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Sa Ngalan ng Allah, Ang Mahabagin, Ang Maawain
Ang lahat ng papuri ay para sa Allah, na Siyang nagkaloob sa inyo ng asawang palaanakin at
ibinilang kayo sa mga tao na ang kanilang mga anak ay kanilang tagasunod. Ilan bang
kalalakihan at kababaihan ang naging baog at hindi nagkaroon ng kahit isang anak? Tunay na
ang pagkakaroon ng anak ay isang malaking biyaya mula sa Dakilang Allah.
“Ang kayamanan at mga anak ay palamuti lamang ng buhay dito sa mundo.”(Al-Kahf 18: 46)
Samakatuwid, maging lalaki man o babae ang magiging anak, buong pusong tanggapin mo ito
bilang biyaya ng Allah nang may kagalakan, kasiyahan, pasasalamat at pagpupuri. Sapat na sa
isang supling na buo ang lahat ng bahagi ng katawan, normal at malayo sa anumang sakit.
Magkagayo’y purihin ang Allah, ang Pinakamagaling na Manlilikha, Siyang nagkaloob sa iyo ng
supling sa pamamagitan ng Kanyang Habag at Awa.
“Siya ang nagkaloob ng babaing supling sa sinumang Kanyang naisin, at nagkaloob ng lalaking
supling sa sinumang Kanyang naisin. O di kaya’y nagkaloob ng kapwa mga babae at mga lalaki
at pinangyayari Niyang maging baog ang sinumang Kanyang naisin.” (Surah as-Shura 42:4950)
Si Propeta Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) ay mayroong apat na anak na babae. Nang
ang Imaam ng Ahlus-Sunnah, na si Ahmad bin Hambal ay nagkaroon ng anak na babae kanyang
sinabi, “Si Propeta Muhammad ay ama ng anak na mga babae, at alam na ninyo kung ano ang
Hadeeth tungkol sa anak na babae.” Ang ibig niyang sabihin ay ukol sa kahalagahan ng
pagpapalaki at pangangalaga sa kanila. Ang kaugaliang di pagkagusto sa pagkakaroon ng anak
na babae ay mula sa gawain ng mga tao noong panahong nawala ang Islam o tinatawag na
panahon ng kamangmangan (Yawm al Jahileeyah)1. Gayunpaman, sa Islam, sila (mga anak na
babae) ay isa sa mga dahilan upang makamit ang Paraiso (sa kabilang buhay). Si Propeta
Muhammad ay nagsabi:
“Sinuman ang mangalaga ng kanilang dalawang anak na babae hanggang sa sila ay umabot sa
tamang gulang, sa Araw ng Paghuhukom, siya at ako ay maging ganito.” At kanyang pinagdikit
ang kanyang mga daliri sa bawa’t isa. (Muslim)
Ang pagpapalaki at pangangalaga ng anak na lalaki ay nakadadagdag ng mabubuting gawa sa
timbangan ng mga gawa kung sila ay pinalaki sa kagandahang asal. Si Propeta Muhammad ay
nagsabi:

1

Ang tinutukoy na kamangmangan dito o Jahileeya ay yaong kawalan ng tamang katuruan ng Islam. Tulad
halimbawa ng tamang konsepto ng pagkilala sa natatanging nag-iisang Diyos at kagandahang asal.
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“Kapag ang anak ni Adan ay patay na, lahat ng kanyang mga gawain ay mapuputol na maliban
lamang sa tatlo.” Isa sa tatlong bagay na ito na kanyang binanggit ay: “Ang anak na matuwid
(may takot sa Allah) na palagiang nananalangin para sa kanya.” (Muslim)
At kanya pang sinabi:
“Tunay na tataas ang antas ng alipin (sa Araw ng Paghuhukom), kaya siya ay magsasabi: O
aking Panginoon! Paano ko nakamit ang mga ito? Ang Allah ay magsasabi, Sa pamamagitan ng
iyong anak o mga anak na palagiang humihiling ng kapatawaran para sa iyo kahit ikaw ay
patay na.” (Ahmad)2
Ang pagdami ng bilang ng supling mula sa Ummah (Tagasunod) ni Propeta Muhammad ay
malinaw na kapakinabangan ng paglago ng mananampalataya sa Nag-iisang Allah at pagtatag ng
pangangalaga sa relihiyon at sa pagpapalaganap nito. Ang Sugo ng Allah ay nagsabi:
“Pakasalan ang babaing mapagmahal at palaanak, sapagka't tunay na aking hinahangad na
malampasan ko ang ibang Propeta (kanilang tagasunod) kasama kayo sa Araw ng
Paghuhukom.” (Ahmad)3
Kaya't maligayang pagbati sa iyo sa pagkakaroon ng pinagpalang kabiyak, na nagsilang ng mga
anak na babae at lalaki para sa iyo.
Mga Gawaing Batay sa Sunnah at Kaugaliang Pang-Islam para sa Bagong Silang na Bata
Pagbigkas ng Adhaan sa tainga ng bata: Ang dahilan sa pagsagawa ng unang Sunnah na marinig
ng bata ang tawag ng katotohanan ay upang sa ganoon ay masanay ang bata, sa kanyang paglaki
na naririnig ang tinig na ito na inuulit ng limang beses sa isang araw. Sa ganito, inaasahang
siya'y mapapabilang doon sa mga nagmamahal dito (sa Adhaan) at magmadaling gampanan ang
dakilang tungkuling ito (ang itinakdang tungkulin ng pagdarasal). Ang Adhaan ay binibigkas sa
kanang bahagi ng tainga ng bata. Naiulat mula kay Aboo Raafi’ na nagsabi: “Nakita ko ang Sugo
ng Allah na binigkas ang Adhaan sa tainga ni Al-Hassan bin Ali nang ipanganak siya ni
Fatima.” (Aboo Daawood)4
Pagsasagawa ng Tahneek para sa bata: Sa dalawang Saheeh (Al-Bukhari at Muslim) naiulat mula
kay Abu Burdah na si Abu Moosa ay nagsabi: “May anak akong lalaki at dinala ko sa Propeta
2

Ang Hadeeth na ito ay itinuring ni Albanee bilang mapananaligan. Tingnan sa As-Saheehah, blg. 1598, AlMishkaat, blg.2354, at Saheeh Ibn Majah, blg.2953.
3
Ang Hadeeth na ito ay isinalang-alang ni Albanee bilang mapananaligan (Saheeh) sa Saheeh Al-Jamami’ AsSagheer, Vol. 1 blg.2940. At ito din ay naitala din sa Abu Dawood at An-Nasaa’e.
4
Ang Hadeeth na ito ay itinuring ni Albanee bilang mapananaligan sa Saheeh Al-Kalim At-Tayyib, ngunit
pagkalaunan pagkatapos niyang pag-aralan ang kawing ng mga nag-ulat nito sa aklat ni Baihaqee na Shu’ab AlEemaan, napagtanto niya na ito ay mahinang uri ng Hadeeth na hindi dapat isakatuparan. Kanya itong itinuring
bilang di mapanaligan (mahinang uri) sa Adh-Dha’eefah, blg. 321.
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at kanyang pinangalanang Ibraheem at kumuha ng bunga ng datiles (at dinurog at pinalambot
sa pamamagitan ng kanyang laway) at ipinahid ito sa gilagid ng bata.” Dagdag sa pahayag ni
Al-Bukhari, “At idinalangin niya sa Allah ang biyaya para sa bata at kanyang ibinalik (ang
bata) sa akin.” Ang Tahneek ay pagpapalambot ng tuyong bunga ng datiles sa pamamagitan ng
pagnguya nito sa bibig at ito’y ihahaplos sa gilagid ng bata pagkasilang. Ilalagay ng taong
nagsasagawa nito ang datiles sa kanyang daliri at isusubo ito sa bibig ng bata, at saka niya
igalugad ito nang kanyang daliri sa kaliwa’t kanang bahagi ng bibig ng bata.
Pagbibibigay ng magandang pangalan sa bata: Sa pagbibigay ng pangalan sa bata, kinakailangan
ang layunin ay pagsamba sa Allah at pagiging malapit sa Kanya. Ang tamang panahon ng
pagbibigay pangalan sa bata ay sa ika-pitong araw mula ng isilang ang bata. Ito’y ayon sa
Hadeeth ni Samura na kanyang isinalaysay na ang Propeta ay nagsabi:
“Itinalaga sa bawat batang lalaki ang pagsagawa sa kanya ng Aqeeqah. Kung saan sa kanyang
ika-pitong araw siya ay ipagkakatay ng hayop (kambing o tupa). Pangalanan siya sa araw na
yaon, at ahitin ang kanyang buhok sa ulo.”(Ahmad)5
Ang pagbibigay ng pangalan sa bata ay maaari ding isagawa sa araw kung kailan siya isinilang.
Ito’y batay sa sa sinabi ng Propeta:
“Sa gabing ito, isang batang lalaki ang isinilang sa akin at pinangalanan ko siyang Ibraheem
mula sa pangalan ng aking ama.” (Muslim)
Samakatuwid, ang pagbibigay ng pangalan sa bata ay isang bagay na napakagaan, kaya purihin
ang Allah. Ang pagbibigay ng pangalan sa bata ay karapatan o tungkulin ng magulang. Kung
mayroon mang di-pagkakaunawaan, ang ama ang siyang may karapatang magpasiya. Kung nais
ng ama, siya ang magbibigay ng pangalan, o di kaya’y ipaubaya sa ina ng bata ang pagpili ng
pangalan, o magkasamang magpasiya sa pagbibigay pangalan sa bata. Maaari ding ipaubaya sa
lolo o lola ng bata o sa ibang tao ang pagbibigay pangalan sa kanya.
Kinakailangan sa isang bata ang mabigyan ng isang magandang pangalang Muslim. Ang mga
pangalang kalugud-lugod sa Allah ay “Abdullah at Abdur-Rahman. Ito ay ayon na rin sa
Hadeeth ng Propeta na kanyang sinabi:
“Tunay, ang pangalang [itinuturing na] pinakamamahal ng Allah, ang Makapangyarihan at ang
Dakila ay “Abdullah at Abdur-Rahman.” (Muslim)
Gayundin, maaari ring ibigay ang mga pangalang nagpapahiwatig ng pagpapakumbaba at
pagsamba sa Allah, tulad ng “Abdur-Raheem, Abdul-Lateef at iba pa.
5

Ang Hadeeth na ito ay itinuring ni Albanee bilang mapananaligan (Saheeh) sa Saheeh Al-Jamami’ As-Sagheer,
Vol. 2 blg.4541. At ito din ay naitala sa Abu Dawood at An-Nasaa’e, Ibn Maajah, at ni Al Haakim.
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Kabilang din sa mga magagandang pangalan ay ang pangalan ng mga Propeta at Sugo
(Sumakanila nawa ang kapayapaan). Ang sabi ng Propeta:
“Pangalanan [ang inyong mga anak] sa pangalan ng Propeta.” (Ahmad)6
Ang susunod na magagandang pangalan ay mga pangalan ng mga Sahaba (kasamahan ng
Propeta), mga pantas, mga martir at mga nagpapalaganap ng Islam. Halimbawa: Abu Bakr,
Umar, Uthman, Ali, Sa’ad, Talhah, Muawwiyah, Urwah, Suhail, Mus’ab, Yaasir, Ammar,
Aasim, Anas at marami pang iba. Sa mga batang kababaihan naman, pangalanan sila katulad ng
pangalan ng mga asawa ni Propeta Muhammad, pangalan ng kanyang mga anak at mga
kababaihan na kilala sa kanilang pagiging mabuti at matuwid sa pagsunod sa pananampalatayang
Islam. Halimbawa: Khadeejah, A’ishah, Fatimah, Asma, Sumayyah, Nusayba, Khawlah at
marami pang iba.
Maaari ring pangalanan ang bata ng mga pangalang nagbibigay ng maganda at kaaya-ayang
kahulugan, katulad ng Hamza, Khaalid, Usaamah, Haarith at Hammaam. Sa babae naman ay
Saarah, Suaad, at Afaaf.
Maaari ring itulad ang pangalan ng bata sa pangalan ng kanyang lolo o lola kung ang kanilang
mga pangalan ay may magagandang kahulugan.
Ang Mga Pangalang Hindi Pinahihintulutang Gamitin. Ang mga ipinagbabawal na mga
Pangalan:
1. Mula sa mga pangalang hindi pinahihintulutan ay ang pangalang nagpapahiwatig ng
pagsamba at pagsunod sa iba bukod sa Allah. Halimbawa, Abdun-Nabi (Alipin ng Propeta),
Abdur-Rasul (Alipin ng Sugo), at iba pang pangalang katulad nito.
2. Mula sa mga pangalang hindi pinahihintulutan ay mga pangalang banyaga na ginagamit ng
mga di mananampalataya (di-muslim), katulad ng George, Yara, Diana, Jacquelyn at iba pa.
Pinagbabawal ang paggamit ng pangalan ng kriminal o masasamang tao, katulad ng Fir’awn
(Pharoah), Abu Jahl, Marx at iba pa.
Ang Mga Pangalang di kanais-nais ayon sa Batas Islamiko, Kaugalian at Panlasa.
1. Mula sa mga pangalang di kanais-nais ay kabilang ang mga pangalang nagpapahiwatig ng
pagsunod sa pangalang sinasabi nilang mula sa mga pangalan ng Allah. Halimbawa: AbdulMawjood, Abdul-Maqsood, at Abdus-Sattaar.

6

Ang Hadeeth na ito ay itinuring ni Sheikh Al-Albanee bilang mahinang uri ng hadeeth sa Dha'eef Al-Jaami AsSagheer, bilang 2435. Ito'y naitala din sa Aboo Daawood, An-Nasaa'ee, at sa Al-Adab Al-Mufrad ni Al-Bukhari
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2. Mula sa mga pangalang di kanais-nais ay ang mga pangalang naglalaman ng salitang hindi
maganda ang kahulugan, tulad ng Harb (Digmaan), Himaar (Asno) at Kalb (Aso)
3. Isa rin sa magandang kaugalian ay ang mailayo ang bata sa mga pangalang nagpapahiwatig ng
kaluwagan (sa pananampalataya), pagkahumaling at pagtakwil laban sa kahinhinan o kapitapitagan. Halimbawa: Hayaam (Pagsisintahan), Nahhaad (Maumbok ang suso), Sahhaam (Kunotnoo), and Faatin (Magalitin).
4. Hindi rin kanais-nais na bigyan ang bata ng pangalang nangangahulugan ng kabanalan at
kadalisayan sa pananampalataya para sa taong nagkaloob nito. Halimbawa: ay Barrah at iba pang
mga pangalang katulad nito.
5. Hindi rin kanais-nais na pangalanan ang bata katulad ng pangalang Anghel, kagaya ng
Malaak.
6. Hindi rin kanais-nais na pangalanan ang bata katulad ng kabanata (Surahs) sa Qur’an, tulad ng
TaHa, Ya-Seen, at iba pang pangalan ng Surah.
7. Hindi rin kanais-nais gamitin ang mga pangalang Yasaar, Rabaah, at Barakah.
4. Ang Aqeeqah
Ang Aqeeqah ay Sunnah na lubos na itinatagubilin. Ang Propeta ay nagsabi:
“Itinalaga sa bawat batang lalaki ang pagsagawa sa kanya ng Aqeeqah. Kung saan sa kanyang
ika-pitong araw siya ay ipagkakatay ng hayop (kambing o tupa). Pangalanan siya sa araw na
yaon, at ahitin ang kanyang buhok sa ulo.”(Ahmad)7
Ipagkatay ng dalawang tupa para sa batang lalaki at isa para sa batang babae. Ang Propeta ay
nagsabi:
“Para sa batang lalaki, dalawang tupa na may angkop at katamtamang laki (ang kakatayin) at
sa batang babae ay isang tupa naman (ang kakatayin)”. (Ahmad)8
Ang katawagang Aqeeqah ay nasasakop nito ang kapwa lalaki at babaing tupa o kambing,
sapagkat ang salitang Shaah sa wikang Arabik na ginamit sa Hadeeth ay nabibilang at

7

Ang Hadeeth na ito ay itinuring ni Albanee bilang mapananaligan (Saheeh) sa Saheeh Al-Jamami’ As-Sagheer,
Vol. 2 blg.4541. At ito din ay naitala sa Abu Dawood at An-Nasaa’e, Ibn Maajah, at ni Al Haakim.
8
Ang Hadeeth na ito ay naitala sa Abu Dawood at An-Nasaa’e at itinuring ni Albanee bilang mapananaligan
(Saheeh) sa Saheeh Abee Daawood, Vol.2 blg.2834.
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sumasaklaw silang lahat. Ngunit higit na mainam na katayin ang lalaking tupa. Ang Propeta ay
nagsabi:
“Ang Aqeeqah (hayop) ay kakatayin sa ika-pitong araw (mula nang isilang ang bata), o sa ikalabing-apat na araw, o sa ika-dalawampu't isang araw.” (At-Tabaraanee)9
Ang mga magulang ng bata ay maaaring kainin ang ⅓ bahagi ng karne ng Aqeeqah; ipamigay
ang ⅓ na bahagi bilang kawanggawa at ipamigay ang nalalabing ⅓ na bahagi (sa mga kaibigan o
kamag-anak at pamilya). Hindi nararapat sa Aqeeqah (hayop) na baliin ang mga buto nito.
5. Pag-aahit ng buhok sa ulo ng Bata
Mula sa kaugalian ng batas Islamiko na kapag ang bata ay naisilang, ang kanyang buhok sa ulo
ay aahitin pagdating ng kanyang ika-pitong araw. Nangangahulugan na ito’y isinasagawa
kasabay sa araw ng pagkatay ng Aqeeqah (hayop). Si Propeta Muhammad ay nagsabi kay
Fatimah nang siya’y nagsilang sa kanyang anak na si Al-Hasan,
“Ahitin ang buhok ng kanyang ulo at ang katumbas na bigat nito (ng buhok) sa halaga ng pilak
ay ipamigay sa mahihirap bilang kawanggawa.” (Ahmad)10
At kanya (Fatimah) itong inahit at tinimbang ang buhok, at ang bigat nito ay katumbas ng isang
Dirham (isang baryang pilak) o kabahagi ng Dirham. Sa pag-aahit ng ulo, ang kanang bahagi ang
dapat unahin bago ang kaliwa.
6. Pagtutuli
Ito ay mula rin sa kaugalian ng batas Islamiko na ang bata ay kinakailangang tuliin. Ang Propeta
ay nagsabi,
“Ang Fitra (Likas sa Tao) ay binubuo ng limang bagay…”11 Isa sa limang bagay na ito ay ang
pagtuli. Ang pinakamaiging pagsagawa ng pagtuli ay sa ika-pitong araw ng bata mula nang siya
ay isilang. Pinahihintulutan ding isagawa ito bago o pagkatapos ng ika-pitong araw, hanggang sa
siya ay umabot ng pagbibinata. Kapag ang bata ay umabot na sa pagkabinata at hindi pa rin
naisagawa ang pagtuli, magiging takdang tungkulin na itong gawin sa kanya.
9

Ang Hadeeth na ito ay naitala ni Al-Baihaqee sa kanyang Sunan, at ayon kay Al-Albaanee sa Irwaa Al-Ghaleel
blg. 1165, ito’y mahinang Uri ng Hadeeth (Dha’eef)
10
Ang Hadeeth na ito ay naitala ni Al-Tirmithee at ni Al-Haakim, at itinuring ni Albanee bilang mapananaligan
(Saheeh) sa Saheeh At-Tirmithee, Vol.2 blg.1226.
11
Ang kabuuan ng Hadeeth na ito ay ganito, “Limang bagay ay mula sa gawaing Fitrah: Pagtutuli, Pag-aahit ng
buhok sa maselang bahagi ng katawan, Paggupit ng bigote, pagputol ng kuko (paa at kamay), at pagbubunot (ahit)
ng buhok sa kilikili.” Ang Hadeeth na ito ay naitala sa Al-Bukhari, Muslim at Ahmad.
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7. Pagbibigay ng Palayaw sa maliit na bata
Napag-alaman sa Sunnah ng Propeta na maaari ding bigyan ng palayaw ang bata. Ito ay sa
pamamagitan ng pagtawag sa bata ng Abu ni … (Ama ni …), at kung sa babae naman ay Umm
ni … (Ina ni …). Ito’y isinasagawa upang maging matatag ang pag-uugali ng bata at maging
karangalan para sa kanya. At pinananatili ring mailayo ang bata sa di magagandang palayaw o
katawagan.
Panghuling Salita para sa mga Magulang
Pagsumikapan ang pagpapalaki at paghubog ng inyong mga anak sa magandang pamamaraan.
Sikaping itanim sa kanilang mga sarili ang kaugaliang pang-Islamiko simula sa kanilang
pagkabata.
Kayo ay nararapat maging huwaran sa inyong mga anak. Katotohanan, ang bata ay lalaki batay
kung ano ang nakagisnan niya sa kanyang mga magulang. Ngayong magulang ka na rin, at alam
mo kung ano ang mahalagang tungkulin ng isang magulang, sikapin mong maituwid ang nalalabi
mo pang buhay at pilitin mong maging masunurin sa sariling magulang at pakitunguhan sila ng
mabuti at may kabaitan at pagpapakumbaba.
Nagsisimulang tumubo ang mapuputi mong buhok sa iyong ulo at ito’y nagpapahiwatig sa iyo
bilang pagtatapos ng iyong buhay dito sa mundo. Kaya gugulin ang iyong nalalabing buhay sa
pagiging masunurin sa Allah.
Iwasan mong ibigay sa iyong mga anak ang ipinagbabawal na yaman. Si Propeta Muhammad ay
nagsabi:
“Ang bawa't katawan na nabubuhay sa ipinagbabawal na kinita, ang Apoy sa Impiyerno ang
higit na makikinabang nito.” (Ahmad)12
Paramihin ang iyong panalangin (Du’aa) sa Allah para sa iyong sarili at sa iyong mga anak,
sapagkat katotohanan ito’y kaugalian ng mga Propeta at ng mga taong matutuwid.
Kung sakaling ang bata ay lumaki sa pagiging matuwid at masunurin, siya ay magsisilbing
kayamanan mo kahit na ikaw ay patay na. Samakatuwid, sikapin mong matamo ang mga ito sa
pamamagitan ng pagpili ng mabubuting kasamahan para sa iyong mga anak. Ilayo mo sila sa

12

Ang Hadeeth na ito ay naitala ni Abu Nu’aym sa Al Hilyah, at ito’y itinuring ni Shiekh Al-Albaanee bilang
mapanaligan (Saheeh) sa Saheeh Al-Jaami As-Sagheer, Vol.2 blg.4519
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masasamang kaibigan at panatilihin mong ilayo sa mga masasamang bagay ang iyong
pamamahay.
Nawa’y ang pagpapala ng Allah ay mapasakanyang huling Propeta na si Muhammad.
(Para sa karagdagang kaalaman, mangyaring basahin ang aklat na pinamagatang Tuhfat AlMawdood bi Ahkaam Al-Mawlood ni Ibn Al-Qyyim Al-jawziyyah.)

Sa Pilipinas, mangyaring makipag-ugnayan sa ISCAG-Philippines sa anumang karagdagang
kaalaman tungkol sa Islam. Tel. (046) 416-3371 o (046) 416-3629

“O kayong mga nananampalataya! Iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga
pamilya laban sa apoy (ng Impiyerno) na ang panggatong ay tao at bato, doon ay may mga
(nakatalagang) Anghel na mababagsik at mahihigpit. Sila’y di sumusuway, (sa pagpapatupad)
sa Utos na kanilang natatanggap mula sa Allah, bagkus sinusunod lamang nila kung ano ang
ipinag-uutos sa kanila.” Surah At-Tahreem (66:6)
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