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Panimula 
 
Ang lahat ng papuri ay kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), na ipinagbawal ang lahat ng uri 
ng kalaswaan (nakatago at hayagan, sa pananalita o maging sa kilos man). Ako ay 
sumasaksi na walang karapatdapat na sambahin sa katotohanan  maliban kay Allaah na 
Nag-iisa, Walang Katambal; at ako ay sumasaksi  na si  Muhammad (salallahu alayhi wa 
salam) ay alipin at Sugo ni  Allaah.  Ang Pagpapala ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) nawa 
ay mapa -kay Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam), sa kanyang pamilya, at sa 
kanyang mga Sahabah. 
 
Amma ‘baad; 
 
O mga tao! Panatilihin ninyo ang inyong taqwaa / pagkatakot kay Allaah (subhanahu wa 
ta’ala) at dapat ninyong malaman na ang pinakamapanganib na masamang maidudulot 
sa inyo ay nagmula sa dalawang bagay. Ang una ay ang masamang maidudulot sa inyo 
ng inyong dila. At ang pangalawa ay ang hagupit nag pribadong bahagi ng inyong 
katawan. Sinabi ng Propeta (salallahu alayhi wa  salam) : “Sinuman ang mangalaga sa 
nasa pagitan ng kanyang panga at nasa  pagitan ng  kanyang mga hita, ang Paraiso ay 
aking maipapangako sa kanya.”  Ang dila at ang pribadong bahagi ng katawan ang 
tinutukoy sa hadith na ito; at   ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay tinanong kung 
ano ang Gawain na   kung madalas  gagawin ng tao  ay  siyang magiging dahilan upang 
mabulid ang  taong ito sa apoy ng Impierno. Sumagot siya “ang bibig at ang pribadong 
bahagi ng kanyang katawan.” 
 
Inilarawan ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang mga mananampalataya bilang  Mga ;  “At 
ang mga yaon na pinangangalagaan nila ang kanilang mga pribadong  bahagi mula sa 
anumang kahalayan at ipinagbawal ni Allaah (subhanahu wa  ta’ala). Maliban sa 
kanilang mga asawa o sa pagmamay-ari ng kanilang kanang  kamay na mga alipin na 
kababaihan – hinggil sa mga ito ay hindi sila maaaring  sisihin. At sinuman ang 
magnanais na isagawa nila ang kanilang pagnanasa sa hindi nila asawa o pagmamay-
ari na alipin, ay sila sa katunayan ang mga yaon na lumampas sa hangganan ng 
ipinahintulot tungo sa ipinagbawal.” [Soorah Al-Ma’arij 70:29-31] 
 
SHAYKH SALEH BIN ‘ABDULLAAH AL-FAWZAN: 
 
Si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ay ginawang Haram/ ipinagbabawal ang illegal na 
pakikipagtalik at ito ay isa sa malalaking kasalanan at kasunod ng Shirk / pagtatambal 
kay Allaah, Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala); 
 
“At huwag kayong lumapit sa pakikiapid na gawain at sa anumang magiging daan 
tungo rito  upang hindi kayo makagawa nito, dahil katiyakan na ito ay Fahishah/ 
karumaldumal na gawain at napakasamang pamamaraan. .” [Soorah Israa’ 17:32] 
 
1 Paunawa: ang bawat pamagat ay idinagdag upang maging madaling madali ang pag-unawa sa khutbah 



 3 
 

©2014 Islaam Isandaan at Isa  

 

Sinabi pa ng Allaah (subhanahu wa ta’ala); 

 
“At yaong bukod tanging ang Allaah lamang ang kanilang sinasamba, at hindi sila 
nananalangin at sumasamba ng sinumang ilâh (diyos) bukod kay Allaah,  at hindi sila 
pumapatay ng sinumang may buhay (tao) na ipinagbawal ni Allaah  maliban sa 
sinumang karapatdapat o makatarungan na gawaran ng  kaparusahang kamatayan na 
katulad ng sinumang tumanggi sa paniniwala o  lumabas sa katotohanan 
(pananampalataya), o di kaya ay nangalunya o  nakiapid pagkatapos niyang makapag-
asawa, o di kaya ay nakapatay ng sinadya;at hindi sila nakikiapid, sa halip ay 
inaaalagaan nila ang kanilang mga pribadong  bahagi , maliban sa kanilang mga asawa 
o di kaya ay sa kanilang mga alipin na  kanilang pagmamay-ari, - at sinuman ang 
gagawa sa alinman sa malalaking  kasalanan na ito ay matatagpuan niya ang kanyang 
parusa sa Kabilang Buhay. Dodoblehin sa kanya ang parusa sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay , siya ay  mananatili roon na abang-aba, maliban sa sinumang nagsisi ng 
dalisay sa  paggawa niya ng ganitong mga kasalanan , ay tatanggapin ni Allaah 
(subhanahu  wa ta’ ala) ang kanyang pagbabalik-loob at buburahin sa kanya ang 
kanyang mga kasalanan [Soorah Al-Furqan 25:68-70] 
 
Ang krimen ng illegal na pakikipagtalik ay mapanganib at ang mga epekto nito  ay 
kahiya-hiya kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) na naglagay ng pagnanasa sa pagkatao ng 
bawat babae at lalaki na Kanyang nilikha,; subalit, ang pagnanasa na ito ay nasa 
pangangasiwa ng mahigpit na panuntunan na itinakda ni Allaah  (subhanahu wa ta’ala) 
para sa mga anak ni Adam (alayhis salam) upang  magbunga ng magandang kalalabasan 
na siyang bubuo ng pagnanais sa  Ummah  at upang maiwasan ang illegal na 
pakikipagtalik.  Kapag ang pagnanasa ay ginamit sa maling paraan, napakalaking 
kasamaan ang maidudulot nito na hindi maiiwasang mangyari sa nalalapit na hinaharap. 
 
At dahil dito, Allaah (subhanahu wa ta’ala) ay nagtakda ng mga parusa na siyang 
makapipigil sa tao na magsagawa ng pakikiapid sapagkat mas mainam ang pag- Iwas na 
makagawa ng masama kaysa ang humanap ng solusyon kung paano ito malulusutan. 
Ang sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na, “At huwag kayong  lumapit sa pakikiapid 
na gawain at sa anumang magiging daan tungo rito ”  ay nangangahulugan na iwasan 
ang lahat ng mga bagay na magiging daan  patungo sa illegal na pakikipagtalik. Kahit na 
sabihin pang hindi naman ito gagawin ng isang tao at wala siyang pagnanais na gawin 
ito, mayroong ilang Gawain na kung hindi iiwasan ay sa pakikiapid pa rin ang 
kahihinatnan.  
 
Ang unang paraan upang makaiwas sa pakikiapid ay ang pagbababa ng Paningin.  
 
Sinabi ng Allaah (subhanahu wa ta’ala); 
 
“Sabihin mo O Muhammad (salallahu alayhi wa salam) sa mga  mananampalatayang 
kalalakihan na ibaba nila ang kanilang mga paningin mula sa anumang hindi 
ipinahintulot sa kanila na Makita na mga  kababaihan at mga pribadong bahagi ng 
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katawan, at pangalagaan nila ang kanilang mga pribadong bahagi mula sa anumang 
ipinagbabawal ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) katulad ng ‘sodomy’ at pakikiapid, at  
paglalantad ng maseselang bahagi ng kanilang katawan at anumang katulad nito, at 
ito ang mas nakalilinis sa kanilang katauhan. At sabihin mo rin sa mga 
mananampalatayang kababaihan na ibaba nila  ang kanilang mga paningin sa 
anumang hindi ipinahintulot sa kanila na  mga pribadong bahagi ng katawan, at 
pangalagaan nila ang kanilang mga  pribadong bahagi mula sa anumang ipinagbawal 
ni Allaah (subhanahu wa  ta’ala) “. [Soorah An-Nur 24:30-31] 
 
Inutusan ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang mga kababaihan at kalalakihan na 
Magbaba ng kanilang paningin upang mapangalagaan ang kanilang mga pribadong 
bahagi. Ang hindi kinakailangan na pagtingin ay makapagdudulot sa isang tao ng 
kapahamakan. At dahil dito ay sinabi ng Propeta (salallahu alayhi wa salam); 
 
“Ang pagtingin ay isa sa mga makamandag na palaso ni Iblees”. Mahalaga sa isang 
Muslim na ibaba niya ang kanyang paningin sa anumang bagay na magtutulak sa kanya 
na gumawa ng pakikiapid; lalo na ang mga kababaihang Muslim na hindi nagsusuot ng 
tamang kasuotan at ang mga babae na nagpapaganda at ipinangangalandakan ang 
kanilang mga sarili sa harap ng kalalakihan maging ito ay sa telebisyon, mga magazine o 
babasahin, pamilihan, aklatan, at iba pang lugar. 
 
Kung gayon, obligasyon ng isang lalaking Muslim na magbaba ng kanyang paningin sa 
kababaihan sapagkat ang pagtingin sa kanila ang magtutulak sa kanya na makagawa ng 
pakikiapid kahit pa ito ay mula sa malayuan. Ang sabi nga (tungkol sa pakikiapid): “Ang 
pagtingin ay magbubusod na ngumiti, at pagkatapos ay magtatakda ng oras, at sila ay 
magtatagpo”. Sa ganitong paraan tinutukso ni Shaytaan ang tao. 
 
Kung gayon, mahalaga sa isang Muslim ang pagbababa ng paningin saanman siya 
naroon at sa tuwing may babae sa paligid kung saan maaari nilang ipakita ang kanilang 
kagandahan o di kaya ay ipangalandakan ito sa harap ng kalalakihan.  Si Shaytaan at ang 
kanyang mga alagad ay binubuhay ang marubdob na pagnanasa ng mga kababaihan na 
ipakita ang kanilang mga sarili sa kalalakihan sa paraan na mayroong kagandahan. 
 
2- Ang pangalawang paraan ay ang malayang pakikisalamuha sa isa’t-isa; Ipinagbawal 
ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang malayang pakikisalamuha ng babae at lalaki sa mga 
tanggapan, kasayahan, at pagtitipon. Ang lalaki ay hindi  dapat maupo katabi ng babae 
na maaari niyang pakasalan, lalo na sa isang babae  na palagiang nakikipag-umpukan sa 
mga kalalakihan . Ipinagbawal rin Ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang pagsasama-sama 
ng mga babae at lalaki sa masajid.  
SHAYKH SALEH BIN ‘ABDULLAAH AL-FAWZAN 
 
Inutusan niya ang mga kababaihan na salikod ng mga kalalakihan manatili Upang 
makaiwas sa malayang pakikisalamuha, na ipinagbabawal sa bahay dalanginan, lalo pa 
sa ibang lugar. 
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Kailangan na ilayo ng isang Muslim ang kanyang sarili mula sa malayang pakikisalamuha 
sa kababaihan sa mga lugar na tulad ng paaralan,  tindahan ng aklat, kasayahan, 
pagtitipon, at ito ay hindi nangyayari sa lahat ng  lugar. Ang mga kababaihan at 
kalalakihan ay parehong kinakailangan na umiwas sa malayang pakikisalamuha sa isa’t-
isa upang mapangalagaan ang kanilang mga sarili laban sa paggawa ng mga 
ipinagbabawal na Gawain. Ipinagbawal ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na mapag-isa 
ang mga lalaki at babae na maaaring magpakasal subalit hindi pa naman sila kasal sa 
isa’t-isa. 
 
Sinabi ng Propeta (salallahu alayhi wa salam); 
 
“Sa bawat pagkakataon Na ang lalaki at babae ay maiiwan Na walang ibang kasama, 
ang Shaytaan ay palaging ika-tatlo sa kanila.” 
 
Sinabi pa niya (salallahu alayhi wa salam); 
 
“Mag-ingat kayo sa pagdalaw sa kababaihan.” Itinanong sa kanya, “O Sugo ni Allaah, 
paano po iyong bayaw o malapit na kamag-anak ng asawang lalaki?” katulad ng 
kanyang kapatid, tiyuhin sa ama o ina. Siya (salallahu alayhi wa salam) ay sumagot; “Ang 
bayaw ay kamatayan”. Ang ibig sabihin, mas malaki ang panganib na dulot ng pagdalaw 
ng kamag-anak ng lalaki kung ihahambing sa pagdalaw ng dayuhan. Kung kaya, hindi 
dapat pabayaan ng isang lalaki ang kanyang sarili na mapag-isa kasama ang  babae  na 
hindi niya maaaring makasama ng sarilinan sa kahit na anong lugar— maging sa opisina, 
sasakyan,, o iba pang lugar Iwasan niya ang mapag-isa sa  piling ng kababaihan. 
 
Ipinag-utos rin niya na ang maging lugar ng kababaihan ay sa likuran ng Kalalakihan 
upang maiwasan ang pagkakahalubilo, na ipinagbawal sa bahay dalanginan, maging sa 
iba pang lugar. Sa ganitong paraan, ipinagbawal ng Islam para sa kababaihan ang 
maglakbay ng nag-iisa maliban na mayroon siyang kasamang mahram. * 
 
Sinabi ng Propeta (salallahu alayhi wa salam),  
 
“Hindi ipinahihintulot sa isang babae na naniniwala kay Allaah (subhanahu wa  ta’ala) 
at sa Huling Araw ang maglakbay maliban kung mayroon siyang   kasamang  mahram.”  
 
Ang mahram na ito ang mangangalaga, magsisilbi at magiging pananggalang niya laban 
sa sinumang lalaki na mayroong masamang pagnanasa sa kanya. 
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ANG HIJAB 

 

Ipinag-utos ng Islam sa mga kababaihan ang pagsusuot ng belo/hijab:  
 
Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala); 
 
“O Propeta! Sabihin mo sa iyong mga asawa, sa iyong mga anak na kababaihan, at  sa 
mga kababaihan na mananampalataya na takpan nila ang kanilang mga ulo at  
kanilang mga mukha hanggang sa bahagi ng kanilang mga kasuotan ; upang  matakpan 
ang kanilang mga mukha, mga dibdib at mga ulo; ito ang  pinakamalapit upang sila ay 
maiba sa pamamagitan ng pagtatakip at  pangangalaga upang hindi nila mailagay sa 
kapahamakan ang kanilang mga sarili o di kaya ay sa pagkayamot.”[Soorah Al-Ahzab 
33:59] 
 
Ang hijab ay iyong kasuotan na nakapatong sa damit ng babae katulad ng balabal  na 
mayroong  karugtong na belo na pantakip sa mukha ng babae, na siyang higit  na  
nakatatawag ng pansin. Ang lohika ang nagsasabi na kung ang babae ay  inutusan na 
takpan ang kanyang buhok at mga paa , mas higit na karapatdapat  takpan ang kanyang 
mukha, sapagkat sa mukha makikita ang kagandahan ng  babae at ito ang tinitingnan ng 
tao. Kung gayon, marapat na takpan ng babae ang kanyang mukha. Ang pag-uutos na ito 
ay makikita sa sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala) na: “; ito ang pinakamalapit upang 
sila ay maiba sa pamamagitan ng pagtatakip at pangangalaga”. 
 
At ang resulta ng pagsunod sa kautusan na ito ay;” upang hindi nila mailagay sa 
kapahamakan ang kanilang mga sarili”. 
 
O di kaya ay sa pagkayamot.” Ang mga bastos na tao ay maaaring gawan ng masama ang 
isang babae kung hindi niya tatakpan ang kanyang kagandahan at ang kanyang mukha. 
Sapagkat ito ang mag-uudyok sa mga bastos na tao upang maging sakim sa kanilang 
kahayukan sa isang babae na nakaladlad ang kagandahan. Ang hijab, sa kabilang dako, 
ay humaharang sa ganitong kasamaan at kasakiman. Ipinagbawal rin ng Shari’ah ng 
Islam ang anomang gawain na kalaunan ay sa pakikiapid patutungo. Dahil dito, ang mga 
kalalakihang Muslim ay may obligasyon na pangalagaan ang mga kababaihan na  
kanilang nasasakupan, at ang mga kababaihang Muslim naman ay may  obligasyon na 
matakot kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), ilayo ang kanilang mga  sarili mula sa fitnah, 
at huwag makisali sa paglason sa kapaligiran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*-siya ay ang lalaki na maaaring makasama ng babae sa paglalakbay upang masiguro ang kanyang kaligtasan, at ang lalaki na ito ay 
ang tao na hindi maaaring maging asawa ng babae, gaya ng kanyang ama, kapatid, tiyuhin, atbp.  
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SHAYKH SALEH BIN ‘ABDULLAAH AL-FAWZAN 

 

ANG NAKAMUMUHING ZINAA 

 

Inilarawan ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang zinaa bilang, “Katotohanan, ito ay 
[Fahishah] nakahihiya at pinaka nakasusuklam.” Ang kataga na fahishah ay ginamit 
upang ilarawan ang pinaka nakamumuhi at pinaka nakahihiyang ipinagbabawal na 
gawaing ito. Sinundan ni Allah (subhanahu wa ta’ala) ang Kanyang pahayag nang, “at ito 
ay masamang gawain.” 
 
Ang masamang dulot ng zinaa sa lipunan ay tunay na napakalaking pinsala.  Ang mga 
sanggol ay isisilang sa labas ng kasal. Ipagpapatuloy nila ang kanilang buhay na walang 
nagbubuklod na pamilya; makakaramdam sila ng kahihiyan na mananatili silang 
nakayuko sapagkat wala silang opisyal na ama kahit pa sila ay matuwid na 
mananampalataya.  Ang Zinaa ay walang naidudulot kundi kasawian sa gumagawa nito, 
sa naging bunga ng gawaing ito, at sa mismong lipunan. Kung kaya, ito ay dapat iwasan.  
 
Si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ay nagtakda ng matinding kaparusan upang maalis ang 
pagnanasa na makagawa ng zinaa. Sinabi Niya (subhanahu wa ta’ala); 
 
“Ang nakikiapid na babae at lalaki, na silang dalawa ay hindi pa nakaranas ng  pag-
aasawa, ang parusa sa bawat isa sa kanila ay isandaang palo sa pamamagitan  ng yantok 
, at huwag ninyong pahintulutan na padadala kayo ng inyong awa sa  dalawa nang sa 
gayon ay hindi ninyo sila maparurusahan o di kaya ay gaanan  ninyo ang  parusa, kung 
kayo ay naniniwala sa Allaah (subhanahu wa ta’ala) at sa Kabilang Buhay, na talagang 
nagpapatupad ng Batas ng Islam, at hayaang  saksihan ang pagpaparusang ito ng 
maraming mananampalataya upang mamalas nila ang tindi ng kaparusahan sa gawaing 
ito at upang mapagkunan ng aral at  pagpapayo. Ang nakikiapid na lalaki ay para lamang 
sa nakikiapid (rin) na babae, o di kaya ay sa sumasamba ng iba bukod sa Allaah 
(subhanahu wa ta’ala) na hindi naniniwala sa pagbabawal sa pakikiapid, at ang 
nakikiapid naman na babae ay karapatdapat lamang na mapangasawa ng katulad din 
lamang niya na lalaki o di kaya ay sumasamba ng iba bukod sa Allaah (subhanahu wa 
ta’ala) at hindi naniniwala sa pagbabawal ng pakikiapid; [Soorah An-Nur 24: 2-3] 
 
Ang batas na nabanggit sa ayah na ito ay para doon sa mga babae at lalaki na  hindi pa 
nagkaroon ng asawa at hindi pa naikakasal. Subalit kung ang salarin ay nakaranas nang 
makasal at gumawa pa rin ng zinaa, ang taong ito ay babatuhin sa publiko hanggang sa 
mamatay. Ang pagbato ang huling gagawin kung ang iba pang mas banayad na paraan 
ay hindi magtagumpay upang pigilan at patigilin ang pagsasagawa ng zinaa. 
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Sa kabila nito, si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ay Siyang Pinakamahabagin. Ang   
ganitong parusa ay mula sa Kanyang Habag sapagkat pinangangalagaan nito ang lipunan 
at iniiwas sa suliraning may kinalaman sa pagkakamag-anakan na dulot ng zinaa. 
 

Kaya katakutan ninyo si Allaah (subhanahu wa ta’ala) at pangalagaan ninyo ang Inyong 
kababaihan; ang inyong mga asawa, mga anak na babae, at ang inyong Mga kamag-anak 
na babae. Tulungan ninyo sila na panatilihin ang kanilang puri at dangal ; huwag kayong 
maging pabaya sa mga sersyosong bagay na katulad  nito sapagkat  kayo ay mananagot 
kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa kung  paano ninyo pinangalagaan sila na nasa 
inyong pangangalaga.  
 
Sinabi ng Propeta (salallahu alayhi wa salam),  
 
“Lahat kayo ay tagapangalaga at siyang responsible sa inyong nasasakupan.” * 
 
Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala),  
 
“At ang mga yaong inaalagaan nila ang mga ipinagkatiwala ng Allaah  (subhanahu wa 
ta’ala) at ang mga ip[inagkatiwala ng mga alipin ng Allaah  (subhanahu wa ta’ala) sa 
kanila,  at pinanindigan nila ang kanilang mga pangako  sa Allaah (subhanahu wa 
ta’ala) at sa mga alipin ng Allaah(subhanahu wa  ta’ala).” [Soorah Al-Ma’arij 70:32] 
 
Ang mga kalalakihan ay pinagkatiwalaan na bantayan ang mga kababaihan na kanilang 
nasasakupan at ang pagpayag na gumawa sila ng mga nakamumuhing gawain ay 
pagtataksil sa tiwalang ibinigay sa kanila. 
 
Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala), 
 
“Ang mga kalalakihan, sila ang mga tagapagtuwid ng mga kababaihan, tagapangasiwa 
at tagapangalaga dahil sa pagtatangi ng Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa kanila ng mga 
katangian; na silay nagging karapatdapat hinggil sa mga bagay na ito.” [Soorah An-
Nisaa 4:34] 
 
Ang kataga na ‘tagapangalaga’ ay hindi lamang sa pinansiyal na usapin tumutukoy, 
datapuwa’t ito ay tumutukoy rin sa proteksyon at pamamahala.  Humihiling ako kay 
Allaah (subhanahu wa ta’ala) ng kapatawan para sa aking sarili, para sa inyo, at para sa 
lahat ng mga Muslim mula sa anumang kasalanan.   
 
Kung kaya, hingin ninyo ang Kanyang Kapatawaran, sapagkat Siya ang Higit na 
Mapagpatawad at Naggagawad ng kapatawaran. 
 
 
 
*itinala ni Al-Bukhari 
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SHAYKH SALEH BIN ‘ABDULLAAH AL-FAWZAN 

 

ANG PANGALAWANG KHUTBAH 

 

Ang lahat ng papuri ay kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) para sa Kanyang pagiging 
mapagbigay at kabaitan. Pinasasalamatan ko Siya sa Kanyang mga biyaya ng tagumpay 
at kagandahang-loob. Ako ay sumasaksi na walang ibang tunay na diyos na karapatdapat 
sambahin nang walang katambal kundi si Allaah (subhanahu wa ta’ala) lamang, at ako ay 
sumasaksi na si Muhammad (salallahu alayhi wa salam) ay Kanyang alipin at Mensahero; 
Igawad nawa ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang kapayapaan at pagpapala sa kanya 
(salallahu alayhi wa salam), sa kanyang pamilya, at sa kanyang mga Sahabah.  
 
‘Amma ba’ad:  
 
Ang pagpapakasal ay isa sa pinakamabisang paraan upang maiwasan ang zinaa.  
 
Ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay nagsabi,  
 
“0 mga kabataang lalaki, sinuman sa inyo ang may kakayahan na sumuporta sa 
kanyang asawa ay kinakailangan na magpakasal na, sapagkat ito ang pipigilsa mga 
mata (na magnakaw ng tingin na may halong pagnanasa) at ilalayo angtao sa 
imoralidad; subalit kung wala kayong kakayahan na magpakasal ay mag-ayuno kayo 
sapagkat ito ay paraan upang mapigil ang inyong pagnanasa..” * 
 
Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala), 
 
“At hanapan ninyo ng mapapangasawa, O kayong mga mananampalataya, ang 
sinuman na walang asawa na malalaya na mga kalalakihan at mga kababaihanna mga 
mabubuti, at sila ay mula sa inyong mga alipin na kalalakihan at kababaihan, at kung 
sinuman ang nagnais na mag-asawa upang mapangalagaan ang kanyang sarili , na siya 
ay mahirap, siya ay pagyayamanin ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) mula sa Kanyang 
masaganang kabuhayan. [Soorah An-Nur 24:32] 
 
Ang ayah na ito ay nag-uutos sa mga tagapangalaga na ipakasal yaong nasa  kanilang 
pangangalaga ; mga babae at lalaki na malaya na walang asawa. Sinundan pa ito ni 
Allaah (subhanahu wa ta’ala) ng sumusunod na ayah; “At ang mga yaong hindi nila 
kayang mag-asawa dahil sa kanilang kahirapan o di kaya dahil sa ibang kadahilanan ay 
panatilihin nila ang kanilang kalinisan mula sa mga ipinagbabawal ng Allaah 
(subhanahu wa ta’ala) hanggang sa sila ay pagyamanin ng Allaah (subhanahu wa 
ta’ala) mula sa Kanyang Kagandahang- loob, at gawing madali sa kanila ang pag-
aasawa. [Soorah An-Nur 24:33] 
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Kawagasan: ay ang paglayo sa anomang gawain na mauuwi sa fitnah at zinaa.   Sinoman 
ang maghanap nito ay makakatagpo nito ayon sa hadith. Matakot kayo kay Allaah 
(subhanahu wa ta’ala) at bantayan ninyong mabuti ang inyong mga kababaihan lalo na 
sa panahon ng kalituhan. Ang mga tagapag-anyaya sa kaligawan at ang mga tagasunod 
nito na nagmula sa ating hanay ay nagpapalaganap ng kalaswaan. Ipinananawagan nila 
ang pag-aalis ng hijab, ang pagsasama ng kababaihan at kalalakihan ng sila lamang, at 
ang paghahalubilo nila sa pang araw araw na gawain. Pinalalaganap nila ang lahat ng uri 
ng kademonyohan at isinusulong ang pagkawasak ng lipunan ng Islam. Huwag ninyong 
hayaan na kayo ay walang pananggalang laban sa inyong mga kaaway maging sa 
malayuan man o sa malapitan. 
 
Dapat ninyong malaman na ang pinakamainam na pananalita ay ang Aklat ni  Allaah 
(subhanahu wa ta’ala) at ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Propeta 
Muhammad (salallaahu alayhi wa salam). Ang pinakamasamang bagay ay ang mga 
bagong idinagdag na gawain sa relihiyon at ang bawat bagong gawain na ito ay sa Apoy 
ang hantungan. Kumapit kayo ng mahigpit sa jamaah ng mga Muslim sapagkat ang 
Kamay ni Allaah ay kasama nila, at sinuman ang maligaw, siya ay itatapon sa Apoy ng 
Impieno. 
 
Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala),  
 
“Katiyakan, ang Allaah (suhanahu wa ta’ala) ay pinarangalan Niya ang Kanyang 
Propeta sa Kanyang mga malalapit na mga anghel, at ganoon din ang Kanyang mga 
anghel ay pinupuri nila ang Propeta at nananalangin para sa kanya. O  kayong mga 
naniniwala sa Allaah (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang Sugo, at sumunod sa 
Kanyang Batas, pumuri rin kayo at manalangin para sa Sugo ng  Allaah at magsagawa 
ng tunay na pagbati ng ‘salam’ bilang pagbati at pagdakila  sa kanya.” [Soorah Al-
Ahzab 33:56] 
 
O Allaah, padalhan Mo ng ‘salat’ (mga biyaya, mga karangalan at kagandahang- loob ang 
Iyong alipin at sugo na si Muhammad; at nawa ang Iyong Kaluguran ay makamit rin ng 
mga sumunod kay Propeta Muhammad, sa kanyang mga kalifa na nagabayan, Abu Bakr, 
Umar, Uthman, Ali, at ang lahat ng mga Sahabah, ang kanilang mga tagapagmana, at 
ang sinuman na sumunod sa Islam hanggang sa Araw ng Paghuhukom.  
 
O Allaah, palakasin Mo po ang Islam at ang mga Muslim, na manaig sila laban sa   hindi 
pananampalataya at sa mga hindi mananampalataya, at talunin nila ang mga kalaban ng 
Islam. Iligtas Mo po ang bansang ito [Saudi Arabia] at panatilihin ang kapayapaan dito at 
sa iba pang Islamikong bansa. O Allaah, panatilihin mo po sa amin ang kaligtasan, 
pagiging matatag, at huwag Mo pong hayaan na kami ay magupo ng mga kalaban na 
walang takot sa Iyo at walang awa sa amin dala ng aming mga nagawang kasalanan. O 
Allaah, ilayo Mo po kami sa kasamaan at pang-aapi ng mga mapang-api na nagkakalat ng 
kasamaan sa mundo. 
 



 11 
 

©2014 Islaam Isandaan at Isa  

 

Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala): 
 
“Walang pag-aalinlangan, inutusan ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang Kanyang  mga 
alipin sa Banal na Qur’an ng pagiging makatarungan at tamang paniniwala  sa mga 
Karapatan ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) hinggil sa Kanyang Kaisahan  at di 
pagsasagawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Kanya at sa karapatan ng Kanyang mga 
alipin na ibigay sa bawat isa sa kanila ang anumang nararapat na para sa kanila at 
ipag-utos ang pagiging mabuti hinggil sa karapatan ng Allaah  (subhanahu wa ta’ala) 
na bukod tanging pagsamba lamang sa Kanya at pagsasagawa ng Kanyang mga ipinag-
utos sa tamang kaparaanan, at sa  karapatan ng Kanyang mga nilikha sa salita at sa 
gawa at pag-uutos ng  pagbibigay sa mga kamag-anak ng anumang makapagpapatibay 
ng ugnayang  pagkakamag-anak at pakikitungo ng mabuti sa kanila, at ipinagbawal 
Niya ang anumang kasamaan maging sa salita man ito o sa gawa at anumang bagay na  
hindi katanggap-tanggap sa batas at hindi kalugod-lugod sa Allaah (subhanahu  wa 
ta’ala) katulad ng paglabag at pagsasagawa ng mga kasalanan , at ganoon din ang 
pagbabawal hinggil sa pang-aapi at paghamak sa kapuwa tao , at sa ganitong  
pamamaraan ng pag-uutos at pagbabawal , ay bilang pagpapayo sa inyo at  
pagpapaalala ng Allaah (subhanahu wa ta’ala) hinggil sa magiging bunga o  
kahihinatnan nito, upang kayo ay makaunawa sa ipinag-utos ng Allaah  (subhanahu 
wa ta’ala) at makinabang para rito. [Soorah An-Nahl 16:90] 
 
Kaya katakutan ninyo si Allaah (subhanahu wa ta’ala)! O kayong mga alipin Niya.  At 
tanggapin nawa ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang lahat ng ito mula sa atin. 
 
 

 

 

Umm Ayah 

 
 

http://albinaapublishing.com/wp-content/uploads/2014/03/alBinaa_Publishing.pdf

