

binubuo ng katawan at kaluluwa. At kung may 

mga pangangailangan ang katawan ay gayundin 

ang kaluluwa. 

2. Nakakabuti ang pag-aayuno sa katawan, dahil 

inaalis nito ang mga maruruming bagay na 

nakapasok sa bituka sa loob ng isang taon. 

3. Pagsasanay para sa sarili ng pagtitiis at 

pagtitimpi. 

4. Naaalala ng Muslim ang lawak ng biyaya sa 

kanya ni Allah sa panahon ng kanyang 

pagkagutom at pagka-uhaw. 

5. Pinapaalala sa mga mayayaman ang 

kalagayan ng mga mahihirap na kulang sa biyaya 

upang sila ay maging mapagbigay sa mga ito. 

6. Natututunan ang tunay at ganap na katapatan 

sa pagsamba kay Allah. 

VIII. Mga Dapat Malaman ng Bawat Muslim 

sa Ramadhan 
 

1. Ang taong junub (nakipagtalik o lumabas ang 

semilya) ay maaaring mag-intensiyon (niyah) at 

kumain ng suhur (pagkain sa madaling araw). 

Subalit kailangan niyang maligo pagkatapos nito 

para sa Salatul Fajr. 

2. Obligado sa babae na kaaalis lamang ng 

kanyang regla o nifas (pagdurugo pagkatapos 

manganak) na mag-ayuno at kailangan niyang 

maligo pagkatapos nito para sa Salatul Fajr. 

3. Maaaring magpapresko ang taong nag-aayuno 

katulad ng pagligo anumang oras ng araw ng 

pag-aayuno. 

4. Maaaring gumamit ng siwak sa oras ng pag-

aayuno, bagkus ito ay gawaing sunnah at kaaya-

aya. 

5. Maaaring magmumog ang nag-aayuno o 

hugasan ang kanyang labi basta't hindi ito 

makapasok sa kanyang lalamunan. 

6. Maaaring gumamit ang nag-aayuno ng 

cream/krema, ointment, pagpapagamot, pag-

amoy ng mabango at pag-aayos ng sarili. 

 

IX. Mga Nakakabawas ng Gantimpala sa 

Pag-aayuno at Karapat-dapat ang Pag-iwas 

sa mga Ito 
 

1. Pag-iwas sa pagtingin sa mga haram, kabilang 

na rito ang panonood ng masasama. 

2. Pag-iwas sa pakikinig sa mga haram, katulad 

ng mga music, tsismis at iba pang mga 

masasamang katulad nito. 

3. Pag-iwas sa lahat ng ipinagbabawal ni Allah. 

4. Pag-iwas sa pagsasalita ng masama katulad ng 

pagsisinungaling at  paninirang-puri. Sabi ng 

Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, "Ang 

taong hindi niya itigil ang pagsisinungaling ay 

hindi kailangan ni Allah ang kanyang pagtitiis na 

hindi kumain at uminom." 

 

X. Mga Karunungan ng Zakatul Fitr 
 

1. Ito'y pagpapasalamat kay Allah dahil pinadali 

Niya ang pag-aayuno at sa ibinigay Niyang 

kaginhawaan sa Eidul Fitr. 

2. Paglilinis sa sarili mula sa mga sakit nito. Ang 

zakatul fitr ang siyang zakat ng sarili tuwing 

Ramadhan. Ito rin ay paglilinis sa mga 

masasamang bagay na nagawa sa buwan ng 

Ramadhan. 

3. Ito ay pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap 

upang hindi sila mamroblema sa pagdiriwang ng 

Eidul Fitr. At upang mapabilang sila sa 

kaginhawaang hatid nito. Ito ay ibibigay sa taong 

karapat-dapat bago pa dumating ang Eid. 

 

Kung hindi maibigay ang zakatul fitr sa dapat 

nitong pagbigyan ay hindi ito tatanggapin ni 

Allah bilang zakatul fitr. Mainam na ito ay 

maibigay sa mga labis na nangangailangan lalo 

na't ito'y kabilang sa mga kamag-anak. 

 

Ang taong hindi makapagbigay ng zakatul fitr ay 

sadyang nagkasala, at kailangan pa rin niya itong 

maibigay dahil ito ay itinuturing na utang niya 

kung hindi niya ito maibigay. 

 

*** 

www.concerningislam.com 

www.youtube.com/concerningislam 

www.facebook.com/concerningislam 

www.twitter.com/concerningislam 
 

Email us at muhammadbani@gmail.com to get 

a soft copy. 
 

Feel free to reproduce. Barakallahu fikum. 
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