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Ang pasasalamat at papuri ay sa Kanya na

nagpahintulot sa atin ng mabubuti, at nagbawal sa

atin ng masasama. Ang kapayapaan at
pangangalaga nawa ay mapasa ating Propeta na

si Muhammad * sa kanyang pamilya, at rnga

kasamahan at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na
gabay hanggang sa huling araw.

Tunay na pinagbawalan ni Allah ang kanyang

mga aliping mananampalataya sa lahat ng

makapipinsala sa kanilang kataw?o, at
makapagpapabawas sa kanilang pananampalataya

at makapagpapawalang-sysay sa kanilang mga
gawa, mula sa lahat ng nakalalasing at
nakapagpapawalang-tino sa kaisiPdn, bilang pag-
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iingat sa kanilang
mapangalagaan ang

Sinabi ni Allah :

kalusugan at pagsisikap na
kanilang kaligtasan.

tAt ipinahihintulot Niya sa kanila ang mga
(tawibaat) nakabubuti at ipinagbabawal
niya sa kanila ang mga (k[abaaith)
nakasasama ) n-'nraf : Ls7.

Ang Tga (Khabaaith) nakasasama : ay ang
lahat ng kinasusuklaman at itinuturing na marum-i
ng sarili, ang paggamit nito ay magoudulot ng
pinsala. 

_ 
at karamdaman. At ang hatol nI

pqnrelihiyon sa anrrmang nakapipinsala ay
ipinagbabawal.

Kabilang sa mga nakasasamang ito ay ang
srGARrLYo na mula sa tabako na nagtatagiay n6
nikotino, tar at iba pang mapaminsafang kilifuL
Ang masakit dito ay katotohanang bumagsak sa
pagsubok na ito ang marami si mga kapatid
nating Muslim bata man o matanda lalaki man o
babae. At karamihan sa kanila ay wala nang
hiyang hinihitit ito sa harapan ng mga tao, hind-i



na nahiya sa mga tao at hindi na rin alam kung
paano ang mahiya kay Allah. Wala silang pakialam
sa damdamin ng iba na hindi naninigarilyo, hindi
na nila iginagalang at inirerespeto ang karapatan
ng iba.

Inakala pa nga ng iba' na ito ay
pangkaraniwang ipinahihintulot lang na tulad ng
pangkaraniwang pagkain at inumin. Ito ay
malinaw na pagpapamalas ng malaking
kamangmangan nila sa kanilang relihiyon, at
kamangmangan nila sa mga bagay na

makapagdudulot sa kanila ng kapinsalaan. Sa

halip, ang iba pa nga lalo na ang mga kabataan ay
inaakala na ang paninigarilyo ay sagisag ng tunay
na pagkalalaki at pagsulong. Kaya't ang sigarilyo
ay lagi niyang kasama gabi man o araw saan man
siya mapatungo at anuman ang maging
kalagayan, Sila daw ay hindi na nakatatagpo ng
kasarapan at kaligayahan - ayon sa pag-aakala
nila - liban na lamang sa paghitit ng salot na

sigarilyo na iyon.



ATG r|GA SAICIT Hlt IDTIL(DT TG
PATITIGAnILYCD

Kapatid na Naninigarilyo :

Tunay na ang mga tao ay labis na
kinatatakutan ang sakit na cancer at nayayanig
ang kanilang mga kalamnan kapag binabanggit ito
sa sobrang takot at pangamba nila mula dito.
Samantalang ikaw ay itinutulak mo pa ang sarili
mo sa bangin ng kamatayang ito, at inilalapit mo
ang iyong sarili sa pamamagltan ng mabilis na
paghakbang patungo dito. Tama ba ang gawaing
iyon mula sa mga taong may matinong pag-iisip?
Tunay na sinabi ni Allah :

rlo:6J'Jr 113I1$l ,Jt &f"t+ litS lfr )

tAt huwag ninyong ihagis sa pamamagitan
ng mga kamay ninyo ang mga sarili ninyo sa
pagkawasak ). At-Baqarah : les.

Tunay na ang paninigarilyo ay nagdudulot ng
napakarami at mapanganib na mga uri ng sakit,
sapagkat ito ay nagdudulot ng pinsala sa bibig at
ngipin. Pagkakaroon ng mabahong hininga at
pangingitim ng mga labi. Nagdudulot din ang
paninigarilyo ng paninikip ng dibdib at hirap sa



paghinga. Binabarahan din nito ang daluyan ng
dugo, nagdudulot din ito ng matinding pag-ubo at
tuberculosis. Panghihina at pagbagsak ng katawan
at pagbaba ng tlmbang. Nagdudulot din ito ng
matindi at madalas na pagskit ng ulo at higit sa
lahat ay biglaang peigkamatay. Sinisira nito ang
paningin at nagdudulot ng ulcer at hindi
pagkatulog. Pinipinsala din nito ang bahagi ng
katawan na ginagamit sa pag-ihi, ang kidney o
bato at baga. Marami ring sakit na idinudulot ito
sa ilong at lalamunan at iba pang mga sakit na
hindi mabilang. Ito ay ayon sa pag-aaral at
pagsasaliksik na inilathala at ipinamahagi ng mga
manggagamot at mga dalubhasa.

PAG.AII('SAYI TG PEIn,II

Tunay na 'ang pagbili ng sigarilyo ay
maituturing na pag-aaksaya sa pera ng walang
makukuhang,kabutihan. Sa halip ito ay pagbili ng
laSon na wawasak sa sarili ng bumibili nito at sa

iba. Tunay na ipinagbawal ni Allah ang pag-
aaksaya at kanyang sinabi :



tlrigtilbrliilf ABro+t$il itrril ljg eHiittbD
Y V : rf.;x)l

tTunay na ang mga mapag-aksaya ay dati
nang kapatid ng mga demonyo at noon pa
man ang demonyo sa Panginoon niya ay
walang pananampalataya) At-Isra' : zt.

Kung hindi lang na ang paninigarilyo ay walang
iba kundi ang pakikipagkapatiran at paggaya ng
mapag-aksaya sa demoflyo, ito Il? sana ay
maituturing na pinakapangit na kasalanan.
At sinabi ng Sugo ni Allah # :

ta*qil ts Jilf ilJ, cR J* or .1. + arc+ llt+l 0l I
: f-lL-+ll ol3''1

lTunay na may mga kalalakihan na
(pinanghihimasukan) ginagastos ang yaman
ni Allah ng hindi makatarung?hr para sa
kanila ang apoy sa araw ng pagbabangong-
mUlil. Isinalaysay ni Al-Bukhariy.

At ang pagbili ng sigarilyo ay paglustay sa pera at
pagwasak dito nang hindi makatarungan.



Tunay na kung may isang tao at nakasanayan
niya halimbawa na magpunit araw-araw ng (3)
tatlong Riyal mula sa pera niya at ayon sa kanya
ay ikinatutuwa niya ang gawaing iyon at
nasasarapan siya sa ganoong gawain ay tunay
namang sasabihin ng mga tao na siya ay
nasisiraan ng bait at kailangang magamot.
Papaano pa kaya sa isang tao na sinusunog ang
katulad niyon o mas marami pa araw-araw sa
pamamagitan ng pagbili niya ng sigarilyo at
pagpapakasarap niya doon na kung saan ay doon
magmumula ang kanyang pagkawasak ay tunay
ngang pinagsarna ng maninigarilyong iyon ang
dalawang kasalanan, Una ay ang pagsasayang ng
pera, pangalawa ay ang pagpinsala niya sa sarili
niya mismo.

Kaya't alin sa kanila ang mas dapat sisihin at
mas nakahihiya? Maaaring ang iba ay magbale
wala sa halaga na kanilang ginagastos sa pagbili
ng sigarilyo at hindi nila iyon itinuturing na
kabilang sa pag-aaksaya. Sapagkat sa paningin
niya ay maliit na halaga lamang iyon at walang
kabawasan na anurnan. Subafit tingnan at pag-
aralan natin ang pagsusuri na ito upang malaman
natin kung gaano kalaki ang nilulustay na pera ng



naninigarilyo sa pagbili ng mapanganib na lasong

ito?

Ang isang naninigarilyo sa loob ng (20)
dalawampung taon halimbawa kung siya ay

nakauubos ng (40) apatnapung stick araw-araw
ay gumugugol siya ng mahigit sa (57) Iimamput
pitong libong Riyal. At kung ang naninigarilyo ay

nakauubos ng (60) stick ng sigarilyo araw-araw
alam ba ninyo na siya sa loob ng dalawampung
taon ay nakagagastos ng mahiglt sa (86,000)
walumput anim na libong Riyal. Pagkatapos noon

ay ilang oras ang nauubos at nasasayang sa

paghitit ng sigarilyong iyon? Kung halimbawang
ang bawat isang stick ng sigarilyo ay nauubos sa

loob ng limang minuto, katotohanang ang (40)

apatnapung stick ng sigarilyo ay mauubos sa loob

(200) dalawang daang minuto na halos mahigit sa

tatlong oras araw-araw na inilalaan ng

naninigarilyo sa pagsuway at paggawa ng

kasalanan laban kay Allah. Kaya't ano pa bang

krimen o kasalanan ang mas malaki sa krimen na

ito na talaga namang sumisira sa

pananampalataya , Ydrnan, oras at kalusugan?
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l|GA BATAYAH SA PAGBABAIlAII
TG PAIIITIGAnILY(D

Tunay na ang ifang naninigarilyo ay maaaring
hindi alam ang batas sa paninigarilyo, o maaarlng
nililinlang sifa ng demonyo, o maaaring ipinakita sa
kanya ang iba't-ibang kasinungafingan at mga uri
ng pag-aalinlangan na maglalagay sa kanya sa
pag-aakala na ang paninigarilyo ay hindi
ipinagbabawaf o wafang natatamong kasafanan
ang sinumang humihitit nito.

Para sa lahat ng naninigarilyo na nagnanais ng
makatotohanang salita sa batas ng paninigarilyo a-t
paggamit nito ay ifalahad narnin sa iyo ang mga
katibayan mula sa Qur'an at Sunnah, Sinabi ni
Allah :

.!ov 3 cir..;eyr { c+i$Jt 6Jn i;{littrstlr iil .}*, }
tAt ipinahihintulot Niya sa kanifa ang mga(tayyibaat) nakabubuti at ipinagba-bawal
niYa sa kanifa ang mga (k[abaaith)
nakasasama ) Af-'Araf : L57. Walang pag-
aalinfangan na ang sigarilyo ay kabilang sa mga
nakasasama,

11



rlo: iJiJr { rl+il| 
'Jt 

&-$,tr lJil3 lJ }
r lr 

- ! 
-tAt huwag ninyong ihagis sa pamamagitan

ng mga kamay ninyo ang mga sarili ninyo sa
pagkawasak ). Al-Baqarah : 19s,

At ang paninigarilyo ay walang pagdududa na

magdudulot ng mga sakit na nakamamatay.

y13 rr-.,l, { t+}i & b[3 +ltt [1r a3;ijl lJ$il ts ]

tHuwag ninyong patayin ang mga sarili
ninyo tunay na si Allah sa inyo ay laging
maawain) An-Nisaa : 2e. Ang paninigarilyo ay unti-

unting pagpatay sa sarili'

11: pt-r.,Y, { 1*S lS XJ }

tAt huwag kang magwaldas ng
pagwawaldas) At-Isra' : 26. Ang paninigarilyo ay
pag-aaksaya at pagwawaldas sa pera,

Sinabi ng Sugo ni Allah !#:
+sL cll -r r.o=l ol-e-.; [..;l-r.a Y S JJ^a T I

lWalang pinsala at walang mamiminsala].
Isinalaysay ni Imam Ahmad at Ibn Majah.
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At ang paninigarilyo ay nakapipinsala sa
gumagamit nito at sa kanyang asawa at mga anak
at sa sinumang nakikiupo sa kanya na hindi
naninigarilyo,

Sinabi pa ng Sugo ni Allah W:

-e r.-l olrJ 1 $l qeli .rii ;t3i cr -, ,itli .rii Lr,* .eil iF l
ilJ,rl"lf

[sinuman ang maminsala sa isang Muslim
ay tunay na pininsala niya ako at sinuman
ang maminsala sa akin ay tunay na pininsala
niya Si Allah]. Isinalaysay ni Iman Ahmad at At-Tabaraaniy.
Ang paninigarifyo ay nagdudurot ng pinsala sa
kapit-bahay, sq kaumpukan, sa mga nagdarasal,
at sa mga Anghel na tagapagtala.

Ang lahat ng mga katibayang ito ay nagbibigay
linaw na ipinagbabawal ang paggamit ng sigarilyo
o ang pagbibili nito at walang tatanggi dito
maf iban lamang sa makukulit at matitigas ang ulo.

T3



Mahal na kapatid :

Ikaw na bumagsak sa pagsubok na ito na

paghitit nE sigarilyo, gusto mo pa ba ng mas
maraming katibayan mula sa mga batayan na ito
na nagbabawal sa paninigarilyo? Nararapat ba sa

iyo aking kapatid na Musfim matapos na marinig
mo ang mga batas na pangrelihiyon mula sa

Qur'an at Sunnah pati na rin ang matinong pag-

iisip na hihititin mo ang kasuklam-suklam na

sigarilyong iyon?

Hindi ba itinuturing na kababaan - marangal
kong kapatid - na ikaw Ey maging alipin ng
pangit na kaugaliang ito at ilagay kang bihag niya

tulad ng pang-aalipin nito sa milyong-milyong tao
na kanilang inaakala na ang paninigarilyo ay

sagisag ng pagsulong, sa makabagong
sibilisasyon, at ng pagiging isang tunay na lalaki.

Subalit sa katotohanan ito ay pagsuway kay Allah
at sa Sugo niya at sagisag ng kahinaan ng
pagnanais at pagsulong sa isang bagay na batid
ang pinsalang dulot nito.
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Tunay na kabilang sa karapat-dapat na

pagsamba na iaalay mo kay Allah ay ang sundin mo
Siya at huwag mo Siyang suwayin. At na
pasalamatan mo Siya at huwag mo Siyang itakwil,
at na alalahanin mo Siya at huwag Siyang
kalimutan. At na dapat mong malaman na Siya ay
hindi ka uutusan liban lamang sa ikabubuti mo at
ikatatagumpay mo. At hindi ka Niya pagbabawalan
liban na lamang na ito ay magdudulot ng
kasawian para sa iyo at magdudulot ng masamang kahihinatnan

mo sa buhay na ito at doon sa kabila. At ang
paninigarilyo ay walang pag-aalinlangan na
kabilang sa ipinagbabawal ni Allah at inutusan ka
Niya na layuan ito kaya't layuan mo ito. At ilagay
mo ito na pagpapakita mo ng pagiging
makatotohanan sa pagsamba mo kay Allah.

Sandali!!! Oh ikaw na naninigarilyo :

AIam mo ba na ikaw ay mananagot o
tatanungin sa pera mo kung saan mo ito kinuha?
At saan mo ito ginugol o ginastos? .

15



' At ikaw ay mananagot o tatanungin sa edad mo
kung saan mo ito ginugol? At sa kabataan mo
kung saan mo ito sinayang? Kaya't maghanda ka
sa tanong na iyon kung ano ang iyong isasagot at
sa iyong isasagot ay nararapat na tama. Kaya't
samantalahin mo ang kalusugan mo bago
dumating ang karamdaman ffio, at ang
kayamanan mo bago dumating ang kahirapan rlo,
at ang buhay mo bago dumating ang kamatayan
mo.

Tunay na sinabi ng Propeta igi:

#, oJ.e tp: U*.i ty,j.*J cr;r Lf+iff tJJ +P f..r! &J Y I
0l-.4-Jt- 0=.-e 3 901-11 #i 4+t+.-.-tr 0-e 3 fot 1l
,.r--r,tt .rr, [I;-le L-l+i Jre tlt-. 3 tl-:iiif #j J 4+*+l iF+l

IHindi gagalaw ang dalawang paa ng alipin
sa araw ng paghuhukom hanggang sa
tanungin siya sa limang bagay : Sa kanyang edad
kung saan niya ito ginugol? Sa kanyang
kabataan kung saan niya ito sinayang? At sa
pera niya kung saan niya ito kinuha at saan
niya ito ginugol o ginastos? At kung ano ang

T6



ginawa niya sa kanyang natutunan?J rsinaraysay
ni At-Tirmidhiy.

At mula kay Ibn Abbas & mula sa propeta w na
siya ay nagsabi :

3 ,dl'o3*., g!6 ,rl'l- .a I ,dL-F dS dlil$ ; cxri d[rg t-.^i f"S I I
:,stJt ol_rJ [,'ti+ncJ$ dE+r3,4li.i clrl dliljS,dl$ dJE dnii

qie,+ll

[samantalahin ninyo ang limang ito bago
dumating ang limang iyon : Ang iyong
kabataan bago dumating ang iyong
katanda?r, ang iyong kalusugan bago
dumating ang iyong karamdam?rr ang iyong
yaman bago dumating ang kadalitaan, ang
iyong panahong walang ginagawa bago
dumating ang iyong pagkakaabalahdrr at
ang iyong buhay bago dumating ang iyong
kamatayanJ. Isinalaysay ni Al-Haakim at Ar-Bayhaqiy.

Aking kapatid :

Ang mga tao ay gumagastos ng mararni upang
makabili ng pabango na nagtataglay ng amoy na
humahalimuyak upang akitin sila at ipasok sa mga
puso nila ang saya. Samantalang ikaw - igabay ka

t7



nawa ni Allah r sa paninigarilyo ay walang
idinudulot mula sa iyo maliban sa amoy na hindi
kaaya-aya na magdudulot ng paglayo sa iyo ng
mga tao at ang hindi pag-upo malapit sa iyo.

Tunay na ang mga matalinong tao ay
nagsisikap upang maging mataas at rnaging
marangal nang sa gayon ay tularan sila ng iba.
Samantalang ikaw sa paninigarilyo ay ibinababa
mo ang iyong sarili sa kaila-ilaliman. Ginagawa mo
ang sarili mo na huwaran sa hindi kagandahan
para sa iba na hindi naninigarilyo. At maaariilg
maimpluwensiyahan mo pa ang mga maliliit na
bata at iba pa. Kaya't ang paninigarilyo ay pintuan
sa kasamaan na kapag nabuksan, ay mabubuksan
pagkatapos noon ang iba pang kasamaan na

walang nakaaalam ng kahihinatnan kundi si
AIlah.

Kapatid Kong Naninigarilyo Mag-ingat ka! :

Tunay na ang matalinong tao ay siyang

nakababatid kung saan siya tatayo sa buhay na ito
sa daigdig' Sapagkat ang buhay ay sadyang
napakaigsi kahit gaano pa man kahabd, at ang

t8



kamatayan ay darating nang walang pag-aalinlangan.
Tunay na ang kalusugan mo at buhay mo pati na
rin ang yaman mo ay ipinagkatiwala sa iyo ni
Allah. At hindi ipinahihintulot sa iyo ang
pagpapabaya dito. Kaya't pag-ingatan mo ito at
pagpalain ka nawa ni Allah at gumising ka sa
kapabayaan mo. Ipahayag mo na ang pagbabatik-
loob mo at humingi ka ng tulong kay Allah
sapagkat sinabi ng Propeta *:
d'il! Y ,i&" Or.+ll a,b1r r,Ui^ll ,J+l Cp t*t+ tg! &+ Of OI I

gi.jl 3 r..l .l.lr I 
t 

C Ut, 6.1re g$.ill eUaS C,f

lTunay na si Allah ay naglagay sa tawbah
(paghingi ng kapatawaran) ng pintuan sa
gawing kanluran na ang lapad nito ay
apatnapung taon, hindi isasara iyon
hanggang sa sumikat ang araw mula sa
kanlUfanJ. Isinalaysay ni- Ahmad at At-Tirmtdhiy.

Kung tunay na ikaw ay makatotohanan na
iiwanan mo na ang paninigarilyo ay huwag ka
nang mag-alinlangan pd, at dapat ay maging
matatag ang paninindigan mo at madalian.
sapagkat ang tuf uyan at madaliang pagtigif ay

I9



pinakarnabisang paraan tulad ng nasubukan na ng
rnarami na dating naninigarilyo at ngayon ay
iniwan na nila ang gawaing iyon. Samantalang ang
pag-aalinlangan at pagpapaliban sa paghingi ng

tawad ay pintuan sa mga pintuan ni Satanas.
Tunay na ang pagnanais a mahal kong

kapatid - ito ang sikreto ng tagurnpay sa buhay
na ito. At ito ay sagisag ng mga dakilang tao na
kapag nagnais ng anumang bagay ay walangl
nakapipigil sa kanila na anuman, sa halip ay
tinatahak nila patungo doon ang lahat ng
pamamaraan, at dinadanas nila ang lahat ng
hirap. Kaya't dapat sa iyo ay ang malakas
pagnana
takasan mo na ang pagsubok na iyan bago pa

ikaw ang matakasan niya. At maging masigasig ka

sa paglayo sa mga taong laging magpapa-alala sa

iyo ng sigarilyo nang sa gayon ay hindi 'humina
ang sarili mo sa pagharap dito na pagkatapos ay

magbabalik ka sa dati mong maling
nakaugalian.

20



PIGIDUDUIT! rT UGI KITwIRIilGHrtrtr KrTrtGen pnmccip
Inaakala at sinasabi ng iba na marami naman

daw mga taong naninigaiilyo at nabuh.V sil' ng
mahaba na hindi sila napipinsafa ng 

- 
ligrrifd.

Sasabihin natin sa kanila : Kung hindi nipiniafa ngsigarifyo ang mga katawan nila, tunay na
napinsala ang mga yaman nila, p?g_uugali nila,refihiyon nila at fipunan. At tunay na maaaring
hindi fumabas ang pinsala nito mafiban na famangpagkafp-os ng- 

'ifang 
panahon tufad ng

nasasaksihan natin sa mga taong matagaf n6naninigarilyo, Nagka-isa rin ang mga
manggagamot na ang sigarilyo ay nagduaubt ngpinsala sa kaf usugan. Pagtitapos ay sasablhin
natin sa mga taong naninigarilyo : Mafufugod kaba kung' ang anak mo ay maninigarilyo?
Papayuhan mo ba siya na gawin iyon o bibigyan
mo siya ng babafa mula dito? At kung bibigyan mo
siya ng babala mula dito ay ano ang sasaOnin mo
sa kanya?

Sinasabi ng ilang naninigarilyo na hindi daw nila
kayang iwanan ang paninigariiyo. sasabihin natin
sa kanila : Tunay na ang tao ay makakayanan na

2r



pagbawalan ang sarili ng pagkain o inumin sa loob

ng- ilang araw. Subalit bakit hindi nila

mlpagbawalan ang sarili nila sa paninigarilyo,

samantalang ito ay hindi naman pagkain na

makatatawid ng gutom, hindi din tubig na

makapapatid ng uhaw, ldlong hindi din naman

gamot na lulunas sa karamdaman kaya't bakit ka

naninigarilyo ???

Mahal Kong KaPatid :

Tunay na ang bagay na ito ay nangangailangan

ng makatotohanang paghinto kasama ng sarili na

maglilimita sa kanyang katayuan kaagapay ng

mga kautusan at pagbabawal ni Allah. Ang

kanyang magiging katayuan ba +/ pagtanggap at
pagpapatupad at pagsuko at pagsunod? O ang

kanyang magiging katayuan ay pag-aalinlangan at

hindi pagsunod sa batas ni Allah?

Nararapat na magkaroon ng malinaw na

katayuan kasama ng sarili sa bagay na ito

hanggang sa makabalik siya sa Panginoon niya.

Tunay na sinabi ni Allah :

22



{Kaya hindi nga, sumpa man sa Panginoon
ffio, hindi sila sumasampalataya mlalibankung pinahahatof ka nlla sa anumang
Pinagkahidwaan sa pagitan nila
pagkatapos ay hindi anumang pagtutol sa
mga sarili nila ng isang pagtutol sa
anumang ihinusga mo at nagpapaiakop sila
nang tunay na pagpapaskop) An-Nisaa':65.

tHindi dapat para sa lafaking
sumasampalataya ni sa babaeng
sumasampalataya, kapag nagtakda si Alla[at ang sugo Niya ng isang bagay, na
magkakaroon pa sila ng pagpipilian sa
pagpapasya nila) el-nrrzab: 36.

Sinabi ng Sugo ni Alfah *:
l! crLI t^l tr+i ofjrr CU1J c,i. es.r.f o.J, yl
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tHindi sumasampalataya ang sinuman sa

inyo hanggang sa ang kanyang mga
pagnanasa ay susunod sa anumang dinala
kol.

At kapag nanatili ang mga katotohanang ito sa

sarili ng isang mananampalataya magiging madali

para sa kanya na iwanan ang anumang bagay

para sa ikalulugod ng kanilang tagapaglikha. Noon

ang ilan sa mga sahabah (Mapasakanila nawa ang

tugbd ni Allah) ay raging lango sa nakalalasing na

alik, subalit nang ipababa ang mga talata na

ipinagbabawal ang pag-inom nito ay madalian

nilang inihinto iyon ng walang anumang mga

katwiran na hindi nila kayang iwanan iyon sa halip

ay sinabi nila : Tapos na kami, tapos na karni.
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" ffiHrrrDr
Marangal kong kapatid na hindi

naninigarilyo:
Pasalamatan at purihin mo si Aflah na inifigtas

ka at hindi ka niya sinubukan sa ganitong uri ng
pangit na kaugalian, at ng lasong ito na
nakawawasak.

Pagkatapos ay dapat mong malaman na ang
pinsalang dulot ng paninigarilyo ay hindi lamang
sa mga naninigarilyo, sa halip ay nadadamay din
ang iba pa na kung saan may ginawang mga pag-
aaral na ang pag-upo sa tabi ng isang
naninigarilyo sa loob ng apat na oras araw-araw
sa silid na mayroong naninigarilyo ay katumbas ng
paninigarilyo ng sampung stick ng sigarityo.

At dahil dito tunay na ang mga hindi
naninigarifyo ay nahaharap din sa panganib na
kinakaharap ng mga taong naninigarilyo. At
karagdagan pa dito na sinumang nakikiupo sa
isang nininigarilyo at siya ay hinii naninigarilyo
tunay na siya ay nagkakasala sa pamamagitan ng
pag-upo niya kasama ng naninigarilyo kung hindi
niya pagbabawalan o iiwanan ang umpukan na
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iyon kung hindi titigil ang ninigarilyo sa

paninigarilyo sapagkat iyon ay maituturing na

bugkai-ugod sa gJwaing masama at ang hindi

pagbabawal dito.
Kaya nga nararapat sa mga hindi naninigarilyo

na mag-ingat dito at na hindi nila pahihintulutan

sa sinuman na manigarilyo sa piling nila para sa

ikabubuti nila unang-una at para sa ikabubuti ng

naninigarilyo ikalawa. Nang sa gayon ay maging

tulong iyon sa kanya na iwanan iyon at ang

pago5alii<-loob kay Allah. Kung magtutulong-

tut6ng hng ang lahat ay tunay na mababawasan

ang nanin'lgarilyo at hindi na magkakalat ang mga

sigirilyo sa mga umpukan natin at mga kalsada

nJtin, ?t mga tanggapan natin at na mapapahinga

ang lahat sa masama at pinsala na dulot nito.

PAIILALI TG

Kapatid na nagtitinda ng sigarilyo :

Kapag naging malinaw na ang paninigarilyo ay

ipinagbanawal tutao ng malinaw na inihayag na

mga 
- 

batayan tunay na ang pagtitinda nito
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ay ipinagbabawal din, Sapagkat si Allah kapag
nagbawaf ng anuman ay nagbabawal din na ipagbili
iyon. Kaya't ingatan mo pagpalain ka nawa ni
Allah na hindi makapagtinda ng sigarilyo sa
tindahan ffio, sapagkat ito ay maituturing na
pagtutulungan sa paggawa ng kasalanan na
ipinagbawal ni Allah sa sinabi Niya :

r ; irir.rlr { Olsrlll3 #f ,F lJ3i3 ls ,rJiillJ J+lf ,b l}:3ti3J }

tMagtulungan kayo sa kabutihan at
pagkatakot at huwag kayong magtulu-
ngan sa paggawa ng kasalanan at
kasamaan)ru-uaidah:2.

Sapagkat tunay na ang kinikita sa pagbibili ng
sigarilyo ay ipinagbabawal, illegal at walang kabutihan

dito, at maging dahilan sa pagpasok sa impiyerno,
sinabi ng Sugo ni Allah *:

,-.r 
'.lf iF cr.ti J*{+ rJS I 3cs^dl Cn e$ # i,+lt cji+ y 

I
.r^-l cti-,1 .[ t crbl Jtiltl

[Hindi papasok sa paraiso ang laman na
tumubo (nabuhay) mula sa ipinagbabaw?|,
at lahat ng katawan na tumubo (nabuhay)
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mula sa ipinagbabawal ay mas may
karapatan ang apoy ditoJ. Isinataysay ni Ahmad.

Gayundin ang perang nagmula sa haram
(ipinagbabawal) ay isa sa mga Cahilan upang hindi
tanggapin ang kawang-gawa at panalangin ayon
sa sinabi ng Sugo ni Allah W '

d.". or.u I t#L YI d$j Y .i*L alf O! |

[Tunay na si Allah ay mabuti wala siyang
tinatanggap kundi mabuti lang]. Isinataysay ni

Muslim.

Nararapat sa iyo kapatid ko na malakas ang
pananampalataya mo kay Allah, malakas ang
pagtitiwala mo sa kanya. Kaya't huwag mong
pahintulutan na ipagbili ang sigarilyo sa iyong
tindahan at makasisiguro ka na ang kinikita mo ay
hindi maaapektuhan kung aalisin mo ito sa

kapahintulutan ni Allah sapagkat sinabi ni Allah :

1,r+"3I U e+r br lij*s' o bF 1I jil tlJt ,frcrs )
r-Y ; qllllt

tAt sinuman ang matakot kay Allah ay
nifalagyan Niya sa kanya ng daan palabas
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(pinadadali niya ang lahat ng bagay). At
Pinibiyayaan Niya siya ng hindi nlya alam
kung saan nagmumula) nt-raras : z-3.

At sinabi ng Propeta W:
I 4j. lJ*i rirl d.b3c A tt*d, dl...JF ir. I

lsinuman ang mag-iwan ng anuman para
kay Allah ay papalitan iyon ni Allah ng mas
mabuti doonl.

At magtiwala ka na si Alrah ay hindi maaaring
hindi tumupad sa pangako niya .kailanman sa
sinumang naging makatotohanan sa kanya.

At dapat malaman na ang perang halal (galing
sa mabuti) kahit pa nga ito ay kakaunti lamang ito
ay mas mabuti sa perang haram (gaf ing sa
masama) at mas malaki ang biyaya nito at
kapakinabangan nito ayon sa sinabi ni Allah :

!.. 3 irl-rn { f+$'I iF aiibf JtJ iril'tti it;+ilr Ltfi5r.F t

{sabihin mo (oh Muhamlnad) hindi
maaaring magkatulad ang masama at
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mabuti kahit pa nga naaakit ka ng

maraming kaSamaan) ru-maidah : 100.

Marangal kong ltaPatid :

Tunay na ang naninigarilyo ay pinapasan ang

kasalanan niya lamang. Samantalang ang

nagtitinda ng sigarilyo, ay papasanin niya ang

hhlt ng kasalanan ng lahat ng bibili sa kanya ng

sigarilyo. Tingnan mo kung ilan mula sa libo-libo

na ikaw ang nuging dahilan sa pagkakasala nila, at

magpapasan ng [asalanan nila, at pinsala nila.

Kayi mo bang pasanin ang lahat ng iyon? Talaga

bang nanghina na ang iyong sarili hanggang sa

pina-bayaan mo na itong tumahak patungo sa

bugkawasak dahil lamang sa kakaunting halaga na

kikitain mo?
Maging masigasig ka mahal kong kapatid,. nd

makanitang ka sa rnga taong tumutugon sa

kautusan ng iyong panginoon at sa kanya lamang

magtiwala at magng kuntento siya sa halal (lahat

ng mabuti) kahit pa nga ito ay kakaunti lamang.

Kaya't ingatan mo na ilagay ang sarili mo sa

tabis na pagmamahal sa kayaman at pera na

makalilimutan mo ang Panginoon fflo, at

makalilimutan mo ang relihiyon fflo, at
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makalilimutan mo ang patutunguhan mo at
kahihinatnan rTlo, na wawasak sa iyo sa mundong
ito at sa kabilang buhay.

Pagtagumpayin nawa ako ni Allah at ikaw sa

anumang nais niya at kinalulugdan niya, at na
maging kuntento tayo sa mga bagay na
ipinahintulot niya at ilayo tayo sa mga bagay na
ipinagbawal niya. Tunay na siya ang
nangangalaga doon at may kakayahan doon.

As-Salaamu alaykum
barakatu h.

WA rahmatullahi WA

3T






