
Ang Mga Nakapagpapawalang-bisa Ng Islam 

:األولى الخطبة  

َّوَمنََّلهََُُّّمِضل ََّّفالَّاهللَّيَ ْهدهَََِّّمنَّأَْعَمالَِنا،ََّسيَِّئاتََّّوِمنَّأْنفِسَناَُّشرورََِّّمنَّبِاهللَّونعْوذََُّّإلْيه،َّونَتْوبََّّوَنْستغفرُهََََُّّنَْمُدهََُّّهللَّاحَلْمدََّّإن َّ

ََّوَرُسْولُُه،ََّعْبُدهََُُُّّمَم َدا ََّّأَن ََّّوَأْشَهدَََّّلُه،ََّشرِْيكَََّّلَََّّوْحَدهََُّّاهللَِّإَلََّّإَِلهََََّّلََّّأَنََُّّْمْرِشَدا .ََّوَأْشَهدَََّّولَِيا َََّّلهََّتَِدََّّفلنَُّيْضِلل

اْعتاِصُموا  *وا َأنُُْتْ ُمْسِلُمونا َلذ وا
ِ
َلا تاُموتُنذ ا قذ تُقااتِِه وا ا حا ذُقوا اَّللذ نُوا ات ينا أ ما ِ اا اَّلذ يًعا ِبا َيا َأُّيه ِ ِ َجا ْبِل اَّللذ

اْْيا قُلُوِبُُكْ فاأَْصباْحُُتْ  ذفا ب اًء فاأَل ْذ ُكْنُُتْ َأْعدا
ِ
ِ عالاْيُُكْ ا تا اَّللذ اْذُكُروا ِنْعما قُوا ۚ وا َلا تافارذ اًًن وا ْخوا

ِ
تِِه ا  ِبنِْعما

ِلا  َٰ ُُكْ ِمْْناا ۗ كاذا ٍة ِمنا النذاِر فاأَنْقاذا فاا ُحْفرا ٰ شا ُكْنُُتْ عاَلا لذُُكْ وا اعا تِِه ل ُ لاُُكْ أ َيا ُ اَّللذ   يُباِْيِ

 :بعدَّأم ا
Mga Alipin ng Allah هلالج لج , walang biyaya sa mundong ito maliban na lamang na 

ito’y maglalaho rin maliban sa isang biyaya lamang, siyang pinakamalaking biyaya sa 

lahat, ito ang Islam. Sinabi ng Allah هلالج لج : 

اانا  مي
ِ
اْيُُكُ اَْل ل

ِ
بذبا  ا ا حا ِكنذ اَّللذ ا َٰ ل ْ وا نُِته اعا اْو يُِطيُعُُكْ ِِف كاثرٍِي ِمنا اْْلَْمِر ل ِ ۚ ل ُسولا اَّللذ اْعلاُموا َأنذ ِفيُُكْ را وا

اِشُدونا  ]احلجرات: 7[ ئِكا هُُ  الرذ ا َٰ الِْعْصياانا ۚ ُأول الُْفُسوقا وا اْيُُكُ اْلُكْفرا وا ل
ِ
ها ا كارذ ذناُه ِِف قُلُوِبُُكْ وا ي زا  وا

“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 

Propeta ملسو هيلع هللا ىلص : 

يدخلَّاجلنةَّإلَّنفسَّمسلمة""إنهَّلَّ  

“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 

Islam, sinabi ng Allag ملسو هيلع هللا ىلص : 



َلذ 
ِ
ينا فاَلا تاُموتُنذ ا فاٰى لاُُكُ اِلِ ا اْصطا نذ اَّللذ

ِ
اِِنذ ا اْعُقوُب َيا ب ي اِنيِه وا اِهمُي ب ْبرا

ِ
ٰ ِِباا ا َّصذ وا َأنُُْتْ ُمْسِلُمونا وا وا

 [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 هلالج لج ,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 هلالج لج , 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 هلالج لج ng 

pagsamba. Sinabi ng Allah هلالج لج : 

اْغِفرُ  ا َلا ي نذ اَّللذ
ِ
ًَل  ا َلا لذ ضا ِ فاقاْد ضا ْن يُْْشِْك ِِبَّللذ ما اُء ۚ وا اشا ْن ي ِلا ِلما َٰ ا ُدونا ذا اْغِفُر ما ي كا ِبِه وا َأْن يُْْشا

اِعيًدا ]النساء:   ] 116ب

“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 هلالج لج samantalang Siya 

ang gumawa sa iyo? 

At ang pagtambal sa Allah هلالج لج ay napakarami , kasama dito na siyang karamihan sa 

kasalukuyan, ang pag-alay ng anumang pagsamba maliban sa Allah هلالج لج  kagaya ng 

pagkatay, at magpanata maliban pa sa Allah هلالج لج na siyang kanilang ginagawa sa mga 

libingan.  



Kasama rin dito ang paggawa ng tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Allah هلالج لج ,na kung 

saan sila’y nananalangin sa kanila(mga tagapamagitan) at umaasa sa kanila. Tunay na 

ito’y pinagbawal ng Allah هلالج لج at siya’y nagbabala laban dito. 

اِلِمْيا   ًذا ِمنا الظذ
ِ
ذكا ا ن

ِ
لْتا فاا ْن فاعا

ِ
كا ۖ فاا اُُضه َلا ي اْنفاُعكا وا ا َلا ي ِ ما َلا تاْدُع ِمْن ُدوِن اَّللذ ]يونس: وا

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 pag-

alinlangan 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 هلالج لج ay Kanyang tinawag na mga kafir ang mga Kristiyano at Hudyo, 

sinabi ng Allah هلالج لج : 

نْ 
ِ
يْئًا ا ِ شا اْمِِلُ ِمنا اَّللذ ْن ي ا ۚ قُْل فاما ْرَيا يُح اْبُن ما س ِ ا ُهوا الْما نذ اَّللذ

ِ
ينا قاالُوا ا ِ اقاْد كافارا اَّلذ ادا َأْن  ل َأرا

اْْلَرْ  اِت وا اوا ما ِ ُمِْلُ السذ َّلِلذ يًعا ۗ وا ِ ْن ِِف اْْلَْرِض َجا ما ُه وا ُأمذ ا وا ْرَيا يحا اْبنا ما س ِ ا ۚ ُُّيِِْلا الْما ُما ايْْنا ا ب ما ِض وا

ٍء قاِديٌر  ْ ٰ ُكِِ َشا ُ عاَلا اَّللذ اُء ۚ وا اشا ا ي لُُق ما ْ [17]املائدة: َيا  

“Tiyak na hindi nanampalataya ang silang mga nagsasabing tunay na ang Allah ay 

si Messiah na anak ni Marya” 

Sinabi pa ng Allah هلالج لج : 

انْ  اْم ي ْن ل
ِ
ا اِحٌد ۚ وا ٌه وا ا َٰ ل

ِ
َلذ ا

ِ
ٍه ا ا َٰ ل

ِ
ا ِمْن ا ما ثاٍة ۘ وا ِلُث ثاَلا ا َثا نذ اَّللذ

ِ
ينا قاالُوا ا ِ اقاْد كافارا اَّلذ اُقولُونا ل ذا ي ُوا َعا َتا

اٌب َأِلمٌي  ينا كافاُروا ِمْْنُْم عاذا ِ نذ اَّلذ سذ اياما [73]املائدة:  ل  



“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 هلالج لج : 

ِِْيا  ال َلا الضذ ْم وا ْغُضوِب عالاْْيِ ْم غارْيِ الْما ْمتا عالاْْيِ ينا َأنْعا ِ اطا اَّلذ *ِِصا تاِقميا اطا الُْمس ْ ا ]الفاحتة:  اْهِدًنا الِّصِ

6-7]  

“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 ملسو هيلع هللا ىلص na ang mga taong kinagalitan ng Allah هلالج لج ay silang mga 

Hudyo at ang mga taong naligaw ay silang mga Kristiyano. 

Pangatlo: Ang pagkamuhi sa anumang ipinarating ng Propeta ملسو هيلع هللا ىلص kahit na ito’y kanyang 

isagawa, tunay na siya isang Kafir. Sinabi ng Allah هلالج لج : 

ُ فاأَْحباطا أَ  لا اَّللذ ا َأْنزا ُْم كارُِهوا ما ِلا ِبأََّنذ َٰ اهُْم*ذا ال لذ َأَْعا َأضا اهُْم وا ينا كافاُروا فاتاْعًسا ل ِ اَّلذ اهُْم وا ال ]محمد:  َْعا

8-9]  

“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 هلالج لج 

ay kasama sa mga nakakasira ng Islam ng isang tao. Sinabi ng Allah هلالج لج : 

َأمْ  اهُْم وا لا ل وذ اُن سا ْيطا ى ۙ الش ذ اهُُم الُْهدا ا ل ا تاباْيذ اْعِد ما ِرِهْ ِمْن ب ٰ َأْدِبا وا عاَلا ينا اْرتاده ِ نذ اَّلذ
ِ
ِلا ا َٰ اهُْم *ذا ٰ ل َلا

ُْم قاالُوا لِ  اْعِض اْْلَ ِبأََّنذ ُنِطيُعُُكْ ِِف ب ُ س ا لا اَّللذ ا نازذ ينا كارُِهوا ما ِ ُهْ َّلذ ارا ْْسا
ِ
ُ ا اْعَلا ُ ي اَّللذ -25]محمد:  ْمِر ۖ وا

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 هلالج لج , 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 ملسو هيلع هللا ىلص at kanyang batas. Sinabi ng Allah هلالج لج : 

ِِكا َلا  ب را يْتا  فاَلا وا ا قاضا ًجا ِممذ را ُدوا ِِف َأنُْفِسهِْم حا ِ ُْم ُُثذ َلا َيا ايْْنا ارا ب اا َشا ُوكا ِفمي ٰ ُُياِّكِ َّتذ يُْؤِمنُونا حا

اْسِلميًا  ُِِموا ت ل يُسا [65]النساء:  وا  

“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 هلالج لج : 

نْ  ما اْعٍض ۚ وا اْعُضهُْم َأْوِليااُء ب ٰى َأْوِليااءا ۘ ب ارا النذصا ُودا وا نُوا َلا تاتذِخُذوا الْْيا ينا أ ما ِ اا اَّلذ ذُه  َيا َأُّيه ن
ِ
ذهُْم ِمْنُُكْ فاا ل اتاوا ي

اِلِمْيا  ِْدي الْقاْوما الظذ ا َلا ُّيا نذ اَّللذ
ِ
[51]املائدة:  ِمْْنُْم ۗ 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 هلالج لج , ito’y kufr 

kahit pa siya’y nagbibiro. Sinabi ng Allah هلالج لج : 

اس ْ  ُسوِِلِ ُكْنُُتْ ت را تِِه وا أ َيا ِ وا ُب ۚ قُْل َأِِبَّللذ الْعا ن ُوُض وا ا ُكنذا َنا ذما ن
ِ
اياُقولُنذ ا ُْم ل أَلَْتا اِِئْ سا ل *َلا وا ْزِئُونا  تاْعتاِذُروا َتا

نُوا ُمْجرِِمْيا  ُْم َكا ائِفاًة ِبأََّنذ ْب طا ِذِ ائِفاٍة ِمنُُْكْ نُعا ْن طا اْعُف عا ْن ن
ِ
ااِنُُكْ ۚ ا مي

ِ
اْعدا ا -65]التوبة:   قاْد كافاْرُُتْ ب

66]  

“Sabihin mo (O Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص ) sa 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 ملسو هيلع هللا ىلص tunay 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 هلالج لج : 

يااِطْيا كافاُروا ِكنذ الش ذ ا َٰ ل اُن وا ا كافارا ُسلاْيما ما انا ۖ وا ٰ ُمِْلِ ُسلاْيما يااِطُْي عاَلا ا تاْتلُو الش ذ ذباُعوا ما ات لُِِمونا  وا يُعا

ٍد  اِن ِمْن َأحا ِِما ل ا يُعا ما اُروتا ۚ وا ما اُروتا وا لاكاْْيِ ِببااِبلا ها ا ُأْنزِلا عاَلا الْما ما ْحرا وا اُقوَلا النذاسا الِسِ ٰ ي َّتذ حا

ما  ْوِجِه ۚ وا زا ْرِء وا اْْيا الْما ا يُفاِرِقُونا ِبِه ب ا ما ذُمونا ِمْْنُما ل ُن ِفْتناٌة فاَلا تاْكُفْر ۖ فاياتاعا ْ ا َنا ذما ن
ِ
اِرِينا ِبِه ِمْن ا ا ُهْ ِبضا

اْنفاُعهُْم ۚ َلا ي ُهْ وا اُُضه ا ي ذُمونا ما ل اتاعا ي ِ ۚ وا ْذِن اَّللذ
ِ

َلذ ِِب
ِ
ٍد ا ِة ِمْن َأحا ُ ِِف اْْل ِخرا ا ِلا اُه ما ا ِن اْشَتا اما اقاْد عاِلُموا ل ل  وا

اْعلاُمونا  نُوا ي اْو َكا هُْم ۚ ل ْوا ِبِه َأنُْفسا ا ا َشا اِبئْسا ما ل ٍق ۚ وا َلا [102]البقرة: خا  



“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 هلالج لج . Sinabi ng Allah هلالج لج : 

اُدوا وا  ينا ها ِ ينا َأْسلاُموا لَِّلذ ِ ُُكُ ِِباا النذِبيهونا اَّلذ ْ نُوٌر ۚ ُيا اةا ِفْياا ُهًدى وا لْناا التذْورا ًنذ َأْنزا
ِ
نِ ا ِبذ يهونا الرذ

ْوِن وا  اْخشا ُوا النذاسا وا شا ْ اءا ۚ فاَلا َتا نُوا عالاْيِه ُشهادا َكا ِ وا ُتْحِفُظوا ِمْن ِكتااِب اَّللذ ا اس ْ اْْلَْحبااُر ِبما َلا وا

ِفُرونا   ئِكا ُهُ اْلَكا ا َٰ ُ فاأُول لا اَّللذ ا َأْنزا ُُكْ ِبما ْ اْم ُيا ْن ل ما نًا قاِليًَل ۚ وا ِِت ثاما وا ِبأ َيا ُ اْشَتا [44املائدة: ]ت  

“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 هلالج لج at siya’y nainiwala na ito’y 

mas maigi sa batas ng Allah هلالج لج  , 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 ملسو هيلع هللا ىلص : 

 "إنَّبنيَّالرجلَّوبنيَّالشركَّوالكفرَّتركَّالصالة"

“Tunay na ang hadlang ng isang lalaki at ng Shirk at Kufr ay ang pag-iwan ng 

Salah” 

Sinabi pa ng Propeta ملسو هيلع هللا ىلص :  

 "العهدَّالذيَّبينناَّوبينهمَّالصالة،َّفمنَّتركهاَّفقدَّكفر"

“Ang hadlang sa pagitan natin at nila ay ang Salah, sinuman ang iniwan niya ito 

tunay na siya’y naging kafir” 

 الخطبة الثانية:

 احلمدَّهللَّوحدهَّوالصالةَّوالسالمَّعلىَّمنَّلَّنيبَّبعد،َّأماَّبعد:



Mga alipin ng Allah هلالج لج , 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 هلالج لج para dito mula sa karamihan ng Kanyang nilikha.  


