ut9r!

raro"*i,Tf"flllfffrslam
IsinulatNi :
ShaikhAbdulu.zizBin Muhammad
Al-Shithry

InihandaNila :
Abdul Haq JavierAt IssaMapuyan
IsinalinAt InihandaNg
The CooperativeOffice For Call &
GuidanceIn North Riyadh
Tel : 4565555- 4542222,Fax : 4564829
P.O.Box: 87913,R iyadh 11612
KingdomOf SaudiArabia

SA NGALAN NG AILAH, ANG
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ALITUNTUNIN
N G ISLAM

qeuoop
Si Sheikh Mohammad Bin Abdul
Wahab sa kanyang aklat na 'Ang Tatlong
Pangunahing
Alituntunin':
tinalakay
upang ang tatlong pangunahing bagay ay
malaman ng bawat muslim na bahae tt
lalaki. Ang alitunfuning ito ay ang mgfl ss:
1. Ang sinuman fly dapat na makilala
ang kanyang Panginoon.
2. Dapat niyang maintindihan ang
kanyang Relihiyon.
3. Dapat niyang makilala ang kanyang
Propetang si Mohammad(sumakanya
nawa flng kapayapaan).
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Ang UnangBatayan:A ng
Pagkilalasa atingPanginoon
iknw tU tcnunginr Sino ang
,{rrnng
Panginoon?
-gnbihin: Ang aking Panginoon ay ang
Atlah nn siyang tumutustos at nag
ilaruga sa akin at sa buong sangsi
nakupan ng kanyang kasaganahan.
Siya ang aking sinasamhangDiYos'
wala akong ibang DiYosmaliban sa
Allah.
.Hung ikew eU tnnrnginr Ano ang patotoo
nito?
-gnbihin; Ang Allah aYnagwika:

4 +t*Jlv; iur+r y

"Ang lahat ng pagpuPuri aYsa Allah
lamang. Ang panginoon ng mga
daigdig." (Banal na Qura'n 1:2 AlFatiha)
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Purihin ang Allah. Ang lahat ng
bagay na nilikha ng Allah ay isang
sanlibutan at ako ay kabilang sa isa
sa kanyang sanlibutan.
,Irung iknw rt tnnungin.' Papaano mo
makikilala ang iyong Panginoon?
ko
sa
Siya
*gebihinr Makikilala
pamamagitan ng kanyang mga
palatandaan at mga nilikha. Ang
gabi, ang umaga, flnE araw, ang
at
kalangitan
buwan,
flDB
sangkalupaan.
,Hung ikaw rt tnnrnginr Ano ang layunin
ng Allah kung bakit ka nilikha?
*$ebihinr Nilikha ako ng Allah upang Siya
lamang ang sambahin. Ito ay
pinatunayanng kanyang salita:

4 o-l*r+tTI ./"Itr Otl c-AIr u-l F
f.

"Nilikha ko ang mga Jinn at mga
Tao upang pagsilbihanat sambahin
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ako.tt (Banal na Quratn 5l:56 Az
T,anynt\
Ang kahulugan ng pagsambn, ay
ang pagsamba lamang sa Kanya. Ang
pagpuri at pagkilala sa iisang Diyos ay
Monoteismo o oTawheedt. Ito ang
pinakamahalagang kautusan ng Allah sa
tao. Kung kaya't ang pinaka-mabigat na
kasalanan ay ang paghibigay ng kaakibat
sa pagsamba at pagkilala sa Allah o
'Shirk'. fto ay pinatunayan ng kanyang
salita:

{'+.i d{l-f/

T-le r rr-r*rrF

"Sambahin ang Allah at huwag
maglagay ng anumang kaakibat sfl kanya.o'
(Banal na Qura'n 4:36 al maaedah)
ikerw rU tenunginr Ano ang
,-fiung
pan$rnahing bagay na ginawang
tungkulin para sn iyo ng Allah?
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*9nbibiu Umiwas sa anumang bagay na
sinasamba at sinusunod maliban sa
Allah at sa kanya lamang maniwala.
Ito ay pinatunayan ng Kanyang
salita:
*tr
,r4l +r r$il ftJ r.i dri$tf ot.fl T F

J,-ii ,fr t+ ,yy^l crlit Ltl{ J-i(_ O..ci
\.
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"Sinuman ang umiwas sa pagsamba
sa lahat ng bagay maliban sn Allah
at maniwala sa Kanya ay nagkaroon
ng pinaka matibay nn mapang
hahawakan at kailanman ay di ito
mapapasubalian." (Banal na Quratn
2:256)
Ang pinakamatibay na mapang
hahawakan ay ang maniwala at
magpatotoo na walang ibang dapat
sambahin maliban sa Allah.
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Ang Pangalawang
Batayan:A ng
PagkilalaSaAting Relihiyon
iknw rU tnnsnginrAno ang iyong
relihiyon?
*$nbihinr Ang aking relihiyon ay ISLAM.
Ang lubos na pagsuko sa Allah sa
pamamagitan ng pagsambaat pagta
lima lamang sa Kanya, habang
iwinawaksi at itinatalrwil ang anu
mang gawa ng politismo (o pagsam
ba sa maraming Diyos) at sa sinu
mang kasangguninito.
Ang ISLAM ay may tatlong antas;
Islam, Iman at Ehsan
A. ISLAM- ito ay may limang bahagi:
l. Ang pagpapafunayna walang ibang
Diyos sfl katotohanan maliban sa
Allah at si Mohammad (sumakanya
nawa ang kapayapaan) ay sugo ng
Allah.

\Hsng
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2. Pagsasagawang dasal (Salaah).
3. Pagbahayad ng kawanggawa(Zakat).
pag-aayuno sa buwan ng
4. Ang
Ramadan (Sawm).
5. Ang pagsasagawang paglalakbay sa
Banal na Ka'aha sa Makka kung
may kakayahan (Hajj).
B. IMAN- Ito ay may anim na panini
wala:
l. Aog paniniwala saAllah.
2. Ang paniniwala sa anghel.
3. Ang paniniwala sa Kanyang Banal na
Aklat.
4, Ang paniniwala sa Kanyang mga
Sugo.
5. Ang paniniwala sa Huling Araw.
6. Ang paniniwala sa Banal na Kautusan
ng Allah at sa mga nakatakdang
pangyayari,mabuti man o masama.

I

I(

EHSAN- Ito ay mayroong isang
haligi: Ang pagsambasa Allah' na
animoy nakikitn mo Siya' dataPwat
sa katotohanaty Siyangtumatanaw
sa iyo.
Aog Allah na siyang makapangya
rihan ay nagwika:
l3ill #lJl go .! | ol F
{ oy..* F" +-JrJ
"Ang Allah ay nasa panig ng mga
nagpipigil sa sarili at sa mga taong
nt mabuti." (Banal na
tapat

Qura'n, 16:128)
iknw fiU tnnungin; Ano ang
,Irung
sa
katungkulan
pangunahing
relihiyong ISLAM?
*grbihinr DalawangbagaY:
1. Sambahinlamang ang ALLAH.
2. Sambahin ang Allah ayon
kanyang kautusan na ipinahaYagsa
Banal na Quratn at Sunnahr kaya di
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kami maaaring sumamba sa Kanya
sa pamamagitan ng pagbabago o
Bid'a.
Ang sugo ng Allah ay
nagsabi:
ol3; ,"iJ -f# Uyf d+e.J*l "r)* J* Cf
rl--J

*Sinuman

ang nagsasagawa ng
anumang bagay na walang mga
kapahintulutang ibinigay sa akin, ito
ay hindi maaaring tanggapin."

l0

Ang PangatlongBataynn:
PagkilalasaAting mgaPropeta
iklw nU tnnongninr Sino ang iyong
Propeta?
-$ebihinr Siya ay si Mohammad (sumakan.
ya nawfl ang kapayapaan). Siya ay
anak ni Abdullah na anak ni Abdul
Mutalib na anak ni Hashim na
isang tribong
tubong Quraish,
Arabo. Ang mga Arabo ay nagmula
sa lahi ni Ismael na anak ni Abra
ham. (sumakanila nawa ang kapaya
paan).
Siya'y ipinanganak sa
Makkah. Sa gulang na apat-naput
siya ay hinirang ng Allah bilang
huling Propeta. Nangibang bayan
siya patu-ngo sa Medina sa gulang

.{rrtng

na limampu't-tatlo. At ng makalipas
ang sampung taonn sa gulang na

, 1l

anim-naputt-tatlo siya ay pumanaw.
Ang Relihiyon na walang hanggan .
ay nilubos ng Allah sn kanya at di
siya nag-iwan ng isang mabuting
gawa nfl walang patrnubay na
ibinigay sn knnyang mga tagasunod
(Ummah): ni hindi siya nag-iwan ng
isang
masamangbagay ng walang
babala ang kanyang mga Ummah
laban dito. Sumakanya nawa ang
kappyapaan at pagpala ng Allah at
lahat ng mga Propeta.

Ans HIGRA O PansinsibansBavan:
iknw nU tenrnginl Ano ang mangi
bang-bayan?
r9nbihin; Ito ang paglipat mula sa lupain
ng politismo (sumasamba sa mga

*$nng
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Diyos-Diyosan) papunta sa lupain
ng Islam.
ikew nU tnnunginr Ano ang
.{rung
alituntunin ng pangingibang-bayan?
-gnbihinr Ito ay isang itinakdang tungkulin
na iniatas sa mga Muslim na
nagkataong nasa lupain ng mga
politismo (sumasambasa mgfl DiyosDiyosan) upang mangibang-bayan
patungo sa lupain ng Islam. Ang
alituntuning ito ay mabisahanggang
sa huling araw, sa kataPusanng
mundo.

Ane h{ulins .Faqlmb1|hav:

,lrung

iknw eU tenunginrAng tao ba aY
bubuhaying muli mataPos na
mamatay at itinuturing bang isang
walang pananamPalatayaang di
maniwalasa muling pagkabuhaY?
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*$nbihinr Oo, ang patotoo nito ay salita ng
Allah:

,r+ # l.;li-iC of tJpS ga.rJt
f"j F
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mga hindi naniniwala na
nagiisip na sila ay hindi-ibabangong
muli (para hatulan). Sabihin: Oo,
Isinusumpa ko sa aking Panginoon,
na kayo'y tiyak na ibabangong muli
at kayoty ihaharap sa katotohanan
ng lahat ng inyong ginarvnr at ito ay
madali para sn Allah. (Banat na
Quratn, 64:7)

Ans Pasdarasal( salaah):
Tandaan na ang pinakamahalagang
fungkulin na iniatas sa mga Muslim
matapos
pagsalai
ang
sa
pananampalataya ay ang pagdara
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sal. Ito ay may mga mahalagang
bahagi; pangunahing tungkulin at
mga gawain.
,Hung ilrnw aU tnnunginr Ano ang mga
na kinapapalooban ng
bagay
Pagdarasal?
-$nbihil: Siyam na mga bagaY;
1. Ang Islam, ang iyong sarili, pagiging
'
lVluslim;
2. Matino ang pag-iisip,kung kaya ang
isang baliw na tao ay di nararaPat
na magdasal;
3. Nasa hustonggulang,kung kaya ang
pagdarasal ay di kina-kailangang
gawin ng isang bata bago sumapit sa
hustong gulang;
4. Gawing dalisay ang sarili mula sa
maliit o malaking karumihan sa
pagsasagawang paghuhugas(Wudu)
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o lubusang pagligo (Al-Ghust) ng
buong katawanl
5. Dalisayin ang sariling kasuutan at
flng lugar na pagdarasalanmula sa
anumang karumihan sa pamama
g',.-anng paglilinis nito ng tubig;
6. Simulan sa tamang oras ang
pagdarasal;
7. Takpan ang maseselangbahagi ng
katawanl
8. Pagharap sa Quibla (diretaiyon
patungong Kaoabasa Makknh);
9. Ang
pansariling
intensiyon o
hangarin.
,lrung ikew eU tenungins Ano ang mga
gawaing kinakailangan sa Al-Wudhu
(paghugas ng ilang bahagi ng
katawan)?
;SebihinrMayroong anim:
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1. Paghuhugasng mukha (maghilamos)
kasama na pati paglilinis ng bibig
(magmumog) at pagsinghotng tubig
sa ilong at pagsinganito;
2. Paghuhugasng bisig hanggangsiko;
3. Paghaplos ng basang kamay sa ulo
ng lubusan, kasama ang mga tainga;
4. Paghuhugas ng paa hanggang sa
sakong;
5. Sundin sa pagkakasunod-sunodang
nabanggit na kautusanl
6. Tapusin sa pagkakasunod-sunod,
hugasan ang bawat bahagi matapos
gampannn ang iba ng di nn
kinakailangang antalahin.
,#ulng iknw rU tanunginr Ano ang mga
bagay na nagpinpawalang bisa sa
(paghuhugas ng ilan
Al-Wudhu
bahagi ng katawan)?
$ebihinr Ito ay ang mga sumusunod:
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1. Ang paglahas ng anumangbagay sa
maselang bahagi ng katawan ng
isang lalaki o bahae;
2, Ano mang uri ng maruming bagay,
tulad ng dugo na lumalabas mula sa
alin mang bahagi na katawanl
3. Pagkawala ng malay;
4. Paghipo sa maselang bahagi ng
katawan ng walang saplot;
5. Paghipo sa isang babae ng may
pagnanasa;
6. Pagkain ng karne ng kamelyo;
7. Paghuhugasng isang bangkay;
8. Lubusang pagtalikod o paglisan sa
relihiyong Islam, (Iligtas nawa tayo
at ipagtanggol ng Allah sa maling
gawain).
,Xrung iknw nU tnnungin.. Anu-ano ang
mga itinakdang pangangailangansa
pagdarasal(Salaah)?
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r$rbihinr MaYroong lahing-tatlo :
1.. Pagtayong matuwid kung maaaril
2. Pagbigkas ng 'Allahu Akbar' (ang
Allah ay Dakila) sa simula;
3. Pag-usal ng Surah Al-Fatiha (unang
kabanata ng Banal na Quratn);
4. 'Ruku' nng pagyuko;
J. Pagtayo matapos ang PagYuko;
6. Pagpatirapa sa walong bahagi ng
katawan: dalawang Pflaodalawang
tuhod, dalawang kamaY, ilong at
noo;
7. Umupong malumanay at ganap sa
pagitan ng dalawangpagpnpatirapa;
8. Maging malumanay sa lahat ng
nabanggitna mga gawain;
9. Sundin ng sunod-sunod ang iPinag
uutos;
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10. Pag-upo para sa pagbigkas ng
Tashahud
sa
katapusan ng
pagdarasall
11. Pagbigkas ng Tashahud sa knhuli
hulihang pag-upo;
12. Pagdarasal
para
sa
Propeta
(sumaknnya nawa ang kapayapaan),
sa kahuli-hulihang pag-upo;
13. \ilakasan
pagdarasal sa
ang
pagbigkas nang: "As salamu Alikum
Wa Rahmatullahr" (Snmninyo nawa
ang
kapayapaan at pagpapala ng
Allah).
.Hung iknw cU tnnunginr Anu-ano ang
mga
itinakdang
tungkulin
sa
.
pagdarasal?
-$nbihir Mayroong pito.
1. Bigkasin
ang Takbir,
sabihin:
'Allahu
(aog Allah ay
Akbar'
Dakila) sa takdang kilos at galaw;
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2. Bigkasin ang *Subhana Rabbial
Azeem" (kaluwalhatian sa aking
habang
Panginoon)
Dakilang
nakayuko;
3. Bigkasin ang "Sami Allahu Liman
Hamidah" (dinidinig ng Allah ang
sinumang nagbibigay ng PagPuPuri
sa Kanya) sa pagtaYo mula sa
pagkakayuko maging siYa man aY
namumuno (Imam) tagasunod o
nagdarasalna mag-isa;
4. Bigkasin ang "Rabbana wA lakal
(Panginoon namin, ang
Hamd"
pagpupuri ay sa IYo lamang) habang
mataPos ang PagYuko'
nakatayo,
maging siya man ang namumuno
(Imam), tagasunod o nagdarasalna
mag-isa;
5. Bigkasin ang: "subhana Rabbial
A'ala'n (kaluwalhatian sa aking

2l

Panginoon, ang
Kataas-taasan)
habangnakatirapa;
'lV'arham
6. Bigkasin ang "Rabifirlee
neet' (O Panginoon patawarin mo
ako) sa pagitan ng dalawang
pagpapatirapa;
7. Pag-upo para sfl unang Tashahud,
matapos ang dalawang rakah at
bigkasin ang Tashahud habang
nakaupo.
Ang Allah ay higit na nakaka-nlam.
Nawa'y ang kapayapaan at pagpapalang
Atla$ ay mapasa kanyang Propetang si
Urinammad, sa kanyang pamilya at sa
kanyang tagasunod.
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