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GABAY NG MUSLIM

Parumula mula kny Sherkh Abdullah bin Abdurrahrnan
Al-Jibrin - Pangalagaan nawa siya ni Al16h.

F-J\ dJ.-jl dl r-.
A.g lahat ng papuri ^y 

ukol lamang k*y AIl6h ang

Nag-iisa, ang kapatawafan at kapayap^ n 
^Sr 

sumakay

Propeta Muharnmad at sa kanyang angkan at sa lahat

ng kanyang mga kasarnahan.

At pagkatapos; I{atunayan nabasa ko ang markhng

babasahtn na ito rtl- isrnulat ng kapaUd natin na si

Sheikh Abdul-I{anm Al-Diwan pan galagaan nawa siya

ru Atl6h, tunay na ito av mainam at kapakr-pakrnabang

patungkol sa mga obhgasyong pangrelihryon, rnula sa

mga pangunahrng turo at mga alituntunin hanggang sa

mga sangay nito. At brnuod ruya ang babasahing ito.sa

mga mahahalagang kaalaman para sa fnga nag-uumplsa

p^ lamang at mga bagong rnuslim. At tunay 17e- prnili
*)'^ ang mga bagay na malinarv o walang mga

pagtatalo at kung ano ang pinakamainarn sa pagsamba

at pakrkrtungo sa pavak na pafnam 
^f^nn 

at madahng

mauna\vaan.



cABAY NG Musllril +.rll lr-l.t

At ipinapayo namin na isalin ang aklat rtr- ito sa ibat
ibang wtka at ang paglathala ruto sa pangk alahatan.
Nawa'y makapagbigny ito ng liwanag sa sinumang nasa
bingit ng pag-aalinlangan sapagkat ang walan g alar.r' ay
mananagot sa sinumang kanyang marligaw at maakay
sa pagg^w^ ng mga Bid'ah at mga kasam^ n, at si All6h
ang Tagap aggabay.
Narva'y ang kapatawaran ru All6h ay mapasa kanyang
sugo n^ si Propeta Muharnmad at sa kanyang angkan
at kanyang mga kasamahan.

Abdullah Bin Abdurrahman Al-Jibrin



GABAY NG

Panimula:

Atg lahat ng papuri 
^y 

ukol larnang kny Nlth at 
^r:rg

kapatau/afan at kap 
^y^p^^n 

ay mapas akanyang sugo na

si Propeta N{uhammad, Atg maikling babasahing ito

fL^ pafl- sa bagong muslim ^y hlndl tumalakuy ng

malawak at malalrm sa katamihan sa mga batas ng

Islam. Brnubuo ito ng mga pagbabatas sa relihryong

Islam sa panig ng Aqidah, (Pananampalatryo) Ibadat,

(P agsam It a) Nlu-amalaat, (P a ki kitu ngo) -

Dahrl sa batid na hmdl ito tumatalakay sa lahat ng

baga1, na ma)' krnalaman sa relllurnoil, bagkus prnarksi

"ng 
karamrhan sa mga ito sa panig ng *q" bagay na

isrnafungkulrn, mga hahgi, at mga gamparun ng lsang

bagong muslim. Ito aY hindl tumalak*)' sa mga

boluntaflrotlg garvatn, mga kagandahang asal at mga

kaaVa-alrang mga garvaur sa Islam. Dahil sa mas

mahalagang malaman muna ang mga bagay na

isinatungkuhn ka\rsa sa mga kaarra-allang ga\vain, At sa

dafirlang blnibig],an ng tuon sa relihirlon na malaman

ffrune ang prnaka-mahahalagang arahn pagkatapos a)'

ang mga sumunctd drto. At kung sinutnan ang magnais

1tg mas mtrlaurak at mas rnalalrm na kaalaman sa mga

nabanggit sa babasahing ito,



m^^^n slyang magsaliksrk at burnalik sa mga aklat nA
isinulat ng mga pantas ng Islarn o hindl kaya'y
magtanong sa rnga pantas hinggil drto.

Ak-g dalangrn kuy All6h na garvin niyang dalisay ang
gawarng ito p^r^ larnang sa kanvang kalugu ran at
gabal'2n niya talrs sa tarnang landas.

Isinulat ru:

Abdulkatim Bin Abdulmaiid Al-Diwan



UNA: ANGAQIDAH:

Narar 
^p^t 

sa isang muslim r.a maniwala k"y All6h, sa

I{anyang mga Anghel, sa I{anyang mga I{asulatafi, sa

I{anyang mga Propeta, sa Araw ng Paghuhukom, at sa

itinakdang Tadhana mabutr man o masa;m:a.

1- Ang paniniwala k"Y All6h:
* At naninirvala tayo sa I{anyang Rububrluh k PnSko-

Pangtnoon), na Siy^ 
^tlgPangrnoon 

ang Tagapaghkha, at

riy" ang Nagmamay- an at ang Tagapangasirva sa lahat

ng bagav.
* Si)'; ang nag-1sang tunay na TagaPaghkha; Sinabi ru

Altah' 
,, . t j, ; z o

srlpu;,*fi.. .r;\t"uJt ,tfr;;d\r-r )y,/.,F F

'h4ray, tagapaglikha pa bang iba pa ko}' Allah, nd

nagkakaloob sd inl,o ng panustos na nagrnumu/d sa langit at

lupa? " (2 5 :3 )
4( Nag-usa Sil,a sa I{anrtang Pagmama\'-afi, ito aY ang

rnaniunala tayo nang rvalang halong pag-aahnlangan na

u,,alang nagmerrlalr-ari ng lahat ng nilikha mahban ang

lurnrkha sa kanrla, kagava ng rvintL<a ru AllihJ* :

uL*,f;rr [\ ^\) t '"r;I!*bu\i'J':^lli F

",*"1t k*),A/ldh'{tltg pa,gntdntL)'-tti ng pangartgasiwa Ml

kaldngitan af kaluparllt. . ." (2t/ 89)



* N"g-iisa Siya sa I(anyang p^ng^ngasiwa, ito 
^jr ^ngrnaniwala tayo nang walang halong p^g-^ hnlangan na

walang nangangasiw^ ng tunay na pan g^ng siwa
maliban lamang sa I{anya, g^ya ng winika ru Alldh ,gFr:

L;t +'' qe\W",tr ru\Vpr e"i 
rrr'lrr' 

LlI e&;;i' i y
. 

,;, zt*r lz 
^t 

,, , ,, ! .

{ ;p ti;l Jr i.Ur ;l,;..- r\r ;i ;;';A\ qc;,
(rt U:ur,",,

" Sabihin mo: "Sino angnagtutusto.t rd iryo ma/a sa langtt at
lupd? O sino ang nagmdmaJ-ili ng pandinig at mga paningtn?
Sino ang naprtpaluwal ng buhay mala sa patqy at ang
nilPdpaluwal ngpatal mula sa buhalt? Sino ilng nangangasiwa
m kapakanan?" at mdgsa'abi sila ia :i Allah.'-Kryi ,rJrhio
m0: 'Ka1a hindi pa ba kolo mangingtlag magkam/a?"(/0:3/ )

At sinabi pa ru All6h !E sa ibang talara:

,.,ut,t,-rry){ 6*t;;j>r; ilp, *';r,Fr 6,*,Fui
"Gury)'an si Allah, atxgPangznoon nirry,utxgTotoo. Kqyo ntrr pd'

pagkatapzs rrg kalotoltiltrdtr kundi kamd/ian. Kay,a bakit pa
kryo nalalay,o" (l 0:J 2)

+ At naninirvala rayo sa Uluhiyah Fnykn-D1yos) ru
AilAh, na Si1'x ang tunav na Di1,s5, rt lahat ng
slnasernba rnaliban sa Iianva a,1, hrnch katanggap-



mnggap, at 
^ng 

karapat-dapat na sambahln ng nag-llsa

ay si Allih, wrnrka ni All6h:

;tJ i-ty[\'' J {' p[\^;ri {if'|uir, Ct *^l}\3!.ixi F
//2/

"SrJo dng inlong panginoon na tunc!]: at ang irytong

pinapanalanginan, maliban sa Kanita a), mali."(J/:30)

* At kung sinuman ang mag-alay ng anumang uri ng

pagsamba mahban kay AllAh St g^y^ ng panalangin,

p^gh*gi ng sakLolo, panunump 
^, P^Skatay ng hayop at

iU^ pa, ang mga nabangglt kapag rrualay maliban kar.

AllthF, siya a), nakaga\\ra ng pagtatambal ka' All6h

kahnt pa man na ang kanVang la1-r,rrun ay rruaalay *y^
ito pata sa Anghel, Propeta na isrnugo, N'{atuwid na

tao, o dr kaya'r, kahrt sinuman o anumang katangian ng

nilikhang lto.
* At kung srnuman ang nakagawa ng pagtatambal a)'

katotohanan hmdl siva patatau'arin il AIAhJE sa

naga\va ru),ang ito, kung ito'v hrndi *)'" pagsisisihan

bago pa sl\'a mamatay, ang kanvang kahrhrnatnan a)'

ang naglalagablab na Apov ng ImPlYerno'

Srnabi nr Allah:

i- ''uJl 4 . "s:./uirr! \u'F:*!r*-;i*l^Il\iJ 
F'

, 
u 

r/ 
- t

"Tuna1, fiil si ,,11/tth a7, ltludi rn*gpapalawatJ na [ambalan St]'o

ngtrrit rne,qlr$tatautttd S il'o ;rt ttfiIlru{tfig ntdbahtt })il t"00tt rtt

kani ntlftl{ttt p fti lao bIn A,i; rl. .." (1 -'1 I )



GAFAY NG MUSLIM il^"^lf 6Jjl

* At naniniwala tayo sa AI-Asma wa As-Sif;it (*go
Pangalan at Katangian) ru All6h, tte- I{anyang
prnatotohanan sa I(anvang sanli at pinatotohanan ng
I(anyang Sugo n^ hindl rmhahahnrulad ang I(anyang
mga katangran sa I(anyang rnga nilikha , at hindi natin
sasabihin na ang mga katangian ru All6h 

^y 
gantto. . . at

ganyan. . . ngunit kagaya ng srnabi Niya rungkol sa

kanyang sanli, sinabi ru Allth ,$F, sa Banal na Qur'an.

( | | bx;J t ;o,-,{ . A\ *r;n;,_;, .J^J',.r y
:

"Wa/ang katulad sa Kan1,6 na anl.lmang bngny, at Stlta il)/ ang
Nakanrinig dngl\akakikita." (12:/ / )
t At ang lahat ng nabanggit sa rnga katangian ni Altih
ffi magrng ito rnan a), sa rnaikli o malarvak na
pagsasalal,ss)r, o lundi ka1-a'1- ang pagpapatotoo o
pagtanggi, ang pinagbabasihan ng lahar ng ito a), ang
par'an at ang Sunnah at ang mga tmahak ng mga
naunang mga Pantat' ng Islarn, panirvalan natin ang
mga ito ng rvalang pag- Tal<yeef 0 Tamtheel (t
Fo.{rnlrdlintu/arJ ,ttt katdngran sd Kanyang ffigil nilikha), rr
rr"alang pag- Tahrcef (0 pagba.qo ril katdgang Arabil rd
ibang kafaga ttt p,]#e/it n kdhulugdn niro) at rvalang pag-
Ta'teel (, hinrJi paniniwald, ttt hindi pagtan.ry,ap r-n mg{l

pinatoto/trtnttn t\'a -til katg,ung sarili at pinatotohanan Hg

Propeta rnu/tt sa Krtry1,dtt! trt#t Pansa/an, lltgd Katangidn, at
Ka n_y a.r1q ftrgd gawa i n. )

r0



* At atrng itatanggi ang lahat ng itinanggi ni All6h ,€ sa

I{anl,ang sarili at iunanggr ng kan}'ang Sugo, mula sa

mga katangizn, mga gawain at iba pang katulad nito.

At manahimrk sa mga hrndr binaggit ni All6h at ng

Iianyang Sugo.

* At naniniwala tavo na si Atl6h F, av batrd Niva ang

kalaga),an ng I{an}rang mga nilikha. Siya 3}' nasa langit

at nakaloklok sa kanYang Trono, naritrrug Niva ang

kanilang mga salita, nakikita Niva ang kamlang mga

gawain, SiVa ang nangangasivuna sa lahat ng ito, at si

Allih. ang lI}a1r kapans)'arihan sa lahat ng bagar,.

2 - Arrg Paninir,r'ala sa mga Anghel-

Ang mga Atghel ay kabilang sa mga nitikha' rr&

hindi nakikita.

;:, fflill*-alaan 
natrn ans msa Anghel ru AllihJF''

' 

' 
/ tl / j i t 

"

(r v*r 1,J ,;i't ;rr*4 r.-[,*, -r'\ 
j:Jl\ lr^. ''I 'f;'["t

' 
'T{.qo likod na pinantngalan, hirtdi ui/d Siyrt itttttutrtltatt t-tt

ptrgsrt-rrt/ita dt sila s'r.t ulos Ngrt {t)' ttdLt&r'rtFttttttt." (2/ -'26-2/)

' N6kha sila rx t\llih $Fi nrula sa I-irvanag, isatrasag2l\\re

nila ang pagsamba kar- Allih JF, at naligtas sila dahrl sa

pllgsunocl k*]' r\llih, at sila a), firay karu-kanrlang

ilfl --'ffi ,#:]tr iTil i : 
-il'I; 

: f '*T ff1f, ':l:
ll



tagapangalaga sa mga aliprn, at mayroong tagasulat ng
kanilang mga gawain, 2t tagapag-bawi .g kanilang mga
kaluluwa at iba pang mga gawain n^ ipinag-utos sa

kanila.
* Ikinubli sila ru All6h JP, sa aun kaya't hindi natin sila
nakikita, bagama't ang ibang alipin ru All6h 

^ypinahintulutan silang l\fakita.
* Pinagkalooban sila m A116h ng mga pambihirang
kapang)'arihan, katulad ng bilrs at lakas at kakavahang
mag-ibang an\ro, sila ay hindi napapagod, at ang
kanilang dami av h'rndr nabibilang.
+ Pinangalanan ni Alldh JF, ang iba sa kanila, at itinuro
rfalnall ang ilan sa kanilang mga gau,,ain:

- Jibrel : t\ng itrnalaga rri r\llah !F, rra tagapaghatrd ng
rebelas\r()n sa ffrsa Propcta : Srnabi ni Allah:

ir*/t;o,.' (1q 4.. . . ^ltt;i \-a^;Sru,fiiV,WtSl{$.pp

"Sabihin m0: 'Kung sinttman dilg lllil,qtilg krt,tutal, Jlrtrrl ktry
Cahnel, Iuna1, nct ti1,rt ilng rtaphslirJ nitong ,Qur'an r-il 4,org
pttso, 4),0n sa kapahinlulutan ni,,11/rth." (2:9/ )

- M6tik : Ang ituralaga na ffIansalage sa Impil'erno.
Sabr ru 4116h :

lvvj -$;t,\ty



GABAY NG MUSLIM

"At tinawag nila, "O Mdlik, haltaan ang tJzng Panginnzn na

masbtgry-wakas sa aminl Stla dJ nagsabi: Tunal ngang kryo

aJ mananatili nto ( sa Impzlerno)." (13:77)

- Munkat at Nakit : Sila ang naatasang magtanong sa

aliprn kung siya aY nasa libingan na.

3 - Ang Paniniwala sa mga Aklat.
* At narunirvala tayo sa lahat ng mga aklat na I{anyang

ipinadala sa lahat ng I{anvang mga Sugo.
* Ang Qufan, na kanyang iprnadala kuy Propeta

Nluhammad (oog Se['o 0 Sagka ng mga Propeta) aY ang

prnakamainam sa lahat ng Aklat, na ang Qur'an a)'

nilsikh (o nd.qltawalan-g bisa) sa lahat nang mga naunang

Banal na Aklat, Sabi ru Allah ,H :

( tn) ;.tu{ ^.lt'':.i 
j:K',{:"{.F. lOP F

"Nrz.g upalotoo -ril ildltttd rz;to tttt trtgt kaw/atan at bilung

/)illtlilttlr4'ctrt tra ndkasasttkop dito" ( | :18 )
+ At ang mga Aklat na llar-rne sa Qur'an a]' hrndi na

narratjli sa kanilans orilrt-nal na an\.o) kaltn namall

obligado lta sr-rndttr tlng Qur'an at hind-i eng Inga

naunang aklat, at si Allih tnisrrro ang natrg'.rko sa

pangan[nhg" rxro rnula se mga pagbabago. Surabi ni

All6h $g rungkctl sa pangangalaga il1to:

fi tuJt ry*{ -.J'd i ft, fu' Wi r tI I

13



GABAY NG MUSLIM AL.*ll j;h

"Tana1 na Kami ang nagpababa sa Paalaala 0 Dhikr
(Qur'an), at tunal na Kami rito a1 talagang mag-iingaf'(/ 5:9)

* At kung sinuman ang itanggr *y" ang anurnang
bagay sa Qur'^n o rnagsabi na ito ay hrndi kurnpleto o
h1nd1 kaya'y may dagdag drto o hindi kaya'y m^y
nabago, siya ay itinuturing na Kdfr.
* Arg Qur'an ay salita ni Allth & (ang karytang mga letra
at mga kahulugan) tto rnismo ay I(anyang salita at ito ay

hlndi mlikha.

4- Ang paniniwala sa mga Sugo at Propeta ni
All6h:
>k Sila a)'pinadala ni Allih ffi sa I{anyang mga nilikha,

"vintka 
Niva sa Banal na Qur'an:

t r'{; C:*,ur ; 
g; pl;-,g^t' p u,ul #-r* j; &jr*v'-r|

(t to).lJl

"Nrtgsugo ltg ttgil rngr bilang mgil tagdpagbalita ng

naka,gagaldk at mgil lagapa.qbabala upang hindi nil mdgkaruon
(ttlg ttlpd lao ng isang kdtwiran ka_1t Allah ruatapor- dng mg(t

-tt/t0. Si ,'L//rtlt ay' lo-{tn-g Nakap(nxg)rt#ai, h,Iaruftntrg." (-l;l 65)

+ Nanrniu,,ala ta\ro rla ang pinaka*urla se kanila a), si
Noah (\ult) at pinaka-huli sa kanila a)' si h[uhammad
iH kalusdan na\\rrl silang lahat ru Allih JFJ, rvinika ru
All6h sa (]tu'an:



GAFAY NG

.''t/'///t

(tr).ut 4. ,,:q49g4#)i ts'arJl Gr\t)F

"Tuna1 na Kami ry nagsiwalat sa ryo gaya ng pagsiwalat

I\amin ka1 lJae at sa rnga propetang Poskotapos
nCa." (4tl 53)

Sinabi pa ru Allth ffi sa iban g talata:

vrTirt;o*

"Si Muhammad dJ hindi ama ng isa sa mga kalalakihan

ninlo bagkus S ugo ni Allah at ang pangwakas sd mgil

Propeta. Si Allalt sa bawat bagal a1 lagingMaalam."(33:10)

* At kung sinuman ang mag-angkrn o magpanggap na

si1'2 ay propeta pagkatapos ru propeta l\fuhammad ffi o
hindi ka\na'\' maniwala sa isang nagpapanggap na

propeta si1'2 ay krifr (o hindi fflilnilnampalat,'tJ'd) sapagkat

prnasrnungalingari ruya si Allih & at ang sugo ruYa at

ang lahat ng nrga l\[ushm.

* At ang mga Ptopeta at mga Sugo a)' ang

prnakarnainarn sa lahat ng tao, at kung sinutnan ans

hlndi maniu'ala dito siva ay kaJir.

* At namniu-ala ta1,.q na ang lahat ng sugo ru Al1ih a],

rnga tao at nilrkha nl\-a J,E at rvala silang katangian ng

pagka*Panginoon, pautos na u-inika ni All6h JF, k"]'
Propeta Nluhanrrnad +# sa Qur'an:

15



GABAY NG MUSLIM J."{lldr

6rm)-tlrY,{ . 
j$r 

'tr,\: \)VVA;a..rj},.\Y"py

"S abihin m0: 'Tfindi ako nakakdJa pnio ,n' sanli ko na

magdulot ng pakinabang ni pinmla maliban sa niloob ni
Allah." (7t/ 88)
At srnabi pa ru Allth sa isan g talata:

( Y Y ) *rrr- { r;rJ i-,', t ;';rr;r^irr i ;d};"p p

"S abihin m0: 'Tana1 ;; o'ko ry tttnat )rprri--rrlagaan
laban kal Allah ng im man kung rrlrl,twal ako at wala akong

matatdpilan bukod pa M Kanla nd imng madadaupan."

(72:22)
* Panirvalaan naun si Allah na I{anvang tinapos ang
I{an1,xng mga rnrnsahe sa mensahe ru Propeta
Irfuhammad M, at kanyang isrnugo si Propeta
Irfuharnrnad ffi sa sangkatauhan, sinabi ru Allih:

u Fif t o,r) { \i+r<;U i'i-; ;J"rutr Uj f * p

" Sabiltin mo: '0 mga mi, tuna1' na ako q), SxW ni A//a/t sa

irg,ong lahrtI. . . " (7, / 5 8)

- Si Al16h a)- hrndr tatanggap ng ibang re[]rr]'on rnula sa ,

sinunrang tao maliban sa ipinagkaloob Ni1'2. Sabr nl
Allah:

",,lng inurnang maghdngad ng ibd jta srt Islam bilang

relihiyon, ltinrJi Uzlt matatangAdp ntuld rrt Kanl,a at rtJd sa

Kabilang-buhry q), kdbilang sil rngil malulugt." (1 :8 5 )
16



I(aya naman, ang lahat ng yavakap ng telih,ryon

maliban sa telihiyong Islam siya ay kdJir at ang kawalan

ng kas alanan zy na kay Propeta N{uhammad.

5- Ang Paniniwala sa Huling Araw

* At naniniwala tavo na ang buhav natm sa rnundong

ito ay may huhng ofas at magrvarvakas. Sinabi ni Allih:
l,t|J

I

/ / ' 
-"J

(- r !,fl | ;r,.,{ 
;rf1'-, 

J \lli \ 
-r 
i'lJt'+t 4, y 

u dF ;. "fh
"Iahat ng sinumdftg nasa ibaltaw ng lupa na ilo d1' ntali/i|to/,

al manandtili dng \lukha ng Partgnoon 7fi0, iltlg naglatag/tt1'

ng kaluwalhatian at karangalan." (5 5:26 27 )
+ At naniniwala ta\ro sa pagsubok sa Libingan, Ira tto

ang unang tuahan sa I{abilang Buharr at tatanungln ang

patalr str kanvang hbrngan h*ggtl sa kanvang

Panginoolt) kanyang RehhnVon, kanvang Propeta.
+ At n:tninru-ala talrs na sa hbingan a-.\n ma\r btt-ava para

sa mga m.ailallatnpalatava at parLISa sa mga mapang-api

at mga hindi nrakatarungan.
+ At nanrnirvala tavct sa Huli.g Atarv, na ito ang i\rau'
ng Nh-rling Pagbang()rl tra kung saan ibabangon Ix
Atlah ang sangkatauhan rnula sa kanilang hbirrgan

upang -gantrmpalaarr at Papanagutrn sa kanilang mga

gau'ain, flt gaganturrpalaan ang mga matufr-r\\td ng

u,alang hanggang bi1rx1,2 sa Paraiso, at igagau'ad sa mga

sumu\\ra\r at nagkasala ang rnasidhttg kaparusahan sa

imprverno. Sabi rii Allah:

17



"At Iihip sa tambuli at mamamatal ang sinumang naa mga
langit at ang sinumang naz lupa, ma/iban sa inumang niloob
ni A//ah. Pagkatapos a1t iihtp dito muli at walang-anu-ano sila
aJ mga nakatall txa nagsisitanaw (sa paghihintal)."(39:68)
>k At pinaniniwalaan natin na bago durnating ang 

^rawna yaon 
^y 

may mga palatandaan fnuna na darating,
tanda na malapit na ang oras hg pagbabangon.
* At prnarumwalaan nann ang lahat ng kaalarnan na
nasa Qur'an at Sunnah na naglalarawan sa kaganapan
sa Araw na yaon.

6- Ang Paniniwala sa Tadhana

* Prnaniniwalaan natin ang itinakdang Tadhana ni
Auih sa kanyang mga ndikha rnaglng ito man 

^)rmabuu o masama, ayon sa katalasan ng kaalarnan at
kapang)'arlhan ni Allth.Prnamruwalaan natin na si
Alldh av:

* Batrd Ni1'2 ang mang)'a)'ari bago pa ito
maganap.

+ At isrnulat ang mga nanglrari at rnangyayari sa
Lawhil Mahfu dh ([ a b le ta ng I{ ap anga lagaa n) .

+ At kung anuman ang naisrn ru Allih a1,

rnangl.a)-ari at ang hlndl Niya naisin a), hindi
rnangJralrari, kava walang pang)'ayanng
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fn g g n^p maliban na ito ay kanyang ntnats, at

si Atl6h ang maykapangyarihan sa lahat ng

bagay.
* At Siyr- 

^nglumikha 
ng lahat ng bagay,

Htff::^ffirear; ;;ix.n 
sI ^ 

rL^ grnagawa ans

Kabilang sa mga Bagay na May Kinalaman sa Aqidah:

* Atg paruw alaan natin na rvalang nakababatid sa

bagay na hindi nakikrta maliban k^y All6h lamang.
+ At kung sinuman ang manirvala sa Nlanghuhula

Ntangkukulam a)' nakagawa ng kHJi o hrndr paninitr,'ala,

at ang pagsunod dito, il ang pagsanggunl sa kada a)'

kabilang sa malakrng kasalan.
* At ang pag-aalav ng anumang uri ng pagsamba upang

makarrut ang bif'ava av iprnagbabaunal lalo na kung ito

av rvalang kanba)'an mula sa Qur'an at sunnah.
* Arg pamamagrta n at tagapamagitan na

pahihrntulutan ng Qur'an a]': Anumang ikalalapit kat-

Atlah tnula sa mga pagsunod na. prnahrhintulutan.
+ r\ng pamamagrtang prnahrluntulutan: Ang

palxatrlagltan sa k^i, A116h sa l{anltang magagandang

pangalan at katangian karulad ng pagsabi tg isang

aliprn sa kantrang parralangrn: (\'a Ha,y'rl Yd Qa11'ttnt

Bikd Attdgltilh).
+ O hrndi kat,a'y ipamagitan d]'" ang kantrang

mabutrng ga\\raur katulad ng pagsabi ng:
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(Alldhllmma Inni As-aluka Bibim Vaalida11a Aw Bisilati
Lirahimi An Taghfmli Aw Tarhamani Aw Taryukani)
>k O hindi kaya ang pamamagitan k^y Allih mdla sa Du'a
o panalangln ng isang matuwid n^ taong nabubuhay
p^. (oog ibig sabihin hilingtn ntJa sa rllgd matutuwid at
mabubating tao rua buhry na manalangtn ka1 Alldh para sa

karya).

Ang Ipinagbabawal na Shafi'ah (Pamanagttan) :

Ito 
^y 

ang pamamagitan k"y All6h sa parnamagitan ng
mga pamarnata ng hlndi m^t^t^gpuan sa batas ng
Islam, katulad ng pamamagitan sa katauhan ng mga
propeta o mabubrtrng tao sa kanilang mga katangian o
kanilang mga karapatan at iba pang katulad nito.
I(atulad rg pagsabi ng:

G f *dcri ri 6.r ri ri,lr-, ;i ;y, .{;,r+ rx Li ri . ./ r, \4 *.[ Li]

(As-aluka bi jahin nabi, ilw ar-illuka bihaqqi walt11ik -fulan
an tagh_fra li aw an tarharnani rtw ilil takshtfa kurbati)

(Hinihihngko sa iyosa pamamagrtang marangal na propeta:
o sa paffIamagitan ni fr-rlan na malapit salro na patarvarin mo
ako, o kaarvaan rno ako, o tulungan mo ako sa suliranin
ko.)

Ang Pamamagitan na, Nagigirg Shirk

Ito a)' ang ga\!-ln ang nlga patay brlang tagaparnagrtan
d],^ kar, Allih sa mga pagsamba d)-", panalangin, at
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paghiling tiy^ sa kanyang mga pangangailangan at iba

pang tulad nito.
* Flindi ipinahihrntulot ang paghahatol ng

kasiguraduhan sa isang tao mula sa mga mustim na siya

sa Paraiso o sa Impiyefno, maliban lamang kung ito ay

ma), katrba),an o napatunayan mula sa Qur'an at

Sunnah na siya alr sa Paraiso o sa ImpiVerno.
* Atg nakagawa ng malakrng kasalanan na hindl

naman umabot sa kasalanang krf, o shirk aY hindl pa

lumabas sa pananampal ataya, ngunit ang kanrrang

pananampal ataya alr kulang dahil sa paggawa oiyu ng

kar"lanang ito sa mundo, sa kabilang buhal' siya a)r

nasa rlahm ng kagusruhan ru All6h, maanng siya a)'

pata\vann o hindi kava'v parusahan Niya'
* Arg lahat ng mga S ahabalt (kasamahan ni Propeta

t{tthammait) ay matataPat at makatarungan, at sila ang

prnakamabubutrng tao sa muslim ummah pagkatapos

* Propeta Nfuhammad, nt ang pagmamahal sa kanila

a), kas^*^ sa relihi)rorr at pananampalatatta, ka1'n't Vn'ala

ta1,s1r* babanggitin na mga bagav mula sa kanila

maliban sa karapat-dapat na pagbanggit mula sa mga

fnagagandang paPuri, at ang prnakamainam sa kanila a1'

si Abu Bukr pagkatapos si LIrudr pagkatapos si Llthntdn

pagkatapos si A/i.
+ I{abrlang sa panallampalatn\rang Islarn ang mahahn

ang angkan ni Propeta tr\fuhamrnad at ang kanvang

panr=il1,a, sila ang mga mar'-baha1' ng propeta at

?L
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rnalalapit ruyang kamag-anak rtz- mananarnpalataya
tulad ng kanyang mga nyohin at mga angkan nila.
t< Sinuman ang laitin *y" ang anumang bagay n^ dala
ni Propeta Muharnrnad o kany4ng ininsulto si Allih at
ang I{anyang propeta siya ay nakag w^ ng kafr (o hindi
,xa mananamapa/atay)
* At ang panggagaw^.f at ang paggawa ruto at pagsang-
alron dito 

^y 
kali (o hindi na mananamapalataya).

PANGALAWA: AIVG MGA PAGSA]UIBA

1- TAHARAH (AoS Kadalisalan)

Ang kadalisayan ay binubuo ng mga sumusunod:
A- Ang kadalisal'2n mula sa rnga karumrhan, kailangan
na ang katarvan ng rnagdadasal at ang lugar na kanyang
pagdadasalan at ang kasuotan ng kanyang katawan e)'

malinis at hgtas sa karumihan (tulad ng ihi o dumi o dago)

B- Ang pagliluris mula sa karurnihan:

[-Ina: Maliit tr.t Karumihan (Al-LIadath AlAryhar)
ang trnufuko)' sa rnahrt na karurnihan ay ang mga
nakasisrra sa wudu tulad ng pag-ilx, pag-clurni, o pag-
utot at iba pang tulad nito.
Parryalarilil: Nfalalung I{arurnr]ran (ALF/ artath Al-Akbar)
katulad ng Janahah (ito q], kapag ndkipqalik rtt ilr-rtwa

kdltit hindi lumrtbas dftg S emeno 0 hinCi kq),o'_), kapag
/urnabas rtt?g S emuto clahi/an Mr Tlagnanilsn 0 hagalakang
tektwctl o hindi kayll' parkafapot rnilnrtgtrrip dt lnil] lnmdbat
ilng Seffieno iil mme/ang bahagt 7rg kdtawan (w,et dream), at



GAEAV NG MUSLIM ^l-.,.qJt d+l,t

ang Htyd (Buwanaftg dalaw ng mga kababaihan) at ang

Nif;is (posdrrugr ?oskotapos ng panganganak) at tba pang

katulad nito, ztito ay obhgado ang paligo.

:# 
'4ng Wuglf goshnhugas): ang paglihnis rnula sa

maliit na karumihan 
^y 

obligado, katulad ng pag-ihi,

pag-dumi, at pag-utot, ang malalim na pagtulog at ang

pagka- tg karne ng kamelyo at tba pang katulad ruto.

Pamamaran ng Wuclfi':

1,- Magsagawa ng intensiyon (nt11ah) sa puso Ita

maghuhugas at hlndi kailangan bigkasrn pa 
^ng

intensiyon.
2- Bigkasrn ang biwillah (to ngalan ni Alldh) at

pagkatapos ay hugasan ang dalawang kamay ng tatlong

beses.

3- Pagkatapos aY magmumog ng tatlong beses at

lrrusrn ang ilong sa parnamagitan ng pagpasok ng tubig

sa loob ruto at pagsrnga ng tatlong beses.

4- Pagkatapos ay hugasan ang mukha ng tatlong beses,

ang sakop ng mukha a]' ang lapad mula sa tarnga

hanggang sa kabilang tarnga, 2t mula sa trnutubuan ng

buhok sa ulo hanggang sa dulo ng tinutubuan ng

balbas.

5- Pagkatapos ay hugasan ang dalar,vang kamay ng

tatlong beses rnagmula dalrri hanggang siko, unahin

ang kanan pagkatapos av kaliwa.
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6- Pagkatapos 
^y 

haplusrn ang ulo ng isang beses,
basain ang dalawang kamay at ihaplos ito mula sa noo
hanggang sa likod rg may batok at ibalik itong rnuli sa

noo.
7 - Pagkatapos 

^y 
haplusrn ang dalawang tainga ng

basang karnay na nakapasok ang bawat hintuturo sa

bawat tainga at ang hinlalakt *y rmhahaplos ng rnrnsan
sa likod rg tainga.
8- Pagkatapos ay hugasan ang dalawang paa ng tadong
beses na rnagsisrmula sa unahan ng kanyang mga dalrri
sa paa hanggang sa bukong-bukong,unahrn ang kanan
at pagkatapos ang kaliwa

* Ang Ghusl Fulrso).' Ito a)' ang paglilinis na obhgado
mula sa (Al-Hadath Al-Akbar) o rnalakrng karurnihan
(tulad ng Janaabah, Hq),t|, N{as)
Pamafiaa;a,an ng Ghusl t

1- Ir{agsagaw'a ng intensiyon sa puso na magsasagawa
ng paligo, hindl na kinakailangang bigkas* rg rnalakas.
2- Pagkatapos alr sabihrn ang bismillah fta ngalan ni
Alldh) at sitrna a)' fnagsaga\\ra ng kurnpletong
pamamaraan ng wug!fi'.
3- Ibuhos ang tubig sa ulo ng tatlong beses hanggang
sa ito ay lubusang rnabasa.
1- Pagkatapos ay buhusan ang kanl'211g buong
kataw-an.
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,r 
'4fig Tayammam.' Ito 

^y ^ng 
paghlrrus na obligado

sa pamamagitan ng alikabok kapalit ng wudil' o ghusl sa

mga hindi makatagpo ng tubig o hrndr kaya ay

magdudulot sa kanya ng pinsala ang tubig kung ito
kanyan g g gamrtin.

Pama trnataan ng Tayammum:

Mag-rntensiyon sa puso rL^ rnagsasagawa ng paglilrrus
(ga1a M wudil' o ghusl) pagkatapos a)' iharnpas ang
dalawang kamav sa lupa o anumang baga)' na kaugnay
sa lup a g y^ ng drngdtng at mga katulad nito ng isang
beses lamang, at pagkatapos a)' kanyang ihaplos ang
kanyang dalarvang kamat' sa kanvang mukha ng isang
beses at pagkatapos a), rhaplos ang bawat karnav sa isat'
isa unahrn ang kanan tapos ay kalirva.

r'Ang Hryd (oog bawanang dalaw ng kabahaihan): Dugo
fla lumalabas m.ula sa srnapupunan ng babae na
nagaganap kapag nagdalaga ang isang babae hanggang
sa bago surnapit sa menopuse, at kapag hlndi
nagdadalang-tao, na lumalabas sa takdang panahon.
t< '4ng Nifds: Ito a), ang dugo na lumalabas sa

rnaselang bahagr ng katau'an ng babae pagkatapos ng
panganganak.

Mgu Gawai.g Ipinagbabawal sa panahon ng
I{ayd at Nifds :
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,*ig Pakikipagtalik: Hindr ipinahihintulot sa lalake

na makipagtalik sa kanyang asawa na nas a kalagay^n

ng hald at nifas.

Ang Pagdatasal, Pag-aayuno' at Tawaf (pag'ikot sa

Ka'bah) ; Maliban n^ 
^ng 

p^g-^ funo ^y 
kailangang

bayaran kapag nasa malinis na, ngunit 
^ng 

pagdatasal

ay hrndi na kailangang bayann. (Aog mal hofi at nifris a1

hindi pinahihintulutan na magdasal 0 rftag-aJlanr 0 magsagawa

ng tawdf sa Ka'bah).

- Ang paghawak o pagbasa ng Qur'an.
,4ng pagpasok sa Masiid, (kay't ang mal mal hryd at

ntJds ag hindi pinahihintulutangpumasok sa loob ng Mayid).
Ang laldq (Diborstlo): (hindi pinahihintulutan .ra isang

/alake na idiblrslJr ntJd ang kanlang ardwrt na ito ry nasa

huyd at nifas).
J

2- $ALAH (ArS Pagdararal):

Ito ang prnakadakilang haligr ng Islarn pagkatapos ng

S hahadataln (o pagtaksi na walang ibang Dzgot na dapat

sdmbahin kundi si Alldh at pagsaksi nil si Propeta

t{uhanrmad cgt propeta at ragr ni Al/dh), at ito ay ang

pangalarvang haligi ng Islarn, at sinuman ang iwanan
d)'" ang Salah sa pangkabuuhan ruto a)' karunalran siya

ay nakagawa ng kllfr (kawalan ng pananampalataya) at

hmdi katanggap-tanggap rnula sa isang muslirn na

magsagawa ng pagdarasal maliban kung naisaganap
d)'" ang mga kundrs)'on nito, ang mga haligi nito, at

ang mga obligado dito, at irvasan ang lahat ng
makasisua rito, at hlndi rln ito rnaaarlng isagawa
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maliban kung p^ no ito isinagaw^ ni Propeta
N{uharnmad.

Mg" Kundisyon ng Salih:
Ito ang mga kinakailangang maisaganap bago isagawa
ang sal6h, at trindi katanggap-tanggap ang dasal kung
wala ang mga ito, maliban sa mga kadahilanang
panahihrntulutan ng batas ng Islarn, at ito ay ang:

1- Paghlinis mula sa Maliit na Karamihan (Al-Hadath AL
Ashar) (tulad ng pagihi, pag-dumi, pag-atot) sa

parnarnagitan ng rvuglri'.
2- Paghlinis rnula sa A{alaking Karztmihan (Al-Hadath. A/-
Akbar) ftatulad ng lanabah, hq),d at nrful sa

pamamagitan ng kumpletong pahgo.
3- Pagpasok ng takdang oras: I{ava't hindr katanggap-
tanggap ang pagdarasal hangga't hindi surnasapit ang
takdang oras nito, I{ava narnan h1ndl maadng isagawa
ang dasal sa tanghah (S dlatud prtur) hanggat llndr pa
sunrasapit ang takdang oras ruto.
4- Paglrarap sa Qiblah (lugar na kinaror'lznillt try Ka'bah r-rt

I'Iakkah): I{a1-2'1 hmdl katanggap-tanggap ang dasal
kung ito av hmdl nakaharap sa Qiblah.
5- Pagtalup ,^ An rh (Ito a1, ?/rrtg/n/r/a sa pusod hanggang

lag2ds-tuhod pdrd .rd kalalakihan, at -ra lilg(t kababaihan
lxtt?ftfill d)' afig baong katawan malibrttr td mukhd at ddlawilng
kamry): I{at a't hrndr katanggap-tanggap ang dasal kung
ffra1r nakalabas sa mga bahagi ng awrah.

6- A*g IViyyai (Intensl,on): Ito ay ang paglala\rurl na
rnaisaga\va ang galah, at ang lugat ruto a\r ang puso.
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Pamarn t^^n ng Salih:

}J..aharzlp 
^ng 

magdadasal sa qiblah saan mang lugar

siya naroroofl, na naglalayun sa kanyang puso n^
maisag^w^ ang pagdarasal n^ kanyang nais (dasal sa

tanghali, o dasal sa hapon, na nakatayo (tapagkat ang

Pa#ryo sa ;alrih M mal kakayhan nito a1 isa sa halryt).

Isagawa ng takbiratul ihnm sa pamamagitan ng takber

(ito ry ang pagsabi ng Alldhu Akbar, kasabal ng pag-angat

ng dalawang kamal kapantal .fa balikat) ang takbiratul
ihfim 

^y 
isa sa haligi ng pagdarasal, ngunit ang mga

nalalablng takber pagkatapos ruto ay kabilang sa mga

obligado sa pagdarasal.
- Pagkatapos ay ipatong ang kanang kamay sa kaliwa at

ilalagay sa kanyang kanang dibdlb.
- Basahin ang suratal fatihah, ito ay haligi ng pagdarasal,

pagkatapos a)' magbabasa ng iba pang sarah na

kanyang kabisa sa Qur'an.
Isagawa ng takbfu (ito ry ilng pagsabi og AIIdhu Akbar,

kasabal ng pdg-angat ng dalawdng kamal kapantal sa balikat

pagkatapos atrr 1ry1rv|.o (na ang ulo ry kapantay ng karydTlg

tuwid na likod habang stJa ilJ nakaguko, at nakapatong ang

kanl,ang dalawang kamql' nt dalawang tuhod) at maglng
mahinahon sa pagl'uko at bigkasrn suhhina nbbiyal
adhim (I{aluwalhatian ffi aking Pangtnzzft nng

Pinakadakila) ng tatlong beses o higt pa, kaya't ang

ruku (paguko) a)' haligi ng pagdarasal, at ang

pagbanggit ng sub hdna rubhiyal adhim ay ubligado sa

pagdarasal.
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Ibangon ang ulo mula sa pagkayoko hanggang
tuluyang rnakatayo ng tuurid (in ry halryz ng Pagdarasal)
na nakataas ang dalawang kamay at pantay sa balikat
habang binibrgkas ang sami-allahu liman hamidah

(dinidinig ni Alldh ang sinumangpumupuri sa Kanla),
I{ung siya ay Imim (namarilrlno sa dasal) o nagdarasal ng
rnag-iisa, at kanyang bibigkasrn habang tumatayo mula
sa pagkayuk o rabbana wa lakal hamd Foogtulzn namin, ;a
I1o lamang naaukol ang lahat ng papun). Atg ma'mum
(sumusunod sa Imoim) alr hindi na bibigkasin ang sami-

allahu liman hamidah at kapag tititig *yn ito mula sa

[mdm kanyang sasabr]rrn nbbana wa lakal hamd.

Pagkatapos ay m^gp^urapa kasabay ng pagsabi ng
Allrihu Akbar sa pamamagitan ng pitong bahagi ng
katawan, at ito ay haligi dm sa pagdarasal (nog pitong

hahagt na ito dJ: ang da/awang pa/ad, /100 txrt kasama ilfig

ilong dalawang tuhod, dalawang paa) habang nakatuapa av

bibigkasin ang subhdna rabbiyal a'Ia (I{aluwalhatian r{t

aking Panginoon Ang Kataastaasan) at mas mainam kung
bibigkasrn ito ng tatlong beses, (^tg pagbigkas ng
subhdna rabbiyal a'la ay obligado).
- Pagkatapos av ibangon ang ulo mula se pagkapatuapa
kasabav ng pagbigkas ng Allahu ;lkbar" at umupo, at
ang pagtaas ng ulo at pag-upo av hahgi ng pagdarasal,

pagkatapos aln kanyang bibigkasil habang naka upo
ang nhhighfirli (Panginoon ko ako Po a-)' I-yong patawarin) at
ang pagbigkas ng salitang ito ay obhgado. Nlagurg



GABAY NG MUSLIM eLr*ll d+l.l

mahinahon sa pag-upo sapagkat ito rin ay haligi ng

pagdatasal.
Pagkatapos ^y m^W^ttrapa ng p^ttg lawang

p^gp^patirapa kasabay ng pagsabi ng Alldhu Akbar,
gagawin ulit ang grt"*a sa unang p^gp^patirapa (at ito
ang isang kumpletong raka'ah o urut).

Itaas ang ulo kasabay ng pagbigkas ng Alldhu Akbar
at pagkatapos ay tumayo ng tuurid p^f^ sa pangalawang

raka'ah, ito rin ay haligi ng pagdarasal, at isagawa ruya

ang katulad tg kanyang ginawa sa unang raka'ah.

I{ung ang pagdarasal 
^y 

dalawahang raka'ah Lamang,

katulad ng Salatul FoJ, at Jama'ah at Eid, uupo
pagkatapos ng pagbangon mula sa pangalawang

pagpapatrrapa sa pangalawang raka'ah at babasahin ang

Tashahhud sa pag-upong ito, at ito 
^5,, 

(Agahiytitu
Iilldhi waE salawdtu wa! laryibdt, assaldmu 'alayka
asyuhan nabiyu wa rahmatulldhi wA barukdtuh,
assaldmu 'alaynd wa 'ald 'ibddilldhis Edlihin,
ash'hadu aIId iliiha iIIaIIdh, wahdahu Id shadka
Iah, wa ash'hadu anna muframmadan 'abduhu wa

rusfiIuh). pagkatapos a\r sasabrhin ang: (Alldhurnma
€.aIIi 'ald Muhammad wa 'ald dli Muhammad,
kamd sallayta 'ald lbrdhfm, wa 'ald dli lbrdhim,
innaka hamidum maiid; alldhumma biirik 'ali
Muhammad, wa 'ald dli Muhammad, kamd
hdrakta 'ald lhrihim, wn 'ald dli fbfihIm, innaka
hamidum majid),
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Atg pagbigkas ng Tashahltud sa huhng raka'h kasama
ng panalangin p^n k^y Propeta Abraharn 

^y 
haligi ng

pagdarasal.

- Pagkatapos ay isag^w^ ang taslim (o paglingon sa kanan
kasabal ng pagsabi ng Assalamu Alaykum wa Rahmatullah
at paskatapos aJ sa kaliwa). Arg pagsagawa ng taslem sa

kanan at kaliw^ 
^y 

haligi ng pagdarsal.
- Ngrnit kung ang bilang ng raka'ah na das al ay tatlo o

^p^t 
tulad ng Salatud Dhur o Salatul Asr o Salatul Eisha,

babasahin ang Tashahhud na nabanggit habang nakaupo
Arg pagbasa nito kasama ng pag-upo a,y kabilang sa

obhgado ng pagdarasal. Pagkatapos 
^Sr 

tumayo ng
tuwid habang brnabanggit ang Allriha Akbar
rnagsagawa ng isa pang karagdagang raka'ah kung ang
dasal ay tatluhan, pagkatapos ay basahrn ang Tashahhud

pagkatapos ng pangatlong raka'ah, at magsagawa ng
karagdagang dalarvang raka'ah kung ang dasal alr

apatan, pagkatapos bigkasin ang Tashahltud pagkatapos
ng pang-apat na raka'a/t, isagarvaa ang tas/em sa kanan
at kalirva katulad Sa unang nabanggit.

Atg pagkakasunod-sunod sa pagitan ng mga arkdn
(ha/@ ng dasal ay kailangnn, sapagkat ito a\,r haligr ng
dasal, (ito a1' ang hindi //t{u/trtt rtltg isang halry sa isa).

Ang pagigrng mahrnahon sa pagsasagawa ng
pangkalahatang arkan av hahgi nn ng pagdarasal, (ito a1,

dng hinrli prtgtrlrtmadali sa pagsasngrtwil nito).



Ang 'bkdn Mgn Halryt)na Nabanggit sa

Pamarn t^an ng Sal6h:

1- Ang pagtxyo ng,may kakaYahan.

2- Pagsasagawa ng takbiratul ihnm.
3- Arg pagbigkas ng S urah Al-Fdtihah sa lahat ng

raka'ah.
4- Ang pag).uko.

5- Arg pagbangon mula sa pagyuko at p^g!^yo ng

tuwid.
(r- Ang pagpapattapa sa pitong bahagi ng katawan at

ito ang mga sumusunod, (ong dalawang palad, n00 n6t

kasant{t dttg ilong, da/awang tuhod, da/awangpa{t).

7- Ang pag-Lrpo sa pagitan ng dalarvang pagpapatrrapa.

8- ,:rng pagbigkas ng Huhng Tashahhud-

9- Ang pag-upo para sa Huhng Tashahhud.

1 0- Ang pagbigkas ng panalangin p^fa. k")' Propeta

Abraham.
1 1- Ang pagasega\\re ng Iaslem-

12- Atg pagkakasunod-sunod ng mga arktin-

13- Atg pagigrng mahrnahon sa pagsasagawa ng lahat

ng hahgi ng pagdarasal.

Hrndr katanggap-tanggap ang Salah kung rvala itong

mga nabangit, at kung sintulran ang irvanan nil'a itcl ng

sadl-a o nahmutan, ang kanl,xng dasal a.v rvalang bisa:
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Salamantalang ang mga wtiiib (obltgddo) naman sa

pamam araarn ng pagdarasal na nabangglt ^y kung

sinuman ang iwanan ruya ito ng sadya, ang kanyang

dasal ay walang bisa, at kung sinuman ang naiwanan

ito dahil sa pagkalimot 
^y 

kailangang magsagawa slya

ng dalawang sryud, ito'y kanyang isasagau/a sa dulo ng

dasal, ito ay ang dalarva ng sujud kapalit ng pagkalimot.

Ang Mg" Nakasisita sa Sal6h:

Atg pag-iwan ng sadya sa isa sa mga atkin ng sal6h o

sa mga rvijib ng sal6h. Atg pagkarn at pag-lnom ng

sadya. Atg pagsasalita ng sadva na hlndi kasama sa

pagdarasal. Atg pag-utot o ang mga bagay na

krnakatlangan ng wuglu' (katalad ril mgil nakasisira M

wnCri', ffiEd nakdsisira sd gfuusl at pagkapit ftg dumi sd

nagdadasal). Atg paggalarv ng sunod-sunod na hlndi

naman krnakailangan. Atg paghhns ng buong katawan

mula sa Qibtah. Atg pagtawa sa loob ng saldh. Atg
labis na pagsasagawa ng pagyuk*, pagpapatuapa,

pagta\ro: pag-upo na sinasady*. Atg pangunahan ang

Imarn (1>ara rd mgil ma'mum).
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Talaan ng Oras at Bilang ng Raka'ah sa Salah

$al6h
Bilang ng
Raka'ah &9 Oras Nito

Al-Fair 2 Raka'ah
lv{ula sa pagsikat ng tunay na bukang
liwayway hanggang sa pagsikat ng

Ad-Dhur
4 Raka'ah

Ntula sa paglipas ng tanghaling tapat
hanggang sa maglng kapantay na ng
isang bagay ang kanyang aninu.

AI-Asr
4 Raka'ah

N{trla sa maging kapantal' n" ng Lsang
bagav ang kanyang aninu hanggang
sa ito'y maulit muli. (Dapit hapon)

Al-I\{aghrib 3 Raka'ah
N,fula sa paglub.g ng araw hanggang
sa mawala ang Takip silim sa

kanluran"

Al-Eisha 4 Raka'ah
Nfula sa paglubog ng Araw sa

hanggang sa hating gabi, at kung
kailangang-kailangan av hanggang

tui'

Mg" Bagay na May Kin alatnan sa Salih:

A- Arg pagdarasal ng iamaa'ah (*ogkokasanra) alr

obligado para sa mga kalalakihan ngunit hlndl para sa

mga kababaihan.
ts- r\ng Adhin (panawagan para rtl mhih) ar rgdmah

Panawagan ttd itasagawd n(t dtrg sa/rih) a)' obligado sa mga
kalalakihan ngunit hrndr para sa rnga kababarhan.
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* Pamarlnara,an ng Adhin:

'F Puna: Atg Adhin sa Salah Al F ry a)' nra)'

karagdagang bibigkasin, assalldtu khairum minan nawm

(ong Fo.qtlordsdl ttJ' rftd.f mdindru kry'to r-rt pagtulol ng

dalau,'ang beses pagkatapos ng pagbigkas ng hrry1'tt a/a/

Jilldh bago bigkasrn ang Allrihu Akbar Allahu Akbnr.
K- A.g Iqdnah fudnawagan fi(t i:a:agawa txil iltlg salrih)

obhgado pare sa fnga kalalakfian sa barvat

pagsasaga\\ra ng salah.

Allihu Akbar (2") Si Nl6h av

Pinakadakila"

AlLihu Akbar (2") (Y") JSI All Si Nlih ay

Pinakadakiia.

Ash'hadu all6 iliha
illallih (2")

4l! y Oi {'-ii
(Yx) .lt V1

Sumasaksi ako na

walang Totoong f)iyos
kundi Si Nl6h.

Ashthadu anna
Muhammadar
tasflulkih (2x)

1.r.*. Ci .{*ii

^lt .Jf-,;
(Y")

Sumasaksi ako na si

Nfuhammad a)'Sugo Ni
.\ilih.

Halya 'alas saldh (2") 'P*Y x) ;)ld.ll
I Ialina sa Pagdarasal.

Hayya 'alal fal6h (2") CIIJI ,rt" q+
(Yx)

Halina sa 'fagumpay

Alldhu Akbat (2") ( Y *) J$i ilr Si 'tllah av

Pinakadakila.

LA ildha illallih rrrt Yl aJl Y \X'alang Totoong Diyo
kundi Si L\llali.
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* Pam arnutaan ng lqdmah:

Salrih Al-Jum'ah (pagdarasal sa araw ng Btlernes):

obligado para sa mga kalalakihan nas a tamang edad
dahil sa sinabi ni Alldh:

4t4.

"O mga sumampalatala, kapag fidndwagfrn para m pagdarasa/
ril nrilw ng Brlerw€s a), magdali-dali koJ,o m pag-aldala kal
Allah at iwan ninlto angpagtitinda." (62 9)

Ito a)' dalawang raka'ah na dasal na isrnasagawa ng
r{hauh (taong nagrdsagawn ng Sermon) kasarna ng Jamri'dh
kapalit ng pagdarasal sa Salah Ad-Dhur sa araw ng
Biyernes, kaaya-a)'a sa araw na ito ang pahhgo at
pagsusuot ng mahnis na darnit ar pagpapabango at
pagpunta ng rnaaga sa lv{asjid bago paman purnasok

Alkihu Akbar (2x) 1r*; ;5i ot Si Allih ay Pinakadakila,

Ash'hadu alld iLiha illalkih {J! Y sl {.i,1
ljlrYl

Sumasaksi ako na walang
'fotoong Diyos kundi Si

Allih.
Ashthadu anna

Muhammadar rasirlullih
Irrre gl qrLl

.ll rJ-p-l

Sumasaksi ako na si

Muhammad ay Sugo Ni Allih

flayya 'alas EaLih ;)l.alt,,Jc e Halina sa Pagdarasal.

Hawa'alalfakih Clilt.P 6l I{alina sa'fagumpav.

Qad qimatis qaldh (2x) (Yx) ;y.all LE .g Talagang ang salih av itinav
na.

Alkihu Akbar (2x) (Yx) jssl aul Si All{h ay Pinakadakila.

Li ilitha illallih drl Yl {! Y \\nalnng'I'otoong Diyos kundr S
Allih.
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ang oras ruto. At hrndi na ipinahilrrntulot ang anumaqg

salita kapag ang Khatib aY nagsimula fra sa kanyang

sefmofr. At ipinagbabawal n:rr- ang pagUnda at

p^gp^gbth sa pangalawang Adh6n nito.

Ang Dalawang Saldh AI-Eid Eid Al-Adha ar tr'id A/-F*r):

Sunnah Mu'akkadah (*go sunnah na binzgyang-diin at

pinanatiling isinagawa ng Propeta) at ang ilang sa mga

pantas ng Islam ay nagsabrng ito 
^y 

obligado, p^t^ sa

kalalakrhan at mas mainam din tur- lumabas ang mga

i:i;3:*ii#^,ff1;*,na ito ans parrriso at passusuot

ng magandang damrt at ang pagpapabango (para sa mga

kalalakihan) at pagsasagawa ng takber sa gabi ng

dalawang E,id na ito, at ipagpapadoll ang pagsasagawa

ng Takbet Al-Mutlaq (ong pagsdsttgrtwd ng taklter t18 walang

nakatakdang urdr- o panahon.) hanggang sa paglabas ng

Imam p^fa sa dasal ng eid pagkatapos ruto aY

magsasagawa na ng Takbet Al-Muqayyad (on7

pagsasagawa ng takber sa bawat Poskotapas llg nlyrt obltgddong

saldh) ang pagpapatulo)' ang T.akber Al-I'Iuqq]-)'ild aY sa

afaw tr,id ALAdlta lamang hanggang sa paglubog ng

afaw. sa rka-apat na afaw ng eid na ito, at sa barru'at

pagkatapos ng dasal.

Pamam ra,tn ng Takbir,

Allriltu Akbar, Allrihu Akbar, Li lldha lllaldh, Wallahu

Akbdr, Alfuihu Akbar I{/a lilahil Hdmd.
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Ahk6m Al-Janhzah (Alituntunin sa Patal):

Ipinagb aba:wal ang pag-iyak na rnay kasamang
hagulhol at pagsigaw sa pataLSr kapag narnatay na, srnabi
ni Propeta Muhamrnad: "sinuman ang umrydk nd maJ

kasamang hoso/gol tunal na silta a1 parzrzsahan dito sa Araw
ng Pagbabangon". I{gunit ang pag-iyak ng walang
kasamang paghagulgol ay pinahihintulutan.
Narat^p^t sa isang babae kapag naffratalr ang kanyang
asawang lalaki na ipatupad ang lhddd (nng hindi paglabat
ng babae mula ,ra karytang baha1,, maliban kung
kinakailangan, at hindi rtJd mapapaganda n pananamit at
hindi naglalagal ftg mga pampaganda gil),d ng Paglalogry ng

kuhul at pag-papabango at iba Pang tulad nito.) sa loob ng
Apat na Buwan at Sarnpung Ararv, ngurut sa hindr niya
asawa ay tatlong 

^r^w 
lamang.

Hindi rin maatrng ikasal o rnakipagkasundo par:- sa

kasal ang babae habang siya a)- nasa lhddd p^r^ sa

kanyang asauia.

Ang Paghugas sa Patay:

Obligadong hugasan ang parav maglng ito man '^y

lalake o babae, maliit rnan o malaki.

Pamafir taan ng Paghugas sa Patay:

1- Marahang buhusan ng tubig ang katawan ng paray:
hanggang lubusang rnabasa ng rubig ang buong
katawan nito.
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2- I{aaya-ay^ na isasagawa ang wuefr' p^r^ sa sal6h sa

pata!, pagkatapos ay hugasan ng tatlong beses.

3- I{ung walang kakayahan upang rnaisagawa ang

pahgo sa pamamagitan ng tubig sa anurnang
kadahilarnatt ^y rnaaring isagawa ang talammum sa

p^rn rn qitan ng alikabok g^y^ ng pagsasagawa nito sa

pagdarasal.
4- Atg lalake 

^y 
huhugasan ng lalake, ngunit maartng

hugasan ng lalake ang kanyang asawa, at ang babae 
^y

huhugasan ng babae, ngupit maari rin niyang hugasan
ang kanyang asawa.

Ang Pagbalot sa Patay:

I{inakailangang balutin ang pata}r, ito ay ang matakpan
ang kanl-ang buong katarvan (ma/a ,ra kanlang alo

hangang M kdnl,ang dalawang paa) sa pamarnagitan ng
tela o hrndr kaya'v darnit at rnga katulad nito. Babalutm
sa pamamagitan ruto ang Patalr at kaaya- 

^Jru l.ttg
babalutrn ng tatlong beses ang lalake at lrrnang beses

naman kung babae.

Ang Sal{h sa Patay:

Obligadong dasalan ang patay, at sapat na kurrg ito
dadasalan ng ilang rnushrn lamang, at ang kundrsyon sa

pagdatasal sa pata), a,\, katulad *g mga kundis)'on p^ra"

sa obhgadong salah.
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Pamatlnara; n ng Sal6h sa Pat^y:

Ilagay ang p^t^y sa dakong kinaroroonan ng Qiblah at
tatayo ang Imim (sa harap ng ulo ng patal kung ito ry
la/ake at sa gitna namiln kung ito a1 babae) at ang mga tao
ay sa likod nito na nasa tadong hny^ o higit pa. Ngurut
kung rnag-is a lamang ay dadasalan riy" ito ng mag-isa.
Pagkatapos ay isagawa ang takher (oug pagsabi ng Allrihu
Akhar, kasahal ng pag-angat ng dalawang kamal kapantal
sa ba/i,kat) ng apat na beses. Pagkatapos ng unang takber

ay kanyang babasahin ang ALEdtihah ng hrndt rnalakas
at pagkatapos nito at magsagau/a ng pangalawang
Takbeer at basahrn ang,
SaIatuI rbrahimisyah (balikan ang mga kundiyon ra
pagdarasal) at pagkatapos 

^y 
rnagsagawa ng pangatlong

Takheer at pagkatapos ay burnigkas ng mga du'a

(panalangin) p^r^ sa patay at pagkatapos ay magsagau/a
ng pang-apat na Takbtr ngurut dito ay walang
babasahin na anuman, at magsagawa ng Tas/eem sa

gawrng kanan larnang ng isang beses lang.

Ang Lugat na Kinatatay'uan ng fmdm o Nag-iisa lamang

fmdm Imdm



Ang Paglibing:

A.g paglibing sa pataly ^y obligadt, ang buong

katawan nito ^Y 
krnakailangang mailibing sa lupa

pagkatapos ^y iharap sa piblah ang katawan at r1^

nakatagilid na nakalaPat sa lupa ang kanyang kanang

balikat.
Mg" Dapat Tandaan sa Paglibing :

1- Arg pagpantay ng hbingan sa lupa, ito ay dahil sa

utos ni Propeta Muhammad na pagpapantay-pantay sa

mga librngan, maliban na kung ang taas ng puntod ay

irntrg dangkal ito ay pinahrnrulutan ayon sa karamihan

ng Pantas ng Islam.
2- Ipinagbabarval p*gpapalamuti at paglalagay ng mga

-"gngandang rlaw sa hbrngan at ang paggawa ng bahay

dito sa dahilang ito ay hindl ipinahrntulot il Ptopeta

Muhammad.
3- Ipinagbabawal ang pagpapatayo ng Masjid sa

Librngan.
4- Iprnagbabatval ang pagdukal-sa librngan'

5- Ipinagbabarval ang sa pag-upo sa sa ibabarv ng

hbrngan.

3 - Ang Sawm Fog-oryuno):

Ito ay ang pagpigrl sa pagkarn at pag-lnom at

pagnanasa (pakikiltagtatik at {tng paglabas ng punld at

iah"t Fg nakasisira sa pag-aarufio, na ang hangarin aY

ang pagsamba kav Allih,
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magrnula sa pagsikat ng 
^r^w 

hanggang sa paglubog
nito, sa buwan ng Ramadban ito 

^y 
obligado, at sa

ibang mge- 
^raw 

sa buong taon ay buluntaryo. Dahil sa
sinabi ni Atlth,sa Banal na Qur'an:

(t'toS

"Ang bawan ng Ramaddn aJ ilng buwan na ibinaba r00ft ang
pur'an bilang patnabal para sa mga tal, bilang mga malinaw
na katunalatu mu/a sa Patnuhalt at Batalan. Kryo ang
sinamang sil iuJo aJ nananahan na nakasaksi sa buwan na ito
aJ Pdkalanuhan ntJa ito, at ang sinumang sa inlo aJ maJ-
sakit o nasa isang Fdnlokbry tU mag-daJnnr ng katulad na
bilang mala sa ihang mgrt araw. Hinahangad ni Allah sa inlo
ang kagaanan at hindi l{rJo hinahangad .ra inlto dng
kabtgatan at upang lubusin niryto ang bilang ng araw ng pag
trilJunl at apang dakilain niryo si Allah dahil nagpatnubuJ
SzJu sa inlo at nang harinawa kay {U rnilpasalamat"(Z-l S5)

, +r\ Jy;J*-'v. j!l',If l1^f1!;ilr\a--:F.,Iil.>f*)f e) dUA

t-i#l e-J(i\;.)lFJ,;fjtt .l-,b e i$Jlf[b

*gr*
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Sinabi ng Sugo ni A//dh: (I\aita1r dng Islam sa limang halry:

Aog pagsaksi na walang ibang na karapat-dapat sambahin

kundi si Allrih lamang at si Propeta Muhammad a1 S ugo ni

Alldh, ang pagsasagawa ng Pagdarasal (Saliih),dng pngbibry
ng Obltgadong Kawang-gawil (Z,akdh ), at Pag-aayza sa

buwan ng Ramadhan (Sawm), dt ang (Hol) poSlnlogbry .rd

Bahal 6-'bah) ni Alldh sa tr{akkah.) Bukhari at Muslim

I{undisyon sa pagging obligado ng p^g-^^}rullo sa

isang muslim (l-nlake man 0 Babae), n2 siya ay nasa

tarnang pag-iisip at nasa tamang gulang, 7t p^f^ sa

babae grnaga\F'ang kundisyon sa kanya ang pagigng
malinis rnula sa dugo dalul sa regal (t1ry4 o dugo

mula sa bagong panganak Ntfut).

Mg" Nakasisira sa Pag-aayuno I

1- Pagkaur at pag-inom at pakrlapagtahk at ang

paglabas ng punlav ng sinasad)'" (ngtnit kang nanaginip

at Poyk*tapos q]' rnry lumaba: un pun/a3', ito ry hindi

nakasiira ng pilg-aaguno) at ang pagpasok ng tubig sa

Ialamunan at ang paglabas ng dugo dahrl sa regla o
dalul sa bagong panganak, ito a\I mga nakasista ng

pag-aaluno.
2- Srnuman na sadvarn nl)'ang lavunrn ang paghlnto sa

pag-aa\rlno, av nakakasira drn ng pag-aalarno kahit
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hindi fiLye- ginawa ang anumang nakasisira sa p^g-
aayuno.

3- Sinurnan ang makagaw^ sa mga nakakasira ng pag-
aa)runo ng dahil sa pagkalimot ito ay hrndi nakasisira sa

dito.
4- Prnapahintulutan ang naglalakbay raa hindi
magsagawa ng ayuno kung ang kanyang nilalakb"y 

^ynakaabot ng araw at gabt, at kanyangbayaran ang mga
ito pagtapos ng Ramadhan, at ganoon din ang mga
rnay sakit na hindr kaya ang pag-ayuno, o hindi kaya'y
rnakakapinsala sa kanya kung sila 

^y 
mag-ayuno, at

ganoon d1n ang mga babaeng buntis o hlndi kaya ang
nagpapasusu, kung siya 

^y 
natatakot p^ta sa kanyang

sarili o sa anak niya , m^arL siyang hindl rnag-ayuno at
bayaran na lamang ito pagkatapos ng Rarnadhan.
5- Ganoon d1n ang mga m*tatanda, rnaging ito 

^ylalaki o babae na hindi na nila rnakayanang rnag-ayuno,
rr:' aari silang hlttdi rnag-almno, subalit kanilang palitan
ito ng pagpapakarn para sa mga rnahihirap sa bawat
araw na kanilang hlndi rnapag-alunuhan sa halagang

Mnd) (^tg futud a)' malapit na kafurnbas ng 45
gramong bigas).

4- AngZakith

Atg pangatlong haligr ng Islam at lagrng kasarna ng
salah kapag nababanggrt sa Qur'an.
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* Ito ay obligadong karapatarn sa mga ttyak rte- 
^rL-a;rua;rr

at sa tiyak na gfupo ng tao at sa nakatakdang panahon

at sa mga dakilang kadahilanan. si Allth 
^Y 

n^gsabi:

r\ . r) r;r { v.6i ip?*a!"y' b)

"Kumuha ka mula sa mga ari-arian ryi/a ng isang kawangawa

na magdadalisa1 sa kanila at ma$apalago sa kanila sa

pamamagitan nito." (9-| 03)

6 4$\ Jyt r--'v.i!nr!t^rt!;i;rq-, t,-f &il-!16:) :JrJ\J\3-r

.,,J,";atr#\ e!( jb)fF)'i(}t "qb 6 D^J\fEb

Sinabi ng Sugo ni Altrih: (I\aitolo anglslam sa limang hahg!:

Aug pagsaksi ftn walang ibang na karapat-dapat sambahin

kundi si Alldh lamang at si Propeta Mabammad a1 Sugo ni

Altdh, ang pagsasagawa ng Pagdarasal (S ahih),ang posbibtgry

ng Ohligadong Kpwang-gawa @'akdh), dt Pay-aryunl M

bawan ng ramadhan (S awm), nt ang ttd poslologbry sa

BahaS (I<r'bah) ni Alldh m Makkah.) Bukhari at Mustim

{< Ito ay hindi tulad ng ordinaryong kawang-gawa

lamang na maaring ibigay sa sinumang kanyang nais.

Ngurut ito ay obhgadong. karapatan at isang uri ng

pagsamba sa pamamagitan ng kayamanan na inubliga

ni Allih p^f^ ibagay sa mga mahihirap upang

mapunan ang kanilang mga pangangailangan at

rnapaluwag ang kanrlang mga kagipitan, pantakip sa

mga pagkakarnali, &t humahadlang sa mga kaprnsalaan,
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^t. 
malakas na pinagmurnulan upang makarnit ang

kapanatagan.
* Arg mga I{ayarnattart na obligadong kunan ng
Zakah 

^y ^p^t 
na uri:

1- Ang mga nagmumula sa Lupa ( katulad ng mga Butil,
Bunga, mga nakukuha sa Minahan) ngunit ang Prutas at
Gulay ay hindi na kailangang kuhanan ng Zakih .

2- Ang mga Hayop (katulad ug Kamefuo, Baka, Tupa.)
3- Ang Grnto at Pilak, ngunit maliban sa dalawang ito
ang iba pang uri ng mga Hiyas o Alahas 

^y 
hindi

kailangan kuhanan ng Zakih .

3- Atg Negosyong Panrnda ( lahat ng inihanda para sa

negoyo) ngurut ang lahat ng rnrhanda parr- sa pansariJrng
garnrt -g y^ kagarnrtan pambah"y, tirahan, sasakyan at
iba pang katulad nito 

^y 
hindi kailangang kunarr ng

Zakih.
* Hindi obligado ang Zakah sa mga nabangst n^
kayarnanan kung hindi urnabot sa l\isab (takdang
halaga) na itinakda ng Mambabatas.
- Atg lVisab: Ito ay ang nakatakdang halaga na kapag
naabot na ng kayamanan ay kailangan ng kuhanan ng
Zakah, ngunit kung hindl urnabot ay hindi obligadong
kunan, ?t ito ay nagkakaiba-iba batay sa uri ng
kayarnanan:
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Tingnan ang mga sumusunod naTalaan z

[.Jna: ,4ng mga lVagmula sa Lupa:

Takdang Halaga na
Ilalabas para sa

Zak6h-

Mg" Butil at

Bunga:
(kung maari ng

anihin Buti/ at
hinog nd a ng

Bunga)

Kapag umabot (5)

Sako pataas.

l Sako = 60 Sa'a
lSa'a=4na
punong hakop ng
kamay ng lalaki
( J Ki/o).

Kapag 
^ng 

Pananim

^y nabubuhay sa

pamamagptan ng
Ilog o Ulan (walang

gastos) ang zakih 
^y10 '/o, kung ito'y

nabubuhuy SA

pamamagltan ng
N{akina o mga
Pambuhat (na1 gastos),

ang za,kih ay 5 o/o.

Mina
(kaj'amdndng

nflgrillirftu/d m
lupa)

I{apag umabot
ang nisdb nito
karulad ng niscib

ng Ginto at Pilak
o higrt pa.

Arg ilalabas t)a

zakih dito av 2.5 %.
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Pangalawa : '4ng mga Hayop:

Kamelyo

5-9 1 Tupa
10-14 2 Tupa
15 19 3 Tupa
20 24 4 Tupa

Baka

30 3? 1, Baka- | Taon

40-59 L Baka -2Taon
Mahipit Kamalans)

60 69 ?Baka - | Taon

70 79
l Baka- | Taon

l Baka -2Taon
(AIahNt Kumulang)

Tupa
40 - 120 1 Tup a- I Taon
lz'L -200 2 Tup a- 1. Taon
201 - 399 3 Tupa- L Taon
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Unang Uri
(IJi nglQ1amman)

Ginto Kung umabot ng 85

gramo pataas 2.5 0h

Pilak Kung umabot ng 595
gramo pataas

2.5 0

Perang Papel Arg nisdb nito al'
rulad ng Ginto at

Pilak
2.5 0h

Pangatlo: '4ng Ginto at Pilak:

Pang-apat: Ang Paninda sa htegosyo:

Walang zakhh sa mga kayarnanang nabangglt kung
hrndi urnabot sa nakatakdang panahon,
(l Buong Taon) pagkatapos maPasakanya ang

kavamanang ito mahban sa rnga sumusunod,:

1- Butil at Bung a - sapagkat ang tamang panahon sa

paglabas ng zakih a]- kung kailan anihrn ang Butll at

kung karlan mahrnog at pitasrn ang Bunga.

Unang Uri
(uri uS

Kayawanan)

Nisib Takdang Hala,ga na
Ilalabas para sa

Zakitt'

Ang Paninda
sa Negosvo

A.g nisdb ruto
ay tulad tg

Ginto at Pilak

2.5 o/o
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GAIAY NG MUSLIM f,l-,.Jl 6$l

2- Ang Kita sa Negosyong Paninda, sapagkat
inilalabas ang zakih nito kasam^ 

^ng 
puhunan kahit na

hindi umabot ng isang taon kapag umabot na sa nisrib.
3- Ang mga Hayop, sapagkat inilalabas ang zakih
nito kahit na hindi inabutan ng isang taon kapag
umabot na sa nisdb.

Mg" Karapat-dapat Bigyan ng Zakhh:

Hindi dapat na ibigay ang zakih maliban sa 8 uri ng
tao, at sila ang mga sumusunod :

1- Al-Fuqara: Ang mga mahihirap n^ walang trabaho.
2- Al-Masikin: Ang mga rnahihirap n^ may kinikita
ngunit hindi ito sapat sa kanila.
3- Al-'Amilina Alayha: Arg mga gumagawa p^t^ dito
at naglilikorn , at nangangasiwa sa pamarnahagr ng ruto
sa rng^ ni.g^ ulilang muslim.
4- Al-Mu-allafati Qulubihim: Arg mga sinasanay
ang kanilang mga puso sa Islam, rnaaanng ito 

^ylalakrng rnuslirn na mahina ang kanyang
pananarnpalataTra, bibrgyan siva ng zakih upang
rnapalapit ang kanyang kalooban dito, o di kaya'y
isang lalakr na kdJir upang siya ay rnahrrnuk sa Islam, o
di kava'y para rnaibsan ang kanyang pamirninsala.
5- Ar-Riqrib: Ito ay isang rnustrn na ahpin na bibilhin
ng zakah upang si1' 

^ ^y 
rnapala)'a.

6- Al-Ghfrimin: Sila a)- ang mga lubog sa urang na
narvalan na ng paraang makabayad sa kadang utaflg,
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sila ^y bigyan ng zakah upang , mabay^r^n ang
kanilang pagkaka-utang.
7 - Fi Sabilillah: Ito ay ang mga nakikibaka sa

landas ni AUth, ito ay p^r^ sa paghahanda sa

mga mandirigma at mga sandata at mga baon
at iba pang pangangailangan sa pakrkrbaka sa

landas ni Allih.
B- Ibnu As-Sabil: Ito 

^y 
ang rnaglalakbay raa

kinapos ng panggastos, dapat itong brgyan ng
zakah kahit na siya 

^y 
mavaman sa kanyang

lugar.

Z,akhtAl-Fitr
Ito ay ang kau'ang-gawa na ibinibiga)' ng isang
muslim sa gabi ng tr,id Al-Fitt o sa araw mismo ng tr,id
ngurut ito a], bago isaga\va ang S a/dtu/ E,id, tto ay isang
S a'a ng pagkatn at a\ron sa pagkarn ng isang Bansa, ito
a)' ibrnibiga), sa mga mahihirap at kapuspalad na
nakatira sa kanilang bavan, ito ay bilang panlinis sa

Ilag-e\runo at pagpapakarn sa mga mahihrrap. Atg
katr:mbas ng isang So'A a7, mahigit kurnulang 3 kilo.

Ang Dhaka (Po-qkutry) :

Ang ibrg sabrhrn ruto a)' ang pagkatav ng hayop, sr

Iramarnagitarr ng pagputol ng lalarnunan (ong

rJiilarJalrg'ttn ng hiningrt) at pagputol ng malakng ugat sa

llg, kasabal, eng pagbikas sa panglgalan rri Al16h
pimtillah) sapagkat eng ha1'sp na tplriapahintulot
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GAFAY NG MUSLIII'I C't*'cll #l

kainin 
^y 

y^ong krnatay sa pangngalan ni Allth dahil sa

kanyang sinabi. Sinabi ni Allth $tr sa Banal na Qur'an:

0 | urulr{;J,ilr+i$rrrftl \rbKt!, }
"Huwag ninlong kaiinin ang anamang hryoP na hindi

binangit ang pangalan ni Allah M pagkakatal rito, at tanalt

na 'iton a1t talagang kasuwailan." (6-l 2l )

Atg Sugo ni Altih ,y nagsabi:

(l-/Si + iliil fl -Si: ftll -FI t^)

".Anumilng hryoP na napadala1 ang dugo at nabarugit ang

pangalan rui Alldh a1 kainin ninlto"

Maliban sa Isda at Balang (tipaklong) dahil hindi
kundisyon ang pagkatay dito.

5- Ang Haji :

Ito ay kasama sa mga haligi ng Islam, at obhgado sa

lahat ng muslim na lalaki at babae na nas a tamang edad

at sap at na karsipan, at ito ay obligado sa isang muslirn
isang beses lang sa tanang buhay, ft sa sinumang

rnakakakavang rnakaratrng doon.

Srnabi ru All6h S# sa Banal na Qur'an:

(1v)i1*/q yr-,{l1rt*,\f i.J'6- .'rUJl*A, F
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" Kry Allah aJ mal tungkalin ang mga tao na magsagawa ng

HaJl sa Bahay sa sinamang makakakalang makarating
doon."

Sinabi ni Propeta Muhammad:

1r:i4l' f, J, tv\..J h\-rj, 
.^r t J,,-,, r *= ;i . r )1 

^f1 
! ;i i : [-i l-t,,-bf)L-,y I d)

^J"..J- tyr.,, ttl 1U* t jr .rJ I fJ, tJ LbJ

Sinabi ng Sugo ni Alldh: (I\aita1l anglilam sa limang haltgi:

Aog pagsaksi lta walang ibang na karapat-dapat sambahin

kundi si Alldh lamang at si Propeta Muhammad ry S ugo ni
A//dh, ang pagsasagawa ng Pa$arasal (Saliih),ang pogbibtry
ng Oblzgadong Kawangawa Q,akdh ), at pagaaluno rn
buwan ng ramadhan (Sawm), dt ang fflql poslologbry sa

Bahal ({a'bah) ni Allah sa Makkah.) Bukhari at Muslim

Ang Apat na Kundisyon sa lf^ii

1- Ang fhnim
2- Ang Zawdf
3- Ang Sa'ey
Arg pagtayo at pananatrh sa '4rafah. I{apag
hlndi naisagawa ang isa sa mga kundisyon na

ito walang bisa ang Hujj.

Ang kahulugan ng fhdm:
Atg isagarva ang rntensivon sa pagpasok niya sa alin
man sa nnga uri ng Flnii kapag diya a]' dadaan na sa

nakatakdang hrmpilan MtqAt) at kanyang bibigkasin
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ang (labbalka hapn) sa pagkakataong ito dapat ng
iwasan ng kalalakihan 

^ng 
magsuot ng anumang damit

na may tahi, at isuotlamang ang €Udo at lryir) darnit na

putr na pang ibab a at pang-itaas, ang babae naman ay

sapat na ang kanyang suot na damit.

Ang Kahulugan ng Zawdf.

Ito ay ang pag-ikot sa I{a'bah ng pitong beses na may

layunrn na ito ay pag-ikot p^r^ sa H"Ji sa ikasampung
araw ng Dhal Hr11ah o htndi kaya sa loob ng tatlong
araw pagkatapos ng trid (l |,l 2,1 i) sa buwan ng Dhul
Hryalt, 2t tiyakrn na malinis rnula sa maliit na

karumihan at malaking karumihan, at siguraduhrn na

natatakpan ang awrah, at kailangan na ang pag-ikot 
^y

sunod-sunod at tuloy.tuloy, at magsrmula sa tapat ng
Itajar Al-Aswad (Itim n(t Bato) na ang lta'bah a)' nasa

kaliwang bahagi.

Ang Kahulugan ng Sa'"y,

Ito alr ang paglakad sa pagitan ng bundok ng S aJa at

Marwa ng pitong beses na maln layunin para sa Hnjj,
magsisrrnula sa SaJa at rnagtatapos sa A,"[arwa. ][ula sa

S qf{t papuntang Manua rto a}r isang brlang at mula ng
hlanua pabalik ng S ilfn a)' pangalawang bilang hanggang
sa rnaka-buo ng pitong brlang.
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Ang Kahulugan ng Pananatili sa ,4tafah:
Ito ql 

^fig 
pagtungo sa lugar na tinatawag na Arafah na

m^y layunrng manatili dito, 
^ng 

umpisa ng p^n^natili
dito ay rnula sa pagkalipas ng tanghalirg tapat sa ika-
siyarn na arau/ sa buwan ng Dha/ Hylah hanggang sa
pagsrkat ng bukang liwa).way sa ika-sarnpurrg arz,w, ang
pananauJ:ng katanggap-tanggap 

^Sr 
kahit rnanarili

larnang ng kaunting oras dito. Arg oras sunnah ang
pananatrli dito alr mula sa pagkahpas ng tanghahng
tapat sa ika-siyam na araw hanggang sa paglubog ng
araw rnula sa araw ding )raon.

Ang Umnh:

Ivlaanng isagawa ito sa lahat ng panahon, ito ay ang
pagsasagawa ng fhfim sa takdang hrrnpilan
pagkatapos a)- pagsasagawa ng Tawdf sa I{a'bah ng
pitong beses at pagsasagawa ng Ea'ey sa pagitan ng
bundok rg Sald at Mdrwa pagkatapos a)' ang pag-
papakalbo o di ka1'2 ay pagpapaputol ng maiksi sa

buhok.

Pamamaraan ng Haii na TamaItfi:

1- Atg isagau,'a ang intensi),rtr sa takrJang hrmprlan
(A{eegdt) sa rnga nakatakdang burvan ng HW (shavu,al,
Dhul Qi'dah, at sa sampung araw ng MuI rrijjah) at
kanyang sasabihin ang (Iubbql,kalldhr{rnm(t Umratan
f,{utamatti-an Biha llal tIolil.
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2- Pagkatapos siya ^y tutungo sa Rahay ni All6h

Kr'bah) at isasaga\il/a ang pag-rkot Go*,ifl ng pitong

beses.

3- Pagkatapos ay tutungo siya sa S ofo at Marwah at

kanyang isasagawz- 
^ng 

So'tJ ng pitong beses.

1- Pagkatapos alr magpapagupit siya ng maiksi sa

kanyang buhok at rna 
^rL 

na ruyang hubadn ang

kanyang suot na Ihrdm at magsuot na qg ordinaryong

darnit, siya a), nakapagsagawa na ng (Jmrah kayat

ipinahrhrntulot na sa kanya ang lahat ng iprnagbabawal

noong siya ay nasa kalagayan pa ng Ihrdm.

5. I{apag sumapit na ang rka-walo ng Mul Htiah siya

av magsusuot rnuh ng Ihram at kanyang bibigkastn ang

(lubrykalfujhanma Hagan), at sa ika-si1'a1tt na araw siya

a)' tufungo sa Arafah at mananatili doon.

6- Paglubog ng arau/ sa rka-sitrIarn ng Uul Hylah siya

ay tutungo sa N{uzdahfah.
7 - I\Iatulog sa Muzdalifah: (Aug ibig-sabihin, ilJ ilftq

pananatili ra Mu4dal{ilh hangang sd b-qr)' pagkatapos

siya ay tutungo sa Mina.
B- I{apag durnatrng na sa ALina, sit'a a}- pupukol ng

pitong maliliit na bato sa lamrah ALAqabah (ong

pinakamalaking Jantrah) tangurg ito larnang ang

pupukuhn.
9- Pagkatapos a)," mag-pagupit ng buhok (*u#nka/bo),
at para naman sa babae sapat fla putulan ng kaunti ang

dulo ng kan)'ang buhok, pagkatapos maaari na ru)Iang

hubarrn ang kant'ang lhram.
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10- Pagkatapos 
^y 

magkatay siya ng kanyang alay n^
sakripisyong hayop, ipittahihintulot ang p^gp^pahuli
ng pagkfiay sa hayop hanggang sa rnga huling araw ng
TaEhrig (Ioog tatlong ilraw mula sa Eid).
11- Pagkatapos 

^y 
rnagsagawa ng [awdf at So'rJ p^r^

H"Li.
12- Pagkatapos rnanatili sa Mina sa mga 

^r^w 
ng

Tashryq.

13- Pagkatapos ay kanyang pupukuhng pitong beses

bawat isa ang 3 Jamrah ffamrah As-S ughra, Jamrah AL
Wusta, at Jamrah Al-Aqabah) sa loob ng kanyang
pananatili sa Mina, at ang pagpukol magsisimula lagi
pagkalipas ng tanghaling tapat.
1,+- At bago d)'u lisanin ang Makkah qI magsagawa
muna siya ng Tn*,if ng pamamaalam ([awaf Al-Wada)
ng pitong beses.

{( Sarnakatuwid ang pagsasagawa ng FI^lj ^y may
tatlong uri: Tamattu, Qinin, Iftdd, alin rnan sa mga ito
ang kanyang isagawa ay katanggap-tanggap, 1-

Tamattu: ang pamamara rr ruto ay nabanggt na sa

itaas . 2- Qitfn: ang pinagkarba nito sa Tamattu alr ang

Qudn may isang Sa'e1, at Tdwdf lamang, at mananatili
ang pagsasaga\va nito sa 'pag-suot ng kanvang Iltrrim
hanggang sa pagsapit ng ara\\r ng Eid pagkatapos
ruyang pukuhn ang Jantrah ,1t-"{qabah, at pagkatapos a]'
rnagpakalbo. 3- Ifrrid: ang prnagkaiba ruto sa Tamatfu,
ang Iftfd a], m'ar,' isang S a'e1, at Tawa-flamang,
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at mananatili ang nagsas 
^g 

w^ nito sa pag-suot ng

kanyang lhrrim hanggang sa pagsapit ng 
^raw 

ng Eid
pagkatapos niyang pukuhn ang Jamarah ALAqabah, at

pagkatapos ^y m^gpakalbo, at wala itong alay rL^

isasakripisyong hayop.

Ang Mg" Vdiib sa Haii:

1,- Atg pagsas 
^gaw^ 

ng lhrrim sa mga nakatakdang
himpilan Atliqdt): I{ay^'t kung
sinuman ang magsagawa ng lhrrim pagkalagpas ng
Mlqdt kanyang naiwan ang

obhgado.
2- Atg pananatili sa Arafah hanggang sa paglubog ng
ara.w sa sinumang srnimulan -y" ang kanyang
pananatili d.rto ng maa1 , ngunit sa sinumang durnating
dito ng gabi m^a rL siyang manatili ng kalut saglit
lamang.
3- Ang pananatili sa Mu4dahfah: Sa gabi tg rka-sampu
ng Dhal Hy1ah, pagkatapos ruyang lumabas rnula sa

Arafah.
4- Pagpukol sa Jamarah Al-Aqabah: ito ang pagpukol
*yr sa ika-sampu ng Dhul Hy1ah, at pagpukol sa 3

Jamarah (Jamrah Al-Sughra, Jamarah ALWusta,Jamrah

AlAqabah) sa mga araw ng Ta;,furgq na rnagsisnrrula sa

pagkatapos ng tanghaling tapat.

5- Atg pagpapakalbo o pagpapagupit ng marksi sa

buhok: Pagkatapos ng pagpukol tg Jamrah ALAqabah
sa ika-sampung araw. 
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6- Ang pananatili sa Mina sa rnga araw ng Tashrzq: ito
ang ika- / /, | 2, / 3 ng Dhul HyJah, o hindi kaya 

^ydalawang gabi sa rka-labing isa at rka-labing dalawa sa
sinumang nagrnamadali.
7 - Arg To*,if Al-Wada: ito 

^y 
ang pag-ik,t sa I(a'bah

ng pitong beses bago lisanin ang Makkah.

Puna'
Atg sinurnang kanyang rnaiwan ang alinman sa rnga
obligadong nabanggrt 

^y 
narararpat sa kanya ang pag-

sakripisyo ng hayop sa loob ng nasasakupan ng A/-
Harrim, nt iparnarnahagi sa mga mahihirap dito.

Ang mga Ipinagbabawal K"p"g nasa Kalagayan
ng lhrdm (A{ahdhurat A/- Ihrdm):

Sa nasa kalagayan na ng lhrdm nara.r^pat kanya n^
iwasan ang mga urnusunod, ito man Ay sa Han o
Umrah.

1- Arg pagsuot ng anumang darnit na tmalx p^t^ sa
katarvan sa mga lalake ngurut sa

mga babae ar sapat na kung anurnan ang kanrlang suot
na darnrt.
2- Ang pagtakrp sa ulo para sa rnga lalake ,

3- Ang paggarnit ng pabango sa oras ne si1-2 ang naka-
pagsaga\\xa na ng Ihrim.
4- Arg pag-putol o pagbunor ng buhok sa al:n rnang
parte ng kata\ven.
5- Pag-putol ne kuko.
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6- Mg" panimulang kadahilanan p^f^ humantong sa

pakrkipagtahk g y^ ng pag-halik at

iba pa.
7 - Pagpatay ng Hayop.

8- Ang pagpapakasal o pakikipagkasundo p^r^ sa kasal.

9- Ang pakikipagtalik.

Puna:
Atg kababaihan ay hrndi maanng magsuot ng I\iqdb o

Guwantes.

PAI{GATLO : AIVG PAI{II{ITUNGO

A- Ito ang ilan sa mga halimbawa ng
pakikipagkalakalan na ipinagbabawal:

* Atg ibenta ang panindang hlndi pa ruya hawak: kaya

hindt maaring bumrh ang isang rnuslim ng paninda

pagkatapos ito ay kanyang ipagbibiling muli nang hindr

pa *yn nakukuha ang pamnda mula sa pin^g-bilhan
illna'
* Flindi maaari sa isang muslim na kapag burnth ang

kanvang kapatrd na muslim ng paninda, kanvang

sasabrhur isauli rno ang iyong binili at ipagbibfi ko sa1'o

],an ng mas mababang halaga, o kanyang sasabihtn sa

nagbebenta na srrain mo ang invong bentahan at

bibilhtn ko 1'xn sa ivo sa rnas mataas na preslro.
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* Flindi rr.aaari sa isang muslim tta- magbenta o
rnagpaupa ng isang bag^y na ipinagbabawal o rnadumi
at ang mga bagay n^ nagbibig*y tulong tungo sa pag-
papairal ng ipinagbabawal, kaya't hindi m^ arlng
magbenta ng alak o baboy ni ubas sa sinumang
gagawin itong alak at iba pang tulad nito.
* Hrndr m^ 

^ring rnagbenta ng may panhhnlang
(panlilinlang M kapatid mnftg muslim) kaya't hindi
rnaaaring ibenta ang isdang nasa tubig pa, o ibong nasa
himpapau,rd pa, at hrndr nn maaring ibenta ang hayop
na nasa loob pa ng tiyan, at galrun din ang pagbenta ng
gatas na nasa loob pa ng dibdib.
* FLndi rin ma aarr sa isang muslirn na ibenta ang isang
bagay na wala sa kanl-a, kaya't htndr *y" ibebenta ang
baga1, na hrndi p^ lubusang napasakanl'a, sa dahilang
maraming problerna ang ma aring mangl-arr dito.
* Flndr rnaaarlng magbenta ang utang sa utang. . .

Hdlimbawa: Ikavu' 2\r fnavroong tupa sa isang lalake na
ibibigay sa takdang panahoil, nang sumapit ang
takdang panahon h1nd1 *)'" kavang ibigay sa iyo kaya't
sasabilrin d)'" sa iyo, ibenta rno nalang sakin ang ivong
tupa ng (300)S.R. at ang halaga nito av ibibig")' nrva rin
sa\ro sa takdang panahon. Ito ay pagbenta ng utang sa

utang at ito a), htndi iprnahrhinfulot.
* Hrndr ffraaari sa isang rnuslirn na kan),ang ibenta ang
isang bagav sa rbang tao ng hulugan pagkatapos a\r

kanva itong babau,-iin mula sa bumilr sa pamarnagitan
ng pegbill sa rnababang halaga lamang.
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*< Hindi maaaring gawtn
pandaray^ sa 

. 
paninda,

pamamaraaf]-.

ng isang rnuslim ang

sa anufnang uri ng

* Arg pagpapafubo ay iprnagbabawal sa anumang un
ng pamam ara r:r, kagaya ng tubo mula sa banko , 7t

ganoon din ang pagsali sa patubuan sa nabanggit fua

sangay.
* At ang insurance sa mga negosyo na nag-uugnay sa

panda f^ya ay iprnag-babawal, katulad tg insurance ng

mga sasakyan, mga trndahan, o insurance pat^ sa

buhay.
* Hindi fr:?a ri sa isang muslim na magbenta o bumili
kapag nagsagawa na ng prnaka- huhng Adh,in palre- sa

dasal sa Jam'ah.
>F At sa pahtan ng pela sa pefa, katulad halimba\Ma ng

palitan sa pefa, kinakailangan ang pag-hawak ng bawat

isa sa kanilang palitan, ng hrndi p* sila mag-kahiwalay,

kamay sa kamav ang kanilang palitan, kapag

nagkahirn'alay sila na hindi nrla natanggap ito ng karnay

sa kamay a), mawarvalan ng bisa ang kanilang pahtan.

B- Ang Nikh}r (Pag-aasawa):

Ito alr obligado ng Islam sa sinumang ma)' kakayahan

sa gastusin para drto at natatakot sa sadli na masadlak

sa iprnagbabarval, kung hmdi nafnan ito alr kaaya- 
^Y^

lamang at ito av mga gawain ng mga propeta at

rnatutuwid na t'ao.
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Ang Apat na" Haligi Upang Makamit Ang
Tarnang Kasal:

L Ang Wali: Ito ^y ang tatay ng babae o
prnagkatiwal^^n o prnakarnalapit n^ karnag-anak mula
sa kanyang tagapagrnana.
2- Ang dalawang saksi: Ito 

^y 
dadalo sa 

^r^w 
ng

kasal, sila ay sasaksi, ang saksing ito asr n^g-murnula sa

mga kalalakrhan na muslirn at mga rnatutuwid.
3- Pamafirata,arr ng Pagbigkas sa Pagkasal: Ito ay
kagaya ng nakasanayan ng mga tao na tinatawag na
kagustuhan at pagtanggap p^r^ magkaroon ng ugn^y^n
ang pag-utan ng mga kamag-anak ng lalakr at babae,
kagatr'a ng bibigkasrn ng Sfali rg babae (Ikinakasal ko
rd tJr dng aking anak na si.. ../ At sasabihrn drn ng lalakr
na (tinatdngap ko si....)
4' Ang Dori: Ito ay ang bagay ra'- ibibigay sa babae
bilang regalo mula sa kanyang magigrng asawa. Si
All6h(-JH) ay nag-wrka sa banal na Qur'an:

( tl oLrj\ {il4j{j\, r-.,,oL*.'Jr fU }
"Ibtgal ninSo sn rftga babae dng mgd bW-kaJa akol sa kanila
bilang handog. Kung milgrna#tndang-loob sila rrr inSo ng

ilnurltilng baga3, mu/a r00n ay, tangapin ninyo nfrng naluh.tgod
at natisil,rtltcut". (1 1 )

Arg Don ay karapatan
pakralaman ng srnuman.

ng babae na hlndr maaring
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o Hindi rnaafing pilitin 
^ng 

babae sa pag-aasawa

kung hindi *y" ito nagugustuhan, Iuarr^f^p^t 
^ng

p^W^alam sa kanya at ang kanyang pahintulot.
o Hrndr n^r^r^pat sa isang lalaki na mamanhikan

sa isang babaeng napamanhikan na ng kanyang kapaud

ruyang rnuslim, rnaliban lang kung ito 
^St 

hindl na

matutulty sa kanyang ninanais.

o Hrndi maaring magsama ang lalakr sa kanl'ang

napamanhikanan na babae ng dalawala lang sila, ganon

din ang kanilang paglabas na rvala silang kasama

hanggang hlnd1 pa sila nakakasal.

o Hindl rnaaaflng pamanhikanan ang isang babae

na pumanaw ang kanyang asawa hanggang hlndi
natatapos ang mga takdang buwan na iniukol *g Islarn

pala sa kanya, at ganon dln ang isang babaeng hirvalay

sa kanyang asawa hanggang h,rndr matapos ang

kanilang kasunduan.

Haba ng lddah:

- Atg.panahon ng kasunduan ng namatfl),an ng asa\F'a

ay 
^pilt 

na buwan at samPung araw.

Arg panahon ng kasunduan ng pag-hihirvalal' ng

mag*asaw-a, sa pag-lipas ng tatlong burvanang dalarv ng

isang babae, nt kung ito naman aY h1ndl drnadatnan ng

kanlrang burrnanang dalaw ay ibabase sa tatlong burvan.

I Hrndi narafapat sa isang mushm na lalake ang

mag-asawa ng lrrgit sa apat.
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GABAY NG ilUSLIM d.,4l d*lr

o Narar 
^p^t 

sa lalake rt^ tustusan ang kanyang

asa'wa at mga anak.

o At hindi maaari kali^n m^n sa isang muslirn na

babae na ikasal sa isang hindi muslim lalake.

o At ipinahihintulot sa isang lalakeng muslim ang

pag-asaw^ sa mgababaeng mula sa Ahlul I{rtab (I1n4o
at Kristfiano) at ang pinakamainam 

^y 
ang p^g-^ sawa

ng babaeng muslirn.

Ang Talaq (Diborsiyo):

Para sa lalaking ma)' asawa, kung h1ndl na makayanang
ipagpatuloy ang kanilang pagsas 

^m^ 
at hlndi rae_ ruya

magawang rnamuh")' ng maayos kasama ng kanyang

asawa-ay maaarrL d)'n itong hiwalayan sa Pagsabi niya sa

kanyang asawa ng ikaw ay hinihiwalayan ko na.

At p^r^ sa lalakr a), m^a rL ruyang isagawa ang

drborsi)'r ng tatlong beses, kaya't kung isrnagawa -)'*
ang diborsi)'o ng unang beses sa kanltang asawa at

pagkatapos ito a)' kanvang brnafukan, ma]rroon pa

sivang pangalarva at pangatlong pagkakataong
idiborsivo ang kanrnang asawa. Ngurut kapag naisaga\F'a

il)'a na ang dibotsiyo ng pangadong beses av hindi na

-)'" maaarmg bahkan ito hanggat htndi makapag-

asa\\ra ng ibang lalakr at lurvala)-an siya pagkatapos ng

pagtatahk.
At pata nalrralt sa babae' fnaaari drn sivang humrngi ng

dlborsiyo sa kanllang asawa kung hlnd1 na makavanang

f)5



GAFAY NG IUIUSLIM d."it $h

ipagpatuloy pa ang pamumuhay kasama nito at m^y
legal na dahilan.

Ang ipinagbabawal mula sa mga kababaihan:
(AoS ibig sabihin aJ ang hindi maaaring pangasawahin mula

sa fttgd kababaihdn).

1,- Atg iprnagbabawal dahil sa dugo 
^y 

pito: Ang it",
ang kapaud na babae, ang anak na babae, ang anak na

babae ng kapaud na babae, 
"nB 

anak rta babae ng

kapatrd na lalake, ang kapaud ng ama rra babae, 
^ng

kapaud tg ina na babae.

2- Ang iplnagbabawal dahil sa fiadha'ah (kapag nagpasuso

ang isdng babae ng sanggol nil ldlake 0 habde ng linang beses na

pagpapdruso 0 higit pd, dng tdnggol aj' ndgiging parang anak nAa na

.ipinagbabawdl sd kanl,s gq)'n ng pdgbdbdwal sa ddltilan .ril dago) ay

pitong uri drn: ang rna sa pamamagitan ng pag*suso,

ang kapatid na babae sa pamamagitan ng pag-slrso) ang

anak na babae ng kapatrd na babae sa pamamagitan ng

pag-suso, ang ang kapaud ng rna sa pamamagitan ng

pag-suso) ang anak na babae ng kapatrd na lalake sa

pamamagitan ng pag*suso, ang kapaud ng ^m^ na

babae sa parnamagitan ng pagsuso, ang kapaHd tg ina

na babae sa pamamagitan ng pagsuso.

3- Atg iprnagbabawal sa pamamagitan ng

pangangalaga. Ito ay apat na uri, ang anak ng asawa na

babae rnula sa ibang lalake, ang anak ng kan)'ang anak

(upo) ang anak ng kanilang anak pababa, ang naglng
asawa ng tatay, ang asawa ng anak na lalake, af anak

ng anak na lalake, at anak ng anak na babae pababa,
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ang fi^n y ng asawang babae, at ang' fi Ltay ng fiarr^y

.iy", at angn n y ng kanyang ama pataas'
* At iprnagbabawal asawahing magkasabay ang

magkap"la tt babae , nt babae kasabay ang kanyang

Uyahrn sa am t at ang babae kasama ang kanyang

tiyahrn sa ina.
* At iprnagb abawal na asawahin ang babaeng inasawa

ay blyuda at may anak na bab ae, da[^g man o hiwalay

^y 
hindi maaiI:- sa asawang lalake na kung )rumao na

ang kanyang asawa ay kanyang asawahin ang kanyang

anak mu'la sa ibang lalake.

Ang mga pagkain:

Arg onJrinal na hatol hitggil sa lahat ng pagkarn at

*u* ay halal (pinaluhrntulutan), maliban sa Tgi may

naitala sa batas ng Islam, na ito ay ipinagbabawal

karnur o rnumln , at kabilang sa mga iprnagbabawal alr

ang mga sumusunod:

1- Ang mga nakalatrasrng (alak atbp.)at droga.

.2- Ang mga madudumi.
3- Ang pagka* tg laman ng baboY'

a- An[ p"[t "* ng asno na rnaalagaan at mola,

5_ Ang lahat hayop rla may pangil na glnagamrt

p^nrib" at lahat "g ibon fra may kuku na ginagamrt

pansila.
b- f,"g pagkam ng parav ftt*yop o ibon atbp. . . na ma)'

huhay na [*t]*nrg*; katavrn se pamarnaraang islarnrko)
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ABAV NG MUSLIII'I

IIGAPAI: Ang Ilan sa Mg"
Batas ng Islam:

1- Ang Zina (pangangaluny^).
2- Arg Liwat (pakikipagtalik ng

Ipinagbabawal sa

lalake sa lalake at
babae sa babae).
3- Arg parrurrunsala sa iba ng walang katarungan o
ang pagdudulot ng kaprns alaan sa isa man sa mga
muslirn
4- Arg pagkitil ng buhay n^ iprnagb awal ni Allth ng
walang sapat na dahilan ( kttl- rnan *y" 

^ng 
kanyang

sariling buh^y o ang buhay ng iba).
5- Arg Tabam.g ("rg paglaladlad ng kagandahan ng
babae at kabilang sa dakilang kagandahang ito ay ang
mukha)
6- Arg Qodf pang-aakusa ng kasarn a n: (pagbibintang

- sa mga mafafangal na babae ng kalaswaan).
7- Paglapastangan sa rnga magulang.
8- Ang kiba (^rg pagpapafubo).
9 Arg pagsusuot ng grnto at surla (si/k) p^n sa mga
kalalakihan.
10- A*g pagkarn at pag-inorn sa mga srsidlan (pingan o

baso atbp.) na yari sa ginto at pilak.
11- Arg pagsusugal.
12- Arg pagtataksil.
13 - $"g pagsisinung"hrg.
14- Arg pagnanakarv at panunuhol.
t 5- Arg pagputol ng ugnal'an sa mga karnag-anak.
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