Ang Mga Nakapagpapawalang-bisa Ng Islam

الخطبة األولى:
اتَّأَعمالِناَّ،منَّي ه َِّ
ِ
ِ ِ
ِ
ومنَّ
تغفرَّهَُّونَ ْتو َُّ
ونعوَّذَُّبِاهللَّمنَّ ُشروَِّرَّأنْفسنَاَّومنَّ َسيِّئَ َّ ْ َ َ َ َ ْ
بَّ ْ
دهَّاهللَّفالَّ ُمضلََّّلََّهَُّ َ
إليهْ َّ،
إنََّّاحلَ ْم ََّدَّهللَّ ََْن َم ُدَّهَُّونَ ْس ُ
ي ِ
ِ ِ
ِ
كَّلَهَُّ،وأَ ْش َه َُّدَّأَنََّّ ُُمَم َداََّّ َعْب ُدَّهَُّ َوَر ُس ْولُهَُّ ،
َّ.وأَ ْش َه َُّدَّأَ َّْنَََّّلَّإِلََّهََّإََِّلَّاهللَّ َو ْح َدَّهَََُّّلَّ َش ِريْ ََّ
ُْ
ضللَّفلنَّ ََت ََّدَّلَهَّ َوليَاََّّ ُم ْرش َدا َ

ون ا*وا ْع ات ِص ُموا ِ اب ْب ِل ذ ِ
اَّلل ا َِجي ًعا
اَي َأُّيه اا ذ ِاَّل اين أ امنُوا ات ذ ُقوا ذ ا
اَّلل اح ذق تُ اقاتِ ِه او اَل تا ُموتُ ذن ا ذَل او َأن ُ ُْْت ُم ْس ِل ُم ا
ِ
او اَل تا اف ذرقُوا ۚ او ْاذ ُك ُروا ِن ْع ام ات ذ ِ
اَّلل عالا ْي ُ ُْك ا ْذ ُك ْن ُ ُْت َأ ْعدا ًاء فاأَل ذ اف ب ا ْ اْي قُلُو ِب ُ ُْك فاأَ ْص اب ْح ُ ُْت ِبنِ ْع امتِ ِه اخ اْواًنً
ِ
ِ
اَّلل لا ُ ُْك أ اَيتِ ِه ل ا اعل ذ ُ ُْك
او ُك ْن ُ ُْت عا ا َٰل اش افا ُح ْف ار ٍة ِم ان النذا ِر فاأَنْ اق اذ ُ ُْك ِم ْْناا ۗ اك ا َٰذ ِ ال ي ُ اب ِ ُْي ذ ُ
أماَّبعد:
 , walang biyaya sa mundong ito maliban na lamang naﷻ Mga Alipin ng Allah
ito’y maglalaho rin maliban sa isang biyaya lamang, siyang pinakamalaking biyaya sa
 :ﷻ lahat, ito ang Islam. Sinabi ng Allah

يُك ار ُسو ال ذ ِ
اوا ْعلا ُموا َأ ذن ِف ُ ْ
اَّلل اح ذب اب ال ا ْي ُ ُُك ْاَلمي ا اان
اَّلل ۚ ل ا ْو ي ُ ِطي ُع ُ ُْك ِِف اكثِ ٍري ِم ان ْ َاْل ْم ِر ل ا اعنِ ه ُْت اول ا َٰ ِك ذن ذ ا
ِ ِ
ون [احلجرات]7 :
او ازيذنا ُه ِِف قُلُو ِب ُ ُْك او اك ذر اه ال ا ْي ُ ُُك ْال ُك ْف ار اوالْ ُف ُس اوق اوالْ ِع ْص اي اان ۚ ُأول ا َٰ ئِ اك ُ ُه ذالر ِاشدُ ا
ِ
“Ngunit ang Allah ay Kanyang ipinamahal sa inyo ang pananampalataya at Kanya
”itong ginawang palamuti sa inyong mga puso
Tunay na ito ang kaligtasan mula sa Impyerno at landas tungo sa Paraiso, sinabi ng
 :ﷺ Propeta

"إنهَّلَّيدخلَّاجلنةَّإلَّنفسَّمسلمة"
”“Tunay na hindi makakapasok sa Paraiso maliban lamang sa isang Muslim
Dahil ang Islam ang siyang pinakamalaking biyaya sa lahat, ito ang siyang payo ng mga
mabubuting tao sa kanilang mga anak na sila’y nararapat na mamatay na sila’y nasa
 :ﷺ Islam, sinabi ng Allag

ون
ُ َّص ِبِ اا ا ْب ارا ِه ُمي ب ا ِني ِه اوي ا ْع ُق
وب اَي ب ا ِ ذِن ا ذن ذ ا
ٰ او او ذ
اَّلل ْاص اط اف ٰى لا ُ ُُك ِال اين فا اَل تا ُموتُ ذن ا ذَل او َأن ُ ُْْت ُم ْس ِل ُم ا
ِ
ِ
ِ
]132 :[البقرة
“At ito’y ipinayo ni Abraham sa kanyang mga anak at ganun din si Jacob, O aking
mga anak tunay na itinaas sa inyo ng Allah ang relihiyon kaya’t huwag kayong
mamamatay maliban na lamang na kayo’y mga Muslim”
Mga Alipin ng Allah  ﷻ,ganito kahalaga ang Islam, kaya’t nararapat lamang na ating
mapag-alaman ang mga bagay na nakakasira dito. At ito’y napakahalaga lalo na’t
maraming mga Muslim sa ngayon ang nakakagawa ng mga bagay na ito, dahil tunay na
ang paggawa ng isa sa mga bagay na ito ay maging dahilan na ikakalabas niya sa Islam
patungo sa Shirk, kasama sa mga bagay na nakakasira sa pagka-Islam ng isang tao,
Una: Ang Shirk o pagtambal sa Allah  ﷻ, at ito ang pinakadelekado sa lahat ng mga
nakakasira ng pagka-Islam ng isang tao, at ang Shirk ay ang pagtambal mo sa Allah sa
Kanyang mga nilikha sa anumang nararapat lamang sa Kanya. Sinuman ang sumamba
maliban sa Kanya tunay na siya’y isang Mushrik/ taong tumatambal sa Allah  ﷻng
pagsamba. Sinabi ng Allah  ﷻ:

ُْشكْ ِِب ذ َِّلل فا اق ْد ضا ذل ضا اَل ًَل
ِ ْ ُون اذَٰ ِ ال ِل ام ْن ياشا ا ُء ۚ او ام ْن ي
ا ذن ذ ا
ُْشكا ِب ِه اوي ا ْغ ِف ُر اما د ا
اَّلل اَل ي ا ْغ ِف ُر َأ ْن ي ْ ا
ِ
[ 116 :ب ا ِعيدً ا [النساء
“Tunay na ang Allah ay hindi Niya papatawarin ang pagtambal sa Kanya, at
Kanyang papatawarin ang iba( kasalanan) maliban dito. Sinuman ang magtambal
sa Allah tunay na siya’y naligaw ng napakalayo”
Ano pa ba ang pinakaligaw sa paggawa mo ng katambal sa Allah  ﷻsamantalang Siya
ang gumawa sa iyo?
At ang pagtambal sa Allah  ﷻay napakarami , kasama dito na siyang karamihan sa
kasalukuyan, ang pag-alay ng anumang pagsamba maliban sa Allah ﷻ

kagaya ng

pagkatay, at magpanata maliban pa sa Allah  ﷻna siyang kanilang ginagawa sa mga
libingan.

Kasama rin dito ang paggawa ng tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Allah  ﷻ,na kung
saan sila’y nananalangin sa kanila(mga tagapamagitan) at umaasa sa kanila. Tunay na
ito’y pinagbawal ng Allah  ﷻat siya’y nagbabala laban dito.

ِ ُون ذ
ُضكا ۖ فاا ْن فا اعلْ ات فاان اذك ا ًذا ِم ان ذ
:الظا ِل ِم اْي [يونس
ِ او اَل ت ْاد ُع ِم ْن د
اَّلل اما اَل ي ا ْن اف ُع اك او اَل ي ا ُ ه
ِ ِ
ِ
]106
“At huwag kang manalangin maliban sa Allah na hindi naman nakakabigay sa iyo
ng kabutihan at hindi rin nakakabigay sa iyo ng kapahamakan, kapag ito’y iyong
ginawa tunay na ika’y kasama sa mga taong mapanggawa ng kamalian”
Pangalawa: Ang hindi pagtakfir(paniniwalang sila’y kafir) sa mga Mushrikin, o pagalinlangan

sa

kanilang

pagiging

kafir,

o

paniniwalang

tama

ang

kanilang

pananampalataya, o mas gustuhin ito kaysa sa mga katuruan ng Islam. At ito’y kagaya
na lamang ng mga Muslim na nabighani sa mga bansang kanluran na silang nananawagan
sa pag-iwan ng katuruan ng Islam at pagsunod sa katuruan ng bansang kanluran maliit
man o malaking bagay.
Tunay na ang Allah  ﷻay Kanyang tinawag na mga kafir ang mga Kristiyano at Hudyo,
sinabi ng Allah  ﷻ:

ِ ِل ِم ان ذ
ُ ِ اَّلل ه اُو الْ ام ِس ُيح ا ْب ُن ام ْر ا اَي ۚ قُ ْل فا ام ْن ي ا ْم
اَّلل اشيْئًا ا ْن َأ ارا اد َأ ْن
ل ا اق ْد اك اف ار ذ ِاَّل اين قاالُوا ا ذن ذ ا
ِ
ِ
ُ ْ ِل الْ ام ِس ايح ا ْب ان ام ْر ا اَي او ُأ ذم ُه او ام ْن ِِف ْ َاْل ْر ِض ا َِجي ًعا ۗ او ِ ذ َِّلل ُم
ُّيُ ْ ِ ا
ۚ الس ام ااو ِات او ْ َاْل ْر ِض او اما بايْْنا ُ اما
ِل ذ
ِ ُ اَّلل عا ا َٰل
]17 :َش ٍء قا ِد ٌير [املائدة
ُ ا َْيلُ ُق اما ياشا ا ُء ۚ او ذ
ْك ا
“Tiyak na hindi nanampalataya ang silang mga nagsasabing tunay na ang Allah ay
si Messiah na anak ni Marya”
Sinabi pa ng Allah  ﷻ:

ون
ل ا اق ْد اك اف ار ذ ِاَّل اين قاالُوا ا ذن ذ ا
اَّلل اَث ِل ُث ثا اَلثا ٍة ۘ او اما ِم ْن ال ا َٰ ٍه ا ذَل الا َٰ ٌه اوا ِح ٌد ۚ اوا ْن ل ا ْم يانَْتا ُوا ا ذَعا ي ا ُقولُ ا
ِ ِ ِ
ِ
ِ
]73 :اب َأ ِل ٌمي [املائدة
ٌ ل ا اي ام ذس ذن ذ ِاَّل اين اك اف ُروا ِم ْْنُ ْم عا اذ

“Tiyak na hindi nanampalataya ang silang mga nagsasabi na tunay na ang Allah ay
isa sa tatlo( trinidad)”
At sa Surah Al- Fatiha sinabi ng Allah  ﷻ:

:وب عالا ْ ِْي ْم او اَل الضذ ال ِ اْي [الفاحتة
ِ ُ*ِص ااط ذ ِاَّل اين َأنْ اع ْم ات عالا ْ ِْي ْم غا ْ ِري الْ امغْض
الّص ااط الْ ُم ْس ات ِق امي ِ ا
ا ْه ِدًنا ِ ا
]7-6
“At kami ay Iyong gabayan sa matuwid na landas. Sa landas ng silang mga
biniyayaan Mo at hindi ng mga taong kinagalitan mo at mga naligaw”
At pinaliwanag ng Propeta  ﷺna ang mga taong kinagalitan ng Allah  ﷻay silang mga
Hudyo at ang mga taong naligaw ay silang mga Kristiyano.
Pangatlo: Ang pagkamuhi sa anumang ipinarating ng Propeta  ﷺkahit na ito’y kanyang
isagawa, tunay na siya isang Kafir. Sinabi ng Allah  ﷻ:

:اَّلل فاأَ ْح ابطا َأ ْ اَعالاه ُْم [محمد
ُ او ذ ِاَّل اين اك اف ُروا فاتا ْع ًسا لاه ُْم او َأضا ذل َأ ْ اَعالاه ُْم* اذَٰ ِ ال ِبأََّنذ ُ ْم اك ِر ُهوا اما َأ ْن از ال ذ
]9-8
“At silang mga hindi nanampalataya, kapahamakan sa kanila, at Kanyang
ginawang walang kabuluhan ang kanilang mga gawain. Ito ay dahil kanilang
kinamuhian ang ipinababa ng Allah kaya’t kanyang binura ang kanilang mga
gawain”
At gayun din na ang pagsunod sa mga taong kinamuhian nila ang ipinababa ng Allah ﷻ
ay kasama sa mga nakakasira ng Islam ng isang tao. Sinabi ng Allah  ﷻ:

ا ذن ذ ِاَّل اين ْارتا هدوا عا ا َٰل َأد اِْب ِر ِ ْه ِم ْن ب ا ْع ِد اما تا اب ذ اْي لاهُ ُم الْهُدا ى ۙ ذ
الش ْي اط ُان اس ذو ال لاه ُْم او َأ ْم ا َٰل لاه ُْم * اذَٰ ِ ال
ِ
-25 :ْس اار ُ ْه [محمد
ُ اَّلل اس ُن ِطي ُع ُ ُْك ِِف ب ا ْع ِض ْ َاْل ْم ِر ۖ او ذ
ُ ِبأََّنذ ُ ْم قاالُوا لِ ذ َِّل اين اك ِر ُهوا اما نا ذز ال ذ
اَّلل ي ا ْع ا َُل ا ْ ا
ِ
]26
“Tunay na silang mga tumalikod( sa Islam) pagkatapos na maging maliwanag sa
kanila ang gabay, si Shaytan ay inakit sila at sila’y pinaasa. Ito’y dahil sa kanilang

sinabi sa mga taong kinamuhian nila ang ipinababa ng Allah amin kayong susundin
sa ibang mga bagay, at ang Allah ay nalalaman Niya ang kanilang mga sekreto”
At saklaw ng bagay na ito( ang pangatlong nakakasira ng pagka-Islam ng tao) ang mga
kinamumuhian nila ang Hijab na siyang ibinatas ng Allah  ﷻ, at gayun din sa pamana, at
pag-asawa ng higit sa isa na kanilang kinukutya.
Pang-apat: Ang paniniwala na ang batas o gabay ninuman ay mas kumpleto at mas
maigi kaysa sa gabay ng Propeta  ﷺat kanyang batas. Sinabi ng Allah  ﷻ:

ون اح ذ َّٰت ُ اُي ِّكُوكا ِفمياا اَش اار بايْْنا ُ ْم ُ ذُث اَل اَيِدُ وا ِِف َأنْ ُف ِسه ِْم اح ار ًجا ِم ذما قاضا يْ ات
فا اَل او ارب ِ اِك اَل ي ُ ْؤ ِمنُ ا
]65 :اوي اُسل ِ ُموا ت ا ْس ِلميًا [النساء
“Hindi, sumpa man sa iyong Panginoon, hindi sila nananampalataya hangga’t ika’y
gawin nilang tagapaghatol sa anumang hidwaan sa pagitan nila, at pagkatapos ay
walan silang hinanakit sa kanilang mga sarili sa anumang hinatol mo at sila’y
tumalima”
Ito’y kagaya na lamang ng paniniwala na ang batas ng tao ay mas maigi kaysa sa batas ng
Shariah, o ito’y kapareho lamang nito. O paniniwalang maaaring isabatas ito kahit pa na
siya’y naniniwala na ang Shariah ay mas higit dito. O paniniwalang ang Batas ng Islam
ay hindi nababagay sa ating panahon at ito’y dahilan ng pagiging huli ng mga Muslim, O
paniniwalang ang Islam ay para lamang sa relasyon ng isang tao sa kanyang Panginoon at
hindi para sa ibang bagay sa mundong ito.
Panglima: Ang paggawa sa mga Mushrikin bilang mga protektor at kakampi, at
pakikipagtulungan sa kanila laban sa mga Muslim. Tunay na ito’y ibinawal ng Allah  ﷻ:

اَي َأُّيه اا ذ ِاَّل اين أ امنُوا اَل تاتذ ِخ ُذوا الْْيا ُو اد اوالنذ اص اار ٰى َأ ْو ِل اي ااء ۘ ب ا ْعضُ ه ُْم َأ ْو ِل ايا ُء ب ا ْع ٍض ۚ او ام ْن ي ا ات اولذه ُْم ِم ْن ُ ُْك فاان ذ ُه
ِ
اَّلل اَل ُّيا ْ ِدي الْ اق ْو ام ذ
]51 :الظا ِل ِم اْي [املائدة
ِم ْْنُ ْم ۗ ا ذن ذ ا
ِ
“O kayong mga nanampalataya, huwag ninyong gawin ang mga Hudyo at mga
Kristiyano bilang mga kakampi, sila’y kaanib ng bawat isa sa kanila. Sinuman sa
inyo ang gawin niya silang kakampi ay tunay na siya’y kasama sa kanila, tunay na
ang Allah ay hindi Niya gagabayan ang mga taong mapanggawa ng mga kasalanan”

Kaya’t sinuman ang gumawa nito’y tunay na siya’y humiwalay sa Allah at Kanyang
Sugo dahil sa kanyang pagtalikod sa Islam at pagpasok niya sa Kufr.
Pang-anim: Ang pag-insulto sa anumang bagay sa relihiyong ng Allah  ﷻ, ito’y kufr
kahit pa siya’y nagbibiro. Sinabi ng Allah  ﷻ:

ِ ِ وض اونالْ اع ُب ۚ قُ ْل َأ ِِب ذ َِّلل اوأ اَيتِ ِه او ار ُس
ُ اول ا ِ ِْئ اسأَلَْتا ُ ْم ل ا اي ُقولُ ذن ان ذ اما ُكنذا ا َُن
ون ا*َل تا ْع ات ِذ ُروا
وِل ُك ْن ُ ُْت ت ا ْس َتا ْ ِزئ ُ ا
ِ
-65 :قا ْد اك اف ْر ُ ُْت ب ا ْعدا امياا ِن ُ ُْك ۚ ا ْن ن ا ْع ُف اع ْن اطائِ اف ٍة ِم ْن ُ ُْك ن ُ اع ِذ ْب اطائِ اف ًة ِبأََّنذ ُ ْم اَكنُوا ُم ْج ِر ِم اْي [التوبة
ِ
ِ
]66
“Sabihin mo (O Muhammad  ) ﷺsa Allah ba, at Kanyang mga ayat, at Kanyang
Sugo kayo’y mag-iinsunlto? Huwag na kayong magdahilan pa, tunay na kayo’y
nag-kafir na pagkatapos ng inyong pananampalataya”
Nagkaisa ang lahat ng Iskolar na ang isang Muslim kapag kanyang insultuhin ang
relihiyong Islam o kanyang kutyain ang Propeta  ﷺtunay na siya’y maging isang
Murtad(tumalikod sa Islam), halal ang kanyang dugo at kayamanan.
Pangpito: Ang pagyakap sa anumang katuruan at paniniwalang salungat sa Islam.
Sinumang maniwala na ito’y tama o ito’y kanyang ipagtanggol tunay na siya’y tumalikod
sa Islam kahit na siya pa’y mag-salah o mag-ayuno at magsabing siya’y isang Muslim.
Pangwalo: Ang kulam. Sinuman ang gumawa nito’y tunay na siya’y isang kafir. Sinabi
ng Allah  ﷻ:

ِ ْ الش ايا ِط ُْي عا ا َٰل ُم
ِل ُسلا ْي ام اان ۖ او اما اك اف ار ُسلا ْي ام ُان اول ا َٰ ِك ذن ذ
اوات ذ اب ُعوا اما تا ْتلُو ذ
ون
الش ايا ِط اْي اك اف ُروا ي ُ اعل ِ ُم ا
وت ۚ او اما يُ اعل ِ ام ِان ِم ْن َأ اح ٍد اح ذ َّٰت ي ا ُق اوَل
وت او ام ُار ا
الس ْح ار او اما ُأ ْن ِز ال عا اَل الْ املا اك ْ ِْي ِب ابا ِب ال ه ُاار ا
ِِ النذ ااس
ون ِب ِه ب ا ْ اْي الْ ام ْر ِء او از ْو ِج ِه ۚ او اما ُ ْه بِضا ِار اين ِب ِه ِم ْن
ون ِم ْْنُ اما اما ي ُ اف ِرقُ ا
ان ذ اما ا َْن ُن ِف ْتنا ٌة فا اَل تا ْك ُف ْر ۖ فا اي ات اعل ذ ُم ا
ِ
ِ َأ اح ٍد ا ذَل ِِب ْذ ِن ذ
ُض ُ ْه او اَل ي ا ْن اف ُعه ُْم ۚ اولا اق ْد عا ِل ُموا ل ا ام ِن ْاش ا اَتا ُه اما ا ُِل ِِف ْاْل ِخ ار ِة ِم ْن
ون اما ي ا ُ ه
اَّلل ۚ اوي ا ات اعل ذ ُم ا
ِ ِ
]102 :ون [البقرة
َش ْوا ِب ِه َأنْ ُف اسه ُْم ۚ ل ا ْو اَكنُوا ي ا ْعلا ُم ا
خ ااَل ٍق ۚ اول ا ِبئْ اس اما ا ا

“At hindi nila tinuturuang dalawa ang sinuman hangga’t sa kanilang sasabihin
tunay na kami ay pagsubok kaya’t huwag kang mag-kafir”
Pangsiyam: Ang paghatol sa batas na hindi galing sa Allah  ﷻ. Sinabi ng Allah  ﷻ:

ون
ون ذ ِاَّل اين َأ ْسلا ُموا لِ ذ َِّل اين هاا ُدوا او ذالر ذِب ِن هي ا
اًنذ َأ ْن ازلْناا التذ ْو ارا اة ِفْياا هُدً ى اون ٌُور ۚ ا ُْي ُ ُُك ِبِ اا النذ ِبيه ا
ِ
ِ او ْ َاْل ْح اب ُار ِب اما ْاس ُت ْح ِف ُظوا ِم ْن ِك ات ِاب ذ
اَّلل او اَكنُوا عالا ْي ِه ُشهادا ااء ۚ فا اَل ا َْتشا ُوا النذ ااس اواخْشا ْو ِن او اَل
]44 :ون [املائدة
ُ ت ا ْش ا َُتوا بِأ اَي ِِت ثا امنًا قا ِل ًيَل ۚ او ام ْن ل ا ْم ا ُْي ُ ُْك ِب اما َأ ْن از ال ذ
اَّلل فاأُول ا َٰ ئِ اك ُ ُه ْال اَك ِف ُر ا
“Sinuman ang hindi maghatol sa batas na ipinababa ng Allah tunay na sila’y mga
walang pananampalataya”
Kaya’t sinuman ang maghatol na labag sa batas ng Allah  ﷻat siya’y nainiwala na ito’y
mas maigi sa batas ng Allah  ﷻ, o ito’y kapareho nito tunay na siya’y kafir, Murtad
tumalikod sa Islam.
Pangsampu: Ang pag-iwan ng Salah. Ang pag-iwan nito sa paniniwalang hindi ito
obligado tunay na siya’y isang Kafir na siyang napagkaisahan ng lahat ng Iskolar. At ang
pag-iwan naman nito dahil sa katamaran ay kinakailangan pag-utusan na mag-salah,
kapag siya’y magpatuloy sa pag-iwan ng Salah siya’y maging kafir. Ang patunay dito ay
ang sinabi ng Propeta  ﷺ:

""إنَّبنيَّالرجلَّوبنيَّالشركَّوالكفرَّتركَّالصالة
“Tunay na ang hadlang ng isang lalaki at ng Shirk at Kufr ay ang pag-iwan ng
Salah”
Sinabi pa ng Propeta  ﷺ:

"َّفمنَّتركهاَّفقدَّكفر،"العهدَّالذيَّبينناَّوبينهمَّالصالة
“Ang hadlang sa pagitan natin at nila ay ang Salah, sinuman ang iniwan niya ito
tunay na siya’y naging kafir”

:الخطبة الثانية
:َّأماَّبعد،احلمدَّهللَّوحدهَّوالصالةَّوالسالمَّعلىَّمنَّلَّنيبَّبعد

Mga alipin ng Allah  ﷻ, ito ang iba sa mga nakakabuwag ng pagka-Islam ng isang
tao kaya’t nararapat na inyo itong layuan at panghawakan ninyo ang katuruan ng Islam na
kung saan kayo’y pinili ng Allah  ﷻpara dito mula sa karamihan ng Kanyang nilikha.

