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Paglalarawan: Katotohanang ang usapin tungkol sa pagmamahal sa Propeta(saws) ay
napakatamis sa puso ng mga mananampalataya. Ang silang mga nakakabatid sa
katayuan at pagkatao ng sugo. Katotohanang ito ay isa sa mga pinakamahalagang
palatandaan ng pananampalataya, at isang obligasyon para sa lahat ng mga
mananampalataya. Hindi kailanman
magiging katanggap-tanggap
ang
pananampalataya ng tao kapag walang pagmamahal sa Propeta Muhammad(saws).
Ang pagpupuri ay para sa Allah lamang, ang Siyang nag-utos sa obigadong
pagmamahal sa Kanyang sugo (saws). Ang pagpapala at kapayapaan ay mapasaKanyang sugong si Muhammad (saws) ang siyang may dala ng bandila ng pagpupuri
sa araw ng muling pagkabuhay, kanyang pamilya at mga kasamahan.
Sinabi ng Allah sa banal na Koran;
[Ang Propeta ay higit na malapit sa mga Mananampalataya kaysa sa kanilang
mga sarili]
Al-ahzab 6
[Sabihin [O’ Muhammad]: “Kung [totoong] kayo ay nagmamahal sa ALLAH kung
gayon sumunod sa akin [sundin ang Quran at ang aking Sunnah – mga sinabi at
ginawa ng Propeta Muhammad], mamahalin kayo ng ALLAH at patatawarin
kayo sa inyong mga kasalanan. Ang ALLAH ay ang Pinaka Mapagpatawad,
Pinaka Mahabagin.”] Al Imran 31
Ayon kay Aisha (ra): Dumating ang isang tao sa Propeta Muhammad(saws) at
nagwika – O sugo ng Allah, katotohanang ikaw ay kamahal-mahal sa akin nang
higit pa sa aking sarili, ikaw ay mas mahal ko pa kaysa sa aking pamilya at aking
mga magulang. Katotohanang kapag ako ay nasa bahay at ikaw ay aking naalala,
ay hindi ko matiis na ikaw ay hindi ko Masilayan. Kapag aking naalala ang aking
kamatayan at iyong kamatayan, aking nalalaman na kapag ikaw ay makakapasok
na sa paraiso ay itataas ka kasama ng mga propeta. Katotohanang ako ay
nangangamba na kapag ako ay nakapasok na sa paraiso ay hindi na kita
makikita!. Hindi (ganoon) sumagot ang sugo hanggang ipinahayag ni Jibril ang
talata ng Koran:
[ At sinuman ang sumusunod sa ALLAH at sa Mensahero, samakatuwid sila ay
mapapasama sa mga yaon na sa kanila ang ALLAH ay nag kaloob ng Kanyang
Pagpapala, sa mga Propeta, ang Saddiqun [ang mga tagasunod ng mga Propeta na
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siyang naniwalang una sa kanila], ang mga martir, at ang mga matutuwid. At gaano
kagaling ang mga samahang ito! ]An-nisa’69

Ayon ka Abdullah bin Hisham: Kasama namin ang sugo ng Allah habang hawak
niya ang kamay ni Umar ibnul-khattab. Sinabi ni Umar: O Sugo ng Allah, ikaw ay
kamahal-mahal sa akin nang higit sa lahat maliban sa aking sarili. Sinabi ng sugo:
[ Hindi (sapat) iyon, ako’y sumusumpa sa siyang may hawak ng aking buhay,
hanggang ako ay kamahal-mahal sa iyo nang higit pa sa iyong sarili]. Sinabi ni
Umar: Ngayon ako ay sumusumpa sa Allah na ikaw ay mas mahal ko kaysa sa
aking sarili. Sinabi ng sugo (saws): [ Ngayon (sapat na), O Umar] Al-bukhari
Ayon kay Anas (ra): Tinanong ng isang tao ang Sugo ng Allah tungkol sa huling
oras, sinabi ng sugo: [ Ano ang iyong naihanda sa pagdating niyon?] siyay'
sumagot: Wala naman, maliban na lamang na katotohanang mahal ko ang Allah
at ang Kanyang sugo. Sinabi ng Sugo: [ Makakasama mo ang sinumang iyong
minahal] Al-bukhari at Muslim

KAHULUGAN
Katotohanang ang usapin tungkol sa pagmamahal sa Propeta(saws) ay napakatamis
sa puso ng mga mananampalataya. Ang silang mga nakakabatid sa katayuan at
pagkatao ng sugo. Katotohanang ito ay isa sa mga pinakamahalagang palatandaan ng
pananampalataya, at isang obligasyon para sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi
kailanman magiging katanggap-tanggap ang pananampalataya ng tao kapag walang
pagmamahal sa Propeta Muhammad(saws).
Papaanong hindi natin magawang mahalin ang sugo, habang siya ay nagmahal sa
kanyang nasyon nang higit pa sa pagmamahal ng magulang sa mga anak. Siya ay
naging mahinahon at mapagpaumanhin sa pakikitungo sa kanila, nag-anyaya tungo
sa kabutihan at kaligtasan, umiyak dahil sa habag at awa niya sa mga tao, kaya
naman siyaay napamahal sa puso ng mga sumunod pang mga henerasyon.
Katotohahang ang mga malinaw na palatandaan ng pagmamahal sa Propeta (saws)
ay ang pagtatanggol sa karangalan niya, pagsasagawa at pagsasabuhay ng kanyang
sunnah-tradisyon at pagtatanggol at pagpapahalaga nito nang higit sa iba (tradisyon,
kultura…). Kaya’t ang mga kasamahan ng sugo ay nag-unahan sa isat-isa sa
pagmamahal sa kanya. Kanilang ipinakita ang iba’t-ibang anyo ng kanilang walang
kahalintulad na pagmamahal sa Propeta(saws), hanggang ang sugo ay kanilang
minahal nang higit pa sa kanilang mga sarili.
Ang pag-aaral sa talambuhay ng Sugo (saws) at pagsasapuso nito ay isa mga bagay na
magpapalakas sa pagmamahal sa Propeta, kasama na rito ang pag-alala sa kanyang
pag-uugali at katangian , ang palagiang pagpaparating ng dasal at hiling mula sa Allah
ng pagpapala at kapayapaan para sa kanya, at ang pangungulilang siyaay makasama
at masilayan.

 كارلو كماتشو/المترجم

Katotohanang tayo ay ginabayan ng Allah tungo sa Islam sa pamamagitan niya, at
tayo ay nailigtas mula sa kapahamakan at kasamaan dahil sa kanya. Kaya’t
naipagtanggol ang maraming buhay , kayamanan at karangalan dahil dito. Ang mga
pusong dalisay ay lubos na nakakaunawa sa pagmamahal na ito, na kahit ang mga
bato, kahoy, kapatagan at mga bundok ay sumasang-ayon. O Propeta ng Allah, dahil
sa iyong pagmamalakit sa amin, nawa ay gantimpalaan ka ng Allah ng kabutihang
hindi pa naibigay ng Allah sa sinuman sa Kanyang mga sugo.

MGA ARAL
1- Ang pagmamahal sa sugo ay bahagi ng relihiyon at paniniwala at ito ay
pagpapatunay at pagtalima.
2- Kailangang ang pagmamahal sa sugo ng Allah ay higit pa sa ating mga sarili,
magulang, mga anak, kayamanan at lahat ng mga tao.
3- Ang pagmamahal sa sugo ay isang karangalang magtataas sa dangal ng tao dito
sa mundo at kabilang-buhay
4- Nagbabala ang sugo laban sa sinumang nagmamahal sa kanyang kayamanan at
pamilya nang higit pa sa Allah at Kanyang sugo.
5- Sinuman ang nagmahal sa Propeta ng Allah ay kanyang makakasama sa paraiso.
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