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ilrtl dli.
Ang Pamamaraan rrg f,f,uclim

Ang Prydataya kayAlhh

A ng isang Muslim ay sumasampalataya kay Allah.
r ^ Ibig sabihin: siya ay naniniwalang may Panginoon.
na Siya ay ang Lumalang sa mga langit at lupa, ang

Nakaaalam sa Nakalingid at sa Nasasaksihan, ang
Panginoon at ang May-ari ng bawat bagay, na walang
tunay na Diyos kundi Siya: na Siya ay nagtataglay ng

lahat ng katanginan ng kaganapan at hindi nagtataglay

ng anumang kakulangan. Iyon ay alinsunod sa mga

patunay batay sa kapahayagan at sa katuwiran.
Ang ilan sa mga patunay na i1'on a)' ang pagbabalita

mismo ni Allah hinggil sa kairalan Niya. sa Pagkapa-

nginoon Niya sa mga nilikha. at sa mga pangalan Niya
at mga katangian Niya. Isa sa mga patunay na iyon ay

ang sabi Niya' (7:54): "Tunay na ang Panginoon
ninyo ay si Allah na siyang lumikha sa mga langit
at lupa sa loob ng anim na araw at pagkatapos ay

lumuklok Siya sa Trono. Ipinambabalot Niya ang

' ..\ng mga talata ng Qur'an o mga Hadith rtir sinipi rito a1 salin laniang

nrulit sa n'ikang Arabe n-s kahulugan ng Salita ni Allah. o ng salita ni

I)ropeta Muhammad (SAS). at'ott sa kakal'ahan ng tagapagsalin.
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gabi sa maghapon na maliksing sumusunod dito sa
gabi. Ang araw, rng buwan, at ang mga bituin ay'

mga sunod-sunuran sa utos Niya. Pakaalamin, ukol
sa Kanya ang paglikha at ang pag-uutos. Mapagpala
si Allth, ang Panginoon ng mga nilalang." Nagsabi
pa Siya (28:30): "O Moises, tunay na Ako nga: Ako
si Allah, ang Panginoon ng mga nilalang." Sinabi pa

Niya (20: l4): "Tunay na Ako ay si Allah, walang Diyos
kundi Ako; kaya sambahin mo Ako at panatiliin
mo ang pagdarasal para sa paggunita sa Akin."
Nagsabi pa Siya (21:22): "Kun g so mgo langit at lupo
oy may mga diyos bukod pa kay Allah, nasira na
sana ang mga ito. Kaya napakamaluwalhati ni Alllh,
ang Panginoon ng Trono, para sa mga ipinanlala-
rawan nila sa Konyo." Ganoon din ang kairalan ng
iba't ibang mga nilalang at sari-saring mga nilikha:
sumasaksi ang mga iyon sa kairalan ng Tagapaglikha
nila at iyon ay si Allah. yayamang sa sansinukob na ito
ay walang sinumang nag-aangkin na siya ang lumikha
at nagpairal sa mga nilalang na ito. Hindi rin matanggap
ng isip ng tao na iiral ang isang bagay nang walang
tagapagpairal. Batay sa tulad ng mga patunay na ito
ayon sa kapahayagan. pangangatuwiran at iba pa ay'

sumampalatayaangisang Muslim kay Allah. sa Pagka-
panginoon Niya sa bawat bagay at sa Pagkadiyos Niya
sa mga nauna at mga nahuli. Si Altah ay Panginoon ng
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bawat bagay; wala Siyang katambal sa Pagkapanginoon

Niya. Sinabi Niya ( I :2): "Ang lahat ng papuri ay
ukol kay Allah, ttrB Panginoon ng mga nilalangr"

Ang ilan sa mga patunay sa Pagkapanginoon Niya
batay sa pangangatuwiran ay ang mga sumusunod:

l. Ang pamumukod-tangi Niya sa paglikha sa bawat

bagay. maliit man o malaki. Sinabi Niya (13:16):

"sabihin mo: Si Allah ang Tagapaglikha ng bawat
bagay"
2. Ang pamumukod-tangi Niya pagtutustos sa lahat ng

nilikha. Sinabi Niya ( I I :6): "Walang nilalang na

nabubuhay sa lupa na hindi umaasa kay Allah sa

panustos nito.tt
3. Ang pagsaksi ng Malusog na Kalikasan ng tao sa

Pagkapanginoonni Allah dahil nadartuna iyon ng bawat

tao sa kaibuturan ng budhi. Sinabi ni Altah (23:86-87):

"sabihin mo: Sino ang Panginoon ng pitong langit
at ang Panginoon ng dakilang Trono, sasabihin
nila: Si Allah."
4. Ang Pamumukod Niya sa Paghahari [o Pagmamay-

ad] sa bawat bagay at ang ganap na pangangasiwa Niya

sa lahat ng iyon. Sinabi ni Allah ( l0:3 I -32): "Sabihin
mo: Sino ang nagtutustos sa inyo mula sa langit at
lupa? O sino kaya ang nagmamay-ari ng pandinig
at mga paningin? Sino ang nagpapaluwal ng buhay
mula sa patay at sino ang nagpapaluwal ng patay
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mula sa buhay? Sino ang nangangasiwa sA bagay'-
bagay? at sasabihin nila: Si Allah. Kava sabihin
mo: Kaya hindi ba kayo mangingilag magkasala?
(Janyan si Allah, ang Panginoon ninvong Totoo.
Kaya ano pa pagkatapos ng katotohanan kundi
kamalian."

Naniniwala ang Mtrslini sa Pagkadiv'os ni Allah sa

lahat ng nauna at nahuli fna nilikhal. at rla walang
totoong Diyos kundi Si)'u at \\alang sinasanrbang
karapat-dapat [sa pagsanrba I bukocl pa sa Kanva. Sinabi
Niya (3:18): "Sumaksi si Allah nA rvalang Diyos kundi
Siya at gayon din ang mga anghel at ang mga ma)'
kaalaman. Itinataguyod Niva ang katarungan.
Walang Diyos kundi Siva, ang Makapangyarihan,
ang Marunong." Sinabi pa Nif a (l:163): "Ang Diyos
ninyo av isang Diyos-n'alang Divos kundi Siva,
ang Pinakanaaavrr, ang MaawAin."

Ang ilan sa nrger patuna\ srr pag-iisa ni Allah sa

Pagkadiyos ay ang pagpapabatid ng nrsa sugo Niya
(AS)t ot ang kanilang pag-aan\ a sa kanilang mga tao
sa pagsamba sa Kanva lamang. 

-funav 
na si Noe [a1,on

sa nasasaad sa Qur anl al' nagsabi (7:5c)): "O mga

- ( u\S ): 'Ala1'his Sal[nrn: Surtrakurt-r rr iu]g Kapa-r apaar'r Sinasahi ittr
kapag ang pangalart o ans taqrrri rrg isrrng irnshcl o isang propcta bukocl

pa ka1' I)ropeta Muhammad ( SAS ) a1 trinanggit.
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kalipi ko, sambahin ninyo si Allah-wala na kayong
Diyos bukod pa sa Kanya;" Gayon din ang sinabi
nina HUd. Salib (Methuselah?) at Shu'ayb (Jethro?):

"O mga kalipi ko, sambahin ninyo si Allah-wala
na kayong Diyos bukod pa sa Kanya;" Nagsabi pa

si Allah (16:36): "Talaga ngang nagsugo Kami sa

bawat kalipunan ng sugo no nogsosabi: Sambahin
ninyo si Allah at iwaksi ninyo ang Tegh[t.3" Sinabi
noon ng Sugo (SAS)4 kay'Abdullah ibnu 'Abbas (RA):5

"Kapag hihiling ka ay ltumiling kay Allah; ot kapag
magpopatulong ka oy magpotulong ko koy Allah."
Nagsabi pa siya: "Ttrnay no hindi mogpaposoklolo
sa okin; magpaposoklolo lamang kay AIIoh. " Iniulat
ito ni a!-TabrdnI. Nagsabi pa si1'a: "Ang sinumang
nanumpo so iba ks kat* Alloh oy nokogawa no ng
shirk." Iniulat ito ni at-Tirmidhl. Nagsabi pa Siya:

"Tunay no ong mgil orasyon, ong mga agimat of ong
mgo ponggayumo ay shirk " Iniulat ito ni Ahmad ibnr-r

Hanbal at AbU DdwDd.

' Di1'us-divusan. o sinumang rralulr"rgocl tta satnbahin sir a.
t (SaS)' Sallalldhu 'Alavhi uu Sallant: Pagpalain at pangalagaan (o

batiin) sila ni Allah. Sinasahi ito kapag ang pangalan o an-q taguri ni

Propeta Muhammad tSAS) a1 binang-eit o kapag siva a1 tittutukol .

5 (RR): Ra{iyallahu'Anhu para str lalaki at Ragli1'all6hu'Anhd para sa

babae: Kalugdan sila ni Allah. Sinasahi ito kapag ang pangalan o ang

taguri ng Kasama o aser\\a ni Propcta l\{uhertnnrad (SAS) al'Lrinanggit.
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Ang isang Muslim ay' naniniwala rin sa taglay' ni
Allah na napakagandang mga pangalan at napakataas

na mga katangian at hindi ito nagtatambal sa iba pa sa

Kanya sa mga pangalan at mga katangian na iyon. Hindi
nito binibigyang-pakahulugan ang mga iyon. hindi nito
inaalisan ng kahulugan ang mga ivon. at hindi nito
iwinawangis ang mga iyon sa mga katangian ng mga

nilikha. Kinikilala lamang niya ang mga pangalan at

ang mga katangian na kinilala ni Allah na taglay ng

sarili Niya at kinilala ng Sugo Niya na taglay Niya; at

ikinakaila nito na tagla)' Niy'a ang anumang kapintasan

o kakulangan na ikinaila Niya na taglay ng sarili N rya
at ikinaila ng Sugo Niya na taglay Niya. Nagsabi Siya
(7:180): "Taglay ni Allah ang napakagandang mga
pangalan, kaya dumalangin kayo sa Kanya sa

pamamagitan ng mga ito. Hayaan ninyo ang mga
nagkakaila sa mga pangalan Niya; gagantihan sila
sa anumang gingagawa nila noon." Ang sabi pa Niya
(17: 1 l0): "sabihin mo: Dumalangin kayo kay Allah
o dumalangin kayo sa Puspos ng awa; sa alin man
so mgo pongolan Niya kayo dumalangin oy moaari
sapagkat taglay Niya ang napakagandang mga
pangalan.tt

Ilan din sa mga patuna]- ay ang ipinabatid ng Sugo

Niya (SAS) hinggil sa mga taalay na katangian ni Allah,
gayang sabi niya: "Tatctwo si Allah so dalawang lalaki,
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no dng isa sa konilang dolaws aI pumatay ss isa po,
na kapwo [papssokJ sa Paraiso."" Ang Hadith na ito
ay napagkaisahan sa katumpakan. Ang sabi pa ng Sugo
(SAS): "Hindi titigil ong Impiyerno na tinatapuonon
habang ito oy nogsasabi: Ma), karagdagan pa ba?,
hanggong so ilagoy ng Panginoon ng Korongalan
doon nng poa Niya kaya magsisiksikon ong isa't isa
of sasabihin no nito no tomo no, tama no." Sinabi pa
niya: "Haltowakan ni Ailah ang daigidig sa Araw ng
Pagkobuholt at tutupiin tYiya ong langit ss pamo-
magiton ng kanong kamay lYiyo at pagkatopos oy
mogsasabi siva: Ako nng Hari; nosaon no ong mgo
hari ng daigdig? " Isinalaysav ito ni Imam al-Bukharl.

Ang isang Muslim. kapag naniniwala ito sa mga
katangian ni Allah at inilararawan niy'a si Allah sa

pamamagitan ng mga katangian Niya. ay hindi mani-
niwala kailanman at hindi sasagi sa isipan nito na ang

Kamav ni Allah. halimbawa. av nakawawangis ng
kamal' ng isang nilikha. sa anumang kahulugan ng
mga pagpapakahulugan se salitang kamq),bukod pa

sa pagkakatulad lamanq ng katawagan.' Nagsabi si

" Nugpapahin'ati*e ang [{adith na ito r)a ang pagtaw'a a}' isa sa mga

katangian ni Allah. Ang dalanau-s taons putnata)'at napata)'a1'kaprva
papasok sa Paraiso sapagkat ang ntrpatar a\ mananampalatay'a sa

Islam at ang pumata)'a)'suman'lpalatava rin sa Islam bago namatar.
' Ang kamal'ng tao al"tinarvag na "kanttrr" at ang Katna)/ ni Allah a1'

tinatau'ag rin na "kama): subalit ang pagkakatulad na namamagitan
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Allah (42: I 1): "Walang anumang katulad sa Kanya,
at Siya ay ang Nakaririnig, ang Nakakikita."

Ang Pag-ibig sa rnga Sahabts

NT aniniwala ang Muslim sa pagkaisinatungkulin na
r \ ibigin ang mgagaldbT (RA) ng Sugo (SAS) at ang

mag-anak niya. sa kalamangan nila sa iba pang mga

Mananampalataya at mga Muslim. at na sila ay nagka-

kaiba sa kalamangan at kataasan ng antas alinsunod sa

kung gaano kaaga ang pagyakup nila sa Islam. Ang
pinakamainam sa kanila ay'ang apat na mga matuwid na

I(halTfah. pagkatapos a)' ang sampung tao na binalitaan

ng tiyak na pagpasok sa Paraiso. Ang sampung ito av

binubuo ng apat na matuwid na Khallfah at sina Talhah

ibnu "ubaydullah. az-Zubayr ibnu al-'Awwdm, Sa'd
Ibnu Abi Waqqag. Sa"Id ibnu Zayd. Abu 'Ubaydah

'Amir Ibnu al-Jarah at 'Abdurrahrnan ibnu 'Awf.
Pagkatapos nila ay ang mga nikapaglaban sa Badr.
Pagkatapos ay ang mga binalitaan ng tiyak na pagpasok

sa kama),ng tao at Kamav ni Allah a1'sa katar\agan lamang at maliban
pa roon al,rvala nan,-q pagkakatulacl ang rtabanggit na mga kama\'.
t 

Atrg ga[dbT ay isang Kasamahan ni Propeta Muhammad (SAS). Ang

sinumang nakakita ka) Propeta N{uharnntacl (SAS ). naninirvala sa

kan1,a at namatav na isang Muslinr ar isang falfdbi. Ang pangmaraihan

(plural) nito a1' gahdbah o a5hdb.
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sa Paraiso bukod pa sa sampung nabanggit, tulad ni
Fdlimah az-Zahra'. ang dalawang anak nito na sina
Hasan at Husayn, sina Thabit ibnu Qays, Bilal ibnu
Rabah at iba pa.

Naniniwala ang Muslim sa pagkaisinatungkulin ng
pagpipitagan at paggalang sa mga pinuno ng Islam. Sila
ang mga pinuno sa Relihiyon. gaya ng mga q[ri', ffig?
faqrh. mga muladdith at mga mufassir na kabilang sa

mga Tabi'e at mga tagasasunod ng mga ito, kalugdan
nawa silang lahat ni Allah.

Naniniwala ang Muslim sa pagkaisinatungkulin ng
pagtalima sa mga tagapamahala ng kapakanan ng
mga Muslim,ro ng paggalang sa kanila, ng pakikibaka
kasama nila at ng pagiging bar6m na maghimagsik
laban sa kanila. Dahil doon, kinakakailangan gampanan

ng isang Muslim para sa lahat ng na nabanggit na ito
ang sumusunod na mga laang kaasalan. Para sa mga
qa!6br ng Propeta (SAS) at mga kasambahay niya:
o Iibigin nito sila alang-alang sa pag-ibig sa kanila ni

Allah at ng Sugo Niya (SAS).

" Mgu Tagasunod ng mga Sahebi. Sila ang mga Muslim na nakakita sa

isang Saldbl.

'o Ang tagapamahela ng kapakanan ng mga lVluslim ay ang mga

pinuno ng isang islamikong bansa o ang mga kinikilalang pinunong

panrelihiyon ng mga Muslim.
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Maniniwala ito sa kalamangan nila sa iba sa kanila
na mga Mananampalataya at mga Muslim dahil
ang sabi ni Allah (9:100): "Ang mga nauna na
Nangungunanamgalumikas at ang mga Tumu-
long at ang mga sumunod sa kanila nang maigi,
nalulugod sa kanila si Allah at nalulugod sila sa

Kanya." at dahil ang sabi ng Sugo (SAS): "Huwag
ninyong laitin ong mgo $afuAbT ko sapagkat tunoy
no ong iscr sa inyo kahit pa gumugol ng [singloki
ng bundok ngJ 'Uhud na ginto ay hindi maaobot
ang mudcltt [ng kawanggawal ng isa so kanila, ni
kalahati nito. "Isinalaysay ito ni Imam AbU Ddwud.
Ituturing nito nang lubusan na si Ab[ Bakr ag-Siddiq
ang pinakamainam sa mga Sahabi. pagkatapos ay
si 'l-Jmar, pagkatapos ay si 'Uthmdr' pagkatapos
ay si 'Alf. Nagsabi ni Ibnu 'umar (RA): "Sinasabi
namin noon nang nabubuhay pa ang Propeta (SAS):
Si AbU Bakr, pagkatapos ay si 'IJmar, pagkatapos

ay si 'Uthmdn, pagkatapos ay si Ah. Nakarating
iyon sa Propeta (SAS) at hindi niya minasama iyon."
Isinalaysay ito ni Imdm al-Bukh[rl.
Magpipigil ito na banggitin ang mga kapintasan
nila at magsasawalang-kibo ito sa mga salungatang
naganap sa pagitan nila.

" lsang dakot ng dalawang kamal'.
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o Maniniwala ito na ang mga maybahay ni Propeta
Muhammad (SAS) ay har[m mapangasawa ng
sinumao,'t na sila ay mga malinis na babae at mga
mubarrq'qht3 at irunring niyang ang pinakamainam

sa kanila ay si Iftadijah bint Khuwaylid at 'A'ishah
bint AbI Bakr.

Ang mga Pinuno ca Islam
Ang mga pinuno sa Islam ay ang tulad ng mga Qari',

mga Muhaddith at mga Faqlh. Ganito ang magiging
saloobin sa kanila:
o Iibigin nito sila, idadalanging kaawaan sila ni Allah

at kikilalanin ang kanilang kagalingan.
o Hindi nito babanggitin sila kung hindi sa mabuti,

hindi nito pipintasan sila sa salita man o sa palagay,

dapat nitong malaman na sila ay mga matapat na

mujtahid,l4 pangingibabawin nito ang pananaw nila
sa pananaw ng mga dumating pagkatapos nila at

hindi nito isasaisang-tabi ang salita nila maliban
kung salungat sa salita ni Allah o salita ng Sugo

Niya o salita ng mga Sahdbl ng Sugo-kalugdan
silang lahat ni Allah.

'l An-e mga maybaha) ni Propeta Muhammad (SAS) a)'mga ina n-e

mga Muslint: "Ang mga maybahay niya ay mga ina nila." (33:6).

't Pinutunavan ni Allah na sila av lnga mararangal na babae.

'u Nugrisikap na alamin ang tama at katotohanan.
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o Maniniwala ito na ang tinipon ng apat na Imf,m na

sina Ma[k, ash-Shafi'T" Abmad at AbU Hanlfah, at

ang sinabi nila na mga usaping kaugnay sa Relihiyon,
Fiqh at Shari''ah ay hinango mula sa Aklat ni Allah
at sa Sunnah ng Sugo Niya (SAS). Wala silang
ipinahayag maliban pa sa naunawaan nila mula sa

dalawang batayan na ito o sa hinulo nila mula sa

dalawang ito o sa ginawang pangangatuwiran batay

sa dalawang ito.
o Isasaalang-alang niya na silaay mga tao na tumatama

at nagkakamali. Maaaring magkamali ang isa sa

kanila sa pagt€uno sa katotohanan kaugnay sa isa sa

mga usapin, hindi dahil sa pagkukusa at pagsasadya

-ilayo 
sila ni Allah sa gayong gawa-kundi dahil

sa pagkaligt a at pagkalimot o kawalan ng lubos na

kaalaman. Dahil dito, ang isang Muslim ay hindi
bulag na sumasang-ayong sa pananaw ng isa lamang
sa kanila nang hindi isinasaalang-alang ang iba pa,

bagkus dapat niyang tanggapin din ang alinman sa

kanila.

Ang mga Tagapamahala sa l{apatranan
. Ituturing ng isang Muslim na tungkuling tumalima

sa kanila dahil ang sabi ni Allah (4:59): "O mga
sumampalataya, tumalima kayo kay Allah at
tumalima kayo sa Sugo at sa mga may kapama-
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halaan sa inyo." at dahil ang sabi ng Sugo (SAS):
,,Dinggin ninyo at tumalimo kayo kahit pa mon

pamunuan koyo ng isong aliping taga-Ethiopia,
n0 ong [buhok ngl ulo niya oy parong pasos."

Isinalaysay ito ni Imdm al-Bukhdrl. Gayunpaman-

hindi niya itinuturing na [tungkuling] tumalima sa

kanila lkung ang ipinag-uutos nila ay] sa pagsuway

kay Allah dahil ang pagtalima kay Allah ay inuuna

kaysa sa pagtatima sa kanila. Sinabi ng Sugo (SAS):

"Walang pagtolima sa isang nilikha sa pagsuwoy

.tc Tagopaglikho."
o Ituturing niyang ipinagbabawal ang maghimagsik

laban sa kanila o ang magpahayag ng pagsuway

sa kanila sapagkat ang sabi ng Sugo (SAS): "Ang
sinumang moy isang bagay na kinosusuklaman so

pinuno niya ay magiis+iis; sapagkat tunay na ang

sinumang maghimagsik labon so tagopamoholc,

ng kahit isang dangkal ay momomotoy na tulod

ng pagkamatay sa ponahon ng kamongmongon."
o Na ipananatangin nito na makamit nila ang mabuti,

ang katumpakan. ang patnubay at ang pangangalaga

ni Allah laban sa masirma. yalnang ang kabutihan ng

sambayanang Muslim ay nakasalalay sa kabutihan

nila at ang katiwalian nito ay nakasalalay rin sa

katiwalian nila.
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c Na makikibaka siya kasama nila at magdadasal
kasabay nila kahit pa man nagpakasama sila at
gumawa sila ng mga ipinagbabawal na mababa sa
kawalan ng pananampalataya. Ito ay sapagkat ang
sabi ng Sugo (SAS) sa isang nagtanong sa kanya
hinggil sa pagtalima sa may kapamahalaan : "Dinggin
ninyo of tumalima kayo; sopogkat pananagutan
nila ang iniatong so kanila at pananoguton ninyo
ang iniotang so inyo." Isinalaysay ito ni Imam
Muslim. Ito rin ay sapagkat ang sabi ng sababi na si
'ubadah ibnu samit (RA): "Nangako kami sa Sugo
ni Allah ng katapatan sa pagkinig at pagtalima sa
sandali ng luwag ng kalooban namin at bigat ng
kalooban nuunin. ng kagipitan namin at kaginhawan
namin at na hindi namin aagawan ng kapamahalaan
ang ma)' karapatan dito." Sinabi nuunan ni1,a (SAS):
"Maliban kung mokakito koyo ng hayagang
kawalon ng ponanompolatoya no movroon no
kayong katunayiln mulo koy Allah."

Ang Saloobin kay Allah

T atanawin ng isang Muslinr [na utang na loob] angr kaloob ni Allah sa kanva na mga bi1'ayang hindi
mabilang na pumllspos sa Kanl'a nrula noong sandali
ng pangungunyapit niya sa sinapupunan ng ina niya at
umaalinsabay sa kanya hanggang sa nrakakaharap niva
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ang Panginoon niya. Kaya naman nagpapasalamat siya

kay Allah sa pamamagitan ng dila niya sa pamamagitan

ng pagpapapuri sa Kanya at pagbubunyi sa Kanya. at

sa pamamagitan ng mga bahagi ng katawan niya sa

pamamagitan ng paggamit ng mga ito sa pagtalima sa

Kanya. Ito dapat ang saloobin kay Allah. yayamang

hindi kagandahang-asal ang di-pagtanaw ng utang na

loob sa mga tinatamasang biyaya at ang pagkakaila sa

kagandahang-loob ng Tagapagbiyaya. Nagsabi si Allah

( 16:53): "Ang anumang biyaya na nasa inyo ay buhat

kay Allah;" sinabi pa Niya (14:34): "Kung iisa-isahin

mo ang biyaya ni Allah, hindi mo mabibilang ang

mga ito." Sinabi pa Niya (2:152): "Kaya alalahanin

ninyo Ako, alalahanin Ko kayo; at magpasalamat

kayo sa Akin at huwag ninyong ikaila ang biyaya

Ko.tt
Pinagmuni-munian ng isang Muslim ang kaalaman

ni Allah sa kanya at ang pagmamasid Niya sa kanya sa

lahat ng kalagayan niya. Kaya naman napupuno ang

puso niya ng takot sa Kanya at ang kaluluwa niya ng

pugpipitagan at pagdakila sa Kanya, kaya ikinahihiya

niy*g suwayin Siya at nahihiya siyang maghimagsik

sapagtalima sa Kanya. Ito dapat ang saloobin kay Allah.

yu,oung hindi kagandahang-asal na hayagang ipakita

ng isang alipin sa Panginoon niya ang mga pagsuway

o na suklian siya ng mga kasam€um at mga kasagwaan.
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Kanya na sumasaklaw sa bawat bagay,. ni ang paglaho
ng pag-asa sa kagandahang-loob Niva na naghahari sa
lalrat ng nilikha. Nagsabi si Allah (7:156): ..Ang awa
Ko ay sumaklaw sa bawat bagay." at nagsabi pa Siya
(39:53): "huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa
ni Allah;"

Pakaiisip-isipin ng isang Muslim ang tindi ng parusa
ng Panginoon niya at lakas ng paghihiganti Niya kaya
mangingilag siyang magkas alasa Kanya sapirmamagitan
ng pagtalima sa Kanya at hindi pagsuway sa Kanya.
Ito dapat ang saloobin niya kay Allah. yayamang hindi
magandang saloobin na tutulan ng isang aliping mahina
na walang kakayayahan sa pamamagitan ng pagsuway
at paglabag sa katarungan ang Panginoon na Maka-
pangyarihan. rla Nakakakaya, r? Malakas at Nananaig,
gayong nagsasabi Siya ( l3:1 1 ): "Kapag naghangad
si Allah sa mga tao ng isang kapahamakan, walang
makapagtutulak niyon. Wala na silang tagatang-
kilik bukod pa sa Kany&." at sinasabi pa Niya (85 :12):ttrunay na ang parusa't ng panginoon mo ay
talagang matindi."

Isasaalang-alang ng isang Muslim si Allah sa
pagsuway niya sa Kanya at sa paghihimagsik niya sa
pagtalima sa Kanya, at na para bagang ang banta Niya

" O paghihiganti.
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gayong Siya ay nakamasid sa kanya. Nagsabi si Allah

iro:19): ..si Allah ay nakaaalam sa anumang inili-
lihim ninyo at anumang inihahayag ninyo."

Isasaisip ng isang Muslim si Allah na nagtakda ng

kapalaran niya, na hindi Siya matatakasan, na hindi

Siva malulusutan. na hindi Siya maliligtasan at walang

madudulugan palayo sa Kanya nang hindi hahantong sa

Kanya. Kaya sa Kanya siya dumudulog: ihinahabilin

niya sa Kanya ang kapakanan niya at nananalig siya

sa Kanya. Ito ang saloobin niya sa Panginoon niya at

Tagapaglikha niya. yamang hindi mabuting saloobin

an[rumakas sa isang hindi matatakasan, ni ang manalig

sa isang walang kakayahan. ni ang umasa sa isang

walang kaputtgyurihan at walang lakas' Nagsabi si

Allah (11:56): ..walang nabubuhay na hindi Niya

hinahawakan ang buhok sa bambunan nito." Ang

sabi pa Niya (5:23): ..at ka)' Allah ay manalig kayo

kung kayo nga ay mga mananampalataya."
pakaiirip-iiipin ng isang Muslinr ang Awa ni Allah

sa kan ya at sa lahat ng nilikha. kaya pakahahangarin

niya ang karagdagan niyon. Magsusumamo siya sa

Kanya ng isang dalisay na pagslrsumamo at dalangin.

Ipanlalapit niya sa Kanya ang mabuting salita at ang

matuwid na gawa. Ito ang magiging saloobin niya kay

Allah. yuy*ung hindi mabuting saloobin ang kawalan

ng pag-asa sa pagtamo ng karagdagang awa buhat sa
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ay umabot na sa kanya at ang parusa Niya ay dumapo
na sa kanya. Isasaafang-alang niya Siya sa pagtalima
niya sa Kanya at pagsunod sa patakaran Niyu, at na
para bang ang pangako Niya ay nagkatotoo na sa kanya
at na para bagang ang hadlang sa ikasisiya Niya ay
inalis na Niya sa kanya. Ito ang mabuting palaguy ttg
isang Muslim kay Allah yayamang hindi mabuting
saloobin na maging masama ang palagay ng tao kuv
Allah: susuway siya sa Kanya. maghihimagrit siya sa
pagtalima sa Kanya, at mag-aakala na S iya ay hindi
nagmamasid sa kanya ni magpapanagot sa kanya sa
kasalanan niya, gayong Siya ay nagsasab i (41:22-23):
"subalit inakala ninyo na si Allah ay hindi nakaa-
alam sa marami sa ginagawa ninyo noon. Iyon ay
ang pag-aakala ninyo na inakala ninyo sa panginoon
ninyo. Nagpahamak ito sa inyo, kaya kayo ay naging
kabilang sa mga nalulugi." Hindi mabuting saloobin
kay Allah na ang tao ay mangingilag magkasala sa
Kanya at tatalima sa Kanya ngunit ipagpapalagay nito na
Siya ay hindi maggagantimp ala sa magandang ginawa
nito at Siya ay hindi tatanggap ng pagtalima nito at
pagsamba nito sa Kanya, gayong Siya ay nagsasabi
(24:52): "Mga tumatalima kay Allah at sa Sugo Niya
natatakot kay Allah at nangingilag na magkasala sa
Kanya ay ang mga iyon ang mga magtatagumpay."
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Ang Buod 3a Sdoobin KaYAllah

A ng pasasalamat ng isang Muslim sa Panginoon

^{lr. niya sa mga pagpapala Niya. ang pagkahiya niya sa

Kanya sa sandaling magkahilig na sumuway sa Kanya.

ang katapatan ng pagbabalik-loob niya sa Kanya" ang

puttuttalig sa Kanya, ang pag-asa sa awa Niya. ang

puttgumba sa paghihiganti Niya. at ang magandang

pufugay sa Kanya sa pagpapatupad sa pangako Niya at'

pagganap sa banta Niya sa kaninumang loobin Niya

,u -ga fingkod Niya" ang mga ito ang saloobin niya

kay ettutt. Alinsunod sa pagsunod niya sa saloobing

ito at pangangalaga niya rito ay umaangat ang antas

niya. tumataas ang kalagayan niya. nagiging mataas

ang pagtingin sa kanya [ni Allah]. at nagiging dakila

ang antas niYa.

Ang saloobin 8a salita ni Nrah

e umasampalataya ang isang mananampalataya sa

J kabanalan ng Salita ni Allah. karangalan nito at

kainaman nito sa ibang pang mga salita; na ang Qur'an

ay Salita ni Allah. Ang sinumang ipangsalita sa nito

ay nagsasabi ng totoo at ang sinumang ipanghato! ito

uV 
""giging -ikutarungan; na ang mga tagatangkilik

"g 
q*iurriy siyang mga tinangkilik ni Allah at mga

itinatangi Niya. ang mga sumusunod dito ay mga

malili$; at ma glatagumpay at ang mga lumalayo rito
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ay mga mapahahamak at talunan. Sinasabi noon ng
Sugo (sAS): "Bigkasin ninyo ong eur'an sopagkot
ito oy dorating sa Arow ng Pagkobuhay na isang
tagopamagiton so tumatangkilik dito." Isinalaysay
ito ni Imdm Muslim. Ang sabi pa niya (SAS): ,,Ang

mgo tagatangkilik ng Qur'en oy mgo tinotangkilik
ni Allah at mgo itinatangi Niya." Isinalaysay ito ni
Imdm al-Bukhdrr. Ang sabi pa Niya (sAS): "Ttrnoy
na ong mga puso oy tolagong kinakalawang tulad
ng pangongolowang ng bokol." May nagsabi: "Sugo
ni Allah, at ano po ang nagpapakinang dito?" kaya
nagsabi siya: "Ang pogbigkos ng Qur'on at ang pag-
aalaola sa kamotayon."

Dahil dito ang isang Muslim-karagdagan pa sa
pagtuturing niya na halal ang halal na nabanggit sa

Qur'an at sa pagtuturing niya na haram ang nabanggit
doon na haram. sa pagsunod niya sa mga alituntuning
nabanggit doon at sa pag-asal niya ng mga kaasalang
nabanggit doon-siya ay sumusunod sa sumusunod
na kaasalan kapag bumibigkas niyon:
o Na bibigkasin niya ito habang nananatili pa ang

lahdrah,, nakah arap sa Qiblah. at nakaupo nang
maayos at mataimtim:

o Na marahan niyang bibigkasin ito at hindi siya
magmamadali sa pagbigkas nito. kaya naman hindi
niya bibigkasin ito sa loob ng mababa pa sa tatlong
araw dahil ang sabi ng Sugo (sAs): "Ang sinumang
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bumigkas ng Qur'on sd loob ng mobaba pa so

tatlong arow, hindi niyo mouunowaon ito."
Na pananatiliin niya ang kataimtiman sa pagbigkas

nito;
Na pagagandahin niya ang tinig niya sa pagbigkas

nito dahil ang sabi niya (SnS): "Gayakan ninyo
ong Qur'an sa pomamogitan ng mga tinig ninyo."
Isinalaysay ito nina ImIm AbU Ddwud at Imam

an-Nasd'T;
Na paiikliin niya ang pagbigkas kung natatakot siya

para sa sarili niya na makagawa ng pagpapakitang-

tao o makagambala sa nagdarasal;

Na bibigkasin niya ito nang may kalakip na pagrulay-

nilay, konsentrasyon at pag-unawa sa mga kahulugan

at mga lihim nito:
Na sa pagbigkas niya ng Qur'an ay hindi siya isa

sa mga nakaliligta at mga sumasalungat sa Qur'an
yamang ito ay maaaring maging dahilan sa pagsumpa

ng sarili niya ng mismong sarili niya dahil kung

binigkas niya ang 6yah na ito (3:61): "pagkatapos
ay dumalangln tayo at ipalagay natin ang sumpa

ni Ntah sa mga nagsisinungaling." o ang ayah na

ito (11:18): "Pakaalamin, ang sumpa ni Allah ay

ukol sa mga lumalabag sa katarungan?" at siya

ay sinungaling o lumalabag sa katarungan- siya na

rin ang magiging tagasumpa sa sarili niya.
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. Na magsisikap siyang magtaglay ng mga katangian
ng mga tagatangkilik ng Qur'an na mga tinangkilik
ni Allah at mga itinangi Niya.

Ang Saloobin sa Srrgo ni Alfah (SAS)

N adarama ng isang Muslim sa kaibuturan ng sarilir' \ niya ang pagkaisinatungkulin na magkakaroon ng
ganap na mabuting saloobin sa Sugo ni Allah (SAS).
lyon a-n* dahil sa mga sumusLlnod na kadahilanan:
o Na ginawa na ni Allah na tungkulin para sa bawat

lalaki at babaeng mananampal ataya ang magkaroon
ng mabuting saloobin sa Propeta (SAS). Nasasaad
iyon sa sabi Niya (49: I ): "o mga sumampalataya,
huwag ninyong pangunahan si Altah at ang Sugo
Niya" at sa isa pang sinabi Niya (49:2): ,.O mga
sumampalataya, huwag ninyong itaas ang mga
tinig ninyo nang higit pa sa tinig ng Propeta at
huwag ninyong lakasan ang pakipag-usap sa
kanya katulad ng malakas na pakikipag-usap
ng isa't isa sa inyo sapagkat mawawalan ng
savsay ang invong mga gawa nang hindi ninyo
nararamdaman.ot

o Na si Allah av rlag-obliga sa mga mananamp alaraya
na ttrnralima sa kanya at ginawa rin Niya na isang
tungkulin ang pagnramahal sa kanya. kaya naman
nagsabi Siy'a (47:33): "o mga sumampalataya,
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tumalima kayo kay Allah at tumalima kayo sa

Sugo" at nagsabi pa Siya (59:7): "Ang anumang
ibigay sa inyo ng Sugo ay kunin ninyo ito, at ang

anumang ipagbawal sa inyo ng Sugo ay tigilan
ninyo ito." Ang sabi pa Niya (3:3 1): "Sabihin mo:

"Kung minamahal nga ninyo si Allah ay sundin
ninyo ako; mamahalin kayo ni Allah at magpa-
patatawad Siya sa inyo sa mga pagkakasala
ninyo." Nagsabi n€unan ang Sugo (SAS): "Sumpa
mon sa Kanyo no ong koluluwo ko ay noso kamay

Niya, hindi talaga sumosompolotaya ong sinuntnn
sa inyo honggs't hindi ako ong higit no mohol sa

konya kaysa sa onak niya, mogulang niya of sa

Iahat ng mgo too." Napagkaisahan sa katumpakan

ang HadTth na ito.

Subalit papaano magkakaroon ng mabuting saloobin

sa Sugo (SAS)? Iyon ay sa pamamagitan ng ano?

o Iyon at, sa pamamagitan ng pagtalima sa kanya at

pagsunod sa kanya sa lahat ng gawaing pangmundo

at pangrelihiyon:
o Na hindi pahihigitin sa pagmamahal sa kanya. sa

pagpipitagan sa kanya at sa pagdakila sa kanya ang

pagmamahal o ang pagpipitagan o ang pagdakila

sa ibang nilalang maging sino man iyon:

o Ang pagkampi sa sinumang kumakampi sa kanya

at ang pagkalaban sa sinumang kumakalaban sa
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kanya, at ang masiyahan sa ikinasisiya niya at ang
magalit sa ikinagagalit niya.
Ang pagpipitagan sa kanya kapag nabanggit siya at
ang pagdalangin para sa kanya (sa pamamagitan ng
pagsabi ng ;allallahu 'alu1,l1i u,cr sallam.o anumang
katulad nito):
Attg maniwala sa kanya sa ipinabatid niya hinggil sa

bagay-bagay kaugnay sa Relihiyon at makalupang
pamumuhay at sa bagay-bagay hinggil sa ghayhth
hinggil sa buhay sa mundo at sa Kabilang-buhay:
Ang pagsasabuhay ng sunnah niya" ang pagpapairal
sa Batas na ipinahayag sa kanya. ang pagpaparating
ng paanyaya niya at ang pagpapatupad ng tagubilin
niya.

Ang Sdoobin ng Isang Dlu3lim sa Sarili

N aniniwala ang isang Muslim na ang kaligayahanr \ niya sa mundo at Kabilang-buhay ay nakasalalal,
sa pagdidisiplina niya sa sarili niya at paglilinis nito sa

kasalanan. Nagsabi si Allah (91:9-10): "Nagtagumpay
na nga ang sinumang naglinis nitolt sa kasalanan,

'o Ang anumang bagal o pangvararing Nakalingid sa rnata o kaalanran
ng tao ga)'a n-s mga angel na hincli nakikita ns tao at ng w'akas ns nrundo
na hindi rin nalalaman ng tao kune kailan lnat)gvar ari.

' 

t 
Su sari li o kalu lurva.
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at nabigo na nga ang sinumang nagpaparumi nito."
Sinabi Niya (103:l-3): "Sumpa man sa panahor,
tunay na ang tao ay nasa kapahamakan; maliban sa

mga sumampalataya at gumawa ng mga matuhrwid
at nagpayuhan ns sumunod sa katotohanan at

nagpayuhan na magtiis.o' Nagsabi naman ang Sugo

(SAS): "Ang lahot ng mga togasunod ko ay popasok

sa Paraiso, molibon so umoyow." May nagsabi: "Sino

po naman ang aayaw. Sugo ni Allah?" Sinabi niya: "Ang
sinumong tumolima sa akin oy popasok so Paroiso

at ang sinumong sumuwoJ) sfl akin fly umoyow na

ngo." Isinalaysay ito ni Imam al-Bukharr.

Naniniwala rin ang isang Muslim na ang naglilinis

at ang nagpapadalisay sa sarili o kaluluwa sa kasalanan

ay ang pananampal ataya lamang at na ang nagpaparumi

at ang gumagawang tiwali sa sarili ay ang kawalan ng

pananampalataya at ang mga pagsuway. Nagsabi si

Allah (11:114): "Isagawa rno ang pagdarasal sa

dalawang dulo ng maghapon at sa isang bahagi ng

gabi. Tunay na ang mga gawang mabuti ay nag-

aalis sa mga gawang masama." Nagsabi pa Siya

(83:1zl): "Aba'1' hindi; bagkus ay bumalot sa mga

puso nila ang mga kasolonong pinaggagawa nila

noon.tt
Alang-alang dito av kumikilos palagi ang isang

Muslim sa pagdidisiplina ng sarili niya at paglilinis
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nito sa kasalanan. Kaya rurman pinagpupunyagian niya
ang sarili niya na gumawa ng kabutihan at lumayo sa
kasamaan sa gabi't araw. tinutuos niya ito sa bawat
sandali, inuudnrkan niya ito sa paggawa ng mabubuti
at hinihimok niya ito na tumalima. Ibinabaling niya
rin ito palayo sa kasamium at katiwalian. Dahil doon
ay sinusunod niya ang mga sumusunod na hakbang:

1. Ang Pagbabalik-loob
Ang ibig sabihin nito ay ang pagtalikod sa lahat ng

kasalanan at pagsuway, ang pagsisi sa bawat nagdaang
kasalanan, &t ang pagtitika na hindi na manunumbalik
sa kasalanan sa hinaharap. Nagsabi si Allah (66:8): ..O

mga sumampalataya, magbalik-loob kayo kay Allah
nang may tapat na pagsisi; baka ang Panginoon
ninyo ay magtakip sa inyo sa mga gawang masama
ninyo at magpapasok sa inyo sa mga Hardin na
dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog."
Ayon naman sa sinabi ng Sugo (SAS): ,rTunay na si
Allah oy nog-oobot ng kamay Niya sa gobi upang
makopogsisi ang nakogogowo ng masomo so oraw
at iniaobot Niyo ong komay lYiya sa araw upong
makapagsisi ong nakagogawo ng mosoma so gabl
Ginogau,o Niya ito hanggang so bogo sumisikat ong
srow sa kanluran nito." Itinala ito ni Imdm Muslim.
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2. ltng Pagsasaalang-alang
Isinasaalang-alang ng isang Muslim ang Panginoon

niya sa bawat sandali ng buhay niya dahil nalalaman

niya na si Allah ay nakamasid sa kanya at nakaaalam sa

lihim niya at sa inihahayagniya. Sa pamamagitan niyon

ang kaluluwa ay nakatitiyak sa pagpansin ni Allah dito,

nakadarama ng kap alagayang-loob sa paggugunita sa

Kanya. nakasusumpong ng kaginhawahan sa pagtalima

sa Kanya, nakatuon sa Kanya at umiiwas sa iba pa sa

Kanya. Ito ang kahulugan ng pagsusuko ng sarili sa

sabi ni Allah (4:125): "Sino pa ang higit na magaling

sa pananampalataya kaysa sa kanya na nagsuko

ng sariti niya kay Allah, habang siya ay gumagawa

ng magalingr" Ito rin ang diwa ng binanggit ni Allah

sa isa pang sabi Niya (10:61): "'Wala kang pinagka-

kaabalahan, wala kang binibigkas na anuman mula

sa Qur'an at wala kayong ginagawa na anumang

gawain na hindi Kami saksi noong isinasagawa

ninyo iyon." at ng sabi ng Sugo (SAS): "Nirt sasam-

bahin mo si Attah ns porn bagong nakikita mo Siya;

at kung hindi mo miln siyo nakikita, tunay na Siyo

oy nokokikits sa iYo."

3. Ang Pagtutuos
Yamang ang Muslim ay gumagawa sa buhay na ito

sa gabi't araw para sa ikaliligaya niya sa Tahanan sa
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Kabilang-buhay at para sa ikapagiging karapat-dapat
niya sa kas aganaan doon at sa lugod ni Allah doon.
at yamang ang buhay sa mundo ay ang panahon ng
paggawa niya. Tungkulin niyang bigyang-pansin ang
mga farldahls na kailangan niyang isagawa gaya ng
pagbibigay-pansin ng isang mangangalakal sa puhunan
nito,, at bigyang-pansin din niya ang mga ndfilah'n guyu
ng pagbibigay-pansin ng isang mangangalakal sa mga
tubo nito na lumabis sa puhunan. Samantala, ituturing
naman niya ang mga kasalanan at mga pagsuway na
gayang kalugian sa pangangalakal. Pagkatapos ay mag-
iisa siya sa tuwi-tuwina upang tuusin ayon sa nabanggit
ang sarili niya sa nagawa sa isang araw niya. Kung
nakakita siya ng kakulangan sa pagsasagawa sa mga
far-rdah, sisisihin at pagagalitan niya ang sarili niya at
sisikapin niyang ituwid iyon kaagad. Kaya kung iyon
ay kabilang sa magagawan ng Qad6'20 ay gagawan iyon
ng QEdS'. Kung iyon ay hindi magagawan ng Qddd',
pupunan niya iyon sa pamamagitan ng pagpaparami
ng pagsasagawa ng mga n6filah. Kung nakakita siya ng

't Gu*uing panrelihiyon na kailangang gampanan. na ginagantimpalaan
ni Allah ang pagsasagau'a at pinarurusahan ang hindi pagsasagawa.
t' G"*uing panrelihiyon na may nakalaang gantimpala kay Allah bagamat

htndi far-tdah at walang nakalaang kaparusahan kapag hindi naisagarva.
2o 

Pagrasagawa ng mga nalialigtaang pagsamba. gaya ng galdh at pag-
aayuno. sa ibang araw bilang kabayaran.
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katailangan sapagsasagawa ng mga ndfilah, tutumbasan

ang kakulangan at pagpupunan iyon. Kung makakita

siya ng kasiraan dahil sa paggawa ng ipinagbabawal;

hihingi siya ng kapatawaran, magsisisi siyq magbabalik-

toob at gagawa ng kabutihang sa tingin niya ay mag-

aayos saruNira niya. Ito ang ibig sabihin ng pagtutuos sa

sarili. Ang ilan sa mga patunay nito ay ang sabi ni Allah
(59: l8): "O mga tao, mangilag kayong magkasala
kay Allah. Pagmasdan ng tao ang nagswa niya para

sa kinabukasan. Pangilagan ninyo na masuway si

Nlah; trrnay na si Allah ay Nakababatid sa anumang
ginagawa ninyo." Nagsabi naman si 'Umar ibnu al-

Khattdb (RA): "Tuusin ninyo ang inyong mga sarili
bago kayo tuusin."

4. Ang PagpupunYagi
Iyon ay ang malaman ng isang Muslim na ang

pinakamatindi sa mga kaaway niya ay ang sarili niya

at na ito ay likas na mahiligin sa masiuna, palaiwas sa

mabuti at palautos sa paggawa ng masama. Naiibigan

nito ang kaginhawahan at nahahalina ito sa mga hilig
na masama kahit pa man nagmumula sa mga ito ang

kasawian nito. Kaya kapag natalos ng isang Muslim
iyon. pagpupunyagian niya ang sarili niya na gumawa

ng mga mabuti at layuan ang mga masama. Nagsabi

si Allah (29:69): "Ang mga nakibaka alang-alang sa
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Amin ay talagang papatnubayan nga Namin sila sa

Aming mga landas. Tuna1,' na si Allah ay talagang
kasama ng niga gumagawa ng magaling." Ito ang
daan ng mga matutuwid at mga mananampal ataya na

nagpapakatotoo. Ang Sugo ni Allah a]" nagsasagawa
noon ng tahajjud hanggang sa mamanhid ang mga paa

niya. Tinanong siya hinggil doon at sinabi niya: "Hindi
ko ba iibigin ns ako o!, maging isong lingkod na
mopagpasalamat? "

Ang mga l(arapatan ng mga lllagulang

N aniniwala ang isang Muslinr sa karapatan ng mgar \ magulang sa kanya at sa tungkuling magrnabuting-
loob sa kanila. sa pagtalima sa kanila at sa kabaitan
sa kanila, hindi dahil sa sila ang dahilan ng pagsilang
niya at hindi rin dahil sa sila ang nagkaloob sa kanya
ng kagandahang-loob na nagsilbing dahilan kung kaya
tungkulin niyang gantihan sila ng tulad niyon. bagkus
dahil si Allah ay nag-obliga ng pagtalima sa kanila.
Sinabi Niya (17:23): "Iniatas ng Panginoon mo na
wala na kayong sasambahin kundi Siya, tt sa mga
magulang ay magmabuting-loob." Nagsabi naman
ang Sugo (SAS): "Ibig ba ninyong ipobotid ko sa inyo
ang pinakamoloki so mgo malalaking kasalonon?"
Sinabi nila: "Opo. Sugo ni Allah." Sinabi niya: "Ang
pagtatambal kay Allah at ong pogsuwoy so mgo
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mogulang." Nagsabi naman si 'Abdulldh ibnu Mas'fld
(RA): "Tinananong ko ang Propeta (SAS) kung aling
mga gawain ang pinakaibig ni Allah kaya nagsabi siya:

'Ang kabaitan so mga magulang.' Pagkatapos ay

nagsabi ako: 'Alin pa po?' kaya nagsabi siya: 'Ang
pakikibako alang+lang sa Landas ni Allalt." Minsan
ay may isang lalaking pumunta sa Sugo (SAS) upang
humingi ng pahintulot sa kanya na lumahok sa Jihdd
(pakikibaka) kaya nagsabi siya: "Btthay pa ba ang
mga mogulang mo?" Nagsabi ito: "Opo." \?gsabi
siya: "Kayo olang-alang so kanila oy mnitOaka2t k&''

Ang Muslim. kapag kinikilala niya ang karapatang
ito ng mga magulang niya at lubos na ginagampanan

ito bilang pagtalima kay Allah at pagpapatupad ng
tagubilin Niya. susundin din niya ang sumusunod na

mga kagandahang asal sa mga magulang niya:
1. Ang pagtalima sa kanila sa bawat ipinag-uutos nila

o sinasaway nila na hindi naglalaman ng pagsuway

kay Allah at pagsalungat sa Batas Niya. yayamang

walang pagtalimang ukol sa isang nilikha alang-
alang sa pagsuway sa Tagapaglikha sapagkat ang

sabi Niya (3 I :15): "Subalit kung magpupunyagi
silang dalawa sa iyo na magtambal ka sa Akin
ng anumang wala kang kaalaman hinggil doon

t' tbig sabihin: Mirygsikap kang puglingkuran ang mga magulang nro,
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ay huwag kang tumalima sa kanila, ngunit
pakisamahan mo sila sa mundo ng nakabubuti."
at dahil ang sabi naman ng Sugo (SAS): "Walang
pagtolimong ukol so isang nilikho alang-alang
sa pogsuwsy so Tagapaglikh(1."

2. Ang pagpipitagan sa kanila. ang pagmamabuting-
asal sa kanila. ang pagigifig magiliw at maawain sa

kanila, ang pagpaparangal sa kanila sa gawa at sa

salita, hindi magtataas ng tinig nang higit sa tinig
nila, hindi maglalakad sa unahan nila. hindi itatangi
sa kanila ang asawa ni ang anak at hindi maglalakbal'
kung walang pahintulot at pagsang-ayon nila.

3. Ang kabutihang-loob sa kanila sa pamamagitan ng
anumang makakayang mga uri ng kabutihang-loob at

kagandahang-loob gaya ng pagsusustento sa kanila.
pagpapadamit sa kanila, pagpapagamot sa sakit nila.
pagsasanggalang sa kanila laban sa kapinsalaan at

pag-aalay ng sarili para sa kanila. .

4. Ang pananalangin. ang paghingi ng kapatawaran
para sa kanila at ang pagpaparangal sa kaibigan nila.

Ang mga l(arapatan ng mga Anak,

T< inikilala ng isang Muslim na ang anak ay may mga
r L- karapatan sa ama at napabibilang dito ang pagpili
ng mabuting ina para sa anak. ang pagpapangalan ng

maganda rito, ang paghahandog ng 'aqrqah para rito sa
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ikapitong araw nito. ang pagpapatuli rito. ang pagiging

maawain at mabait dito. ang paggugol para rito. ang

mabuting pagpapalaki rito. ang pagbibigay-pansin sa

edukasyon nito. ang paghubog dito. ang pagtuturo rito
ng mga katuruan ng Islam at ang pagsasanay rito sa

pagsagawa ng mga fandalt. sunnah at mga alituntunin

ng Islam. hanggang sa marating na nito ang edad ng

pag-aasawa nito. Pagkatapos a)' papipiliin ito ng ama

na manatili sa poder niya o magsarili ito. Ang lahat ng

iyon ay batay sa mga sumusunod na patunay. Sinabi ni

Allah (2:233): "Ang mga ina ay magpapasuso sa mga

anak nila sa loob ng dalawang buong taon: para sa

sinumang nagnanais na lubusin ang pagpapasuso.

Tungkulin ng ama ang pagtutustos sa mgo ina tt
ang pagpapadamit sa mga ito alinsunod sa kung
ano ang makatuwiran." Alg sabi pa Niya (66:6): "O
mga sumampalataya, ipagsanggalang ninyo ang

mga sarili ninyo at ang mga mag-anak niniyo sa

Apoy na ang panggatong nito ay ang mga tao tt
ang mga bato," Ang sabi pa Niya (17:3 I ): "Huwag
ninyong patayin ang mga anak ninyo dahil sa takot
sa karalitaan; Kami ay magtutustos sa kanila at sa

inyo'rr [1g sabi naman ng Sugo (SAS): "Ang bata ay

tinutubos so pomamagitan ng 'aqtqah na kinokatay
pora so kanyo sa ikopitong araw, pinopongalonan

siya [sa orow nol iyon at inashit ong ulo." fug sabi pa
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niya: "Fogpontayin ong mgo anak ninyo sa kakaloob."
Ang sabi pa niya: "Pog-utusan ninyo ong mgo anok
ninyo na mogsogawo ng galflh kapog silo ay pitong
toon no, paluin ninyo sila ss hindi pagsosogowo nito
kopag sila oy sampung taon ns at poghiwolayin ninyo
sila sfl mgo higoan."

Ang Karapatan ng mga lhpatid
f tinuturing ng isang Muslim na ang kaasalan sa mga

^ kapatid ay tulad ng kaasalan sa mga magulang at mga
anak. Samakatuwid. tungkulin ng nakababatang mga
kapatid na iukol sa mga nakatatandang kapatid nila ang
tulad ng kaasalang inuukol nila sa mga magulang nila
at tungkulin naman ng mga nakatatandang kapatid sa
mga nakababatang kapatid nila na gampanan ang tulad
sa mga tungkulin. mga obligasyon at mga kaasalang
inuukol nila sa mga magulang nila. Iyon ay batay sa

nasasaad sa Hadlth na ito: "Mogmabuting-loob ka sa
ina firo, pogkatapos oy sa omo ilto, pogkotopos oy sa
bobaeng lcapotid mo, pogkatapos ay sa lalaking kapotW
mo of pogkotapos oy so mobaba so iyo at so mobaba
po so iyo."

Ang llaralntan ng Mag-636q76 aa lca'&ica
Kinikilala ng isang Muslim ang mga magkakatapat

na kaasalan sa pagitan ng mag-asawa at ito ay mga
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tungkulin at mga karapatan ng bawat isa sa kanila sa

kabiyak nito. Iyon ay batay sa sabi ni Allah (2:228):

"Sila ns mga baboe ay may karapatang tulad ng

tungkulin nila ayon sa kung ano ang makatuwiran,
subalit ang mga lalaki ay may kahigitan sa kanila
na isang antas ng ponanoguton," 5t ayah na ito ay

nagpatunay sa pagkakaroon ng bawat isa sa mag-itsawa

ng mga tunghrlin sa kabiyak nito at itinangi ng dyah na

ito ang lalaki sa pagkakaroon ng dagdag na antas ng

pananagutan ayon sa mga natatanging konsiderasyon.

Gayon din sa sabi ng Sugo (SAS) sa Hajj ng Pamama-

alam: "Hindi ba't tunay na kayo ay moy tungkulin sa

mga maybahay ninyo at ong mgn maybohay ninyo
ay moy tungkulin din sa inyo." Gayon pa man, S& mga

tungkulin at mga karapatang ito. ang ilan sa mga ito ay

komun sa mag-asawa at ang ilan naman sa mga ito ay

laan lamang sa bawat isa lamang sa kanila. Ang mga

karapatan at tungkulin na komun ay ang sumusunod:

1. Ang katapatan. Kailangang ang bawat isa sa mag-

asawa ay maging matapat sa kabiyak niya at hindi

niya ito pagtataksilan nang minsan o nang madalas.

2. Ang pagmamahalan at ang pagiging maawain.
Ang bawat isa sa kanila ay magkikimkim para sa

kabiyak niya ng isang pinakamalaking makakayang

wagas na pagmamahal at malawak na awa na pagsa-

saluhan nilang dalawa habang buhay bilang patotoo
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sa sabi ni Allah (30:21): "Kabilang sa mga tanda
Niya ay na lumikha Siya para sa inyo, mula sa

mga sarili ninyo, trg mga kabiyak upang mapa-
natag kayo sa kanila at naglagay Siya sa pagitan
ninyo ng pagmamahalan at awa." at bilang patotoo
sa sinabi ng Sugo (SAS): "Ang sinumong hindi
naaawa oy hindi kssswoon."

3. Ang Tiwala sa Isa't-isa. Ang bawat isa sa kanila
ay magtitiwala sa kabiyak niya: hindi niya ito pag-
iisipan ng katiting na pagdududa sa pagkatotoo nito.
kawagasan nito at katapatan nito sa kanya. Batay ito
sa sinabi ni Allah (49: l0): "Ang mga mananam-
palataya ay magkakapatid lamang;" at sa sinabi
ng Sugo: " Hindi sumosampalataya ong sinuman
sa inyo hongga't hindi niya iibigin pora so kapatid
niya ang naiibigan niya poro sa sarili niyu"Ang
bigkis ng pag-aasawa ay nakadaragdag sa higpit,
tibay at lakas ng kapatiran sa pananampalataya.

4. Ang Pangkalahatang Kaasalan. Kabilang dito ang
kabaitan sa pakikitungo" ang kaaliwasan ng mukha,
ang kagandahang-loob" ang pagpapahalaga at ang
paggalang. Ito ay ang mga kaasalan sa mabuting
pakikisarna na ipinag-utos ni Allah na nasasaad sa

sinabi Niya (4:19): "Pakitunguhan ninyo sila ayon
sa nakabubuti." Ito ay ang pagpapayuhan sa
paggawa ng kabutihang ipinag-utos ng Marangal na
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Sugo na nasaaad sa sabi niya: "Tanggapin ninyo
ong mabuting togubilin ko so mgo kababaihan."

Tungkol naman sa mga Natatanging Tungkulin at

mga Kaasalan na kailangang gampanan ng isa sa mag-

asawa sa kabiyak niya. ang mga ito ay ang sumusunod:

Ang mga l(aragntan ng Maftbahay
l. Na pakikisamahan niya ito ayon sa nakabubuti dahil

ang sabi ni Allah (4:19): "Pakitunguhan ninyo sila
ayon sa nakabubuti." Samakatuwid, pakakainin
niya ito kapag kumakain siya at padadamitan niya
ito kapag may idinadamit siya. Huhubugin niya ito
kapag pinangangambahan siya na suway nito. ayon

sa ipinag-utos ni Allah na pamitmariun ng paghubog

sa mga maybahay: pangangaralan muna niya ito
nang walang kahalong panlalait ni panghahamak
ni pamimintas at kung tumalima ito, iyon ay sapat

na; at kung hindi naman ay hindi ito tatabihan sa

pagtulog at kung pagkatapos niyon ay tumalima na

ito, iyon ay sapat. Kung hindi pa rin, saktan ninyo
ito: hindi sa mukha, hindi nakasasakit upang hindi
makadugo ni rnakalatay sa katawan ni makasira ng

anumang bahagi ng katawan. Batay ito sa sinabi ni
Allah (a3$: "Ang mga babae na pinangangam-
bahan ninyo ang pagsuway nila ay pangaralan
muno ninyo, Nt kung tumonggi oy layuan ninyo
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sila sa mga higaan, at kung tumanggi pa rin oy
saktan ninyo sila. Kung tumalima na sila sa inyo
ay huwag na kayong maghanap ng paraan poro
mokasakit sa kanilA." at batay rin sa sinabi ng Sugo
(SAS) sa isang nagtanong kung ano ang karapatan
ng maybahay sa kanya. na ang sabi n€unan niya: "No
pokakainin mo ito kung kumakain ko, padodamilan
mo ito kopag may idinadamit ka, huwag mong
sssaktatu ito so mukha, huwag mong pintason

[ang onyo nitol at ltuwog iiwan kung hindi rin
Iamong so bahoy. " Nagsabi pa ang Sugo (SAS):

"Hindi ba ang karopaton nila [no mgo maybahayJ
sa inyo fna mgo asowal oJ) no moging mapogbigoy
kayo sa konilo ss pnnonomit nilo at pagkain nilo?"
at sabi pa niva: "Hindi kasusuklamon ng lalaking
monanampalataya ong babaeng mononompola-
taya; kung koiinisan niya ito sa isong pag-uugoli

[nitoJ, kalulugdon nomon niya ito so iba [pang
pog-uugali nitol."

2. Na ituturo niya rito ang mga kailangang malaman
sa Islam kung hindi nito nalalaman o pahintulutan
niya ito na dumalo sa mga pag-a ral hinggil sa Islam

upang matutunan nito ivon. yamang ang panganga-

ilangan nito sa pagpapabuti ng pagsunod sa Islam
ay hindi kakaunti sa kaysa sa pangangailangan nito
sa pagkain at inumin. Nagsabi si Allah (66:6): "O
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mga sumampalataya, ipagsanggalang ninyo ang
mga sarili ninyo at ang mga mag-anak ninyo sa

Apoy.tt
3. Na oobligahin niya ito na gampanan ang mga aral

ng Islam. Kaya pipigilin niya ito na lumabas sa bahay

na hindi nakasuot ng brj ab.22 hahadlangan niyang
makahalubilo ito sa mga hindi mahram nito at iba
pa,, yayamang ang lalaki ang tagapangala9&,, ang

may pananagutan at ang inatangan sa pag-iingat at
pangangalaga sa maybahay niya. Sinabi ni Allah
(4:34): "Ang mga lalaki ay mga tagapangalaga
ng mga babae" at sinabi naman ng Sugo (SAS):

"Ang lolaki ay tagapangolaga ng mag-onak niyo
at may pononagutan so mgo inaalogaan niyo."

Ang nga l(arapatan ng Arawa
Tungkulin ng isang maybahay sa asawa niya na

gampanan ang mga sumusunod na mga tungkulin at

mga kaasalan:
l. Ang pagtalima sa asawa kung hindi iyon magiging

pagsuway kay Allah sapagkat ang sabi Niya (4:34):

tt Ang hrjab sa literal na kahulugan nito a1' tabing. Ngunit ayon sa

pakahulugan nito sa Batas ng Islam. ang hiiab a)'ang pagsusuot ng

kasuutang bumabalot sa buong katau'an ng isang babae kapag nasa

harap ng mga lalaking hindi Mahram. Ang Mahram ay ang asawa o

ang taong hindi maaaring mapangasawa dahil malapit na kamag-anak.
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"Kung tumalima na sila sa inyo ay huwag na
kayong maghanap ng paraan paro mokasakit sa

kanila." furg sabi naman ng Sugo (SAS): "Kopag
inonyayahon ng lalaki ang maybahay niya sa
higaon niya at hindi ito pumunta sa kanyo kaya
magdomrrg siyong galit dito, susumpoin ito ng mgo
onghel hanggong so mogltmng&" Napagkaisahan

ang katumpakan ng Hadlth na ito. Ang sabi pa niya:

"Kung mog-ttutos ako so isong tao na mngpatirapo
sa isa po, talagang inutuson ko no sona ang baboe
no mogpatiropo so osowa niyo."

2. Ang pangangalaga sa reputasyon ng asawa, ang pag-

iingat sa karangalan nito. at ang pangangalaga sa ari-
arian nito, mga anak nito at sa lahat ng bagay-bagay

sa tahanan nito sapagkat ang sabi ni Allah (4:34):

"samakatuwid ang mga mabuting babae ay mga

masunurin, rBfl tagapag-ingat kapag wala ang
mga asawa yamang iningatan din sila ni Allah."
at dahil ang sabi rin ng Sugo (SAS): "Ang babae

ay tagapangolaga ng bahay ng asowo niya at may
pononoguton sa mgo inaalagaan niyo."

3. Ang pananatili sa bahay ng asawa niya. Hindi siya

lalabas ng bahay kung walang pahintulot at pagsang-

ayon nito. Kapag nasa labas ng bahay ay hindi niya

titingnan ang hindi dapat tingnan. ibababa niya ang

tinig niya. pipigilan niya ang kamay niya sa paggawa
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ng masiuna. at pakikitunguhan niya nang mabuti
ang mga kamag-anak nito. Sinabi ni Allah (33:33):

"Manatili kayo sa inyong mga tahanan at huwag
ninyong itanghal ang inyong mga sarili gaya
ng pagtatanghal ng sarili noong panahon ng
sinaunang kamangmangan." Ang sabi pa Niya
(33:32): "huwag kayong maging malamyos sa

pananalita dahil baka magmithi ng mahalay
ang taong ang puso niya ay may karamdaman'o
Ang sabi pa Niya (4:7): "Hindi naiibigan ni Allah
ang hayagang pagbigkas sa masamang panalita,"
Ang sabi pa Niya (24:31): "Sabihin mo sa mga
babaeng mananampalataya na ibaba nila ang
paningin nila, pangalagaan nila ang mga puri
nila, huwag nilang ilitaw ang gayak nila maliban
sa nakalantad na mula roonr" Ang sabi naman
ng Sugo: "Ang moinam so mgo maybohoy ay ang
kapag pinagmasdon mo siya ay ikinalulugod mo
siyo, kapog inutusan mo siya oy tumatalimo siya
sa iyo, ot kapog nawala ka so piling niya oy pino-
ngongologaan niya along-alang sa iyo ong sorili
niyo at ang ori-arisn niyo."

Ang lhacalan oa mga tbmag-anak,
Sinusunod ng isang Muslim para sa mga malayong

kamag-anak niya at mga malapit na kamag-anak niya
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ang misrrong l€asalang sinusunod niya sa pakikitungo
sa mga magulang niya, mga anak niya at mga kapatid
niya. Kaya ang kabaitan at kabutihang ipinakikitungo
niya sa tiyatrin niya sa ina at sa tiyatrin niya sa €tma ay
gayang ipinakikitungo niya sa ina riyq at ang kabaitan
at kabutihang ipinakikitungo niya sa tiyuhin niya sa

ama at tiyuhin niya sa ina ay gaya ng ipinakikitungo
niyasaamaniya.Ang bawat may kaugnayan sa kanya sa

pagkakamag-ffi*, mananampalataya o hindi mana-

namp alataya, ay itinuturing niya silang mga kamag-
anak na ang tungkulin niya sa kanila ay pananatilihin
ang ugnayang pangmag-anak, ang maging mabuti sa

kanila, at ang magmagandang-loob sa kanila. Kaya
nanan pinagpipitaganan niya ang nakatatanda sa kanila,

kinaaawaan niya ang nakababata sa kanila, dinadalaw
piya ang may-sakit sa kanila, inaalo niya ang dinatnan
ng kasawian sa kanila, dinadamayan niya ang nami-

mighati sa kanila, itinataguyod niya ang ugnayan sa

kanila katrit pa rnan nilagot nila iyon, at mabait siya
sa kanila kahit pa man mabagsik sila sa kanya. Ang
lahat ng iyon ay alinsunod sa mga tagubilin ng Qur'an
at mga Hadlth ng Sugo (SAS). Nagsabi si Allah (4:1):

"Mangilag kayong magkasala kay Allah na naghihi-
lingan kayo sa pamamagitan Niya at sa mga kamag-
anakan;" Nagsabi pa Siya (30:38): "Kaya ibigay mo

sa kamag-anakang karapatan niya." Ang sabi paNiya
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(16:90): "Tunay na si Allah ay nag-uutos sa inyo
na itaguyod ninyo ang katarungan, NDg paggawa
ng kabutihan at ang pagbibigay sa kamag-anak"

Tinanong minsan ang Sugo (SAS) hinggil sa mga

gawaing makapagpapasok sa Paraiso at makapaglalayo

sa Impiyerno kaya nagsabi siya: "Sambohin mo si
Allah of huwog mo Siyang tombalan ng onumon,
ponatiliin mo ong pagswogawo ng goldh, mngbigoy
ka ng zakAh of itoguyod mo ong ugnoyon so kamog-
onok" Nagsabi pa siya: "Ang kawanggawo sa dukha
ay isang pagkakowanggawa at ong [kawanggawoJ sa

kamag-onak ay pagkokowonggawa at pagtataguyod
so ugnoyon so kamog+nsk" Nagsabi n€Iman siya kay

Asmd' bint Abi Bakr (RA). nang tinanong siya nito
tungkol sa ugnayan nito sa ina nito na isang Mushrik
nang iyon ay dumating mula sa Makkah: "Oo, itaguyod
mo ong ugnoyon mo sa iyong ino."

Ang mga lhasafan ca mga KapiFbahay
furg isang Muslim ay kumikilala sa mga karapatan

ng kapit-balray at mga kaasalang tungkuling ipagkaloob

at ibigay nang buo sa isa't isa. Iyon ay batay sa sinabi
ni Allah (4:36): "Sa mga magulang ay gumawa ng
magaling, at pati sa mga kamag-anak, mga ulila'
mga dukha, kapit-bahay na kamag-anak, kapit-
bahay na di-kaanu-ano," Batay rin ito sa sabi ng Sugo
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(SAS): uHit dftrnitigit siAngbcl Gtbid stpag@
tognbilin sa alrin hinggil sa kapitfiohary hanggeng
so incheila lro se gr1srwir^ nfuc ilongteryo
tlolt" at sa sabi pa niya 'Ang sinumong nutiniwala
kay AIIah at w l{cbihng+ficy cy parangalon niya
ong hapit-bahay niyo."

Ang llan sa mga Karapatan ng Kapit-bahay

1. furg hindi maminsala sa kanya sa salita o gawa dahil
ang sabi ng Sugo (SAS): "Ang sinumsng srrma-
sampolotayo koy Alloh at sa Kabilong-buhay ay
porangalan niya ang kapit-bahay niya, dlg sabi
pa niya: "Sumpo twtt kay Allah, hindi talaga siya
sumosamplatoya; sumpa mon kay Alloh, hindi
taloga siyo sumosampolatayo; sumpo man kay
AAah, hindi talaga siya sumasampolotaya!" May
nagsabi: "Sino po?" Nagsabi siya: "Ang sinumang
hindi nakoliligtas ang kopit-bahay niya sa mgo
pamiminsala niyo."

2. Ang magnagandang-loob sa kanya sa pztmitmagitan

ng pagsaklolo sa kanya kapag nagpasaklolo siya sa

kanya, pagtulong sa kanya kapag nagpatulong siya

sa kanyd,pagdalaw sa kanya kapag nagkasakit siya,

pagbati sa kanya kapag masaya siya, pagdamay sa

kanya kapag dinapuan siya ng kapighatian, at pag-

alalay sa kanya kapag nangailangan siya. Uunahan
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siya sa pagbati, magiging malumanay sa pagsasalita

sa kanya, magiging magiliw sa pakikipag-usap sa

anak.iyq papatrubayan siya samakabubuti sa kanya

sa mundo at sa Kabilang-buhay, palalampasin ang

mga pagkakamali niya, hindi aalamin ang kahihiyan

niya, hindi siya pasisikipan kapag magpapatayo ng

batray o daanan, &t hindi siya yayzmutin sa pamutma-

gitan ng basurang itatapon sa harap ng bahay niya.

Ang latrat ng iyan ay pagmamagandang-loob sa kanya

na ipinag-uutos ng Islam.

3. Ang pagpaparangal sa kanya sa pamamagitan ng

pagbibigay ng nakabubuti at kaloob sa kanya. Ito ay

batay sa sinabi ng Sugo (SAS) | "O mgo boboeng

Mnslin, huwag nga maliitin ng isang kqitbahay

[ong kaloobl ng kapit-bahay niyo kahit po man
iyon oy poo ng tupa." at batay rin sa sabi niya kay

AbU Dharr: "Abfr Dham, kopog magluluto ka ng
sinafuwon uy damihan ang tubig at isaalangalsng
mo ang kopit-bahay mo.": at batay rin sa sabi niya

kay 'A'ishah (RA) nang magsabi ito: "May dalawa

akong kapit-bahay, kaya kanino ako magreregalo?"

Nagsabi siya: uSa moy pinakomalopit na pinto sa

iyo so kanilong dalawa."
4. Ang paggalang sa kanya at ang pagpapahalaga sa

kanya. Kaya nutman hindi siya pigilan, halimbawa,

na maglagay ng kahoy niya sa bakod mo, o hindi
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ipagbibili ang lupang nakaugny sa lupa niya hanggat

hindi ito inaalaok sa kanya o isinasangguni sa kanya
dahilang sabi ng Sugo (SAS): Huwag pigilan ng
sinumon sa inyo ong kopit-bahay niya na ilogay
nito ong kohoy nito sa bskod niya." at dahil ang
sabi pa niya: "Ang sinumang moy kopit-bahay sa

[tabi ng kanyongJ potoniman o kahati [roonJ ay
huwag niyang ipogbili iyon hanggang hindi niya
iyon inaalok dito."

Ang mga Kaacalan oa Kapwa
if,rrolim at mga Karapatan Nito

Ang Muslim ay naniniwala sa mga karapatan at mga

kaasalang kailangang gampanan sa kapatid sa Islam.
Sinusunod niya ang mga iyon at ginagampanan niya
ang mga iyon alang-alang sa kapatid niya sa Islam.

Naniniwala rin siya na iyon ay isang pagsamba kay
Allah at bag ay na makapaglalapit sa kanya kay Allah.
yayamang ang mga karapatan at ang mga kaasalang

ito ay isinatungkulin ni Allah sa isang Muslim upang

gampanan niya kapatid ni1'3 sa Islam. Ang ilan sa mga

kaasalan at mga tungkuling ito ay ang sumusunod:

1. Na babatiin niya nluna ito kapag nakatagpo niya
bago kakausapin ito. Magsasabi siya ng assaliimu

'alaykum wa rahmatulliihi wa baraketuh, kaka-

mayan niya ito. Tutugunin niya ito. kapag unang
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bumati, sa pamamagltan ng pagsabi ng alaykumus
silamu wa rabmatullf,hi wa barakf,tuh. Iyon
ay batay sa sabi ni Allah (4:86): "Kapag binati
kayo ng isang pagbati, bumati kayo ng higit na

mainam kaysa roon o gantihan ninyo iyon." at

batay rin sa sabi ng Sugo (SAS): "[UnangJ babati

ang nokasakoy so noglolakad, ang naglolokod
so nokaupo, of ong kakaunti sa maromi." at Sa

isa pang sabi niya: "Bibigkasin ong pogboti so

nakikilala mo at sa hindi mo nakikilolo-"
2. Na magsasabi siya sa kanya ng yarlamukalllh

(kaawaan ka ni Allah) kapag bumahin ito kung

nagsabi ito ng aftamdu Hleh (ang papuri ay ukol

kay Allah) matapos bumahin. Tutugon naman ang

bumatrin sa papamagitan ng pagsasabi ng yahdi
kumullah wa yugti! bilakum (patnubayan kayo

ni Allah at pabutihin Niya ang kalagayan ninyo).

Ito ay batay sa sinabi ng Propeta (SAS): "Kapog
bumahin ang sinuman so inyo oy mogsosabi siya

ng albamdu lillah at ang kapatid nomon niya

[so pononampalatyal o ong kasamo ay mt gsosobi

ng yarlamukalleh. Pagkatapos nomon nitong
mogsabi ngyarlamukaileh oy mngsasabi namon

ong bumahin ng yahdikumulleh wa yuglihu
balakum. "Nagsabi naman si AbU Hurayrah (RA):
,,Ang sugo ni Allah (sAS) kapag bumabahin
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noon oy naglalogoy ng komoy niya o damit
niya sa bibig niyo at so pamamogitan niyon ay
napahihina niya ong tunog [ng bahinJ niyo."
Na dadalawin niya ito kapag nagkasakit ito at
idadalangin niya ang paggaling nito dahil ang
sabi ng Propeta (SAS): "Ang tungkulin ng isang
Muslim so kapwa Muslim ay limo: ong pogtugon
sa pagbati fnitoJ, ong pagdalow so mny-sohit, ong
pogdolo sa libing [nitoJ, ong pogpopaunlak sa
poonyoyo [nitoJ at ang pogsabi ngyarlamukalteh
sa bumaltin."
Na dadalo siya sa libing nito kapag niunatay ito
dahil ang sabi ng Sugo (SAS): "Ang tungkulin
ng isong Muslim sa kapwo Muslim ay limo: ong
pagtugon so pagbati [niloJ, ang pagdalaw so mtry-
sakit, ong pagdalo scr libing [nitoJ, ong pogpo-
paunlak so poonyoya [nitol at ang pogsobi ng
yarlamukalleh sa bumahirr. "
Na tutuparin niya ang sinumpaan kapag nanumpa
siy'a hinggil sa anuman. Gagampanan niya ang
sinumpaan upang hindi niya masira ang sinumpaan.
Ito ay batay sa Hadlth na isanalaysay ni al-Barr6'
ibnu 'Azib: "lpinag-utos sa amin ng Sugo ang
pagdalaw sa may-sakit. ang pagdalo sa libing, ang
pagsabi ng yarfuamukollAh sa isang burnahin. ang
pagtupad sa sinumpiurn. ang pagtulong sa ginawan

4.
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ng kawalang katarungffi, ang pagpapaunlak sa isang

nag-aanyaya at ang pagpapalaganap sa pagbati (sa

pilmitmagitan ng pagsabi ng assalimu 'alaykum)."
Isinalaysay ito ni Imam al-Bukhdn.
Na papayuhan niya ito kapag humingi ito ng payo

sa kanya sa anumang bagay sa anumang gagawin:

lilinawin niya rito ang itinuturing niyang mabuti

at tama. Batay ito sa sabi ng Sugo (SAS); "Kopog
humingi ng poyo ong sinumon so inyo sa kapatid

niyo fso pananompolotoyal ay magpayo ito sa

konya. " Isinalaysay ito ni ImIm al-BukhfuI.

Na iibigin niya para rito ang naiibigan niya para

sa sarili niya at kasusuklaman niya para rito ang

kinasusuklaman niya pata sa sarili niya dahil ang

sabi ng Sugo (SAS): "Hindi talaga sumasam-

palataya ong sinuman sn inyo honggo't hindi
niya iibigin poro so kapatid niyo ong naiibigan
niya pora sa sariti niya. " lsinalaysay ito ni Imdm

Muslim. Ang sabi pa niva: "Ang mononompolo-

toyo para so kapwo mononompalotayo ay goyo

ng isang gusati-pinatatatag nila ong isa't ka."
Napagkaisahan ang katumpakan ng Hadlth na ito.

Na tutulungan niya ito at hindi niya pababayaan

ito sa anumang sandaling kakailanganin nito ang

tulong niya at ang pag-aalalay niya sapagkat ang

sabi ng sugo (SAS): "Tulungon mo ong kapotid

7.
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frto, gumagowo siyo ng kowolang-kotarungon
o ginagawon ng kawalang-kotarungon " Nang
tinanong siya kung puunlong tutulungan ang kapatid
na gumagawa ng kawalang-katarungan ay nagsabi
siya: "Pipigilon siyong makagawo ng kawalang-
kotorungon at hahodlangon siya sa paggawo
niyon, koyo ganyan ong pagtulong sa konya."
Napagkaisatran sa katumpakan ang HadTth. Ang
sabi pa niya: "Ang sinumong lumapostangan so
lcarangalon ng kapatid niyo, itutulak ni Alloh ong
mukha nryo sa Apoy sa Arow ng Pogkobuhay.',
Na hindi niya ito gagawan ng masama o anumang
ikinayayamot nito. Iyon ay batay sa sinabi ng Sugo
(SAS): "Ang lahat ng taglay ng isong Muslim
ay di-lalopostongonin ng fkapwa niyal Muslim:
ong buhay niya, ang karangalan niya, of ang
ariqrian niya." Isinalaysay ito ni Imf,m Muslim.
Sa isa pang sabi niya: "Hindi ipinahihintulot para
sa isang Muslim na takutin ong kopwa Muslim."
at sa isa pang sabi niya: "Ang [tunay nal Muslim
ay [ong taongJ ligtas ong [kapwoJ mga Muslim
sa dilo niya at kamay niyo." Napagkaisahan ang
katumpakan ng Hadith na ito.
Na rnagpapakumbaba siya rito. hindi niya pagma-
malakihan ito at hindi niya paaalisin sa kinalalagyan
nito na ukol dito upang siya ang lumagay roon dahil

10.
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ang sabi ni Allah (3 l:18): "Huwag mong ibaling
palayo ang pisngr mo at huwag kang maglakad
nang sa lupain. Tunay na hindi minamahal ni
Allah ang bawat mayabang na mapagmalaki
pa." Ito ay dahil sa ang sabi rin ng Sugo (SAS):

"Walang isa mang nogpakumboba kay Alloh na

hindi lt{iyo ito itinoos." Ito ay ayon din sa napag-

alaman hinggil sa Sugo (SAS) na siya ay nagpa-

pakumbaba sa bawat isa, hindi siya nanghatramak.,

hindi niya inaaba na maglakad kasabay ng mga

balo, mga dukha at pinupunan niya ang kanilang

pangangailangan. Ayon rin sa sabi niya: "Huwog
ngang patayuin ng sinumon sa inyo ong isang
too mula sa kinauupuon nito ot pogkotopos oy

uupuon niya iyon, sa holip palawakin ninyo ong

puwong of magbigaY koYo ng Puwong."
1 1. Na hindi niya iiwasan ito nang higit sa tatlong

araw sapagkat ang sabi ng Sugo (SAS): "Hindi
ipinohihintulot paro so isang Muslim na iwssan

ang kopatid niya nang higit sc tatlong orow
goyong nagkokasalubong nomon sila ngunit
bumabaling polayo itong isa at bumoboling din
patayo iyong iso. Ang pinakamainom ss dalawa

nila ay ong nagpapasimula ng pagbatL" Napag'
kaisahan alrg katumpakan ng Hadtih na ito. Batay

rin ito sa sabi pa niya: "Htrwag kayong mogto-
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12.

likuran at maging mgo lingkod kayo ni Alloh
no mga magkakapatid." Isinalaysay ito ni Imam
Muslim. Ang pagtatalikursn na tinutukoy rito ay
ang 'pag-iiwasan.'
Na hindi niya ito lilibakin o hahamakin o pipin-
tasan o tutuyuin o tatagtrrian ng masamang taguri
o gawan ng kuwento upang siraan dahil ang sabi ni
Allah (49:12): "O mga sumampalataya, iwat<si
ninyo ang maraming paghihinala; tunay na ang
ilan sa paghihinala ay kasalanan. Huwag kayong
maniktilc Huwag libakin ng ilan sa inyo ang iba
sa inyo. Iibigrn ba ng isa sa inyo na kainin ang
laman ng kapatid niya kapag patay na? Kasu-
suklaman ninyo ito." Ang sabi pa Niya (49: I I ):
"O mga sumampalataya, huwag mangutya ang
mga lalaki sa ibang mga lalaki, baka ang mga
kinukutyang ito ay higit na mabuti kaysa sa
kanifa na nongungutyai athuwag mongutya ang
ilang mga babae sa ibang mga babae, baka ang
mga kinukffiyang ito ay higit na mabuti kaysa sa
kanila na nongungutya. Huwag ninyong pinta-
san ang mga kapwa ninyo at huwag kayong
magtawagan ng mga taguring masama. I(aaba-
abang pangalan ang kasuwailan matapos na
ang pananampalataya ay nokomtan. Ang mga
hindi magsisi, ang mga iyon ay ang mga luma-
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labag sa katarungan." Nang minsang nagsabi

ang Sugo (SAS): "Nolalaman ba ninyo kung
ono ong ponlilibak?" ay nagsabi sila: "Si Allatl
at ang Sugo Niya ang higit na nakaaalam." Kaya

nagsabi siya: "Ang pogbanggit mo tungkol sa

kopotid mo ng bagoy no kasusukloman niyo."
May nagsabi: "Ano po naman ang tingin ninyo
kung taglay nga ng kapatid kong iyon ang aking

sinasabi?" Nagsabi siya: "Kung togloy nga niya
ang sinasabi trro, nilibak mo na siyo; of kung
hindi niya taglay ong sinosobi t?ro, siniraong-
puri mo na siya." Isinalaysay ni Imdm Muslim
ang Hadith na ito. Nagsabi naman siya sa Hajj ng

Pamamaalam: "Tunoy no ong mga buhay ninyo,
ong mgo ari-orian ninyo at ang mga korangalan
ninyo ay hindi malalapastangan so inyo," Isina-

laysay ni Imam Muslim ang Hadith na ito. Ang

sabi pa niya: "Hindi papasok sa Poraiso ong

mopanirong-puri."
13. Na hindi niya ito lalaitin buhay man o patay dahil

ang sabi ng Sugo (SAS): "Ang poglait so isang

Mustim ay molaking kasalanon at ang pakikipag-

owoy so kanya oy kawolang-pananampalatayu"
Napagkaisahan ang katumpakan ng Hadith na ito.

furg sabi pa niya'. "Huwog ninyong loitin ong mgo

patoy dahit natomo ns nila eng ginawa nil*"
Napagkaisahan ang katumpakan ng Hadith na ito.
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14. Na hindi niya ito kaiinggitan o paghihinalaan ng

masama o kamumuhian o titiktikan sapagkat ang

sabi ni Allah (49:12): "O mga sumampalataya,
iwaksi ninyo ang maraming paghihinala; tunay
na ang ilan sa mga paghihinala ay kasalanall.
Huwag kayong maniktik. Huwag libakin ng
ilan sa inyo ang iba sa inyo."
Na hindi niya ito dadayain ni lilinlangin ni pagb-
taksilan o pasisinungalingan sapagkat ang sabi ni
Allah (33:58): "Ang mga naminsala sa mga

lalaking mananampalataya at mga babaeng
mananampalataya na walang mga masomong
nagawa ay tunay na nagpasan na ng salang
paninirang-puri at malinaw na pagkakasala."
at sapagkat ang sabi ng Slgo (SAS): "Moy apat
na katangiang kapog tinagloy ng isang tao, siya
oy moging isong ganap no mopagkunworl Kung
sinumon ong nagtotaglay ng isa sa apat no
katongiong ito, siya ay moy taglay no isang
katangion ng pagkamopogkunwari hanggang
hindi niya iniiwan ang katongiang ito: kapag
pinagkakotiwalaan siya ay nagtataksil siya; kapag
nagsasalita siya oy nogsisinungaling siya; kapag
nangangoko siya ay sumisira sa pongoko; st
kapag nakikipagtolo siya oy nogsosalita siya
nang morohos."
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16. Na pakikitunguhan niya ito nang magandang asal,

kaya gagawan niya ito ng mabuti, magpipigil siyang

makagawa ng kapinsalaan dito, sasalubtmgin niya

ito nang may mukhang maaliwalas, tataggapin niya

ang kagandatrang-loob nito, pagpapaumanhinan

niya ang pagkakasala nito, at hindi niya aatangan

ito ng hindi nito makakaya sapagkat ang sabi ng

Sugo (SAS): "Mongilag kong magkosala kay
Alloh sutn ka man nororoon, posundon mo ong
nagowang mosamo ng mobuting gawang mog-
papowi roon, of pokitunguhon mo ong mga too
ng magondong asal."

17. Na pagpipitaganan niya ito kung ito ay nakata-

tanda at kaaawiun niya ito kung ito ay nakababata

dahil ang sabi ng Sugo (SAS): "Hindi kobilang
sa otin ang hindi nogpipitagon so nokatotanda
sa atin at hindi naaown so nokobabata sa otin."

Ang mga l(aacalan ra nga lhftr
Naniniwala ang isang Muslim na ang lahat ng turo

at relihiyon, maliban sa Islam. ay walang saysay at ang

mga kaanib niyon ay mga kdfir sapagkat ang Islam

lamang ang totoong Relihiyon at na ang mga kaanib

nito ay siyang mga mananampalataya na nagsisisuko

kay Allah. Batay ito sa sinabi ni Allah (3:19): "Tunay
na ang relihiyon para kay Allah ay Islam." at sa
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sinabi pa Niya (3:85): "Ang sinumang maghahangad
ng iba pa sa Islam trilang relihiyon, hindi iyon
matatanggap sa kanya; at siva sa Kabilang-buhay
ay mapabibilang sa mga Talunan." Makikita dito
ng isang Muslim na ang bawat sumasampalataya kay
Allah nang hindi naaayon sa Islam ay isang Kdfir.
Susundin ng isang Muslim sa paliikitungo sa isang Kafrr
ang sumusunod na mga kaasalan:
l. Ang di-pagsang-ayon sa kawalang-pananampal ataya

nito at di-pagkalugod doon vamang ang pagkalugod
sa karvalang-pananampal ataya ay kawalan din ng
pananampalataya.

2. Ang pagkasuklam sa kawalang-pananampalataya
niya yamang ang pagmarnahal ay alang-alang kay
Allah at ang pagkamuhi ay alang-alang din kay
Allah; at yayamang kinasusuklaman ni Allah ang
isang K6fir dahil sa kawalang-pananampalatayang
taglay nito, kasusuklaman din ng isang Muslim ang
kawalang-pananampalataya na nasa Kafir yamang
kinasusuklaman din iyon ni Allah.

3. Ang hindi pagtangkilik dito at pagmamahal dito
dahi ang sabi ni Allah (3:28): "Huwaggawin ng
mga mananampalataya ang mga tumatangging
sumampalataya na mga tagatangkilik, sa halip
na ang mga mananampalataya;" at dahil ang sabi

pa Niya (58:22): "Wala kang matatagpuang mga
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taong sumasampalataya kay Allah at sa Huling
Araw na nagmamahal sa mga sumasalungat kay
Allah at sa Sugo Niya, maging sila man ay mga
ama nila o mga anak nila o mga kapatid nila o

mga kaangkan nila."
Ang katarungan sa kanya at ang pagkakaloob sa

kanya ng mabuti kung hindi siya nakikidigma laban

sa Islam sapagkat ang sabi ni Allah (60:8): "Hindi
kayo pinagbabawalan ni Allah, hinggil sa mga
hindi kumalaban sa inyo dahil sa pananarnpa-
lataya ninyo at hindi nagpapalayas sa inyo mula
sa mga tahanan niny.or nt makipagmabutihan
kayo sa kanila at maltitungo nang makatarungan
sa kanila. Tunay na iniibig ni Allah ang mga
makatarungang m akitungo. "
Kaaawaan ito ng awang pangkalahatan tulad ng

pagpapakain sa kanya kung nagugutom siya. pag-

papainom sa kanya kung nauuhaw siya. paggamot

sa kanya kung nagkasakit siya o pagliligtas sa kanya

sa kapahamakan at paglala)'o sa kanya ng pinsala
sapagkat ang sabi ng Sugo: "Koowan mo ang n(Na
Lupa, koaawoan ka lYiyong nosa Longit."
Ang hindi pagpinsala sa kanya sa ari-arian niya o
karangalan niya kung hindi siya nakikipagdigma
laban sa Islam sapagkat ang sabi ng Sugo (SAS):

"lYagsabi si Allah: O mgo lingkod Ko, ipinagbawal

5.
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ko so sarili Ko ong paglabag sa katarungon ot
ipiryagbowol Ko iyon sa inyo kaya huwog kayong
mogsagawoon ng poglobag ng katarungan."
Ang pagpapahintulot na magregalo sa kanya, r&
tumanggap ng regalo mula sa kanya, kumain ng
pagkain niya kung siya ay isang Hudyo o Kristiyano
dahil ang sabi ni Allah (5:4): "ang pagkain ng mga
napagkalooban ng Kasulatan ay ipinahihintulot
sa inyo" Napatunayan na siya noon ay niuulyayahan

na kumain ng pagkain ng mga Hudyo sa Madlnah
at pinauunlakan niya ang paanyaya at kumain siya
mula sa ibinigay na pagkain sa kanya.
Ang hindi pagpapahintulot na mapangasawa niya
ang babaeng Muslim at ang pagpapahintulot ng

isang lalaking Muslim na mag-asawa ng babaeng

Kristiyano o Hudyo dahil ang sabi ni Allah (2:221):

"Huwag kayong mag-asawa ng mga babaeng
nagtatambal kay Allah hanggat hindi sila suma-
sampalatayn;" at dahil ang sabi namanNiya hinggil
sa pagpapahintulot ng pag-aasawa sa isang babaing

Kristiyano o Hudyo (5:5): "Ang mga babaing
malinis ang puri na mga mananampalataya at
ang mga babaing malinis ang puri mula sa mga
napagkalooban ng Kasulatan noong wala pa
kayo, kapag ibinigay ninyo sa kanila ang mga
bigay-kaya na ukol sa kanil^ oy ipinahihintulot

8.
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no mopongosowo upang mapangalagaan ang
puri, hindi upang mangangalunya at hindi upang
gawing mga kalaguyo."

9. Hindi magpapasimula sa pagsabi ng assaliimu

'alaykum sa kanya at kung si1'a ang nagpasimula
av tutugunin siy'a sa pamamagitan ng pagsabi ng

vvA 'alaykum (at gayon din sa inyo) sapagkat ang

sabi ng Sugo (SAS): "Kapog bumati so inyo (ng

assaliimu 'alaykum/ ong isong Ahlulkitflb (Hudyo

o Kristiyano) q) mogsabi kayo ng wa alaykum (at

sumoiyo din)."
10.Ang hindi pagtulad sa kanila sapagkat ang sabi ng

Sugo (SAS): "Ang sinumong tumutulad sa isang

pangkot ng mga tao, siya ay kabilang sa kanilo."
ll.Ang pag-iba sa kanila at ang hindi paggaya sa kanila

dahil ang sabi ng Propeta (SAS): "Ang sinumong
nagwangis so ibang mga too, siya ay kabilang na

sa konilfl."

Ang l(aacalan sa mga HaYoP

Itinuturing ng isang Muslim na ang nakararami sa

mga hayop ay mga nilikhang dapat igalang, kaya nga

kinaaawaan niya ang mga ito at sinusunod niya para

sa mga ito ang sumusunod na mga kaasalan:

1. Ang pagpapakain at ang pagpapainom sa mga ito
kapag nagutom at nauhaw dahil ang sabi ng Sugo
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(SAS): "[Sa kabutihonJ sa bawat hayop ay moy
nakolaong gantimpalo. "
Ang pagkaawa at ang pagkahabag sa mga ito dahil
ang sabi ng Sugo (SAS): "Sino ong nagpadusa
rito dahil sa [pagkuho ngJ anqk nito? Ibalik ninyo
rito ong anok nito." Sinabi niya ito nang may nakita
siyang kalapati na paikot-ikot sa paglipad na humi-
hiling [na ibalik] ang mga inakay nito na kinuha ng
isang Sahdbl sa pugad nito.
Ang hindi pagpapahirap sa mga ito kapag kinakatay
o pinapatay ang mga ito sapagkat ang sabi ng Sugo
(SAS): "Tunoy no si Allah ay nagtokdo ng mogo-
ling na pogsasogowo sa anumang gowain; kaya
kopag papatay kayo, galingan ninyo ang pogpatay;
kapag mogkokatay koyo, golingan ninyo ong pog-
kakotay. Bigan ng sinuman so inyo ng mnginha-
wahang ksntotoyon ong kinakotsy niya at hasain
muna niyo ong patalim niya." Itinala ito ni Imdm
Muslim.
Ang hindi pagpapasakit sa mga ito ng anumang uri
ng pasakit, maging iyon man ay sa pamamagitan
ng paggutom dito, o pirmamalo rito, o pagpapapinan

dito ng hindi nito makakaya, o pagpuputol ng ano
mang bahagi ng katawan nito, o pagsusunog rito
sapagkat mg sabi ng Sugo (SAS): "Putns{oh ang
isang babae sa lryfiyrrrc dahil sa isaeg pusang

3.

4.
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ikinulong niya honggang sa momatay ito. Kaya
pumasok siya sa Impiyerno. Hindi niya ito pinokain
ni pinainom noong ikinulong niya ito at hindi niya
ito hinoyaang manginoin ng mgs kulisap ng lupu"
Isinalaysay ito ni Imam al-BukhArT. Napariuul minsan
ang Propeta (SAS) sa isang tirahan ng mga langgam
na sinunog kaya nagsabi siya: "Tunay no wolang
dapat magpasakit so pomamagitan ng apoy kundi
ong Panginoon ng apoy."

5. Ang pagpapahintulot sa pagpatay sa mga nakapi-
pinsalang hayop gaya ng asong nangangagat, lobo,
ahas. alupihan, daga at iba pa sapagkat ang sabi ng
Sugo (SAS): "May limang hayop na pinapatay sa

Iabas ng harom at sa loob ng Loram,Zt oug ahas,
ong uwak no batik-batik, ang asong nongangogat
at ang lawin " Naiulat din na pumatay ng alupihan
ang Sugo at isinumpa niya ito.

6. Ang pagpapahintulot sa paghehero ng inaalagaang
hayop na nanginginain ng damo alinsunod sa isang
kapaki-pakinabang na layunin. yayamang naiulat
na ang Sugo (SAS) mismo ay naghehero ng mga
kamelyong ibinigay bilang kawanggawa. Ang mga

hayop na hindi inaalagaan at hindi nanginginain ng
damo hindi ipinahihintulot na hemhan sapagkat ang

" Ang bahagi ng Makkah na ipinagbabarval doon ang pagpatay ng mga

hayop na di-inaalagaan.
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sabi ng Sugo (SAS) nang makakita siya ng isang

asno na hineruhan sa mukha: "Isinumpa ni Allah
ang naghero rito so mukha nito." Isinalaysay ito
ni Imdm Muslim.

7. Ang pag-Mlam sa karapatan ni Allah sa mga hayop

at iyon ay ang pagbibigay ng mga zakdh para sa mga

ito kapag ang mga ito kabilang sa mga pinapatawan

ng zakah.

8. Ang hindi pagpapakaab a\a sa mga ito anupa't naha-

hadlangan na ang pagtalima kay Allah, o ang hindi
pagkawili sa mga ito anupa't nakakaligtaan na ang

paggunita kay Allah sapagkat ang sabi Niya (63:9):
o'O mga sumampalataya, huwag hayaang gam-
balain kayo ng mga yaman ninyo ni ng mga anak
ninyo sa paggunita kay Allah." at dahil ang sabi ng

Sugo: "Ang kobayo oy paro sa tatlons flayuninJ:
poro so isang too uy gontimpala, poro so isang
too ay ikabubuhay, of paro ss isang tao oy kosa-

lsnan " Itinala ito ni Imam al-Bukhart.

Ito ay ang ilan sa mga kaasalan sa mga hayop na

isinasaalang-alang ng isang Muslim, bilang pagsunod

kay Allah at sa Sugo Niya at pagganap sa ipinag-uutos

ng Batas ng Islam, Batas ng Awa, Batas ng Kapakanang

sumasaklaw sa lahat ng nilikha: tao at hayop.
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Ang lhaoalan sa Pnl.ikicafamuha
Ang buong buhay ng isang Muslim ay napasasai-

lalim ayon sa Pamamaraan ng Islam na sumasaklaw
sa lahat ng aspeto ng btrhay pati na sa pag-upo ng isang
Muslim at pakikisalamuha niya sa mga kapatid niya.
Dahil doon, sinusunod niya ang mga sumusunod na
kaasalan sa pag-upo niya at pakikisalamuha:
l. Kapag ninais niyang umupo [sa isang pagtitipon] ay

babati muna siya sa punong-ab ala(nag-any ay ao may-
ari ng bahay) at saka uupo. Hind niya patatayuin ang
sinuman sa kinauupuuul nito upang uprxul ang upuan
nito at hindi siya uupo sa pagitan ng dalawa kung
walang pahintulot ng dalawa. Alinsunod ito sa sabi
ng Propeta (SAS): "Huwog ngang patoyuin ng sino
mon sa inyo ang isang tao mula so kinouupuon
nito at pagkatapos oy uupuan niya iyon, so holip
palawokin ninyo ong puwong at mogbigoy kayo
ng puwong." Napagkaisahan ang katumpakan ng
Hadith na ito. Si Ibnu 'Umar, kapag tumayo ang
isang lalaki sa kinauupuan nito upang ibigay iyon
sa kany?, ay hindi siya umuupo roon alinsunod sa

sabi ng Sugo (SAS): "Hindi ipinohihintulot sa isang
tao na paghiwalayin ong dalawa fna nakaupoJ
maliban kung may pahintulot nilang dalowo."
Isinalaysay ito nina Imdm AbU Ddwud at Imdm
at-Tirmidhl.
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2. Kapag tumayo ang isang tao sa upuan niya at pag-
katapos ay bumalik ito doon, ang taong ito ang higit
na may karapatang umupo doon sapagkat ang sabi

ng Sugo (Sn$): "Kopag tumoyo ong isa sa inyo so

upuon niya,t pagkotapos ay bumalik doon ay siya
ong higit na moy karapatan fno umupoJ roo/t."

3. Hindi uupo sa gitna ng halaqah lpag-upong paikot)
dahil ang sabi ni Hudhayfah: "Ang Sugo ni Allah
ay sumumpo sa umuupo sa gitno ng halaqah."

4. Kabilang din sa mga kaasalang isasaalang-alang niya
kapag nakaupo ay ang mga ito: hindi siya magto-
toothpick. hindi niya ipapasok ang daliri sa ilong
niya. iiwasan niya ang pagdura at ang pagdahak,

na magiging mahinahon at hindi malikot, kapag

magsasalita ay magsisikap na magsabi ng tama"

na hindi magsasalita nang may paghanga sa sarili
niya at pamilya niya. at kapag kinakausap siya ng

iba ay makikinig. tatahimik at hindi puputulin ang
pagsasalita nito.

Ang Muslim, kapag sumusunod sa mga kaasalang
ito, ay sumusunod lamang dahil sa dalawang bagay:

l. Upang hindi niya masaktan ang mga kapatid niya
sa pamamagitan ng asal niya o gawa niya sapagkat

ang pananakit sa kapwa Muslim ay harf,m: "Ang
ftunay nal Muslim oy [ang taongJ ligtas ang mgn
Muslim sa dila niya at kamay niyo."
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2. Sisikapin niyang makamit ang pagmimahal ng mga
kapatid niya at ang mabuting pagtrngin nila, yamang
ipinag-uutos ni Allah ang pagmamahalan at ang
mabuting pagtitinginan sa pagitan ng mga Muslim.

Kapag nagnanais na umupo sa mga pampublikong
lugar ay isasaalang-alang niya ang sumusunod na mga
kaasalan:
l. Na iiwasang tumingin sa mga babae. hindi titingin

nang may pagkainggit kaninuman o may panlalait
kaninuman.

2. Na hindi maminsala sa lahat ng taong nagdaraan,
kaya naman hindi niya pipinsalain ang sinuman sa

pamamagitan ng salita niya sa pamamagitan ng
panlalait at insulto. o pamimintas at pamumula: hindi
sa pamamagitan ng gawa niya sa pamamagitan ng
pananakit o pangangagaw ng pag-aari ng iba; at
hindi sa pamamagitan panghaharang sa daan upang
hadlangan sa kanilang pagdaan.

3. Na gagantihan niya ang pagbati ng lahat ng duma-
daang bumabati sa kanya. yayamang ang pagganti
sa pagbati ay isang tungkulin sapagkat ang sabi ni
Allah (a:86): "Kapag binati kayo ng isang pagbati,
bumati kayo ng higit na mainam kaysa roon o

ibalik ninyo iyon."
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4. Na ipag-uutos niya ang nakabubuti na nakikita niya

na hindi ginagawa at minamaliit ang kahalagahan

niyon, yamang sa pagkakataong ito ay pananagutan

na niya na itagnyod iyon sapagkat ang paglataguyod

sa kabutihan ay tungkulin ng bawat Muslim. Ang
halimbawa nito ay na isinasagawa na ang adhdn

para sa gal6h ngunit hindi pinapansin iyon ng mga

taong nag-uumpukan o ng isa man Sa mga nagdaraan

kaya inoobliga siyang himukin silang magdasal na.

5. Na sasawayin niya ang nakasinitmang nasasaksihan

niyang ginagawa sa harap niya. y€tmang ang pagbago

sa nakasas€tma gaya ng pagtataguyod sa nakabubuti

ay tungkulin ng bawat Muslim dahil ang sabi ng

Sugo (SAS): "Ang sinuman so inyo na makakito
ng nokosasomo ay baguhigt niya iyon." Alg halim-

bawa nito ay na may taong nagnanais na gumawa

ng masama sa isa pang tao: nais nitong saktan iyon

o agawan ng ari-arian niyon. sa pagkakataong ito
ay tungkulin na niyang baguhin ang nakasasama sa

abot ng lakas niya at kakayahan.

6. Na gagabayan niya ang naliligaw kapag nagpagabay

ito sa kanya.

Ang lahat ng kaasalang ito ay batay sa sinabi ng

Sugo (SAS): "Mag-ingot kayo sa pog-upo so mgo

lonsongatr." Kaya nagsabi sila: "'Ano po ang kailangan

naming gawin; iyon lamang naman ay pakikisalamuha
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namin at nag-uusap lamang kzuni roon?" Nagsabi siya:

"Kapag wala kayong gogowin kundi ong moupo ay
ibigay ninyo sa doan ong karapatan nito. " Nagsabi
sila: "Ano po ang karapatan ng daan?" Nagsabi siya:

"Ang pog-iwos ng poningin [sa di dapot tingnanl,
ang pogpipigil no makapinsala, ong pagganti sa
pagbati, ong pagtatoguyod sa nakabubuti, at ong
pagsaway so nakasasomo." Sa iba n€unang salaysay ay
may ganitong dagdag: "ong poggabay sa naliligaw."

Kabilang din sa mga kaasalan sa pagtitipon (o pag-

upo) ay ang humingi ng tawad kay Allah sa pagtayo

mula sa kinauupuarl. bilang pag-aalis sala sa kasalanang

dahil dito ay baka nakasakit siya habang nakaupo. Ang
Sugo ni Allah noon, kapag ibig niyang tumayo mula
sa kinauupuan, dy nagsilsabi ng subhflna kaile humma
wa bibamdika ash'hadu an lii iliiha illa anta astagh-
firuka wa attibu ilayka.t* Tinanong siya tungkol dito
kaya nagsabi naman siya: "lyon ay pang-alis sala sa

kasalanang nagawa habang nasa pagtitipon." Isina-
laysay ito ni Imam at-Tirmidhi.

24 Kaluwalhatian sa lyo. o Allah. kalakip ng papuri sa lyo. Sumasaksi

ako na rvalang Diyos kundi lkarv. Humihingi ako ng kapatawaran sa

Iyo at nagbabalik-loob ako sa lyo.
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Ang nga fhaoafan
ia PagLdn atPagrinon

Ituttring ng isang Muslim na ang pagkain at ang

inumin bilang daan tungo sa isang nilalayon at hindi
siyang mismong nilalayon. Samakatuwid, kumakain
siya at umiinom siya para mapanatili ang kalusugan
ng katawan niya na sa pamamagitan nito ay nakapag-

sasagawa siya ng pagsamba kay Allah: ang pagsamba

na iyon na gumagawa sa kanya para maging karapat-

dapat sa kasaganiuul sa Kabilang-buhay at kaligayahan

doon. Hindi siyakumakain at hindi siya umiinom alang-

alang lamang sa pagkain at pag-inom at sa pagkahilig
niyon. Dahil dito, ang isang Muslim, sa pagkain niya at

pag-inom niya, ay sumusunod sa mga itinatagubiling
kaasalang kaugnay roon:

Ang mga Kaasalan Bago Kumain

l. Na gagawin niyang nakabubuti ang pagkain niya at

ang inumim niya sa pamamagitan ng paghahanda

ng mga ito buhat bagay na bal6l na nakabubuti at

di-nahahaluan ng anumang bagay na hardm. Nagsabi

si Allah (2:172): "O mga sumampalataya, kainin
ninyo ang mga nakabubuti na itinustos Namin
sa inyo" Ang nakabubuti ay ang balal na hindi
itunuturing na marumi o itunuturing na masama

dahil ang sabi ng Sugo (SAS): "Ang anumong
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tumubo mulo sa ipinagbabawal, ong Impiyerno
ay lalong malapit doon."

2. Na lalayunin niya sa pagkain niya at pag-inom niya
ang pagpapakalakas para sa pagsamba kay Allah
nang sa gayon ay magantimpalaan siya sa pagkain
niya at pag-inom niya. Kaya ang isang karaniwang
ipinahihintulot na gawain,, sa pamamagitan ng
kagandahan ng layunin. ay.nagiging pagtalima na
datril doon ay nagagantimpalaan ang isang Muslim.

3. Na huhugasan ang mga kamay bago kumain kung
ang mga iyon ay may dumi o hindi matiyak ang
kalinisan ng mga iyon.

4. Na uupo na nagpapakumbaba gayang p4g-upo noon
ng Sugo (SAS) sapagkat ang sabi niya: "Hindi oko
kumokoin na nakasandol; ako oy isang lingkod
lamang na kumakain kung poanong kumokain
ong isang lingkod at ako oy umuupo kung paonong
umuupo ong isang lingkod."

5. Na magkakasya siya sa kung ano ang nakahaing
pagkain at hindi niya ito pipintasan; hrng maiibigan
niya ay kakainin niya. at kung hindi niya maiibigan
ay hahayaan niya. Ito ay batay sa Hadith ni AbU
Hurayrah (RA): "Kailanmon ay wolang pogkaing
pinintasan ong Sugo ni Allah (SAS); kung noii-
bigon niya iyon ay kokainin niya; at kung hindi
niya noiibigon iyon ay hohoyaon niya. " Isinalay-
say ito ni Imdm al-Bukharl.
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6. Na kakain siya nang may kasamang panauhin o
ursawa o anak o kanrlong alinsunod sa isang Hadith:
uMogtipon kayo sa pagkain ninyo, PogPopaloin
koyo ni Attah dahil doon." Isinalaysay ito nina

Imdm AbU Ddwud at Imdm at-Tirmidhl.

Ang mga Kaasalan
Samantalang Kumakain

1. Na magsisimula sa pamamagitan ng pagsabi ng

bismillft dahil ang sabi ng Sugo (SAS): "Kapag
kakain ong sinumon so inyo, bonggitin niya ong
pangolon ni Allah; kapog nalimuton niyong bang-
gifin angpongalon niAllah sa simula [nS pogkoinJ

nryo ay ,nogsabi siya ng bismillflh awwalahu wa

f,khirahuzs " Isinalaysay ito nina Imam AbU Ddwud

at Imdm at-Tirmidhl.
2. Na tatapusin niya ang pagkain niya sa pamamagitan

ng pagpuri kay Allah sapagkat sabi ng Sugo (SAS):

"sinumang kumnin ng isong paglcain of nagsabi ng

a[amdu liilehil ladhi a!'amani hedhe wa nurriql
nini min ghayri bawh; minnl wa If, qtiw ah26 ay

patotaworin ang nouno niyang kasalanort."

tt 
Sa ngalan ni Allah sa simula at sa rvakas.

'u Ang papuri ay ukol kay Allah na nagpakain sa akin nito at nagtustos

sa akin nito nang walang kapangyarihan ni lakas mula sa akin.
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3. Na kakain sa pamamagitan ng tatlong daliri ng
kanang kamay niya,, liliitan ang subo at pagbubu-
tihin ang pa8trguya. Kakainin ang pagkain sa tabi
niya, hindi ang nasa gitna ng bandehado.2T Batay
ito sa sinabi ng Sugo (SAS): "Bata, rrurgsobi ka ng
bisminlh, kumoin ka sa pomomogitan ng kanong
komay mo at kainin mo ang molapit so iyo.,,

4. Na kapag may anumang nalaglag sa kinakain28 ay
aalisin lamang ang dapat alisin doon at kainin iyon
sapagkat ang sabi ng Sugo (SAS): "Kapog nohulog
ong isinusubo ng sinuman sa inyo ay kunin niya
iyon, alisan niyo iyon ng dapot alisin, kainin iyon
of huu,og niyong hoyaang ntpunto so Demonyo."
Itinala ito ni Imdm Muslim.

5. Na hindi niya ihihipan ang pagkaing mainit, na hindi
niya l€kainin iyon hangga't hindi lumalamig-lamig,
na hindi niya hihingatran ang tubig habang umiinom
at hihinga slya sa labas ng baso. Batay ito sa Hadittl

27 Sa mga naninirahan sa Peninsula ng Arabia. ang mga pagkain ay
kalimitang nakalagay sa isang malaking bandehado. Sa hapag kainan
narnan ng mga Pilipino. kalimitang magkal,calayo ang kin alalagyian ng
mga pagkain kaya hindi maaaring kainin lamang ang nasa malapit.
Walang masama sa paggamit ng kutsara't tinedor at chopstick
yayamang may mga uri ng pagkaing angkop na kainin sa pamamagitan
ng mga ito. Ang dapat lamang tandaan na sa pagkain at pag-inom ay

tgntng kamay ang ihahawak sa kutsara o chopstick.tt Kung nakatitiyak na hindi narumihan ang pagkain.
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na isinalaysay ni Ibnu 'Abbas GA) na ang Propeta

(SAS) ay:"Nagbawal na hingahan ang lalagyan (ng

pagkain o inumin) o hipan ang loob nito." Itinala

ito ni Imam at-Tirmidhi.
6. Na iiwasan ang labis-labis na pagpapakabusog dahil

ang sabi ng sugo (SAS): "Walo nong pinupunong
sisidtan ong isang tao na higit no mosomo koyso

so tiyon niya. Sopat na so onok ni Adan (tao) on7

mgo nuliliit na subo no mogtutuwid so tit(d nfuu"
King hindi niya iyon mogowo, ong[unongJ ikot-
tong bohagi [ng tiyonJ ay poro so pogkoin niyo,

ong JtkaloiongJ ikotlong bahagi oy poro sa inumin
niya, at ang [ikotlongl ikotlong bohagi ay poro

so paghinga niYa."
1. Na hindi siya magsisimula sa pagkain o pag-inom

kung sa pagtitipon ay mayroong karapat-dapat na

siyang rnagpasimula sa pagkain dahil sa katandaan

nito o kalamangan nito sa katayuan sapagkat ang

gayon ay nakalalabag sa magandang kaasalan.

8. Na hindi niya titingnan ang mga kasama habang

kumakain at hindi niya sila babantayan upang hindi

mahiya sa kanYa.
g. Na hindi gagawa ng karaniwang itinutuing ng mga

tao na marumi; samakatuwid, hindi niya ipapagpag

2n lbig sabihin: pipigil sa gutom niyn dahil nga naman ang isang taong

hindi namimilipit sa gutom ay nakatuw'id ang likod niya'
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ang kamay niya sa plato. hindi niya ilalapit ang ulo
niya roon habang kumakain upang walang anumang
malaglag doon mula sa bibig niya, kapag kinagatan
niya anglagkain ay hindi niya ibabalik ang natitira
sa plato," hindi siya magsasalita ng mga salitang
nagpapahiwatig sa mamming bagay o kasalaulaan
upang hindi mayamot ang mga kasama niya.

Ang mga Kaasalan Matapos Kumain
1. Na magpipigil sa pagkain bago tuluyang mabusog

bilang pagtulad sa Sugo ni Allah (SAS).
2. Na aalisin o pupunin:ur ang nuls€r kamay, huhugasiul

ito at lilinisin nang maigi.
3. Na pupulutin ang nahulog na pagkain dahil iyon ay

itinuturing na pagpapasalamat sa biyaya.
4. Na lilinisin ang mga ngipin at magmumumog upang

luminis ang bibig.
5. Na magsasabi ng aftamdu lilleh matapos kumain

at umiinom at ipapanalangin ng ganito ang taong
kinainan niya: Allehumma bnrik lahum fimfl
rrz^qtahum waghfir lahum warlum. 3'

to Kupag kumakain na ang mga pagkain ay nakalagay sa isang plato.ll O Allah, biyayaan Mo po sila sa itinustos Mo sa kanila. patawarin
Mo po sila at kaawaan Mo po sila.
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Ang Paglalakbay
Ang paglalakbay ay ilan sa mga pangangailangan

sa buhay. Ang bajj, aDg 'umrah, ang pakikilahok sa

pakikibaka, 4og pag-aaral, at ang pagdalaw sa mga

kapatid ay nangangailangan ng paglalakbay. Dahil dito,

ang pagbibigay-pansin ni Allah, ang Tagapagbatas, S&

paglalakbay, mga alituntunin nito, 4t mga kaasalan

kaugnay rito ay malaki. Tungkulin ng isang matuwid
na Muslim na matutunan ang mga iyon, at gawin ang

pagpapatupad niyon at pagsasagawa niyon.

AngngaAlitrrnftnin ca Pa@
1. Ang pagpapaikli sa mga gal6h na apatang rak'ah.

Dadasalin ang mga ito sa dalawang rak'ah lamang.

Ang maghrib ay mananatiling tatlong rak'ah pa rin.

Magsisimula ang pagpapaikli ng gal6h mula sa

paglisan sa bayang tinitirahan hanggang sa makauwi,

maliban na kung naglalayong manatili sa loob ng

apat na araw o higit pa sa bayang pinuntahan dahil

sa gayong kalagayan ay lulubusin at hindi paiiksiin

ang galdh hanggang hindi nakaaalis doon pabalik sa

bayan niya. Kapag pauwi ay maaarr nang magpaikli

ng gal6h hanggang sa makarating sa bayan niya.

Nagsabi si Allah (4:101): "Kapag naglakbay kayo

sa kalupaan ay hindi sa inyo pagkakasala na
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magpaiklii kayo ng dasal" Nagsabi naman si Anas
(RA): "Nang minsang naglakbay kami kasama ng
Sugo ni Allah mula sa Madrnah patungong Makkah
ay dinadasal niya ang tig-aapat na rak'ah na tigda-
dalawang rak'ah hanggang sa makabalik kami sa

Madlnah." Itinala ito nina Imam an-Nasa'r at Imdm
at-Tirmidhi.
Ang pagpapahihintulot sa pagpupunas sa ibabaw ng
medyas [o sapatos sa halip na hugasan ang paa] sa

loob ng tatlong araw at tatlong gabi dahil ang sabi ni
'Ah (RA): "lpinahintulot sa atin ng Propeta (SAS) sa

tatlong araw at tatlong gabi para sa manlalakbay at

isang araw at isang gabi para sa nananatili." Ang
tinutukoy niya rito ay ang pagpupunas sa medyas
o sapatos. Isinalaysay ito nina Imam Almad, Imdm
Muslim, Imam an-Nasa'I at Imam Ibnu Majah.
Ang pagpapahintulot sa pagsasagawa ng tayammum
kung walang tubig o mahirap ang pagkuha niyon o
mahal ang halaga niyon sapagkat ang sabi ni Allah
(4:43): "Ngunit kung kayo ay may-sakit o nasa
isang paglalakbay o dumating ang isa sa i4yo
mula sa palikuran o nakipagtalik kayo sa mga
maybahay at hindi kayo nakatagpo ng tubig
ay magsadya kayo sa isang malinis na lupa at
haplusin ninyo ang mga mukha ninyo at ang
mga kamay ninyo."

3.
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4. Ang pagpapahintulot sa pagputol sa pag-aayuno [sa

Ramad6nl dahil ang sabi ni Allah (2:184): "Subalit
ang sinuman sa inyo na may-sakit o nasa isadg
paglalakbay ay mog-ooyuno ng kotumbas no

bilang mula sa ibang mga araw.t' Bubuuhin ang

pag-aayuno sa mga iraw na ito pagkatapos ng pag-

lalakb ay lat pagkatapos ng Ramadan.J

5. Ang pagpapahintulot sa pagsasagawa ng galdh na

ndfilah habang nakasakay sa sasakyan kahit szlan

man ito nakadako sapagkat ang sabi ni Ibnu 'Umar
(RA) ang Sugo ni Allah (SAS) ay oonagsasagawa

noon ng galdh niya na ndfilah saan man siya idako

ng [sinasakyang] inahing karnelyo niya"'
6. Ang pagpapatrintulot sa pagsasama jam') sa mga

galdh sa dhuhr at'agr at sa mga Salah sa maghrib at

'ish6', maaaring Sa parzuillgiam' taqftm: isasagawa

ang galdtr sa dhuhr at 'asr sa oras ng dbuhr at ang

gal6h sa maghrib at'isha' sa oras ng 'ishA' o iam'
ta'l(hlr: isasagawa ang Ealah sa dhuhr at 'agr sa oras

ng 'agr at ang gal6h sa maghrib at oish6' sa oras ng

'isha'. Batay ito sa sinabi ni Mu'adh (RA): o'Nang

minsang naglakbay kami na kasama ng Propeta

(SAS) para sa isang labanan sa Tabtik ay dinadasal

niya ang gal6h sa dhuhr at'asr na magkasama at

ang gal6h sa maghrib at'ishd' na magkasama."

Napagkaisahan ang katumpakan ng Hadith na ito.



Ang Pomamaroan ns Muslim

Ang nga Kaacalan ca Pagltltkbay
l. Na itutuwid muna ang mga nagawang paglabag sa

katarungan at isasauli muna ang lahat ng dapat isauli
sa mga may-ari niyon, yayamang ang paglalakbay
ay ang sandaling mffraring masawi.

2. Na ihahanda niya ang baon niya mula sa bagay na

balAl at mag-iiwan siya ng panggastos sa mga taong
tungkulin niyang pagkagastusan gaya ng irsawa, anak
at magulang.

3. Na magpapaalan siya sa pamilya niya, mga kapatid
at mga kaibigan at dadalangin ng ganitong dalangin:
Astawdi'ullflha dinakum wa amflnatakum wa
khawf,trma aomfllikum3z atmagsasabi naman ang
mga pinamamaalaman : Zawwadakalllhu bittaqwf,
wa ghafara dhambak wa wajjahaka ilal khayri
haythu tawajjahta.33 Batay ito sa sabi ng Sugo
(SAS): "Tunoy na si Luqmfln ay nagsobi: 'Tunay
na si Allah, kopag hinobilinon ng isang bogoy, ay
pinongangalagaan Niya iyon." at sa sabi pa niya:
"Ihinohabilin ko koy Allah ong pononompolntaya,

tt lhinuhabilin ko kay Allah ang Pananampalataya ninyo, ang tiwala
ninyo. at ang mga wakas ng mga gawa ninyo.t' 

Pabuunan ka ni Allah ng pangingilag sa pagkakasala, patawarin Niya
ang iyon pagkakasala- ituon ka Niya sa kabutihan saan ka man dumako.
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angtiwala ninyo, at ang mga wakas ng mgo gowo

ninyo."
4. Na [makabubuting] lilisan siya para sa paglalakbay

kasama ng tatlo katao o apat o higit pa matapos na

mapili ang mga ruuumgkop sa paglalakbay kasama

niya dahil ang sabi ng Sugo (SAS): "Ang isang

monlalakbay ay [kasoma ngJ isang demonlo, ong
dolawong monlolokbay ay [kasama ngJ dalawang
demonyo at ang tatlong mnnlalokboy ay lmobutingl
paglolakbay." Isinalaysay ito nina Imdm Abii
Ddwud, Imdm an-Nas6'I at Imf,m at-Tirmidhl. Ang

isa pang sabi niya: "Kung ong mgo tso ay naka-

oolam lamong sa nalolamon ko hinggil sa pog-
iisa, walong mnglalakbay no m,onlalakboy sa gabi
no nog-iiso."

5. Na gagawin ng mga manlalakbay na pinuno ang isa

sa kanila upang siyang bumalikat ng pamumuno sa

kanila alinsunod sa pagsasanggtlnian nila dahil ang

sabi ng Sugo (SAS): "Kapag lumison ong totlo
paro sa paglalokbay ay gowin nilong pinuno ong
isa so kanilo."

6. Na magsasagawa ng galdtul istikhdrah sapagkat

malubhang itinagubilin iyon ng Sugo (SAS) anupa't

itinuturo niya iyon sa mga EabAbI gaya ng pagfuturo

niya ng isang suratr ng Qrn'an at latrat ng bagay.
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7. Na magsasabi siya ng ganito kapag nakasakay na:

"Bismilteh wa billf,h, wallihu akbar, tawak-
kaltu 'alallf,hi, subhnnal ladhl sakhkhara lani
hrdher vrn mi kunnn lflhu muqrininr wr innfl ilfl
rabbintr lamunqalibfln, allflhumma inni as'aluka
fi safarini hrdhal birra wattaewfl, wa minal
oamali mfl tardfl, allflhumma hawwin 'alaynfl
safaranfl hfldhe wagwi 'annfl bu'dth, allihumma
antag gelibu fis safar, wal khalifatu fil ahli wal
mfll, allf,humma inni a'tidhu bika min 'athf is
safar, wa ka'ebadl mandhrr, wa khaybatil mun-
qalibr vyr sti'il mandhar fit mf,li wal ahli wal
walad ;s34

8. Na [makabubuting] lilisan sa umaga ng Huwebes
dahil ang sabi ng Sugo (SAS): "O Allah pogpalain
mo po ang sambayan ko so mga ntflagong gawain

to 
,So ngalon ni Altah at sa pomamagitan ni Allah. Si Allah uy Dakila,

si Allah ay Dakila, si Allah ay Dakilu Kaluwalhatian sa Kanya na
nagpoganit sa din nito, at tayo ay hindi mokakakaya nito. Tunay na
toyo sa Panginoon mo ay talagang magsisifulikan O Aaoh, frrnay na
kami ay hurthifing sa lyo sa paglalakbay noming ito ng kabutihan,
pongingilag na magkasala, at gawang lyong ikinatulugod O Allah,
pagaonin Mo po so amin ong paglalakboy naming ito at paiksiin
Mo po pora sa amin ang layo nito. O Allah, Ikaw po ong kasama sa
paglalakboy at ang pinag-iwanan so mag-anak. O Alloh, tunoy no
ako po oy nagnpkupkop sa lyo laban sa hirap ng pagWahhay, lafun
sa kapanglawan ng tanowin, laban sa kasaklapan ng madadotnan
sA ori-Arion, mag-onak (o asawa) al onak.
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nilo." at yamang naiulat hinggil sa kanya na siya

noon ay lumilisan patungo sa paglalakbayan niya
sa araw ng Huwebes

9. Na magsasabi ng Altehu akbar sa tuwing tumataas

ang daanan dahil ang sabi ni Ab[ Hurayrah (RA):
"May isang lalaking nagsabi: 'O Sugo ni Allah,
ninanais kong maglakbay, kaya tagubilinan mo po

ako." Sinabi niya: "Panatilihin'mo ong pangingilog
sa pagkakasola kay Allah at ang pogsobi ng Allnhu
akbar sa bawat pogtoos fng doonJ."

10.Na kapag may mga taong pinangangambahan siya

ay magsasabi siya ng ganito: Allflhumma inn6
nas'aluka fi nuhtrrihim, vyo na'trdhu bika min
shuriirihim3t duhil sinabi ito ng Sugo (SAS).

ll.Na mananalangin siya kay Allah habang nasa pag-

lalakbay at hihilingin niya sa Kanya na makamit
ang mabuti sa mundo at sa Kabilang-buhay, yamang

ang pananalangin sa panahon ng paglalakbay ay

tinutugon palagi sapagkat ang sabi ng Sugo (SAS):
uMay totlong panolonging tinutugon, wolang alin-
longan hinggil doon: ang panolnngin ng nagawon

ng kowalang-katorungan, ong Panalangin ng mt n-

35 O Allah. tunay na kami ay humihiling sa lyo na pigilin ang mga

dibdib nila at nagpapakupkop sa Iyo laban sa mga kasamaan nila.
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Ialakbay at ong ponalangin ng mogulang loban so
anak niyo." Itinala ito ni Imam at-Tirmidhl.

l2.Kapag titigil pansamantala sa isang lugar ay magsa-
sabi siya ng ganito: A'tidhu bikalimiitillehit tiim-
miiti min sharri mi khalaq (Nagpapakupkop ako
sa mga ganap na salita ni Allah laban sa kasuunaan
ng nilikha). Kapag dumating ang gabi ay magsasabi
siya ng ganito: Yii arg[a rabbl wa rabbukilleh,
innl a'tidhu billehi min sharriki wa min sharri
mfl fiki, wa min sharri mii yadibbu 'alayki, vyt
a'iidhu billehi min sharri asadin wa usiid, wa
min hayyatin wa 'aqrab, wa min sflkinil balad,
wa min wiilidin wa mii walad.i6

l3.Kapag nangangamba sa kapanglawan: "subhiinal
malikil quddiis rabbil male'ikati war riih jullilatis
samiiwiiti bil' izzati wa I j abarfit. "r7

tu O Lupa. ang Panginoon ko at ang Pangint-lon mo er-\ si Allah. l'unar
na ako av nagpapakupkop ka1 Allah laban sa kasarnaan mo. latran sir

kasamaan na llasa ivo. laban sa kasamaan ng anumang nilikha nil nasir
iyo at laban sa kasamaan ng anumang unruusad sa ibabarv mo. Nagpa-
pakupkop rin ako ka1'Allah laban sa leon at nrga leon. laban sa ahas art

alupihan at laban sa Ikasamaar] ngl rnga naninirahan sa bavan Ina itol.
at laban sa magulang at anak.
3t Kuluwalhatian sa Haring Pinakababanal. Panginoon ng mga anghel
at ng Espiritu (Anghel Gabriel). Binalot ang nrsa langit ng karangalan
at kapangyarihan.
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l4.Kapag palapit na siya sa lungsod ay magsasabi ng

ganito: Allf,hummajoal lane bihe qarflra' wanzuq-

nfl fih n rrzqan halflla, allflhumma inni as'aluka
khayra hfldhihil madlnati wa khayra mfl fihe'
wa a'iidhu bika min sharrihfl wa sharri mfl fihe
yimang ang Propeta (SAS) ay nagsasabi noon niyon.

l5.Kapag babalik pauwi ay magsasabi ng Allihu akbar
nang tatlong ulit, at magsasabi ng ganito: Ayibti na

teib'ii'na ebidtrna lirabbine bflmidfin.38 Uulit-
ulitin niya iyon dahil gayon ang ginawa ng Propeta

(sAs).
16.Na hindi niya uuwian sa gabi ang mag-anak niya

[hang ga't maaari, sa halip ay] ipapaaalam niya sa

kanita upang hindi sila masorpresa sa pagdating niya

dahil ito ay ilan sa mga patnubay ng Propeta (SAS).

17.Na hindi maglalakbay ang isang babae hmg walang

kasamang mahram dahil ang sabi ng Sugo (SAS):

"Hindi ipinahihintulot sa isang baboe no moglok-
boy sa loob ng isong orsw ot isang gabi na walnng

kasomong mnfrrom."Itinala ito ni Imdm al-BukharI.

" lTayo ay] umuuwi, na nagbabalik-loob. na sumasamba na nagpupuri

sa Panginoon natin.
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Ang Kaaoalan oa Pmit
Sinusunod ng isang Muslim sa kasuutan niya ang

mga sumusunod na kaasalan:
1. Na hindi magsusuot kailanman ang isang lalaking

Muslim ng kasuutang yari sa seda o sutla, maging
iyon man ay sa damit, turban, pantalon at iba pa
dahil ang sabi ng Sugo (SAS): "Ipinagbawol ong
pagsuot ng sutlo at ginto so mgo kalalakihon ng
sambayonan ko, ngunit ipinahintulot sa mgo
kabobaihan nilo."

2. Na hindi pahahabain ang kasuutan niya o pantalon
hanggang sa umabot sa ibaba ng bukong-bukong
dahil ang sabi ng Sugo (SAS): "Ang bumaba po
so mgo bukong-bakong sa tapis ay sa Impiyerno."

3. Itatangi niya ang kasuutang puti kaysa sa ibang kulay,
ngunit ituturing niya na ipinahihintulot ang pagsuot
ng latrat ng uri ng kulay sapagkat ang sabi ng Sugo
(SAS): "Isnot ninyo ong puti sapagkat ito oy higit
no dolisal, of lalong moinam. Bolutin ninyo sa
kalay na iyon ong mgo patay ninyo. " Itinala ito
nina ImEm an-NasE'I at Imdm al-H6kim.

4. Na pahahabain ng babaing Muslim ang kasuutan
niya hanggang sa matakpan pati ang mga paa niya,
ilalaylay niya ang belo mula ulo upang matakpan
ang leeg niya at ang dibdib niya sapagkat ang sabi
ni Allah (33:59): "O Propeta, sabihin mo sa mga
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maybahay mo at sa mga babaeng angk mo at sa

mga kababaihan ng mga Mananampalataya na

ilaylay nila sa mga katawan nila ang mga balabal
nila." at dahit ang sabi pa Niya (24:3 1): "Sabihin
mo sa mga babaeng mananampalataya na mag-

baba sila ng mga paningin nila, pangalagaan
nila ang mga puri nila, huwag nilang ilitaw ang
gayak nila maliban sa nakalitaw na mula ritor"

5. Na hindi magsusuot ang isang lalaking Muslim ng

singsing [o anumang alahas] na yari sa ginto dahil
ang sabi ng Sugo (SAS): "Ipinogbawal ong pogsttot

ng sutla at ginto sa mgo kolalakihan ng sombo-
yonon ko, ngunit ipinahintulot so mgo kobaboihan

nilu" Samantala, wala nurmang masarna Sa pagsuot

ng singsing [o anumang alahas] na yari sa pilak.

6. Na hindi magsusuot ng iisang sapatos [o tsinelas

o anumang isinusuot sa paa] sapagkat ang sabi ng

Sugo (SAS): "Huwag maglolakod ong sinuman
sa inyo na nakasuot ng isang pirasong sapin sa

poo; huborin niya ang dalowang ito o isuot niyo
-ang 

dalnwang ilo." Isinalaysay ito ni Imam Mtrslim.

Kapag magsusuot ng sapin sa paa ay magsisimula

sa kanan, at kapag huhubarin iyon ay magsimula

rutman sa kaliwa sapagkat ang sabi ng Sugo (SAS):

"Kapag mogsttsuot ong sinumnn so inyo ng sapin

sopuo ay mogsimulo siya sa kanon at kopag huhu'
borin [iyonJ oy rugsimula sa kaliwu" Isinalaysay
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ito ni Imam Muslim. Ganoon din sa pagsusuot ng
damit [magsisimula rin sa kanan] dahil ang sabi nitf ishah (RA): "Naiibigan noon ng Sugo ni Allah
(SAS) ang pagsisimula sa kanan sa lahat ng gawain
niya: sa pagsuot niya ng sapin sa par-, sa paglalakad
niya at sa paglilinis niya." Isinalaysay ito ni Imam
Muslim.
Na hindi isusuot ang lalaking Muslim ang kasuutan
ng babae at hindi rin isusuot ng babaeng Muslim
ang kasuutan ng lalaki sapagkat ipinagbawal iyon
ng Sugo (SAS) sa sinabi niya: "Isinumpa ni Allah
ang loloking nogsusuot ng kasuuton ng babae at
ang baboing nagsusuot ng kasuutan ng loloki."
Itinala ito ni Imdm AbU Dlwud. Nagsabi pa siya:

"Isinumpa ni AUah ong mgo laloking gumngayo
sa mgo bobae at ang mgo babaeng gumagaya so
mgo lolaki." Itinala ito ni Imdm al-Bukharl.
Na magsasabi, kapag magsusuot ng bagong damit
o anumang bagong kasuutan, ng ganito: "4llihum-
ma takal lamdu anta kasawtanihi, as'aluka
khayrahu wa khayra mfl sana'a lahur vyt a'tidhu
bika min sharrihi wa shari mfl sana'a lahu3e
dahil iyon ay naiulat na rnula sa Propeta (SAS).

" O Allah, ukol sa Iyo ang papuri; Ikaw ang nagpadamit sa akin. hinihiling
ko sa Iyo ang kabutihan nito at ang kabutihan na ginawa para rito. at

8.
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Ang Kaaoalan ca Personal na lhlinban
Ang personal na kalinisan na napatunayang ginawa

ng Propeta (SAS) ay lima. Nabanggit ang mga iyon sa

sinabi niya: "May limang likas na kaugalian so koli-
nison: ang pag-aahit ng buhok sa moselong bahagi
ng kotawon, ang pagtutuli, ong pagpuputol ng
bigote, ong pagbubunot ng buhok sa kili-kili at ang
pagpuputol ng kuko."
1.. Ang pag-aahit ng buhok sa maselang bahagi ng

katawalt.
2. Ang pagpapatuli. Ito ay ang pagpuputol ng balat rla

bumabalot sa dulo ng ari ng lalaki. Kanais-nais na

isagawa iyon sa ikapitong araw matapos magsilang

at wala ring masama kung ipagpaliban hanggang

sa bago magbinata.
3. Arrg pagputol ng bigoteng umabot sa bibig. Tungkol

naman sa balbas, palalaguin ito dahil ang sabi ng

Sugo (SAS): "Putulin ang mgo bigote ut pohabain

ong mgo balbas" Isinalaysay ito ni Imdm Muslitn.
Ang sabi pa niya: "Solungatin ninyo ung mgo

Mttshrik: putulin ninyo ong mgo bigote of ha7'aang

ang mgo balba5. " Iiwasan din ang qaz': ang pag-

aahit sa ibang bahagi ng buhok sa ulo s€unantalang

nagpapakupkop ako sa lyo laban sa masama nlto al laban sa lllusi.ttl't.i

na ginawa para rito.
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ang ibang bahagi ng buhok ay hinayaan na hindi
naahitan. Ito ay sapagkat ang sabi ni Ibnu 'Umar
(RA): "Ipinagbawal ng Sugo ni Allah ang qaz'."
Napagkaisahan ang katumpakan ng Hadith na ito.
Kwrg palalaguin nilman ng isang Muslim ang butrok
niya sa ulo, pararangalan niya ito sa pamamagitan
ng paglilinis at pagsusuklay dahil ang sabi ng Sugo
(SAS): 'Ang sinumnng mny buhok ay porangalon
niya ito." Napagkaisahan ang katumpakan ng
Hadith na ito.

4. Bubunutin ng isang Muslim ang buhok sa kili-kili
niya at kung hindi niya kaya ay aahitin niya ito.

5. Ang pagpuputol ng mga kuko. Kaibig-ibig na mag-
simula sa kanang kamay, pagkatapos ay sa kaliwa,
pagkatapos ay sa kanang paa, pagkatapos ay sa

kaliwang paa.

Gagawin ng isang Muslim ang lahat ng iyon nang
may layuning tularan ang Propeta (SAS) at sundin ito
upang magtamo siya ng gantimpala yamang ang mga
gawa ay nakabatay sa mga layunin at magkakamit ang

bawat tao ng ayon sa nilayon niya.

Ang mga ffi ca Pagtnlog
Ang isang Muslim ay nagtuturing na ang pagtulog

ay kabilang sa mga biyaya na iminagandang-loob ni
Allah sa mga lingkod Niya ayon sa sinabi Niya (28:73):
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"Dahil sa awa Niya ay ginawa Niya para sa inyo
ang gabi at ang maghapon upang makapagpahinga
kayo sa gabi at makahanap kayo ng kagandahang-
loob Niya sa moghapon at nang harinawa kayo ay
magpasalamat." Bahagi ng pasasalamat sa biyayang
iyon ay na isasaalang-alang ng isang Muslim sa pagtulog

niya ang mga sumusunod na kaasalan:

1. Na pagkatapos ng Eal6h sa 'ish6' ay hindi aantalain

ang pagtulog niya maliban kwrg may kinakailangang

dahilan gaya ng pagrerepaso o pakikipag-usap sa

panauhin o pakikipagniig sa asawa sapagkat ayon

sa isinalaysay ni AbU Bazrah, kinasusuklaman ng

Propeta (SAS) na matulog bago magsagawa ng gal6h

sa 'ish6' .

2. Na sisikapi niyang matulog samantalang may wuglu'

pa siya sapagkat ang sabi ng Sugo (SAS) kay al-
Bara' ibnu 'Azib (RA): "Kapag pupunta ka so

higuan mo [upang motulogJ ay mogsagowo ka
ng wudfr' para so salah." Napagkaisahan ang

katumpakan ng Hadith na ito.
3. Na magsisimulang siyang matulog na nakatigilid

sa kanang bahagi ng katawan at ipinang-uuanan
ang kanang kamay at pagkatapos niyon ay walang
masama na tumagilid sa kaliwang bahagi dahil ang

sabi ng Sugo (SAS): "Kopag pupunta ka sa higaan
mo oy magsogawa ka ng wudfr' paro sa galfrh at
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pagkotopos oy mohiga ka sn konang bohagi ng
katawan mo," at ang sabi pa niya: "Kapag pumunlo
ka sa higaan mo somontalang ikow or* moy wudfr'
oy ipong-unon mo ung kanang kamoy mo."

4. Na magsisimula siyang matulog na nakatigilid sa

kanang bahagi ng katawan at ipinang-uuanan ang

kanang karnay,pagkatapos niyon ay walang maszuna

na tumagilid sa kaliwang bahagi dahil ang sabi ng
Sugo (SAS). "Kapag pupunta ka sa htgoan mo oJ)

magsogowa ka ng wu/fi' pora sa talfrh at pagko-
tapos oy mahiga ks so kanong bahagi ng kotawon
mo." at dahil ang sabi pa niya: "Kapag nogpunto
ks sa higaon fupang motulogJ, somontalang ikaw
oy may wu/fr', oy ipang-unon mo ong kanang
kamay mo."

5. Na hindi siya mahihigang nakadapahabang natutulog

sa gabi man o sa araw sapagkat nasas aad na ang
Propeta (SAS) ay nagsabi: "Iyan ay paghigong
hindi noiibigan ni Allah."

6. Na sa abot ng makakaya ay bibigkas ng mga dhikr
na ang ilan sa mga iyon ang sumusunod:
o Na bibigkas ng subhflnallih, aftamdu lillflh at

Alliihu akbar nang tig-33 beses, pagkatapos ay

magsasabi ng isang Alliihu akbar para mabuo

na isandaan dahil ang sabi ng Sugo (SAS) kina
'Ah at Fdlimah (kalugdan sila ni Allah) nang
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humiling silang dalawa ng isang katulong sa

bahay: "Hindi bo't nais ninyong gabayan ko
koyo sa h.igit nn mobuti kaysa so hiniling ninyo?
Kapog hihiga kayo sa higoan ninyo ay magsabi
kayo ng, subhflnallfl hnang totlumpu't totlong
ulit, mogsobi kayo ng albamdu liilah nong
tatlumpu't tatlong ulit, at mogsabi koyo ng
Allflhu akbar nang tatlumpu't apat no ulit
dahil ito ay higit no mabuti para sa inyong
dalawo kaysa so katulong." Isinalaysay ito ni
Imdm Muslim.
Na bibigkasin ang al-Fdtihah, ang unang apat

na Syah ng S0rah al-Baqarah, ang Ayatul Kurst,

ang huling ayah ng Slrah al-Baqtrfr, ang S[rah
al-Ikhlag (ika-l 12 na S[rah), ang S[rah al-Falaq
(ika- I 13 na S[rah). at ang S[rah an-Nds (ika-

ll4 na Strah) dahil nasasaad ang pag-aanyayana

isagawa iyon.

Na magsasabi ng albamdu liilehil ladhi ab;renfl

ba'da mfl amiitanii wa itayhin nush[r.40

oo Ang papuri ay,ukol kay Allah na nagbigay-buhay sa atin ntatapos na

bawian Ni-t-a tayo ng buhav at sa kan-v*a ang Muling Pagbubuhal'.


