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GABAV NG MUSLIM

Panimula rnula kay Sheikh Abdullah bin Abdunahrnan
Al-Jibrin - Pangalagaan natxia siya ni All6h.

A's rahatns o"n*fi;?i' i;""* k"y Aurh ans
Nag-iisa, 

^ng 
kapataw^r^n at kolpayap^alt ay sumakay

Propeta Muharnmad at sa kanyang angkan at sa Lahat
ng kany^ngmga kasam ahan.
At pagk"tapos; I(attrn^y^n nabasa ko ang maikling
babasahin tt^ ito n^ isinulat ng kapatid natin na si
Sheikh Abdul-I{arim Al-Diwan pangalaga tt nawa siya

ni AJHh, tun^y na ito ay rnainarn at kapaki-pakinabang
patungkol sa mga obligasyong panselihiyon, mula sa

mga pangrnahing hrro at mga alituntunin hanggang sa

mga sangay nito. At binuod nLye- arrug babasahing ito sa

mg rnahahalaganglaalaman para sa mga nag-uumpisa
p^ lamang at mga bagong rnusliln. At tunay tt^ pinili
t\y^ ang mga b^gry n^ rnalinaw o walang mga
pagtatalo at kung ano 

^ng 
pinakarnainam sa pagsarnba

at pakrkihrngo sa payak tt^ pamamar^ n at madaling
maunawa fr.
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At ipinap 
^yo 

narnin tte- isalin 
^ng 

aklat tta ito sa ibat
ibang wika at ang pagbthala nito sa pangkalahatan.
Nawa'y rnakapagbig y ito ng liwanag sa sinurnaing nasa

bingtt ng pag-aalinl^ng n sapagkat ang walang alam ay

mananagot sa sinurnang kanyang 62iligaw at maakay
sa pagg^w^ ng mga Bid'ah at mga kasam^ rr, at si Allth
ang Tagapagabay.
Nawa'y ang kapata.urararr ni AlI6h 

^y 
mapasa kanyang

sugo fi^ si Propeta Muhammad at sa kany^ng angkan
at kanyang mga kasamahan.

Abdullah Bin Abdunahman Al-Jibtin
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Panimula:

Atg lahat ng papuri ay ukol lamang k^y Allth ai 
^ngkapataw^r^n at kap^y^p^ n ay rnapas akanyang sugo na

si Propeta Muharnmad. Arg rnaikling babasahing ito
rt^ p^ra sa bagong rnuslirn 

^y 
hindi hrmalakay ng

malawak at malalim sa karamihan sa mga batas ng
Islam. Binubuo ito ng rnga pagbabatas sa relihiyong
Islam sa panig ng Aqtdah, @nnanampalata1Q lb5d6r,
(P ags am b a) Mu- amalaat, (P a ki ki tu ngo).

Dahil sa batid rra hindi ito turnatalakay sa lahat ng
b^gy rt^ m^y kinalarnan sa relihiyor, bagkus pinaiksi
ang kararnihan sa mga ito sa panig ng mga bagay na
isinatungkulin, frgr haligi, at mg g mp^nin ng isang
bagong muslirn. Ito ay hindi tumalak"y sa mga
boluntaryong gawain, ffig2 kagandahang asal at nnga

kaaya-^yang mga gawain sa Islam. Dahll sa mas
mahalagz;ng malaman muna ^fig mg bagay n^
isinatungkulin kaysa sa mgakaaya-ay^ng gawah, At sa

d2fuilang binibrgyan ng tuon sa relihiyon na malaman
rnuna 

^ng 
pinaka -mahahalagang arahn pagkatapo. q\r

ang mga surnunod drto. At kung sinuman ang lrtho^rars
ng mas rnalawak at mas malalirn n^ kaalaman sa mga
nabanggt sa babasahing ito,
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ma 
^rL 

siyang rnagsaliksik at bumalik sa mga aklat tta
isinulat ng mga pantas ng Islarn o hindi kaya'y
magtanong sa mga pantas hingst dito.

Aki.g dalangin k"y Allth na gawin niyang dalisay 
^ng

gawaing ito p^r^ lamang sa kanyang kalugur^n at

gabayan niya tayo sa tam^nglandas.

Isinulat ni:

Abdulkadm Bin Abdulmaiid Al-Diwan
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UNA: '4hrcAQID'4II:
Nararapat sa isang muslim fi^ maniwala k"y Allih, sa

I(anyang mga Anghel, sa Kanyang mga I{asulatafr, sa

I{anyang mga Prop eb, sa Araw ng Paghuhukom, at sa

itinakdafigTadhart^ m^buti man o rnasa;ma.

1- Ang paniniwala k"y All6h:
* At naniniwala tayo sa l{anyang fububryah (t Pogko-

Panginoon), na Siy^ 
^rtg 

Panginoon 
^ngTagapaglikha, 

at

siya zrng Nagmaim^y-art at Lng Tagapangasiwa sa lahat
ngbagay.
>F Siya 

^ng 
nag-iis 

^ng 
hrnay na Ta*apaglikha; Sinabi ni

All6h t 
.c ") ', t o

(r).,Ltt,,r 4.. . . irurr"L;t :i&;;^ljlrr"Jtry"\^ F

'Ma1r tagapagtikh,a pa bang iba 
'pa 

;; Ailah, na

nagkakaloob sa inlo ng panustos na nryamula sa langit at

lupa? " (25 S)

* Nag-iisa Siya sa l(anyang Pagmam^y-^rL, ito 
^y 

ang

maniwala tayo nang walang halong pag-aahnlang fi n^
walang nagfn^m^y-ari ng Iah* ng nilrkha rnaliban ang

lurnrkha sa kanila,kagay^ ngwinika ni Allth"98 :

; lro,ibr[ \ 
^ 
\) d . . . ii-ilb o$VJl irf u; F

"At kalt Altdh ang pagmamry-an ng progorgorrro sa

kalangitan at kalupaan..." (2tl 89)
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* N"g-iisa Siya sa I(any^ngp^ng ngasiwa, ito Ly ang
maniwala tayo nang walang halong pag-aalinlangan na
walang reangangasiwa ng flrn^y na p^ngangasiwa
maliban lamang sa Kany^, g^ya ng winika ni All6h ,€:

Cry )1 eq-.6t ru<tV 4t'ry.i n r'tV' u' 
1 &; ;l,p p

t7. z7r )z -o ,, . 7 t .

{ i; tsub it} | i}yt rlr gi sr?,ri*u
(rtU:bt,.

" Sabihin rtn: "Sino angnagtutustos sa inlo mula sa /angit at
lupa? O sino ang nagmamaJ-ai ngpandinig at mga paningin?
Sino ang napapaluaal ng bultal mula sa patal at ang

napapaluwal ngpatal mula sa buha_y? Sino ang nangangasiwa

sa kapakanan?" at magsasabi sila na si A//ah. IGla sabihin
m0: 'KoJo hindi pa ba koJo nangingrlagmagkasa/a?"(/0:3/)

At sinabi pa ni All6h $F sa ibang talata:

,r4itrl"y ) {'t;i ;ti*' 1 4'; i;i!'gi, &ri, 6 :l
"Ganlan si Allah, angPangin;r, ninlongTotoo. KnJo an: pa'

PagkataPzs ng katotohanan kundi kamalian. Kaya bakit pa
koJo nalalalo"(l 0:i2)

t< At naniniwala tayo sa Uluhiyah 'Pngkn Dtlol ni
All6h, na Siya ang tunay na Diyos, at Lahat ng
sinasamba maliban sa Kanya ^y hindi katangg^p-
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tanggap, at ang karapat-dapat na sambahin ng nag-iisa
ay si All6h, winika ni All6h:

;Lili,,* (r.) { .;tq1 ;i,r;,/aVi,Ari^'iiSlri }
"SAn ang inlong panginnnn na tuilaJ, at ang inlong

pinapanalanginan, maliban sa Kanla a1 mali."(3/:30)

* At kung'sinuman ang mag-alay ng anumang *i rg
pagsambi maliban kay All6h Sg g y^ ng panalangin,
paghingt ng saklqlo, panunumpa, pagk^tuy ng hayop at
iba pa, ang mga nabangglt k"p"g intalay rnaliban kay
All6h€ siya ay nak^g^w^ ng pagtatambalkay All6h
kahit pa man n^ 

^ngkanyang 
lan nin ay rnnalay r\y^

ito par^ s^ Anghel, Prop eta na isinugo, Matuwid na
tao, o di kaya'y kahit sinuman o anumang katangian ng
nilikhang ito.
*< At kung sinuman 

^ng 
nakagawa ng pagtatambal 

^ykatotohanan hindi siya pat^t^warin ni AllihJ€ sa

n^g^wa niyang ito, kung ito'y hindi r\y^ pagsisisihan
bago p^ siya m^m^t^y, 

^ng 
kanyang kahihinatrtan 

^y
ang naglalagabLab na Apoy ng Impiyerno.
Sinabi ni All6h:

r "Lil { . . . e *"r}*'jr"v Fl:.'{F! Flll}t3j }
"Tunalt na si Allah a1 hindi magpapatawad na tarzbalan StJo

ngunit lllapapatawad StJo sa afiurilttng nababa pa ruon .ra

kaninumang loloobin I\rJo..." (4 :4 8 )
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* At naniniwala tayo sa AI-Asma wa As-Sifit (*go
Pangalan at Katangian) ni All6h, na I(anyang
pinatotohanan sa l(anyang sarili at pinatotohanan ng
Kanyang Sugo tt^ hindi inrhahalinnrlad 

^ng 
I(anyang

mga katangian sa I{anyang mga nilikha, at hindi natin
sasabihin na ang mga katangian ni A[Ah 

^y 
g tlrnto.. . at

ganyan... ngunit kagaya ng sinabi Niya rungkol sa

kanyang sarili, sinabi ni AllAh ,98 sa Banal na Qur'^n.

(| | )t'JtLr{ . ry)t .;t:;rn :? "?; V
:

"lYalang katulad sa Kanla na anumang bogry, at Sia aJ ang

I\akariinig ang lJakakikita." (42:l / )
* At ang lahat ng nabanggit sa mga katangian ni All6h
& maglng ito man ^y sa maikli o malawak n^
pagsas alaysay, o hindi kaya'y ang p^gp^patotoo o
pagtanggi, ang pinagbabasihan ng lahat ng ito 

^y 
ang

pur'an at ang Sunnah at ang mga tinahak ng mg
naunang mga Pantas ng Islam, paniwalan natin 

^ngmga ito ng walang p^g- Tal<yeef o Tamtheel (t
paghahalintulad sa katangian sa Karytang mga nilikha), Lt

walang p^g- Tahrcef (0 Pogbogo sa katagang Arabic sa

ibang kataga at papalit sa kahulugan nito) at walang pag-
Ta'teel k hindi paniniwala, at hindi pagtanggap sa mga

pinatotohanan I\tJo .ra kanlang saili at pinatotohanan ng

Propeta mu/a sa Kanlang mga Panga/an, mga Katangian, at
KooJoqg mga gawain.)

10
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* 
,At ating itatanggi ang Lahatng itinanggl ni Allah ,9& sa

I{anyang sarili at itinanggr ng kanyang Sugo, mula sa

mga katangian, mga gawain at tba pang katulad nito.
At manahirnik sa mga hindi binagglt ni Allih at ng
I{anyang Sugo.

* At naniniwala tayo na si Allih & 
^y 

batid Niya 
^ng

kalagay^n ng I(anyang mga nilikha. Siya ay nasa langit

at nakaloklok sa kanyang Trono, naririrug Niya ang

kanilang mga salita, nakikita Niy^ 
^ngkanilang 

mga

gawain, Siya ang nafigaingasiw^ s^lahat ng ito, at si

All6h. 
^rLg 

m^y kapan gyanhan sa lahat ng bagay.

2 - Ang Paniniwala sa mga Anghel.

Ang rrnrga Atghel ay kabilang sa mga nilikh^ tr
hindi nakikita.

At pananiniwaLaannatin 
^ngmga 

Anghel ni All6h€,
na sila ay:

( r v- r t1, t;itr 2r{,,;.'i, iU {, J}\1y*.,1'j;K\Vt
"Mgo likod na pinarangalao, nioar'nila' Stla iooruohAn sA'

pagsasalita at sila sa utos I\tJo aJ nagsaagaaa."(21:26-27)

Nilikha sila ni Allah & mula sa Liw^fr^g, isanas^g w^

nila ang pagsamba kay Allth & at naligtas sila dahil sa

pagsunod nila k"y All6h, at sila 
^y 

m^y kani-kanilang

mg gawain na ipinag-utos sa kanila ni Allth € sa ibat-

ibang mga b^gy sa Mundo. Maytoon sa kanila 
^ng

11



GABAY NG MUSLITUI

tagapangalaga sa mga alipin, at mayroong tagasulat ng
kanilang mga gawain, rt tagapag-bawi ng kanilang mga
kaluluwa at iba pang mga gawain rra ipinag-utos sa

kanila.
* Ikinubli sila ni Allih € sa atin kaya't hindi natin sila
nakikit4, bagama't ^ng ibang alipin ni Allth 

^ypinahintulutan silang Makita.
>k Pinagkalooban sila ni All6h ng mga pambihir^ng
kapan gyarrhan, katulad rg bilis at lakas at kalayahang
rnag-ib 

^rrg 
anyo, sila ^y hindi n^p^pagod, at 

^ngkanilang dami ay hindi nabibilang.
x Pinangalanan ni All6h & angiba sa kanila, at itinuro
naman ang ilan sa kanil^ng mga gawain:

- Jibrel : Ang itinalaga ni Altdh & na tagapashatid ng
rebelasyon sa mga Prop eta : Sinabi ni All6h:

yiltiu-0u) 4

"Sabihin m0: 'Kung sinuman ang maging kaawal para ka-y

Gabrie/, tunal na stJa ang naghatid nitong pur'an sa tJnng

puso, aJzn sa kapahintulutan ni Al/ah."(2:97)

- Mflik : Ang itinalaga n^ m^ngalag^ sa Impiyerno.
Sabi ni Allih :

6vu),:rJUy

T2
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"At tinawag nila, "O Mdlik, halaan ang tJnng Panginnnn na

nagbtgry-wakas sa amin! Stla aJ nagsabi: Tunal ngang koJo

aJ mananatili rito ( sa Inpielnr)." (43:77)

- Munkar at NakiJ : Sila ang naatas trg m^gtanong sa

alipin kung siya ay nasa libin gatt n^.

3 - Ang Paniniwala sa mga Aklat.
* At naniniwala tayo sa lahat ng mga aklat nalSnyang
ipinadala salahatng I(anyang mga Sugo.
* Atg Qur'an, n^ kanyang ipinadala k^y Propeta

Muhammad (oug Sefio 0 So*o ng rilga Prvpeta) 
^y ^ng

pinakamainam sa lahat ng Aklat, rt^ ang Qur'an ay

ndsilrh (o nagpawalang bisa) sa lahat nang mga naunang

Banal na Aklat, Sabi ni Atl6h $E :

(rn) ;-,tu(. . .^ii%.?Kli ;.;:,;nU'; p

"I\ag:apatotoo sa ooroo'ntr' oo ;8, kasulatan at bi/ang

pamantalan na nakasasakop dito" (5 :48)

* At ang mga Aklat n? nauna sa Qur'an ^y 
hindi n^

nanatili sa kanilang orihinal fr^ anyo' kaya naman

obligado It^ sundin ^ng Qur'an at hindi ang mga

naunang aklat, at si AUih mismo ^fig 
nangako sa

p^ng ngalaga nito mula sa mga p"*"bago. Sinabi ni

Allth S# tungkol sa pangangala;ga nito:

A)nJt uy{'&lnd'i tS fn wi ;; (t>

13
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"Tuna1 na Kami ang nagpababa .ra Paalaala 0 Dhikr
(pur'an), at tunal na Kami ito a1 talagangmagiingat"(l 5:9)

* At kung sinuman ang itanggi r:uyr- ang anumang
b^g y sa Qur'att o magsabi na ito ay hindi kurnpleto o
hindi kaya'y m^y dagdag dito o hindi kaya'y m^y
nabago, siya ay itinuturin g n^ Kifr.
* Arg Qur'an ay salita ni All6h ffi (ang kanlang mga letra
at mga kahulugan) tto rnismo ay Kanyang salita at Lto ay
hindi nilikha.

4- Ang paniniwala sa mga Sugo at Propeta ni
Allih:
,k Sila ay pinadala ni Altih JE sa I(any^ngmga nilikha,
winika Niya sa Banal na Qur'an:

q. \:S; 6; ir ;f,, g,iSr i* 
!, e fw;jtlo u, *r';t ;* $I

(t to1,;'11

"I'{agsugo ng mga n/go bilang mga tagapagba/ita ng

nakagagalak at mga tngnPosbabala upang hindi na magkarnnn
ang mga tao ng isang katuiran ka1 Altab matapos ang mga

srlgu. S i Allah a1t logtug l\akapangyaJarL Maranoig." (4 t | 6 5 )
t< Nanintwala tayo na ang pinaka-una sa kanila 

^y 
si

Noah (Irlrh) at pinaka-huli sa kanila ay si Muhammad
W kalugdan nawa silang lahat ni Allth &, winika ni
Allth sa Qur'^n:

t4
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( r r). t*;tt { ., 
^,i qqbi jl$; &;$)V;tl p

"Tuna1 na Kami aJ nagsiwalat sa ,J0 grya ng pagsiwalat

I\amin kalt -fdoe at sa mga prcpetang Poskotapos
n'Aa." (4tl 63)

Sinabi pa ni A[Ah ffi sa ibang talata:

( t .) { r,F ie kn ;6 4rf'w i,' $; f{, 6y. : q A ri',s4<ey

qYituo*

"Si Muhamnad aJ hindi ama ng isa sa mga kalalakihan

ninlo bagftus Sugo ni Allah at ang pangwakas sa mga

Propeta. Si Allah sa bawat bagqJ a1 lagingMaalam."(33:40)

* At kung sinuman 
^ng 

m^g-angkin o magpangg p na

siya ay propeta pagkatapos ni propeta Muhammad ffi o
hindi kaya'y rnaniwala sa isang nagparp^n#ap rua

propeta siya ay kdfr (o hindi rtanananpalatqyQ sapagkat

pinasinungalingari txya si All6h € at ang sugo nLy^ at

^nglahat 
ng mga Muslim.

{< At ang mga Ptopeta tt mga Sugo ^y ^ng
pinakamainam sa lahat ng tao, at kung sinuman 

^ng
hindi maniurala dito siya ay kdfr.

* At naniniwala tayo n^ 
^ng 

Lahat ng sugo ni All6h 
^y

mga tao at nilikh^ nryr- & at wala silang katangpan ng

pagka-Panginoon, pautos n^ winika ni Allth & k"y
Propeta Muhammad ffi sa Qur'^ni

15
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1 t a,r)-t!yy, 4.. . . i[,,VV'IIVYC; ,;Jl'c/'fiy"f, p

"sabihin m0: 'Tfindi ako nakakaJa ii, ,o'rnrili ko
magdulot ng pakinabang ni pinsala maliban sa niloob

Al/ah." (t/ SS)

At sinabi pa ni AUih sa isan g talata:

(Y Y ) *rrr* {.. 
',:^iL: ::, {\t'dr'A!r1,#le] F

"sabihin m0: 'Tuna1 ;; ,e, aJ Unal'm@angangalagaan
laban ka1 Allah ng isa man kung susuwal ako at wala akong

matatagpuan bukod pa .ra kuJo na isang madadaupan."

(7 2:22)
* Paniwalaan natin si Allih na lSnyang tinapos 

^ngKanyang mga minsahe sa mensahe ni Propeta
Muhammad W at kanyang isinugo si Propeta
Muhammad W sa sangkatauhan, sinabi ni All6h:

; fyf t o,t) { . . . \&'6\ii:;.,ruu i f 
"U 

p

" Sabihin m0: '0 mga ui, ,nu, ,o opi a1t Sugo ni Allah sa

irytong lahat. . ." /tl 5S)

- Si All6h ay hindi tatanggap ng ibang relihiyon rnul^ s^

sinumang tao rnaliban sa ipi""gkaloob Niya. Sabi ni
Anih:

"Arg sinumang maghangad ng iba pa sa Islan bilang

relih/ton, hindi 0oo matatanggap mula .ra kuJo at s/ta sa

Kabilang-buhal aJ kabilang M rilgct malulugi."(i:85)
t6

na

ni
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Kaya naman, 
^ng 

Lahat ng yayakap ng relihiyon
maliban sa relihiyong Islam siya ay kdfr at ang kawalan
ng kas alanan ay na kay Propeta Muhammad.

5- Ang Paniniwala sa Huli.g Araw

>k At naniniwala tayo tte- 
^ng 

buhay natin sa mundong
rto ay m^y huling oras at magwawakas. Sinabi ni All6h:

t,.,, / / . l,
(- r lv1 t ;r1r, 4. gffyVJ Ul lri.rIJ A. r,*:, lV 

W j fY
"L-ahat ng sinumang nasa ibabaw ng lupa na ito a1 malilipol,
at mananatili ang Mukha ng Panginnnn ffil, ang nagtataglal

ng kaluwalhatian at karangalan." (5 5 :26-27)
>k At naniniwala tayo sa pagsubok sa Libingan, rte- ito
ang unang tirahan sa I(abilang Buhay at tatanungin 

^ngp^t^y sa kanyang libingan hmggd sa kanyang
Panginoon, kanyang Relihiyon, kanyang Prop eta.
x At naniniwala tayo na sa libing^n ay may btyaya pma
sa rnga m^tta;n^mpaLa1.aya at parusa sa mga mapang-api
at mga hindi rnakatarungan.
* At naniniwala tayo sa Huling Araw, nL ito ang Araw
ng Muling Pagbangon n^ kung saan ibabangon ni
Atlth ?ng sangkatauhan mula sa kanilang libingan
upang .gantimpalaan at papanagutin sa kanilang mga
gawain, 3t gagntimpalaan 

^ng 
mga matuhrurid ng

walang hanggang biyaya sa Paraiso, at igagawad sa mga
surnuway at nagkasala 

^ng 
masidhing kaparusahan sa

irnpiyerno. Sabi rii All6h:

t7
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"At Iihip sa tambuli at mamamatal ang sinumang nasa mga

langit at ang sinumang nasa /npo, maliban sa sinttmang niloob

ni A//ah. Pagkat@os a1 iihtp dito muli at walang-ana-anl sila

aJ mga nakatalo na nagsisitanaw (sa paghihintaJ)."(39:68)

x At pinaniniwalaan natin na bago durnating ang araw
n^ yaon 

^y 
may mg palatandaan muna n^ darating,

tanda na malapit i^ 
^ngoras 

hg pagbabangoll.
*( At pinaniniwalaan natin 

^ng 
lahat ng kaalaman na

nasa Qut'an at Sunnah nL naglalatawan sa kc'ganapan
sa Ataw nL yaon.

6- Ang Paniniwala sa Tadhana

>F Pinaniniwalaan natin ang itinakdang Tadhana ni
All6h sa kanyang mga nilikha magtng ito man 

^ymabuti o masama, ayon sa katalasan ng kaalaman at
kapangyarihan ni All6h.Pinaniniwalaan natin rrr- si
All6h ay:

* Batid Niya ang mangy^y^rL bago pa ito
r'naganap.

* At isinulat ang mga nangyan 
^t 

rnang'yayarL sa

Lawhil Mahfu dh (t o b le tang I,{ ap anga lagaan).

* At kung anum^n 
^ngnaisin 

ni All6h 
^ymangy^y^n at anghindi Niya naisin ay hindi

mangy ay 
^n, 

kay awalang p angy 
^y ^r:rug

IE
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m^g ganap maliban na Lto 

^y 
kanyang nin^is, at

si All6h ang maykap^ngyarihan sa lahat ng
bagay.

t At Siy^ 
^nglumikha 

ng Lahat ngbagay,
kaluwalhattan par^ sa Kany^ n^ glnarg w^ 

^ng
anumang kanyang naisin.

Kabilang sa mga Bagay na May Kinalaman sa Aqidah:

* Arg paniwalaan natin n^ walang nakababatid sa

b^gy na hindi nakikita malibankay AUAh hmang.
* At kung sinuman 

^ng 
maniwala sa Manghuhula at

Mangkukulam ay nakagawa ng kO o hindi paniniwala,
at ang pagsunod dito, ni ang pagsangguru sa kanil^ 

^ykabilang sa malaking kasalan.
* At 

^ng 
p^g-^ lay ng anumang uri ng pagsamba upang

makamit ang bryaya ay ipinagbabawal lalo na kung ito
ay walang katibayan mula sa Qur'an at Sunnah.
* Arg pamam^gt^ 11 at tagapamagitan rra

pahihintulutan ng Qur'an ^y: 
Anumang tkalalapit k"y

All6h mula sa mga pagsunod na pinahihinhrlutan.
>t< Atg pamamag1tang pinahihintulutan: Ang
parnamagptan sa k^y Allih sa Kanyang m^g^g ndang
p^ng lan at katangian katulad ng pagsabi ng isang
alipin sa kanyang panalangin: (Ya HryJn Ya pa11um

Bika Astaghith)
* O hindi kaya'y ipamagptan nryz- Lng kanyang
mabuting gawain kanrlad ng pagsabi ng:

r9



GABAY NG IUIUSLIM d..'.ll jjt

(Alldhumnla Inni As-aluka Bibirri lYaalidalla Aw Bisilati
Urahimi An Taghfmli Aw Tarbamani Aw TarTukani)
>k O hindi kaya ang pamamagitan k"y Atlth mtla sa Du'a
o panaLangin ng isang matuwid rr^ taong nabubuhay
pa. (ong ibig sabihin hilingin nlya ta mga rnatutuuid at
mabubuting tao na buhal na monalangin ka1 Alldh para sa

kanla).

Ang Ipinagbabawal na Shafii'ah (Panamagitan) :

Ito ay ang pamamagitan k"y All6h sa parnama;gltan ng
mga pamam^r^ ng hindi matataqpuan sa batas ng
Islam, katulad ng pamamagitan sa katauhan ng mga
propeta o mabubuting tao sa kanil^ng mga katangian o
kanilang mga kanpatan at iba pang katulad nito.
I(atulad tg pagsabi ng:

G f ;.Kr ;i ri 6.a ri ri .;yi ;i ;y,,;!-r .tr u.l! t- l ri, C', 4 *,ll t- D

(As-aluka bi jahin nabi, aw as-aluka bihaqqi walt11ik fulan
an taghfra li aw an tarhamani aw an takshifa kurbati)

(Hinihilingko sa iyosa pamamagitang m^rangal na propeta,
o sa pamamag1tan ni fulan na malapit sayo n p^t^warin mo
ako, o kaawaan mo ako, o tulung n mo ako sa suliranin
ko.)

Ang Pamamagitan na Nagiging Shirk

Ito 
^y ^ng 

gawin ang mg p^t^y bilang tagapam^glta;n
ruya k"y Allth sa mga pagsamba frya, panalangin, at
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paghiling niyu sa kanyang mgu- p^ngangailarngan at rba
pang tulad nito.
* Hindi ipinahihintulot ^rrg paghahatol ng
kasiguraduhan sa isang tao mula sa mga muslim na siya

sa Paraiso o sa Impiyerno, maliban lamang kotg ito ay

m^y katibay^n o napanrruay^n mula sa Qur'an at
Sunnah na siya 

^y 
sa Paraiso o sa Impiyerno.

>F Atg nakag^w^ ng malaking kasalanan rr^ hindi
naman umabot sa kasalanang k0 o shirk 

^y 
hindi p^

lumabas sa p^nanampalataya, ngunit ang kanyang
pananampalataya 

^y 
kulang dahil sa p^ggaw^ nly^ ng

kasalanang ito sa mundo, sa kabilang buhay siya 
^ynasa ilahm ng kagushrhan ni Allih, maaring siya 
^y

patawairrn o hindi kaya'y parusahan Niya.
* Atg lahat ng mga Sahabah (kasamahan ni Prcpeta

Muhammad) 
^y 

matatapat at makatarungan, at sila ang

pinakamabubuting tao sa rnuslim ummah pagkatapos
ni Propeta Muhammad, at ang pagmamahal sa kanila
ay kasam^ sa relihiyon at p^n^narnpalataya,kaya't wala
tayong babanggltin tr^ mga bagay mula sa kanila
maliban sa kanpat-dapat nL pagbangglt mula sa mg^
m^gagandang papuri, at 

^ttgpinakamainam 
sa kanila ay

st Abu Bakr pagkatapos si Umar pagkatapos si (Jthman

pagkatapos sr A/i.
* Kabilang sa pananampalatayang Islam 

^ng 
mahalin

ang angkan ni Propeta Muhammad at 
^ng 

kanyang
pamilya, sila 

^ng 
mga rnay-bahay ng propeta at
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malalapit niyang kamag-anak na mananampalataya

tnlad ng kanyang mga tiy-hit at mga angkan nila.
>k Sinuman 

^ng 
laitin nLyL 

^ng 
anumangbagay na dala

ni Propeta Muharnrnad o kanya.ng ininsulto si All6h at

^ng 
I{anyang propeta siya ay nak^g w^ ng kO p hindi

na mananamapolataJo)
* At 

^ng 
pangg^g w^y at ang Paggav/a nito at pagsang-

ayon dito 
^y 

kO p hindi na mananam@alata1Q.

PAI{GAI-ASI/A : A\IG MGA PAGSAMBA

1- TAIIARAH Qug lQdalisayn)

Ang kadalisayan ay binubuo ng mga sumusunod:

A- Ang kadalisay,an mula sa mga karumihan , kilLangan

n^ 
^ngkatawan 

ng magdadasal at anglng"t na kanyang

pagdadasalan at 
^ng 

kasuotan ng kanyang katawan 
^y

malinis at ligtas sa karumihan (tulad ng ibi o dumi o dugo)

B- Ang paglilinis mula sa karurnihan:

(Jna: Maliit n^ Karumihan (ALHadath ALAsghar)
ang tinuhrkoy sa maliit na karumihan ay 

^ng 
mga

nakasisira sa wudu tulad ng pag-ihi, P^E-dumi, o p^g-

utot at tba pang tulad nito.
Pangalawa; Malaking I(arumihan (Al-Hadath. ALAkbar)
katnlad ng lanebah (in ry kapag nakipagtalik sa asawa

kahit hindi lumabas ang Semeno 0 hindi kryo-y kapag

/umabas ang Semeno dahi/an .ra pagnanasa 0 kagalakang

sekswal o hindi koyl pagkatapls managinip at ma1 lumabas

ang Semeno .fa mase/nug bahagi ng katawan (wet dream), at
22
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ang Hayd (Buwanang dalaw ng mga kababaihan) Vt ang
Nifiis (po*drmgr pagkat@os ng panganganak) at iba pang
katulad nito, atito ay obligado ang paligo.

* ,Lrtg lYuglf gosbrhugas): 
^ng 

paglilinis rnula sa

maliit na karurnihan 
^y 

obligado, katulad ng pag-ihi,
pag-durni, Lt pag-utot, ang rnalalirn n^ pagt rlog at ang
pagkair rg karne ng kamelyo at rba pang katulad nito.

Pamamaran ng lVuslfil
1,- Magsagawa ng intensiyon (ntlloA sa puso n^
rnaghuhugas at hindi kailang^n bigkasin pa 

^ngintensiyon.
2- Bigkasin ^ng bismillab (sa ngalan ni AldA at
pagkatapos ay hugasan 

^ng 
dalawang kam^y ngtatlong

beses.

3- Pagkatapos 
^y magmumog ng tatlong beses at

linisin 
^ngilong 

sa parnarm^gltan ng pagpasok ng tubig
sa loob nito at pagsinga ng tatlong beses.
4- Pagkatapos ay hugasan 

^ng 
mukh^ ng tatlong beses,

^ng 
sakop ng rnukha 

^y ang lapad rnula sa tatnga
hanggang sa kabilang tain g, at mula sa tinuhrbuan ng
buhok sa ulo hanggang sa dulo ng tinuhrbuan ng
balbas.
5- P"gk"tapos 

^y 
hugasan 

^ng 
dalawang karnay flg

tatlong beses magmula daliri hanggang siko, unahin

^ngkanan 
pagkatapos ay kaliwa.
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6- Pagkatapos 
^y 

haplusin ang ulo ng isang beses,

basain ang dala'wang kamay at ihaplos ito mula sa noo
hanggang sa likod ng may batok at ibalik itong muli sa

noo.
7 - Pagkatapos ^y 

haplusin ang dalawang tatng ng

basang kamay n^ nakapasok 
^ng 

bawat hintuturo sa

bawat tatnga at ang hinlalaki ay inihahaplos ng minsan

sa likod .g tatnga.

8- Pagkatapos ay hugasan ang dalawang p^ ng tatlong

beses na magsisimula sa unahan ng kanyafrg mga daliri

s^ p^^ hanggang sa bukong-bukong,unahin 
^ng 

kanan

at pagkatapos 
^ngkaliwa

x 
'4ng Ghusl (Pa/igo).' Ito 

^y ^ngpaglilinis 
na obligado

mula sa (Al-Hadath ALAkbar) o malaking kanrmihan
(tulad ng Janaabah, HoJd, I\tfot)
Pamamiaita n ng Ghusl:
1,- Magsa g wL ng intensiyon sa puso fr^ magsasagawa

ng paligo, hindi na kinakailangang blgkasin ng malakas.

2- Pagkatapos ^y 
sabihin 

^ng 
bismillah (sa ngalan ni

Alldh) at siya ^y magsaga,w^ ng lumpletong
pamamuta n ng wug!rtt.
3- Ibuhos ang tubig sa ulo ng tatlong beses hanggang

sa ito ay lubusang mabasa.

4- P"gk"tapos ^y buhusan ang kanyang buong

katawan.
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* 
'4fig Tayammum.' Ito 

^y ^ngpaglilinis 
na obligado

sa parn^magLtan ng alikabok kapalit ng wudri' o gbusl sa
mga hindi makata8f,o ng tubig o hindi lrgryu 

^yrnagdudulot sa kanya ng pinsala ang tubig korg ito
kanyang gagamitin.

Pamatln taan ng Tayammum:

Mag-intensiyon sa puso rta magsasagawa ng paglilinis
knJo sa wus!il' o shrt\ pagkatapos ^y ihampas 

^ngdalaw^ng kamay sa lup 
^ 

o anurnang bagay na kaugnay
sa lup^ g^ya ng dingding at mga katulad nito ng isang
beses lamang, at p"gk"tapos ay kanyang ihaplos 

^ngkanyang dalawang karnay sa kanyang rnukha ng isang
beses at pagkatapos ay rhaplos ang bawat kam 

^y 
s^ isai'

isa unahin 
^ngkanan 

tapos ay kahwra.

* 
'4ng Hayd (oug buwanang dalaw ng kababaihan): Dugo

na lurnalabas rnula sa sinapupunan ng babae n^
n^g^ganap kapag'nagdal 

^g ^igir"rg bab-ae hangg 
^ngsa bago sumapit sa rnenopuse, at kapag hindi

nagdadalang-tao, na lurnalabas sa takdang panahon.
'rc Ang lYirtis: Ito ay 

^ng 
dugo n^ lurnalabas sa

masel^ng bahagi ng katawan ng babae pagkatapos ng
p^ng nganak.

Mg" Gawai.g Ipinagbabawal sa panahon ng
H"yd at lVifis:
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Arig Pakikipagtalik: Hindi ipinahihintulot sa lalake

rle- makipagtalik sa kanyar*g asawa na nas a kalag y.^fL

ng hafuat n'ifis.

Ang Pagdarasal, Pag-aayunot at Tawaf (pag-ikot sa

Ka'bah) : Maliban tta ang pag-aayuno ay kailangang

bayann kapag nasa malinis nL, ngunit arug pagdarasal

ay hindi na k ilI^ng ngbayaran. (Aog mal dryd at niJiis a1

hindi pinahihintulutan na nagdasal 0 mag-aJunT 0 magsagawa

ng tawdf sa Ka'boh).

- fug paghawak o Pagbasa ng Qur'an.

,4ng pagpasok sa Masiid, (kay't ang mal mal bold at

ntfas a1 hindi pinahihintulutangpamasok sa loob ng Masjid).

,4ng Taliq (Diborsio): (hindi pinahihintulutan sa isang

lalake na idibors/to n\a ang kanlang asawa na ito ry nasa

hold at nifds).

2- SAI-{FI (Aog Pagdarasal):

Ito 
^ng 

pinakadakilang haligr ng Islam pagkatapos ng

S hahadataln (o pagsaksi lto walang ibang Dtlos na dapat

sambahin kundi si AllAh at pagsaksi fta si Propeta

hrLuhanmad a1 propeta at sl/go ni A//dh), 3t ito Ly ang

pangalawang haligr ng Islam, at sinuman ang iwanan

iy^ng Salah sa pangkabuuhan nito ay kahrn^yan siya

^y 
nakag^w^ ng kufr (kawalan ng pananampalatay) at

hindi katanggap-tanggap mula sa isang muslim fua

magsa gavtr- ng pagdarasal maliban kung fi^Lsa;g nap

.iy" 
^ng 

mga kundisyon nito, 
^ng 

mg haligi nito, at

^ng 
mga obligado dito, at iwasan ang lahat ng

makasisira rito, at hindi rin ito m^ 
^trng 

Lsag wa
26
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maliban kung paano ito isinagawa ni propeta
Muharnrnad.

Mg" Kundisyon ngSaldh:
Ito 

^ng 
mga kinakailangang maisaganap bago isagawa

Lng salih, at hindi katanggap-tanggap ang dasal kung
wala ang mga ito, mdiban sa mga kadahil^nang
panahihinhrlutan ng batas ng Islarn, at ito 

^y ^rrg:1- Paglilinis mula sa Maliit na Karzmiban (At-Hadatb A/-
Ashar) (tulad ng pag-ibi, pag-dumi, pag-utot) sa
p arnam agptan ng wug[fi'.
2- Paglilinis rnula sa MalakinglQramihan (ALHadafiAl-
Akbar) ftatulad ng jandbah, hog at ,tfts) sa
pamarn agptan ng kurnpletong paligo.
3- Pagpasok ng takdang oras: Kaya't hindi katanggap-
tanggap 

^ng 
pagdarasal hangga't hindi surnasapit 

^rugtakdang oras nito, Kaya naman hindi m" rrrrg isag awa

^ng 
dasal sa tanghali (Saland Dhr4 hanggat hindi p^

sumasapit ang takdang oras nito.
4- Paghanp sa eiblah (/og* na kinarurvnnan ng Ka'bah .ra

Makkah): Kaya't hindi katanggap-tanggap 
^ng 

dasal
kung rto 

^y 
hindi nakah M^p sa Qiblah.

5- Pagtakip sa Awrah ( In b *os*u/a sa pusod hangang
lagpas-tubod para sa kalalakiban, at sa mga kababaihan
naman aJ ang buong katawan ma/iban sa mukha at da/awang
kanaj: Kaya't hindi katanggap-tanggap ang dasal kung
m^y nakalabas sa mga bahagp ng dwrah.
6- Arg Nisyali (ntenyon): Ito 

^y 
ang p"glalayun na

rnaisagawa ang Eal6h, at 
^nglrg"t 

nito 
^y ^ngpuso.27
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Pamamrataran ng Sal6h:

Hahal:rp ang magdadasal sa qiblah saan mang Ltg"t

siya naforooo, tta naglalay,rn sa kanyang Puso IrL
maisagawa 

^fig 
pagdarasal rtr. kanyang nais (dasal sa

tanghali, o dasal sa hapon, n3 nakatayo $apagkat ang

pagtay sa raldh sa rilal kakaltahan nito a1 isa sa ha/,igi).

- Isagawa ng takbiruruI ihtan sa Pam^m^gtan ng takber

Qto aJ ang pagsabi ng Alhhu Akbar, kasabal ng pa*angat

ng dalawang kamalt kapantal sa balikat) 
^rLg 

takbintul
ih6m 

^y 
isa sa haligr ng pagdarasal, ngunit 

^ng 
mga

nalalabing takber pagkatapos nito 
^y 

kabilang sa mga

obligado sa pagdarasal.
- Pagkatapos ay ipatong 

^ngkanang 
kamay s^ kaliwa at

tlalagay sa kany^ng kanang dibdib.
- Basahin 

^ng 
suratal fatihah, tto ay haligr ng Pagdarasal,

pagkatapos ^y magbabasa ng iba pang surah na

kanyang kabisa sa Qur'an'
Isagaw^ rug takbfu (ito aJ ang pagsabi ng AIIdhu Akbar,

kasabal ng pag-angat ng dalawang kamal kapantal sa balikat

pagkatapos ay yuyuko (na ang ulo a1 kapantal ng kanlang

tuaid na likod habang stJa a1 nakaltuko, at nakapatong ang

kargyang dalawang kamal sa dalawang tuhod) at maging

mahinahon sa pagyuko at bigkasin subhdna nbbiyal
adhim (IQluwalhatian sa aking Panginnrn ang

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

rulru @agyuko) ay haligr ng pagdarasal, at ang

pagbanggit ng subhdna nbbiyal adhim ay ubligado sa

pagdarasal.
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Ibangon 
^ng 

ulo mula sa p"gk"yuko hanggang
tuluyang rnakatayo ng nrurid (in ol hnltgt ng pagdarasal)
rra nakataas 

^ng 
dalawang kamay at pantay sa balikat

habang binibrgkas ang sami-allahu limaa hamidah
(dinidinig ni Alldb ang sinumangpunupuri sa Kanla),
I(ung siya ay Imim (namumunr .ra dasal) o nagdansalng
rnag-iis4 at kanyang biblgkasin habang rumatayo rnula
sa pagkayuko nbbana we lakal hamd (Panginnun narzin, Ja
Ilo lamang nauukol ang lahat ng papui). Arg ma,mum
(sumusunod sa Im,fin) 

^y 
hindi na biblgkasin 

^ng 
sami-

allahu liman hamidah at kapag nirinig nLye- ito mula sa
Imrim kanyang sasabihin nbbane we lakal hamd.

Pagkatapos ay m^w^tu.apa kasabay ng pagsabi ng
Alldltu Akbar sa pamarnagrtan ng pitong bahagi ng
katawan, at ito ay haligi din sa pagdarasal (oog pitong
bahagi na ito aJ: ang dalawang palad, n00 na kasama ang
ilong dalawang tuhod, dalawang paa) habang naka ttapa ay
biblgkasin 

^ng 
subhdna tabbiyal a'Ia (IQluwalbatian sa

aking Panginnnn Aug Kataastaasan) at rnas mainam kung
biblgkasin ito ng tadong beses, ("rg pagbigkas ng
subhrina rabbjal a'/a ay obligado).
- Pagkatapos ay ibangon 

^ng 
ulo mula sa pagk 

^p^tuarp^kasabay ng p"gbrgk"r ng Alldhu Akbar at umupo, at
ang pagtaas ng ulo at pag-upo ay haligi ng pagdarasal,
pagkatapos 

^y 
kanyang biblgkasin habang naka upo

^ng 
nbbighfrrli (Panginnnn ko ako po aJ Ilorg patawain) at

aing pagbigkas ng salitang ito 
^y ottq"ao. M^g-g
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mahinahon sa pag-upo sapagkat ito rin 
^y 

haligr ng

pagdarasal.
P"gk"tapos ^y m^gPattrapa ng pangalawang

p^gpzrpatrl;aP^ kasabay ng pagsabi ng Alldhu Akbar,

gagawin ulit ang ginaw^ sa unang pagPaPattapa (at ito
ang isang kumpletong raka'ah o unit).

Itaas ang ulo kasabay ng Pagbigkas ng Alldhu Akbar
at pagkatapos ay tumayo ng hrwid Pal:a sa pangalaw^trg

raka'ah, ito nn 
^y 

hrlig ng Pagdarasal, at isagawa ntya,

ang katulad tg kanyang ginawa sa unang raka'ah.

Kung 
^ng 

pagdarasal ay dalawahang raka'ah lamang,

katnlad ng Salatul FE, at Juma'ah at Eid, uupo

pagkatapos ng p"Sb"ngon mula sa pangalawang

pagp^patirap a s^ p^ng^lawang taka'ah at babasahin ang

Tashahhird sa pag-upong ito, at ito 
^y: 

(Agahrydtu
IiIIdhi wag €alawdtu wa! I"Wibtft, assaldmu 'alayka
aSyuhan nabiyu wa nhmatulldhi wa batakdtuh'
assaldmu 'alaynd wa 'ald 'ibddiilfihig gdlihin'
ash'hadu aIId ildha iIIaIIdh, wahdahu Id shatikl
Iah, wa ash'hadu arrna strhammadan 'abduhu wa

nsuluh). pagkatapos 
^y 

sasabihin ang: (Alldhumma
salli 'ald Muhammad wa 'ald dli Muhammad,
kamd gallayta 'ald lbnihim, wa 'ald ili fbrihim'
innaka hamidum maiid; alldhumma bddk 'ald
Muhammnd, wa 'ali dli Muhammad, kamd
bdrakta 'ald fbfihfm, wa 'ald dli fbdhim, innaka

hamfdum majfd),
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Atg pagbrgfl<as ng Tashahhud sa huling raka'h kasama
ng panalangin pma k^y Propeta Abraham ay haligi ng
pagdarasal.
- Pagkatapos ay isagawa. ang tuslim (o posltoson ra kanan
kasabal ng pagsabi ng Assalamu Alaykum wa Rahmatullah
at pagkatapos aJ sa kaliwa). Arg pagsagawa ng taslem sa
kanan at kaliwa ay haligr ng pagdarsal.
- Ngunit kung ang bilang ng raka'ah na das aI ay tatlo o
apat ttrlad ng Salatud Dhur o Salatul Asr o Salatul Eisha,
babasahin ang Tashahhud na nabanggit habang nakaupo
Arg pagbasa nito kasarna ng pag-upo 

^y 
kabilang sa

obligado ng pagdarasal. P"gk"tapos 
^y rurnayo ng

tuvrid habang binabangglt ang Alldbu Akbar
rnagsagawa ng isa pang karagd^g^ng raka'ab kung ang
dasal ay tailuhan, pagkatapos ay basahin ang Tash)hhud
pagkatapos ng p^ng^tlong raka'alt, ?t rnagsa g^w^ ng
karagda,g ng dalawang raka'alt kung ffrg dasal 

^yapat^n, pagkatapos bigkasin ang Tashahhud pagkatapos
ng pang-apat n^ raka'ab, Lsagawaa ang tas/em sa kanan
at kaliwa katulad Sa unang nabanggit.
- Atg pagkakasunod-sunod sa pagqtan ng mga arkdn
(halryx) ng dasal 

^y 
kailangrtr, sapagkat ito 

^y 
haligr ng

dasal, (in ry ang hindi maana ang isang haltgi sa isa).
Arg pagigrng rnahinahon sa pagsas 

^g 
w^ ng

pangkalahatang arkrin ay haligi rin ng pagdarasal, (in ry
ang hindi pagmamadali sa pagsasagawa nito).

31



GABAY NG IUIUSLIilI

Ang ,4rkdn WISr Hohyd na Nabanggit sa

Pamamrataran ng Sal6h:

1- Ang pagtayo ng,maY kakaYahan'

2- Prysasagawa ng takbiratul ihtam.

3- A"g pagbigkas ng Surah Al-Fdtihah sa lahat ng

raka'ah.
4- Ang pagyuko.
5- Atg pagbangon mula sa pagyuko at p^g!^yo ng

tuwid.
6- Ang p^gp^p^t1r^p^ sa pitong bahagi ng katawan at

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

kasama ang ilong dalawang tuhod, dalawangpaa).

7- Ang pag-upo sa pagitan ng dalaurang PagP ^P^t7r^p^.
8- Ang pagbigkas ng HulingTashahhud'

9- Ang pag-upo p^r^ sa HulingTashahhud'

10- Arg pagbigkas ng panalangrn p^t^ k"y Propeta

Abraham.
1J- Atg P^g^s^g^wa ng taslem.

1,2- Arg pagkakasunod-sunod ng mg arkdn.

1,3- A"g passng mahinahon sa pagsasagawa ng lahat

ng haligr ng pagdarasal.

Hindi kaanggap-tang g p 
^ng 

Salih kung wala itong

mga nabangt, at kung sinuman ang iwanan niya ito ng

,"dy" o t"li*utan, 
^ngkanyang 

dasal 
^y 

walang bisa:
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Salarnantalang ang mga wijib (obltgado) narnan sa
parnam^r^an ng pagdarasal n^ nabangglt ^y kung
sinurnan ang iwanan r\ya ito ng sadya, ang kanyang
dasal 

^y 
walang bisa, at k mg sinurnan ang naiwanan

ito dahil sa pagkalirnot ay kailangang magsagawa siya
ng dalawang su1ud, ito'y kanyang isasagawa sa dulo ng
dasal, ito ay ang dalawang ru1ldkapilrt ng pagkalimot.

Ang Mg" Nakasisira sa Salhh:

Arg pag-iwan ng sadya sa isa sa mga arkin ng salih o
sa mga w61ib ng sal6h. Arg p"gk"m at pag-inorn ng
sadya. Arg pagsas altta ng sadya n^ hindi kasama sa
pagdarasal. Arg pag-utot o ^ng mga b^gy na
kinakailangan ng wusF' (katulad ra mga nakasisira ,ra

wudil', nga nakasisira ra gPusl at pagkaptt ng duni sa
nagdadasal). Arg paggalaw ng sunod-sunod n^ hindi
narnan kinakail^ng n Arg paglihis ng buong katawan
mula sa Qiblah. Arg pagtawa sa loob ng salih. Arg
labis tt,- pagsas 

^g 
w^ ng pagyrko, p^gpapart7terp^,

pagtayo, pag-upo rt^ sinasady^.Arg pansnahan ang
Imirn (para .ra mga ma'mum).
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Ta\aan ng Oras at Bilangng Raka'ah sa Sal h

Mg" Bagay na May Kinal^tn^n sa salih:

A- Atg pagdarasal ng iamaa'ah (*lokasama) 
^y

obtigado par,- sa mga \.oralakihan ngunit hindi para sa

mga kababaihan.
B-- Arg Adhdn (panawagan para M saldh) at lqdmah

(panawigan na isasagaua na ang saldh)ay obljgado sa mga

kalalakihan ngunit hindi para sa mga kababaihan'
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* Pamamataan ng Adhrin:

:F Puna: Arg Adhin sa Sal6h Ai FEr ^y m^y
karagd^gang biblgkasin, assalldtu khairum minan nawm
(oug pagdarasal aJ mas mainam ka-ysa .ra pagnlog) ng
dalawang beses pagkatapos ng pagbigkas is- lrJJ, otot
faldh bago bigkasin ang Alldltu Akbar A//db; AEbar.
K Arg rgtimah (panawagan na isasagawa na ang sakb)
obligado pa*. sa mga kalalakihan sa bawat
pagsas 

^gawa 
ng salih.

Alldhu Akbar Q") (Y*) *sl oi Si All6h ay
Pinakadakila

Alldhu Akbar (2*) (rx)..1l5l or Si Allih ay
Pinakadakila.

Ash'hadu alld ildha
illalldh (2*)

iJ! yOl r1.il
(t*) .irt V!

Sumasaksi ako na
walang Totoong Diyos

kundi Si Allih.
Ash'hadu anna
Mubammadar
14q4l,rll6h (2x)

Ir.r.0l .$f
.irt Cl.9.,

(Y*)

Sumasaksi ako na si
Muhammad ay Sugo Ni

alah.
Hayya 'alas eal{h Q*) *e

(Yx) tY..all
Halina sa Pagdarasal.

ayy*'a,lal fal6tn. (2") CllJf t rf
(Yx)

Halina sa Tagumpay.

Allrihu Akbar Q") (rx).15l .irr Si Allih ay
Pinakadakila.

L6 il6ha illallith at y! d! y U7alang Totoong Diyos
kundi Si All6h.

35



GAEAY NG MUSLI]II

* Pam atnutaan ng lqdmah:

Sumasaksi ako na walang
'fotoong Diyos kundi Si

Allih.

Ash'hadu all6 ildha illalldh

Sumasaksi ako na st

Muhammad ay Sugo Ni Allih'Ashthadu anna
Muhammadar rasilullih

t{alina sa Pagdarasal.

Halina sa TagumPaY.

Talagang ang salih aY itinaYo

na.Qad qimatis galdh (2x)

Si Allih av Pinakadakila.

Walang Totoong DiYos kundi Si
Lit il6ht illallih

Sal6h Al-J.rmf ah (pagdarasal sa araa ngBtlerttes)i

Obligado p^r^sa mgakalalakihan nasa tamang edad

dahil sa sinabi ni All6h:

t .{4 .. .A ,;,:,y,i;jyan' ,y.q:fuyi;:gVidqI

0
"O mga samampalata1a, kapag nanawagan para sa pagdarasa/

sa araa ns Byer"nes al magdati-dali kryo sa pag-alaala ka1,t

Allah at iwan ninlo angpagtitinda." (62 9)

Ito 
^y 

dalaw^ng raka'ah na dasal l:ra isinasagw^ ng

I{hatib (taong nagsaragaaa ng Serrnon) kasama ng Jamd'ah

kapalit ng pagdarasal sa Saldh Ad-Dhur sa ataw ng

Biyern€s, k^^y^-^y^ sa ^f^w 
rur- ito ang paliligo at

pagsusuot ng malinis n^ darnit at p^gp^pabango at

pagpunta ng m^^ga sa Masiid bago paman pumasok
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^rug 
oras nito. At hindi na ipinahihinhrlot ang anumaog

salita kapag 
^ng Khatib ^y 

nagsirnula n^ sa kanyang
serrnon. At ipinagb abaural na ang pagtinda at
pagpagbili sa pangalawang Adh6n nito.

Ang Dalawang Saldh AI-Eid (EidALAdha at EidA/-Fit):

Sunnah Mu'akkadah (*go sunnah na binigyang-diin at
pinanatiling isinagawa ng Prupeta) at ang ilang sa mg
pantas ng Islam 

^y 
n^gsabing ito 

^y 
obligado, par:a sa

kalalakihan at mas mainam din t:'^ lurnabas 
^ng 

mga
kabab alltan p^r^ dito.
Kaaya-^y^ p^r^ sa araw na ito ang palil'ig o at pagsusuot
ng rnagandang damit at ang p^gp^pabango (para M rilga
kalalakihan) at pagsas ag w^ ng takber sa gabi ng
dalaw^ng Eid na ito, 

^t 
Lp^gpapatuloy ang pagsas agaw^

ng Takbet AI-MutI"q (oog pagsasagawa ng takber ng walang
nakatakdang nras o panahnn.) hangg^ng sa paglabas ng
Imdm para sa dasal ng eid pagkatapos nito ay
magsasagawa na ng Takber Al-Muqalyad (org
pagsasagawa ng takb€r sA bawat pagkatapls ng mga obligadong

saldh) ang pagp^patuloy 
^ng 

Takber Al-MuqryJad 
^y 

s^
araw trid Al-Adha lamang hangg^ng sa paglubog ng
ataw. sa tka-apat rta araw ng eid na ito, at sa bawat
pagkatapos ng dasal.

Pamatrnata,^n ng Takbin

Alldhu Akbar, Alldhu Akbar, Li lldha lllaldh, Ihalldhu
Akbar, Alldhu Akbar Va Lillahil Hamd.
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Ahk6m Al-J anhzah (Alituntunin sa Patal):

Ipi""gbabawal ang pag-iyak rr^ m^y kasamang

h"g"lhol at pagsigaw sL P^t^y kapag namatay llr^, sinabi

ni PtoPeta Muhammad: "siurmal, nng umtlak na maJ

kasaning hagatgol tunal na rila aJ pamrzsahan dito sa Araw

ng Pagbabaigin". Ngunit ^trg 
pag-iyak ng walang

kasarnang paghagrtgol 
^y 

pinahihinttrlutan.
Natar ^pit 

sa isang babae kapag n^m^tay ang kanyarrg

asawanlg lalaki na iparurpad 
^ng 

rhddd (ong hindi paglabas

ng baiae mala sa kanlang bahal rnaliban kung

kinakaitanga.il, at hindi tiJo napapaganda sa pananamit at

hindi *oglotogoJ ng mga pampaganda gaJa ng paglalagal ng

kthul at pay?apabango at iba Pang tulad nito.) sa loob ng

Apat na-Buw in at Sampung Araw, ngunit sa hindi niya

asawa ay tadong ataw lamang.

Hindi fur maaring ikasal o makipagkasundo p^r^ sa

kasal ang babae habang siya ^y 
nasa Ihddd P^t^ sa

kanyang asawa.

Ang Paghugas sa PataYz

Obhg"dong hugasan 
^ng 

p^t^y magng ito man ay

lalake o babae, maliit man o malaki.

Pamamrata n ng Paghugas sa PataY:

1- Marahang buhusan ng ttrbig ^ngLr"*an 
ng pata!,

hanggang lubusang mabasa ng tubig 
^lrug 

buong

katawan nito.
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2- Kaaya-^y^ na isasagawa 
^ng 

wuglil' p^ra sa sal6h sa
pataf t pagkatapos ay hugasan ng tatlong beses.
3- Kung walang kalayahan upang rnaisagawa ang
paligo sa parnarn^gt^n ng tubig sa anurnang
kadahilanan 

^y rnaadng isagaw^ artg talammum sa
p^m^m?gitan ng alikabok g^ya ng pagsasagawa nito sa
pagdara.sal.

4 Arg lalake ay huhugasan ng lalake, ngunit maaring
hugasan ng lalake ang kanyang asawa", at angbabae ay
huhugasan ng babae, ns{ut m^an tir riy^ig hugasan
ang kanyang asa'wa.

Ang Pagbalot sa Patay:
I(nakalrangang balutin ang patalt Lto 

^y ^ngmatakpan
^ng kanyang buong katawan (mula sa karytang ulo
hangang sa kanlang dalawang pno) sa pamam 

^gltan 
ng

tela o hindi kaya'y darnit at mga katulad nito . Babalutin
sa parnarnagrtan nito 

^rtg 
p^t^y at kaaya-^y^ l.ung

babaluun ng tatlong beses ang lalake at lim 
^ng 

beses
narnan kung babae.

Ang Satdh sa Pat^yi

obligadong dasalan ang pata!, at sapat na kung ito
dadasalan ng ilang rnuslim laman g, atang kundisyon sa
pagdarasal s^ p^t^y ay katulad ng mga kundisyon peu:^
sa obligadong sal6h.
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Pamam taun ng Saltih sa Pata,Yz

Ilagay 
^ng 

patary sa dakong kinaroroonan ng Qiblah at

t^t^yo ang Imim (sa horaP ng ulo ng patal kang ito aJ

lalake at sa gitna nantaft kung ito a1 babae) at ang mga tao

ay sa likod nito na nasa tatlong linJa o higt pa. Ngunit

kotg mag-isa lamang ay dadasalan tiy, ito ng mag_lsa'

Pagkatapos ay isagaw^ 
^ng 

takber (oug Pogsobi ,g Alldhu

A6bar, kasabal ng pag-angat ng dalawang kanal k@anta1

sa balikat) ng 
^pat 

na beses. Pagkatapos ng una'ng takber

ay kanyang babasahin 
^ng 

Al-Edtihah ng hindi malakas

a-L pagkatapos nito at magsagawa ng pangalaw^ng

Takbeer at basahin angt

SaIatuI lbrahimiSyah (balikan nng mga kundislon sa

pagdarasat) at pagkatapos 
^y 

m7ssagawa ng p^ng^rlong
-Tikbeer at p"gk"tapos ^y bumigkas ng mga du'a

(panalangin) pau:z- sa patay at pagkatapos 
^y 

m^ssagawa

ng p^ttg-^pat ltr- lakbir ngunit dito ^y walang

babasahin na anuman, at magsa gawr- ng Tasleem sa

gawing kanan lamang ng isang beses lang'

Ang Lugar na KinatattYuan n

@
g Imdm o Nag-iisa lamang

tffil

t
fmdmfmdm
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Ang Paglibirgt

Atg paglibing sa p^t^y ^y obligado, ^ng buong
katawan nito ^y kinakailangang rnailibing sa lupa
pagkatapos 

^y 
iharap sa piblab ang katawan at tt^

nakata#d n^ nakalapat sa lupa ang kanyang kanang
balikat.
Mg" Dapat Tandaan sa Paglibing :

1- Atg p^gp^ntay ng libingan sa lupa, ito 
^y 

dahil sa

utos ni Propeta Muhammad na pagpapantay-pantay sa

mga libingan, rnaliban na k*g 
^ng 

taas ng puntod ay

isang dangkal ito ay pinahintulutan ayon sa karamihan
ng Pantas ng Islam.
2- Ipitt"gbabawal p"gpapalamuti at paglalagay ng mga
magag ndang ilaw sa libingan at ang paggawa ng bahay
dito sa dahilang ito 

^y 
hindi ipinahiqtulot ni Propeta

Muharnmad.
3- Ipitt"gbabawal ang pugpapatayo ng Masjid sa

Libingan.
4- Ipinagbabatval 

^rug 
pagdukal-sa libingan.

5- Ipinagbabawal 
^ng 

sa pag-upo sa sa ibabaw ng
libingan.

3 - Ang Sawm (Pag-aa-yuno):

Ito ^y ang pagpqsl sa p^gk"in at pag-inom at
p^g^nasa (pakiktpagtalik at ang paglabas ng punlajt) at
lahat pg nakasisita sa pag-aa)runo, n^ arrg hangarin 

^yang pagsamba kay AllAh,

4l
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magmula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog
nito, sa buwan ng Ramadhan ito 

^y 
obligado, at sa

ibang mga ataw sa buong taon 
^y 

buluntatyo. Dahil sa

sinabi ni All6h,sa Banal na Qut'an:

(tao1

"Aug buwan ng Ramaddn aJ ang buaan na ibinaba ronn ang

fur'an bilang patnubal para sa mga tao, bilang mga malinaw

na katunajtan mula sa Patnubal at Batalan. KoJo ang

sinumang sa iuJo aJ nananahan na nakasaksi sa buwan na ito

aJ pa*alunuhan nrJa ito, at ang sinurnang sa iuJo aJ maJ'

sakit o nasa isang paglalakbal aJ mag-aaJunr ng katulad na

bilang mula sa ibang rilga arau). Hinahangad ni Allah sa inlo

ang kagaanan at hindi Nlyo hinahangad sa irJo ang

kabigatan at uPang lubusin ninlo ang bilang ng araw ng pag-

aaJunr at upang dakilain niryto si Allah dahil nagpatnubal

SrJn sa inlo at nang harinawa koJo a1 magpasalarnat"(2-l 85)

6 r.1l Jy:a.,-',,;!Ar!1^lJ!;iir\-l : *- r*,f,X,,y,t ),/rU,

t4l 6-r 
( i\)' ) l2t'i6ll' qb 6 D["alhl,tl,

*ur-
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Sinabi ng Sugo ni Alldh: (Naitay ang Islam sa limang haligi:
Aug pagsaksi na walang ibang na karapat-dapat sambahin
kundi si Alldb larnang at si Prupeta Multammad a1 Sugo ni
Alldh, ang pagsasagawa ng pagdarasal (Sakh),ang prsbibtgnJ
ng Obligadong l(awang-gawa (Zakdh ), at Pag-aaluno sa

buwan ng Ramadhan (Sautn), ot ang (Hd poslolosbnJ sa

Babal (Q'bah) ni Alldb sa Makkab.) Bulchari atlrfuslim

Kundisyon sa pagsng obligado ng pag-aa)mno sa

isang muslirn (I-a/ake man 0 Babae), nL siya 
^y 

nasa
tamang pag-iisip at nasa tamang grl"rg, Lt pffie- sa

babae gt"g"*ang kundisyon sa kznya ang p"ggng
malinis mula sa dugo dahil sa regal (tlo$) o dugo
rnula sa bagong panganak Nifot).

Mga Nakasisita sa Pag-aa5runo :

7- P"gkri" at pag-inom at pakikipagtalik at ang
paglabas ng punlay ng sinasady^ (ngunit kung nanaginip

at pagkat@os aJ mal lumabas na pun/a1, ito aJ bindi
nakasisira ng pag-aa-yunQ tt ang p^gp^sok ng tubig sa

lalamunan at 
^ng 

paglabas ng dugo dahil sa regla o
dahil sa bagong panganak, ito ay mga nakasisira ng

Pag-aa)runo.
2- Sinuman na sadyain niyang layunin 

^ng 
paghinto sa

pag-aa)runo, 
^y 

nakakasira din ng pag-aa)runo kahit
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hindi tiy" gtnawa ang anumang nakasisira sa pag-

aayuno.

3- Sinuman ang makagawl sa mga nakakusrt^ ng pag-

aa)runo ng dahil sa pagkalimot ito ay hindi nakasisira sa

dito.
4- Pinapahintulutan ang naglalakbay n^ hindi
magsa gawr- ng ayuno kung ang kanyang nilalakbay 

^y
nakaabot ng 

^ruw 
at gabr" 

^t 
kanyangbayaran a;ng mga

ito pagtapo,s ng Ramadhan, at ganoon din ang mg

m^y sakit na hindi kayr- Lttg Pag-a)runo, o hindi kaya'y

makakapinsala sa kanya kung sila 
^y 

mag-a)nrno' at

ganoon din 
^ng 

mga babaeng buntis o hindi kaya 
^ng

n^gpapasusu, httg siya ay natatakot pura sa kanyung

sarili o sa anak tiy, , maarl siyang hindi mag-a) rno at

bayann na lamang ito pagkatapos ng Ramadhan.

5- Ganoon din ang mga matatanda, ma$ng ito 
^y

Ialaki o babae na hindi na nila makay^n^ngmag-a)nrno,

m^^ar: silang hindi mag-a)nrno, subalit kanilang palitan

ito ng p^gp^pakain P^f^ sa mga mahihirap sa bawat

^tuw 
n^ kanilang hindi maPag-ayenuhan sa halagang

@Ind) ("rg Mud ay malapit 'n^ katumbas ng 45

gramong bigas).

4- Ang Zakhh

Arg p^ng tlong haligr ng Islam at lrgtg kasama ng

salah kapag nababanggit sa Qur'Ln.
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x Ito ay obligadong kanpatan sa rnga tiyak tta ar:-arr^n

at sa tiyak na grupo ng tao at sa nakatakdang p4nahon
at sa mga dakilang kadahilanan. si All6h 

^y 
n^gsabi:

"I(unuba ka mula sa ntga ai-aian ryila ng isang kawangawa

na nagdadalisa1 sa kanila at nagpapalago sa kanila sa

pamamagitan nito." (9-l 0t)

, ir Ur-,-r *.-- ;i.,il r ltlt ! ri;rp t,-f &,f, t\-y 6r ) :Jr-,JUl6r

. *&(41 C? 
r,;W2 

rr^"2,i 6ll, !1, 
3 DL.Jh[il,

Sinabi ng Sugo ni Attdb: (IlJaitay anglslam sa limang hatig!:

Aog pagsaksi na wahng ibang na karapat-dapat sambabin

kundi si Alkh lamang at $ Prcpeta Mubammad a.y Sugo ni
AllAh, ang pagsasagawa ng pagdarasal (Sakh),ang pogbibrgoJ

ng Obligadong l(Qwang-gawa Qakdb), at pag-aaluno sa

buwan ng ramadhan (Saun), at ang (HE/) PoglolrSboJ sa

Bahal (Ka'bah) ni Alkb sa Makkah.) Bulchari atMuslim
* Ito ay hindi tulad ng ordinaryong kawang-gw^
lamang na maaring ibrgay sa sinumang kanyang nais.

Ngunit ito 
^y 

obligadong- I<anpatan at isang uri ng
pagsamb^ s^ pamarnaigltzrn ng kayaimalaan na inubtlg"
ni All6h par'^ lbagay sa mga mahihfuap upang
mapunan ang kanilang mga pangngailangan at
rnapaluwag ang kanilang mga kagipitan, pantakip sa

mga pagkakamali, dt hurnahadlang sa mga kapinsalaan,
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at. malakas na pinagmumulan uPang makarnit ang

kapanatagan.
* Atg mga I(ayarn^n^n rtl obligadong kunan ng
Zakih 

^y ^p^t 
na uri:

1- Ang mga nagmumula sa Lupa ( katulad ng nga Butil,

Bunga, mga nakukuha sa Minahan) ngunit 
^ng 

Prutas at

Gulay ay hindi na kailangang kuhain^n ngZalah .

2- Ans mga Hayop (katulad ngKantbo, Baka, Tupa.)

3- Ang Ginto at Pilak, ngunit maliban sa dalawang ito
ang iba pang uri ng mga Hiyas o Alahas ay hindi
kailangan kuhaln^rt ngZakih .

3- A.g Negosyong Paninda ( lahat ng inihanda para sa

neglsJl)ngpnit ang Lahat ng inihanda p^r^ sa Pansarihng
garnit .g ya kagamitan pambahay, titahan, sasakyan at
iba pang katulad nito 

^y 
hindi kailangang kunarr ng

Zakh.
* Hindi obtigado 

^ng 
Zal<6h sa mga nabanggit n^

kayamanain k tng hindi umabot sa Nisab Qakdang
hataga) na itinakda ng Mambabatas.
- Arg lVisab: Ito ay 

^rrg 
nakatakdang halaga na lapag

naabot na ng kayarm^n^n 
^y 

kailang n ng kuhunalrt ng
Zakih, ngunit kung hindi umabot ay hindi obligadong
kunan, Lt ito ^y nagkakaiba-iba batay sa uri ng
kayamalnan:
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Tingn an ang mga sumusunod na T alaan z

LJna: 'Ltg mga Nagmula sa Lupa:

Mg, Butil at
Bunga:
(kung naari ng

anihin Butil at
binog na ang

Bunga)

K"p"g r:mabot (5)
SaI<o pataas.

1 Sako = 60 Sa'a
1Sa'a=4rra
punong hakop ng
kamay ng lalaki
( 3 Kito).

Kapag 
^ng 

Pananim

^y nabubuhay sa

pamarnagtan ng
Ilog o Ulan (walang

ga$os) ang zakih 
^y10 oh, k*g ito'y

pamamagitan ry
Makina o mga
Pambuhat (mal gastor),

zakith av 5 oh.

Mina
(kaynanang
fia&mllmala sa

/npo)

Kapag umabot
ang nisdb nito
kanrlad ng nisdb

ng Ginto at Pilak

Arg ilalabas na
zakih dito ay 2.5 oh.
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Pangalawa: '4ng mga IfaYoP:

Kamelyo

5-9 1 Tupa

1,0 - 14 2Tupa
15 19 3 Tupa

20 -24 4Tupa

Baka

30-39 lBaka-lTaon
40-59 l Baka -2Taon

Mah@t lQnulang)

60-69 2Bak^ - | Taon

70 -79
lBaka-lTaon
lBaka-2Taon
(Mah@t lQ.rnulang)

Tupa
40 - r20 1 Tup a- 7 Taon

121, .:200 ZTupa- 7 Taon

20r - 399 3 Tupa- 7 Taon

48'



GABAV NG MUSLIM rt...ll $h

I trt,i

I.,

Ginto Krqg umabot ng 85
gramo pltaas 2.5 0h

Pilak K*g umabot ng 595
gramo pataas 2.5 o/o

Petang Papel Ang nisdb nito ay

tulad ng Ginto at
Pilak

2.5 0

Pangatlo: '{rrg Ginto at Pilak

\il7alang zakih sa mga kayamunarng nabangglt kung
hindi umabot sa nakatakdang panahon,
(1 Buong Taon) pagkatapos mapas akanya ang
kayam^fi^rrgito maliban sa mga sumusunod:

1- Butil at Bunga - sapagk^t arLg tamang panahon sa

paglabas ng zakih 
^y 

kung kailan anihin 
^ng 

Butil at
kung kailan mahinog at pitasin ang Bunga.

Pang- apart Arrg Paninda sa Negosyo:
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2- Atg Kita sa Negosyong Paninda, sapagkat

inilalabas ang zakilh nito kasama ang puhunan kahit na
hindi urnabot ng isang taon kapag urnabot na sa nisdb.

3- Ang mga Hayop, sapagkat inilalabas alng zakith
nito kahit n^ hindi inabutan ng isang taon kapag
umabot na sa nisdb.

Mg" Ikrapat-dapat Bigyan ng Zakirh:

Hindi dapat n^ ibigay 
"ng 

zakih rnaliban sa 8 uri ng
tao, at sila aregmga srrnusunod :

1- Al-Fuqata: Ang mga mahihir^p n^ walang uabaho.
2- l-Masikin: Ang mga mahihirap n^ m^y kinikita
ng,mit hindi ito sapat sa kanila.
3- Al-'Amilina Alayha: Atg mga gumagawa par:^ dito
at naglilikorn, at nang^ngsiwa sa pamamahas ng nito
sa mga mg ulilang muslim.
4- Al-Mu-allafati Qulubihim: Atg mga sinasanay
ang kanilang mga puso sa Islam, m^ 

^nrug 
ito Ly

lalaking muslim n^ mahina ang kanyang
pananampalataya, bibigyan siya ng zakih upang
mapalapit 

^ng 
kanyang kalooban dito, o di kaya'y

isang lalaki na kdfr upang siya 
^y 

m^himuk sa Islam, o
di kaya'y para maibsan 

^ngkanyang 
parniminsala.

5- Ar-Riqib: Ito ay isang muslim na alipin na bibilhin
ng zak6h upang siya ay m^palaya.
6- Al-Ghirimin: Sila 

^y 
ang mga lubog sa utang na

nawal^n rta ng par^ ng makabayad sa kanilang utang,



GIBAV NG illusl.rM ft.,Jl jjl

sila ^y bigyan ng zakih upang , mabayararr Lng
kanilang pagkaka-utang.
7- Fi Sabilillah: Ito 

^y ^ng 
mga nakikibaka sa

landas ni Al16h, ito 
^y 

parz- sa paghahanda sa

mga mandirigma at mga sandata at mga baon
at iba pang pangangailangan sa pakikib al<a sa

landas ni AllAh.
8- Ibnu As-SabiL Ito ay ang maglalakbay na
kinapos ng panggastos, dapat itong bigyan ng
zakdh kahit na siya 

^y 
mayarm^n sa kanyang

lugar.

Z^khtAl-Fig
Ito ^y ^ng kawang-g^w^ n^ ibinibigay ng isang
muslim sa gabi rg trid Al-Fin o sa 

^raw 
mismo ng Eid

ngunit ito ay bago isagawa ang Saldtul Eid, ito ay isang
Sa'a ng pagkain at ayon sa pagkair .g isarrg Bansa, ito
ay ibinibig y sa mga mahihirap at kapuspalad n?
nakattra sa kanilang bayan, ito 

^y 
bilang panlinis sa

nag-ayuno at pagp^pakain sa mga- mahihirap. Arg
kattrmbas ng isang Sa'a 

^y 
m^higt kurnulang 3 kilo.

Ang Dhaka (Pagkataj :

Atg ibig sabihin nito 
^y ^ng 

pagkatay ng hayop, sl
pamamagptan ng pagputol ng lalamunan (or9
dinadalrytan ng bininga) 

^t 
pagputol ng malaking ugat sa

liig, kasabay ang pagbikas sa pangngalan ni All6h
(Bisnillah) sapagkat ang hayop n^ ipinapahintulot
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kainin 
^y 

y^ong kin 
^tay 

sa Pan gr1gaLan ni Alt6h dahil sa

kanyang sinabi. Sinabi ni Allih $H sa Banal na Qut'^rti

(t r uruitt { ry.uq\'.fitrlttl 
rruft)1, }

"Huwag nirytong kaiinin ang anumang boJoP ila hindi

binangit ang pangalan ni Allah sa Pnskokatal rito, at tunajt

na 'lton a1t talagang kasuwailan." (5-l 2l )

Atg Sugo ni All6h 
^y 

nagsabi:

(t-/Si + artl fl -Si-t ?"ll -Pl t )
"Anumang hryoP na napadalol ang dugo at nabangit ang

pangalan ni Alldh a1 kainin nin1o"

Maliban sa Isda atBalang (tipakbng) dahil hindi
kundisyon ang pagkatay dito.

5- AngHaii z

Ito 
^y 

kasarna sa mga h"lig ng Islam, at obligado sa

lahat ng muslim na lalaki at bab ae rur- nasa tamanq edad

at sap at na kaisipan, at tto 
^y 

obligado sa isang muslirn

isang beses lang sa tanang buhay, ?t sa sinumang

makak akay ang makarating doon.

Sinabi ni Allih $hi sa Banal na Qur'an:

( 1 u) i !.* "il [Xr.-., !!j dE*., 
I y ."J I 6. .r \J I,Jt lt, F
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" KoJ Allah aJ nal tungkulin ang mga tao na magsagawa ng

Ha M Bahalr sa sinumang makakakalang makarating
doon."

Sinabi ni Propeta Muhammad:

V,.ttql' !!, D^.41 h\i!, lir Ur.r r r-* ;i A' 11 
^f1 

I ;i i r fg, \-f ,*tLI A)

* rp (L- 
^JlL\E-l J, d.rJl g.r 3 jW)

Sinabi ng Sugo ni A//dh: (Naitay ang Islam sa limang baligi:
Aug pagsaksi na walang ibang na kar@at-dapat sambahin
kundi si Alldh lamang at si Prupeta Mubammad a_y Sugo ni
Alldb, ang pagsasagawa ng pagdarasal (Sahb),aftg posbibtgoJ
ng Obligadong Kawangawa Qakdb ), at pag-aaluno sa

buwan ng ramadban (Sawn), at ang (HE) ?nslologboJ .ra

Babal (Q'bah) ni Alliih sa Makkab.) Bulchari atMuslim

Arg Apat na Kundisyon sa EIaii

1- Ang Ihfim
2- Ang Zawdf
3- Ang Sa'ty
Arg pagtayo at p^n^natili sa .Ltafah. Kapag
hindi naisagawa ang isa sa mga kundisyon na
ito walang bis^ 

^ngH"ji.
A"g kahulugan ng fhnim z

Atg isagawa ang intensiyon sa p^W^sok nLy^ sa alin
man sa mga uri ng H"ij kapag siya ^y dadaan rre- sa

nal<ata,kdang hirnpilan @Iiqa4 at kanyang bibigkasin
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^ng 
(tabbalka hEian) sa pagkakataong ito dapat ng

iwasan ng kalalakih^n 
^ng 

magsuot ng anumang darnit

rr^ m^y bh, at isuotlamang ang (Rtd" at l4ir) darnit na

puti na pang, ibaba at pang-itaas, 
^trgbabae 

n^m^n 
^y

sapat n^ 
^ngkanyang 

suot na damit.

Ang Kahulugan rry Zawdf,

Ito 
^y ^rug 

pag-ikot sa Ka'bah ng pitong beses n^ m^y

layrnin na ito 
^y 

p^g-ikot par:r- sa Ha11 sa ikasampung

^r^w 
ng Dhut Hiliah o hindi kaya sa loob ng tadong

^r^w 
pagkatapos ng Eid (l | ,1 2,1 3) sa buwan ng Dhul

H{jah, Lt tiyakin rrr- malinis mula sa maliit Ir^
karurnihan at malaking karumihan, at sigutaduhin rrl
natatakpan ang awrah, at kailangan tta ang pag-ikot ay

sunod-sunod at tuloyrtuloy, at magsimula sa tapat ng

Haiar AI-Aswad (tin na Bato) ttr- 
^ng 

I(a'bah 
^y 

nasa

kaliwang bah^gl.

Ang Kahulugan try fia'ry,
Ito 

^y ^ng 
paglakad sa pagitan ng bundok tg Safa at

Marua ng pitong beses ltr- m^y la)runin par:^ sa H^Ji,

magsisirnula sa Safa at magtatapos sa Martx)A.1vlula sa

Safa papuntang Marua tto 
^y 

isang bilang at mula ng

, MAnua pabalik ng Safa 
^y 

p^ttgalawang bilang hanggang

sa maka-buo ng pitong bilang.
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Ang Kahulugan ng Pananatili sa Atafah:
Ito 

^y ^rrgpagtungo 
sa lugar na tinatawagnaArafah na

m^y layuning manatili dito, 
^ng 

umpisa ng pan^rLatili
dito ay mula sa pagkalipas ng tanghaling tapat sa ika-
siyarn n^ araw sa buwan ng Dhul Hiijah hanggang sa

pagsikat ng bukang liwayv^y sa ika-sampun g ar:aw, 
^ngpananatiling katanggap-tanggap ay kahit manatili

lamang ng kaunting oras dito. Arg oras sunnab 
^ngpananatili dito 

^y 
mula sa pagkalipas ng tanghaling

tapat sa ika-siy^m rra ataw hanggang sa paglubog ng
ataw mula sa arau/ ding yaon.

Ang Umtah:

Maadng isagawa ito sa lahat ng panahon, ito ay ang
pagsasagaw^ ng lhtdm sa takdang himpilan
pagkatapos ay p^gsasagawa ng Zawdf sa Ka'bah ng
pitong beses at pagsasagawa ng Sa'ey sa pagtan ng
bundok rg Safd at Maran pagkatapos 

^y ^ngpag-papakalbo o di kaya 
^y 

p^gpapaputol ng rnaiksi sa

buhok.

Pamatn ta n ng Haii na Tamattfi:

1'- Ang isagawa 
^ng 

intensiyon sa takdang himpilan
(Meeqat) sa mga nakatakdang buwan ng HEl (shawal,
DhuI Qi'dah, at sa sampung ataw ag DhuI lliiiah) at
kanyang sasabihin ang (bbba$alldhumma (Jmratan

Mutamatti-an Bilta I/a/ HEl.
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2- Pagkatapos siya ^y 
hrtungo sa Bahay ni All6h

(Kr'bah) at isasag^w^ ang pag-ikot Gnrdfl ng pitong

beses.

3- Pagkatapos ay hrtungo siya sa S afa at Marwah at

kanyang isasagaw^ 
^ng 

So'tJ ng pitong beses.

4- Pagkatapos ^y m^gP^pagupit siya ng maiksi sa

kanyang buhok at ma 
^rL 

rur- niyang hubarin 
^ng

kanyang suot na Ihrdn at m^gsuot na qg ordinaryong

damit, siya ^y 
nakap 

^gsag 
wa rra ng Urnrah kayat

ipinahihinhrlot na sa kanya 
^nglahat 

ng ipinagbabawal

noong siya ay nas akalagay^n p^ ng lhtim.
5. I{apag sumapit na 

^ng 
ika-walo ng Dhul H|1"ah siya

^y 
m ssusuot muli ng lhrdm at kcinyang biblgkasin ang

(Iubolkalldhunma HElan), at sa ika-siyam na 
^r^w 

siya

ay tuhrngo sa Ara fah at mananatili doon.
6- Paglubog ng 

^r^w 
sa ika-siyam ng Dhul H11Jah siya

ay tuhrngo sa Muzdaltfah.
7 - Manrlog sa Muzdalifahz (Ang ibigsabihin' aJ ang

P;ananatiti .ra Muadalifah hangang sa FEd, p"gkatapos

siya ay ttrttrngo sa Mina.
8- Kapag dumating It^ sa Mina, siya 

^y 
pupukol ng

pitong maliliil tta, bato sa Jamrah Al-Aqabah (nug

pinakamalaking Jammh) tanging ito lamang ang

pupukulin.
9- Pagkatapos 

^y 
mag-pagupit ng buhok (magpakalbo),

at puta rtarman sa babae sapat na putulan ng kaunti 
^fig

dulo ng kanyang buhok, pagkatapos ma^ .rL na niyang

hubarin ang kanyang lhrdm.
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10- Pagkatapos 
^y 

magkatay siya ng kanyang alay tr^
sakripisyong hayop, ipittahihinflrlot ang p^gp^pahuli
ng pagkatay sa hayop hanggang sa mga huling 

^r^w 
rrg

Tashdq (youg tatlong araa mula sa Eid).
1,7- Pagkatapos 

^y 
magsagaw^ ng fawdf at So'tJ p^t^

H^fi.
1,2- Pagkatapos manatili sa Mina sa mga 

^r^w 
ng

Tashriq.

13- Pagkatapos 
^y 

kanyang pupukuling pitong beses

bawat isa ang 3 Janmh ffararab As-Sughra, Jamrah AL
IWusta, at Jamrah ALAqabah) sa loob ng kanyang
p^n^ruatili sa Mina, at ang pagpukol magsisimula L^gl

p"Sk"lipas ng tanghaling tapat.
14- At bago oiy" Iisanin 

^ng 
Makkah 

^y 
m^gsa;g w^

muna siya ng TawQf ng pamamaal^m Qawaf Al-IVada)
ng pitong beses.

:f' Samakatuwid ang pagsas 
^gawa 

ng H"jj Ly m^y
tatlong uri: Tamattu, Qitdn, Iftdd, alin rnan sa rnga ito
ang kanyang isagawa ^y katang$ap-t:rng p, 7-

Tamattu: ang pamamataatt nito ay nabanggit fla sa

itaas . 2- Qitin: ang pi""gkatba nito sa Tamattu 
^y ^ng

Qirin may isang So'rJ at fawdf lamang, at mananatili

^ng nagsas ag w^ nito sa 'pag-suot ng kanyang Ihnim
hanggang sa pagsapit ng araw ng Eid pagkatapos
niyang pukulin 

^ng Jamrah AlAqabah, at pagkatapos ay

magpakalbo. 3- Ifthd: ang pinagkatba nito sa Tamattu,

^nglft6d 
ay rnhy isang ,fn'tJ atTawaflamang,
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at mananatili ang nagsas Lg wa, nito sa pag-suot ng
kanyang lhrdm hanggang sa pagsapit ng afra,w ng Eid
pagkatapos niyang pukulin 

^ng Jamarah Al-Aqabah, at

pagkatapos ^y 
m^W^kalbo, at wala itong il^y ruz-

isasakripisyong hayop.

Ang Mg" lVdiib sa Haii:

1- Atg pagsas^gw^ ng Ihrdn sa mga nakatakdang
himpilan (A[iqdt): Kaya't kung
sinuman ang magsag w^ ng lhrdm pagkala,gpas ng
Miqdt kanyang naiw^n 

^ng
obligado.
2- Atg p^n^ruatili sa Arafah hangang sa paglubog ng

^raw sa sinumang sinimulan fiLy^ ^ng kanyang
p^n^natili dito ng ma^g, ngunit sa sinumang dumating
dito ng gabi ma a;:t siyang manatili ng kahit saglit
lamang.
3- An g p^ru^natili sa Muadaltfah: Sa gabi ng ika-sampu
ng D.hul Ht11ah, p"*atapos niyang lurnabas rnula sa

Arafah.
4- Pagpukol sa Jamanh Al-Aqabah: ito ang pagpukol
nLya sa ika-sampu ng D.hul Hfiah, ?t pagpukol sa 3

Jamanh ffamrah Al-Sughra, Jamarah Al-Wusta,Janrah
Al-AqaboA sa mga araw ng Tashrzq n^ magsisimula sa

pagkatapos ng tanghalin g tapat.
5- Arg p^gpapakalbo o pagpapagupit ng maiksi sa

buhok: Pagkatapos ng pagpukol ng Jamrah Al-Aqabah
sa ika-sarnpung araw. 

sg
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6- Ang pananatili sa Mina sa mga araw ng Tafrriq: ito
ang ika- | l, | 2, | 3 ng Dhul Hfijalt, o hindi kory^ 

^ydalawang gabi sa ika-labing isa at ikaJabing dalaw^ s^
sinurn ang nagmamadali.
7- Atg Tordf A.l-IYada: ito 

^y 
ang,pag-ikot sa Ka'bah

ng pitong beses bago lisanin ang Makkah.

Puna'
Atg sinurn^ng kanyang maiuran ang alinman sa mga
obligadong nabanggit 

^y 
rr^tat^pat sa lranya ang pag-

sakripisyo ng hayop sa loob ng nasasakupan ng AL
Haruim, ?t ipamamahagp sa mga mahihfuap dito.

Ang mga Ipinagbabawal Kapag nasa Kcrlrrgayarn
ng lhnfm (Arlahdhurat Al- Ibrdn):

Sa nasa kalagayan rL^ ng lhrdn fl^rat^p^t kanya n^
iwasan 

^rLg 
mga urnusunod, ito man ay sa HE/ o

(Jmrah.

1- Arg pagsuot ng anumang darnit n^ tinahi par:^ sa

katawan sa mga lalake ngunit sa

mga baba'e ay sap at na kung anurnan ang kanilang suot
na damit.
2- Angpagtakip sa ulo p^t^ sa mga lalake.
3- Ang p^gg rnit ng pabango sa oras na siya 

^ng 
naka-

pagsagawa na ng Ihrirn.
4- Atg pag-putol o pagbunot ng buhok sa alin mang
parte ng katawan.
5- Pag-putol ng kuko.

59



JiABAY NG TNUSLTIIi

6- Mg" panimulang kadahilanan par:e- humantong sa

pakikipagtalik g y^ ng pag-halik at

iba pa.
7 - Pagpatay ng Hayop.

8- Ang p^gp^pakasal o pakikipagkasundo par:^ sa kasal.

9- Ang pakikipagtalik.

Puna:
Atg kababarhan ay hindi maadng magsuot ng Niqdb o

Guwantes.

PAI{GATLO : Ar{G PAI{II{ITUNGO

A- Ito ang ilan sa mga halimbawa ng
pakikipagka lakalan na ipinagb ab awal:

* Atg ibenta ang panindang hindi pa niya hawak: kaya

hindi m^ rrrug bumiti ang isang muslirn ng paninda

pagkatapos ito ay kanyang ipagbibiling muli nang hindi
p^ ruy^ nakukuha ang paninda mula sa Pinag-bilhan
oiy".
{< Flindi m^a rL sa isang muslim ttr- kapag bumili ang

kanyang kapatid rte. muslim ng paninda, kanyang

sasabihin isauli mo ang iyong binili at ipagbibili ko sayo

y^rl ng mas mababang halaga, o kanyang sasabihin sa

nagbebenta rtt- sirain mo ang inyong bentahan at
bibilhin ko yan sa iyo sa mas mataas na Presyo.
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>F Hindi ma atl sa isang muslim tta magbenta o
m^gparupa ng isang bagay na ipin"gb"ba'waJ, o madumi
at ang mga bagay n^ nagbibig y tulong tungo sa pag-
papatral ng ipinagbabawal, kaya't hindi m^^ar:ng
magbenta ng alak o baboy ni ubas sa sinum^ng
gagawin itong alak at tba pang tulad nito.
>k Hindi m^a^ring magbenta ng m^y panlilinlang
(panlilinlang .ra kapatid mnng nuslin) laya't hindi
m^aarlng ibenta ang isdang nasa tubig p^, o ibong nasa

hrrmpapawid p^, at hindi rin maaring ibenta ang hayop
na nasa loob pa ng tiyan, at gayun din ang p"gb.nta ng
gatas na nasa loob pa ng dibdib.
* Hindi rin ma^ rr sa isang muslim na ibenta 

^ng 
isang

bagay na wala sa kanya, kaya't hindi rrLyz- ibebenta ang
bagay rra hindi pa lubusang napasakanya, s2 dahilang
rnaraming proble.ma ang maa' ring mangyari dito.
* Hindi ma 

^rtrrg 
magbenta ang utang sa utang...

Halimbawa: Ikaw 
^y.m^yroong 

tupa sa isang lalake rua

ibibigay sa takdang panahon, nairg sumapit ang
takdang panahon hindi .iy" kayang ibg"y sa iyo kaya't
sasabihin .iy" sa iyo, ibenta rno nalang sakin 

^ng 
iyong

tupa ng (300)S.R. at anghalaga nito ay ibibig^y niya rin
sayo sa takdang panahon. Ito 

^y 
p^*enta ng utang sa

utang 4t ito ay hindi ipinahihinhrlot.
* Hindi m^aarr sa isang muslim na kany^ng ibenta ang
isang bagay. sa ibang tao ng hulugan p"gk"tapos 

^y
kanya itong babawiin mula sa bumili sa pamamagrtan
ng pagbili sa mababang halaga lamang.
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'< Hindi ma 
^rarLg 

gawin ng isang muslim ang

pandaraya sa ,paninda, sa anumang uri ng
pamamLta n.
* Atg pagpapahrbo ay ipin"gb"bawal sa anumang uri
ng pamamataarl, kagaya ng hrbo mula sa banko, Lt

ganoon din ang pagsali sa pahrbuan sa nabangglt lrr^

sangay.
* At arfig insurance sa mga negosyo na nag-uugn^y s^

pandany^ ay ipinag-babaural, katulad tg insurance ng
mga sasaky?fl, mga tindahufl, o insurance Pat^ sa

buhay.
* Hindi ma^arr sa isang muslim n^ m^gbenta o bumili
kapag nagsagawa rtz- ng Pinaka- huling Adh,in P^r^ sa

dasal sa Jum'AI).
* At sa palitan ng per^ s^ pera, katulad halimbawa ng
palitan sa pera, kinakailangarn ang pag-hawak ng bawat

isa sa kanilang palitan, ng hindi p" sila mag-kahiuralay,
kamay sa licimay ang kanilang palitan, k.ap^g

nagkahiwalay sila na hindi nila natanggap ito ng kamay

sa kam^y ay mawawalan ng bis^ angkanilang palitan.

B- Ang Nikhh (Pag-aasawa):

Ito 
^y 

obligado ng Islam sa sinumang may kallayahan
sa gashrsin pala dito at natatakot sa sadli r:l^ m^sadlak

sa ipinagb abavral, kung hindi naman ito 
^y 

kaaya-^y^
lamang at ito ^y mga gawain ng mg ProPeta at

matutuu/id na {.ao.
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Ang Apat na, Haligi Up"rg Makamit Ang
Tarnang Kasal:

l- Ang Wali: Ito ^y ^ng tatay ng babae o
pmagkatiwal^ rt o pinakamalapit na kamag-anak mula
sa kan y 

^fig 
tagap agmarta.

2- Ang dalawang saksi: Ito 
^y 

dadalo sa 
^r^w 

ng
kasal, sila ay sasaksi, ang saksing ito 

^y 
n^g-mumula sa

mg kalalakihan n^ muslim at mga matutuwid.
3- Pamam'atann ng Pagbigkas sa Pagkasat Ito 

^ykagaya ng nakasan^y^n ng mga tao ttr- tinatawag tta
kagustuhan at pagtanggap p^r^ magkaroon ng ugnayain

^ng 
pag-iitan ng mga kamag- anak ng lalaki at babae,

kagaya ng bibigkasin ng lVali rg babae (kinakasal ko
sa fto ang aking anak na .ri...J At sasabihin din ng lalaki
na (tinatang@ ko si....)
4- Ang Dod: Ito 

^y ^ng 
bagay n^ ibibigay sa babae

bilang regalo mula sa kanyang rnagigrng asawa. Si
All6h(tk) 

^y 
nag-wik^ s^ banal na Qur'aru:

( r) ,LJl (^troOV;-o'L.",!l UU I
"IbigctJ ninlo ra mga babae ang mga brgoJ-kaJa ukol sa kanila
bilang handog. Koug rnagmagandang-loob sila sa tnJr ng

anumang bagal mula runn a1 tangapin'nin1o nang nalulugod

at nasisilaltan". (44)

Atg Dori Ly karapatan ng babae n^ hindi maadng
pakial ?m^rr ng sinurnan.
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o Hindi maaring pititin 
^ng 

babae sa pag-^as^w^

kung hindi fiy^ ito nagugustuhan, rtarranpat 
^ng

p^gpalalan. sa kanya at 
^ngkanyang 

pahinhrlot.
o Hindi nararr^p^t sa isang lalaki rrz- mamanhikan

sa isang babaeng napamanhikan na ng kanyaitg kapatid

niyang muslim, maliban lang kung ito 
^y 

hindi na

mahrhrloy sa kanyang ninanais.

o Hindi maarurtg magsama Lng lalaki sa kanyang

napamanhikanan na babae ng dalautila lang sila, ganon

din ang kanilang paglabas lrra wala silang kasama

hangg^nghindi pa sila nakakasal.

o Hindi m^a^rtng pamanhikanan 
^ngisang 

babae

n^ pumanaw ^ttg 
kanyang asawa hangg^ng hindi

natatapos ang mga takdang buwarl rtr- iniukol tg Islam
p^f^ sa kanya, at ganon din ang isang babaeng hiwalay
sa kanyang asawa hanggang hindi matapos ang

kanilang kasunduan.

Haba ng lddah;

- Atg. panahon ng kasunduan ng namatayan ng asawa

^y 
apart na buwan at sampung Lt^w.

Atg panahon ng kasunduan ng pag-hihiwalay ng

m^g-^sawa, sa pag-lipas ng tatlong buwanang dalaw ng

isang babae, zt kung ito naman ay hindi dinadatnan ng

kanyang buwanang dalaw ay ibabase sa tatlong buwan.

o Hindi ttararr^pat sa isang mustim na lalake 
^rrg

m^g-^sawa ng higt sa 
^P^t.
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o Nararapat sa lalake n^ tustusarn ang kanyang
asawa at mga anak.
o At hindi maaari lcaliun m^n sa isang muslim na
babae na ikasal sa isang hindi muslim lalake.
o At ipinahihintulot sa isang lalakeng muslirn 

^ng
pag-as aw^ sa rnga babaeng mul^ sa Ahlul Kitab (Hrdlo
at l{rist'fiano) at ang pinakamainarn ay ang p^g-aasawa
ng babaeng muslim.

Ang Talaq (Dibotsiyo):

Pala sa lalaking m^y 
^s^wa, 

kung hindi n^ m^kayanang
Lpagp^r.rloy 

^ng 
kanilang pagsas 

^m^ 
at hindi rt^ ttry^

magawang mamuh^y ng maayos kasarna ng kanyang
asawa- 

^y 
m^a^rL fiLyr- itong hiwalaya'n sa pagsabi niya sa

kanyang asawa ng ikaw ay hrnihiwalayan ko na.
At p^ta sa lalaki ^y maa 11. niyang isagawa 

^ngdiborsiyo ng tatlong beses, kaya't kung isinagaw^ fiy^

^ng 
diborsiyo ng unang beses sa kanyang 

^s^wa 
at

pagkatapos ito ^y kanyang binalikan, mayroon p^
siyang pang lawa at pangadong pagkakataong
idiborsiyo 

^ng 
kanyang asawa. Ngrrut kap 

^g 
n^rsag?w^

rrny^ n^ 
^ng 

diborsiyo ng pangatlong beses ay hindi na
nryz- maaaring balikan ito hanggat hindi makap 

^g-asawa ng ibang lalaki at hiwalayan siya pagkatapos ng
p^gt^talik.
At para n^man sa babae, m^a ri din siyang hurning ng
diborsiyo sa kany^ng a;sa.wa kung hindi na makayan^ng
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ipargpar,rloy Pa ang pamumuhay kasama nito at mly
legal na dahilan.

Ang ipinagbabawal mula sa mga kababaihan:
(ArS ibis sabihin aJ ang hindi maaaring pangasawahin mula

sa mga kababaihan).

1.- Atg ipit"gb abawal dahil sa dugo ay pito: Ang ina,

^ng 
kapatid na babae , LnB anak na babae, ang anak na

babae ng kapatid tte- babae, 2ng anak n^ babae ng

kapatid rta lalake, 
^ttg 

kapatid tg 
^ma 

na babae, aog

kapatid tg rn^ na babae.

2- Ang ipin"gb"bawal dahil sa t(ndha'ah (kapag nagpasaso

ang isang-babae ilg sangol na lalake 0 babae ng limang beses ntt

pagpapasun 0 htgit pa, ang sangol a1 nagiging Pmang anak nfua na

,tptuogbnbawal u kanla gaJa ng Pagbabawal sa dahilan sa dago) ay

pitong uri din: ang ina sa pamama;gltan ng pag-suso'

^ngkapatid 
na babae sa pam^m^gtan ng pag-suso' 

^ng
anak na babae ng kapatid na babae sa pamamagltan ng

pag-suso, ang 
^ng 

kapaUd ng rnta" sa pamamagltatt ng

pag-suso, 
^frg 

anak rrr- babae ng kapatid rL^ lalake sa

pamamagptan ng Pag-suso, ang kapatid ng 
^m^ 

tta

tabae sa pamarm^gltan ng pagsuso, 
^ng 

kapatid tg ina

na babae sa Pamamag1tan ng Pagsuso.
3- Atg ipinagb abawal sa pamama;gltarn ng

p^ngrrngalaga. Ito 
^y ^p^t 

na w| 
^ng 

anak ng asawa rta

tabae mula sa ibang lalake, ang anak ng kany^ng anak

(opo) 
^ttg 

anak ng kanilang anak pababa, ang naglng

asawl ng tatay, ang asawa ng anak na lalake, at anak

ng anak rtr- lalake, at anak ng anak rtz- babae pababa,
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ang nanry ng asDwang babae, at ang nunay ng nan?ly
frya, at ang nanay ng kanyarng ama pata^s.
* At ip-"gb abawal as^w^hing rnagkasabay 

^ngrnagkapatid n^ babae, Lt babae kasabay ang kanyang
tiyahin sa 

^m^', 
at 

^ng 
babae kasarna "tr; kanyang

tiyahin sa ina.
* At ipin"gb"bawal na asawahin 

^ng 
babaeng inasawa

ay blyuda at may anak na babae, dalaga man o hiwalay

^y 
hindi m^ rr sa 

^s^wang 
latake na kung )rumao .na

ang kanyang asawa ay kanyufig asawahin 
^ng 

kanyang
anak mula sa ibang lalake.

Arg mga pagkain:

Atg orihinal n^ hatol hinggd sa Lahat ng pagkain at'
tnumin ay balal (pinahihintulutan), maliban sa mga m^y
nattala sa batas ng Islam, rta ito 

^y 
ip-rgb abawal

kainin o inurnin , at kabilang sa mga ipin +*^ba.ural ay
angrnga surnusunod:

1- Ang mga nakalalasing (olnk atbp.) at droga.

?- Ans mga rnadudurni.
3- Ang p"gk"itt ng larnan ng baboy.
4- Ang pagkain ng asno na rnaalagaan atrnola.
5- Ang Lzhat hayop na m^y pangt na ginagamrt
pansiba at Iahat ng ibon n^ may kuku rrr- gtnargurnit
pansila.
6- Ang pagkain ng pat^y bayop o ibon atbp ...n^ may
buhay na kail^ng n katayin sa pamarmura.ang islamiko)
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II(AAPAT: Ang Ilan sa Mg" Ipinagbabawal sa

Batas ng Islam:

1- Ang Zina (pangangalunYa).

2- Atg L;iwat (pakikipagtalik ng lalake sa lalake at

babae sa babae).

3- Atg pamiminsala sa iba ng walang katarungan o

Ang pagdudulot ng kapins aLaan sa isa man sa mga

muslim.
4- Atg pagkitil ng buhay nrt- ipinagb awal ni Allth ng

walang sapat na dahilan ( kitli" man nrye- 
^ng 

kanyang

sariling buh^y o 
^ttgbuhay 

ng iba).

5- Arg Tabamy ("rg paglaladlad ng kagandahan ng

babae at kabilang sa dakilang kagandahang ito ay ang

mukha)
6- Atg Qodf p"ttg-^akusa ng kasam^ ni (pagbibintang

- sa mga rn tarangal na babae ng kalaswaan).

7-Paglapastang fi sa mgl magulang.

8- Ang Nba ("tg p^gP^Patubo).
9- Atg pagsusuot ng glnto at sutla (si/k) p^r^ s^ mg^

kalalakihan.
10- Atg pagkain at pag-inom sa mga sisidlan (pingan o

baso otbp.) n^ y^rl sa ginto at Pilak.
1,1,- Atg pagsusugal.

12- Atg p^gt^taksil.
13 -, $tg pagsisit*galing.
14- Atg p^gnandkaw at Panunuhol.
15- Arg pagputol ng ugnayan sa mgl- kamag-anak.


