
 
 

Ang Tatlong Panuntunan 
(Al-Usul At-Thalatha) 

 

Isinalin ni 

Eisa Javier 
 

  

אא 
א 

W 
  

  

  

  

  

אW 

אאFאE   אFW٩٢E  אאאאא 



 

 
Sa Ngalan ni Allah  

Ang Pinakamaawain Ang Napakamaawain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pamagat: Ang Tatlong Panuntunan  – אאFאE  

 Edition: Una – 2008 September   
 Isinalin ni: Christopher “Eis”" Javier 
 Cooperative Office for Call & Fofiegners Guidance  
 Al-Majma'ah 
 Editor: Islamic Society for Information & Propagation, 

Phil. – ISIP 

 

 
 
 

Mga Nilalaman 
 

o Panimula 
o Patnugot ng Tagapagsalin 

 
o Ang Apat na Saligan 
o Unang Saligan 
o Pangalawang Saligan 
o Pangatlong Saligan 
o Pang-apat na Saligan 

 
o Ang Tatlong Panuntunan 
o Unang Panuntunan 
o Pangalawang Panuntunan 
o Pangatlong Panuntunan 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

Patnugot ng Tagapagsalin 

Ang lahat ng papuri ay ukol lamang kay Allah 

ang Pinakamaawain ang Napakamaawain at nawa ang 
pagpapala at pagbati ay suma kay Muhammad at sa kanyang 
pamilya at mga kasamahan. 
 

Ang lathalaing ito ay sumailalim sa isang maingat 
na pagrerepaso, to ay isinalin mula sa orihinal na wikang 
Arabe (kung hindi man ang buong teksto ay ang mga ayâh 
at hadíth), gayun pa man ay maingat itong inirepaso ng mga 
kapatid na may kaalaman sa wikang Tagalog upang mas 
maging madaling maunawaan at basahin. 

 
Isa rin sa isyung nais bigyan linaw dito, ay ang 

paggamit ng Pantukoy na (si, ni at kay), kung inyong 
mapupuna, ang mga pantukoy na ito ang aming ginagamit 
para sa ating Panginoon na si Allah, hindi tulad ng 
mapapansin sa karamihang babasahin na ang ginagamit na 
Pantukoy kay Allah ay (ang, ng at sa). Aming pinaboran ang 
paggimit ng (si, ni at kay) upang pantukoy kay Allah 
sapagkat ayun sa masusing pag-aaral ay ito ang lumalabas 
na tama na karapat-dapat sa pangalan ni Allah, at gayun rin 
ayun sa tamang paggamit ng wikang Filipino lalu't sa 
diyalektong Tagalog.  

 

 

Ilan sa mga puntos kung bakit ito ang tamang 
gamitin ay- una:  

 
(1) sapagkat ang salitang Allah ay ang Pangngalang 

Pantangi ng Diyos at hindi Pangngalan Pambalana o 
titulo, na ayon sa mga pantas ng wikang Pilipino kung 
ito ay Pangngalang Pantangi ng Sinasamba ay siyang 
Pantukoy na Panao rin ang nararapat gamitin at ito ay 
ang (si, ni at kay). 

  
(2) Pangalawa. (2) Walang sapat na katibayan na ang mga 

Pantukoy na (si, ni at kay) ay natatangi lamang sa tao.  
 

(3) Pangatlo na ang paggamit ng Pantukoy na (ang, ng at 
sa) ay kailanman ay hindi maaring gamitin sa 
Panggalan Pantangi ng anumang may-buhay. 

 
Sa katunayan dahil na rin sa pagkakaroon ng 

pagkakaiba sa pagitan ng mga mananalin at mangangaral ng 
Islam ay isinagguni ang usaping ito sa pinakamataas na 
awtoridad ng wikang Filipino, ito ang “Komisyon sa 
Wikang Pilipino”. At napagdisesyunan sa pangunguna ni 
Dr. Nenita Buenaobra ang Direktora ng sangay na 
pagkatapos maipaliwanag sa kaniya ang tunay na kahulugan 
ng salitang “Allah” sa konsepto ng Ahlu Sunnah wal 
Jama’ah, na ang tamang Pantukoy upang gamitin kay Allah 
ang mga Pantukoy na (si,ni at kay) sapagkat itong nga ay 
Pangngalan Pantangi. 
 



 

At gayun upang mas maging matatag ang mga 
patunay ay isinangguni rin ito sa Ministry of Islamic Affairs 
KSA ang talakaying ito, at dahil na rin sa ito ang 
pinakamataas na awtoridad pagdating sa usaping pang-
Islamiko, at ito rin ang nagbibigay ng permiso sa lahat ng 
mga nilalathalang babasihin sa lahat ng wika sa loob ng 
Kahariang Saudi. At lumabas sa kanilang disesyon ayon rin 
sa pagsangguni sa kanilang Religious Attache, mga 
mananalin at tagapagpalaganap ng Islam sa Kaharian at 
Pilipinas na ang tamang gamitin upang Pantukoy kay Allah 
ay (si, ni at kay).  

 
Para sa karagdagang impormasyon ay maari kayong 

magpadala ng email sa eisa_biuc@yahoo.com. 
 

Aming hinihiling nawa ay gabayan tayong lahat ni 
Allah at paglinawin sa atin ang katotohanang ito. 

 
Eisa Javier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Panimula 
 

Ang lahat ng papuri ay ukol lamang kay Allah, 

ating pinupuri Siya, tayo ay humihingi ng tulong sa Kanya 
at ng kapatawaran. Tayo ay nagpapakupkop kay Allah laban 
sa masama sa ating sarili at sa kasamaan ng ating mga gawa. 
Sinuman ang gabayan ni Allah ay walang kayang magligaw 
at sinuman ang hayaan Niyang maligaw ay walang 
makapaggagabay. 
 

Ako ay sumasaksi na walang diyos na marapat 
sambahin maliban kay Allah, ang natatangi ang walang 
katambal, at ako ay sumasaksi na si Muhammad  ay 
lingkod at Sugo Niya, sumakanya nawa ang pagpapala at 
pagbati at sa kanyang mga pamilya at kasamahan at sa lahat 
ng tumahak ng matuwid na landas. 
 
Sabi ni Allah: 

® $pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨtΒ# u™ (#θ à) ®?$# ©! $# ¨,ym ⎯Ïμ Ï?$s) è? Ÿω uρ ¨⎦è∫θ èÿsC ω Î) Ν çFΡr&uρ tβθßϑ Î=ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ 〈  

“O mga sumampalataya, matakot kayo kay Allah nang 
marapat na pagkatakot sa Kanya, at huwag kayong mamatay 
maliban na kayo ay mga Muslim.” 

Qur'an 3:102 
 



 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà)®?$# ãΝä3−/u‘ “ Ï%©!$# / ä3s)n= s{ ⎯ ÏiΒ <§ø̄Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ t, n= yzuρ $ pκ ÷]ÏΒ 

$ yγy_÷ρ y— £]t/uρ $uΚåκ ÷]ÏΒ Zω%ỳ Í‘ #ZÏWx. [™!$ |¡ÎΣuρ 4 (#θà)̈?$#uρ ©!$# “ Ï%©!$# tβθä9 u™!$ |¡s? ⎯ÏμÎ/ 

tΠ%tnö‘F{$#uρ 4 ¨β Î) ©!$# tβ%x. öΝä3ø‹n= tæ $Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪ 〈  

“O mga tao, matakot kayo sa Panginoon ninyo na lumikha 
sa inyo mula sa nag-iisang tao, at nilikha Niya mula rito ang 
kabiyak nito, at nagpalaganap Siya mula sa dalawang ito ng 
maraming kalalakihan at kababaihan. Matakot kayo kay 
Allah, na sa pamamagitan Niya ay lagian humihiling kayo, 
at sa mga kamag-anakan; tunay na si Allah sa inyo ay laging 
Tapagmasid.” 

Qur'an 4:1 
 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θà)®?$# ©!$# (#θä9θè% uρ Zωöθs% #Y‰ƒÏ‰y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ=óÁãƒ öΝä3s9 ö/ ä3n=≈yϑôãr& 

öÏøó tƒuρ öΝä3s9 öΝä3t/θçΡèŒ 3 ⎯ tΒuρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# …ã&s!θß™ u‘uρ ô‰ s)sù y—$ sù #·—öθsù $ ¸ϑŠÏàtã ∩∠⊇∪ 〈  

“O mga sumampalataya, matakot kayo kay Allah at magsabi 
kayo ng salitang matuwid, itutuwid Niya para sa inyo ang 
mga gawain ninyo at patatawarin Niya sa inyo sa mga 
kasalanan ninyo. Ang sinumang tumatalima kay Allah at sa 
Sugo Niya ay nagtamo na siya ng isang dakilang 
tagumpay.” 

Qur'an 33:70-71 
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Ang Apat na Saligan 

Dapat natin malaman na ang relihyon ni Ibrahim  ay 

ang relihiyon ng pagsamba sa iisang Diyos, sabi ni Allah: 
 

® $ tΒuρ àMø)n= yz £⎯Åg ø:$# }§ΡM}$#uρ ωÎ) Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ 〈 

 “At hindi Ko nilikha ang mga jinn at tao maliban lamang na 
sambahin Ako.”  

Qur’an 51:56 
 
Kapag iyong nalaman na ang dahilan ng paglikha sa 

iyo ni Allah ay upang sambahin mo Siya, gayun dapat mong 
malaman na ang pagsambang ito ay dapat na natatangi 
lamang para sa Kanya at walang katambal dito. Tulad ng 
pagsasagawa ng Salâh, na ito ay hindi magiging ganap 
maliban kung ito ay gawin para lamang kay Allah, at 
anumang pagsamba ay magiging walang saysay kung ito ay 
hindi inuukol para sa lamang kay Allah at walang katambal 
dito.  

 
Samakatuwid kapag nahaluan ng pagtatambal ang 

pagsamba ay nawawalan ito ng saysay at nawawalan ng silbi 
ng lahat ng mga gawa ng alipin. Sabi ni Allah : 
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® ¨β Î) ©!$# Ÿω ã Ïøó tƒ β r& x8u ô³ç„ ⎯Ïμ Î/ ãÏøó tƒuρ $tΒ šχρ ßŠ šÏ9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 â™!$ t±o„ 4 ⎯ tΒuρ 

õ8Î ô³ç„ «!$$Î/ ô‰ s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈n= |Ê #́‰‹Ïè t/ ∩⊇⊇∉∪ 〈 

“Tunay na hindi pinapatawad ni Allah ang kasalanang 
pagtatambal sa Kanya, at ang iba ay Kanyang pinapatawad 
kung naisin Niya.”   

Qur’an 4:116 
 
At ang pagpapaalalang ito ay mayroong Apat na Saligan: 
 

Ang Unang Saligan 
 
Na dapat malaman na ang mga tumagging 

manampalataya na silang kalaban ng Sugo , na silang 
pinaliwanagan ng Islam at nilinaw sa kanila ang pagiging 
tagapaglikha ni Allah at ang Kanyang mga Kapangyarihan 
ngunit hindi sila natatakot sa parusa ni Allah, Sabi pa ni 
Allah, 

 
® ö≅è% ⎯tΒ Νä3è% ã—ötƒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$#uρ ⎯̈Βr& à7Î= ôϑtƒ yì ôϑ¡¡9 $# t≈ |Áö/F{$#uρ ⎯ tΒuρ 

ßlÌ øƒä† ¢‘y⇔ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏMÍh‹yϑø9 $# ßl Ìøƒä† uρ |MÍh‹yϑø9 $# š∅ÏΒ Çc‘ y⇔ø9$# ⎯ tΒuρ ãÎn/y‰ ãƒ zöΔ F{$# 4 

tβθä9θà)uŠ|¡sù ª!$# 4 ö≅à)sù Ÿξsùr& tβθà)−Gs? ∩⊂⊇∪ 〈 

“Sabihin; Sino ang nagtutustos para sa inyo mula sa langit at 
sa lupa? O sino ang nagmamay-ari ng pandinig at paningin? 
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At sino ang naglabas ng buahy mula kamatayan at Siyang 
nagdala ng kamatayan sa mga buhay? At sino ang 
nagpapangyari ng mga bagay? At kanilang sasabihin si 
Allah. Sabihin; Kung gayun hindi ba kayo natatakot sa 
parusa ni Allah?” 

Qur’an 10:31 
 

Ang Pangalawang Saligan 
  

Ang mga Mushrikin ay nagsasabing hindi naman 
kami nananalangin sa kanila (mga itinambal kay Allah), 
ginawa lamang naming yun dahil gusto naming gawin silang 
tagapamagitan kay Allah o mapalapit sa Kanya. Sabi ni 
Allah : 

 

® 4š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#ρ ä‹ sƒªB$# ∅ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρßŠ u™!$ uŠÏ9 ÷ρr& $tΒ öΝèδß‰ ç6÷è tΡ ωÎ) !$tΡθç/Ìh s)ã‹Ï9 ’n<Î) «!$# 

#’s∀ø9 ã— ¨βÎ) ©!$# ãΝä3øts† óΟßγoΨ÷t/ ’Îû $ tΒ öΝèδ Ïμ‹Ïù šχθàÎ= tGøƒs† 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ ôγtƒ ô⎯ tΒ uθèδ 

Ò>É‹≈ x. Ö‘$¤Ÿ2 ∩⊂∪ 〈 

“At silang gumawa ng mga awliya’ maliban sa Kanya 
(Allah) ay nagsasabing; sinamba lamang namin sila uapng 
maging malapit sa kay Allah. Tunay na sila ay hahatulan ni 
Allah hinggil sa kanilang pagsasalungatan. Tunay na hindi 
ginagabayan ni Allah ang mga sinungaling at mga 
tumagging manampalataya.” 

Qur’an 39:3 
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Ang sabi ni Allah hinggil sa mga gumagawa ng mga 
tagapamagitan, 

® šχρß‰ç7÷è tƒuρ ⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ• ÛØo„ Ÿωuρ óΟßγãèxΖ tƒ šχθä9θà)tƒuρ 

Ï™Iωàσ̄≈ yδ $ tΡàσ̄≈ yè xä© y‰ΨÏã «!$# 4  ∩⊇∇∪ 〈 

“At sila ay sumamba sa maliban pa kay Allah na siyang 
hindi makadudulot ng kasamaan sa kanila at ni hindi 
makakapagpabuti sa kanila; at kanilang sinasabi na ito ang 
aming mga tagapamagitan kay Allah.”  

Qur’an 10:18 
 
Ang Paggawa ng tagapamagitan ay may dalawang 

uri, ang pinahihintulutang pagpapamagitan at ang 
ipinagbabawal na pagpapamagitan. 

 
Ang ipinagbabawal na pagpapamagitan ay ang 

paghiling sa iba maliban pa kay Allah. 
  

® $ yγ•ƒr'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖ tΒ#u™ (#θà)ÏΡr& $ £ϑÏΒ Νä3≈ oΨø% y—u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ö7s% βr& u’ÎA ù'tƒ ×Π öθtƒ ω Óì øŠt/ ÏμŠ Ïù 

Ÿωuρ ×'©# äz Ÿωuρ ×π yè≈xx© 3 tβρãÏ≈ s3ø9 $#uρ ãΝèδ tβθãΚÎ=≈©à9 $# ∩⊄∈⊆∪ 〈 

“O mga sumampalataya, gumugol kayo mula sa 
ipinagkaloob Namin sa inyo bago dumating ang isang Araw 
na wala nang bilihan at wala nang pagkakaibigan at wala 
nang pamamagitan. Ang mga tumatangging sumampalataya 
ay ang mga lumalabag sa katarungan.”   

Qur’an 2:254 
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Ang ipinahihintulot na pagpapamagitan ay ang 
paglapit na ihiling dito para kay Allah, isang tao na kanais-
nais kay Allah ang kanyang mga kilos at pananalita, at na ito 
ay dapat na pinahintulutan ni Allah, sabi ni Allah, 

 

® ª!$# Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ ©y∏ø9 $# ãΠθ•‹s)ø9 $# 4 Ÿω …çνä‹ è{ù's? ×π uΖ Å™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ 4 …çμ ©9 $ tΒ ’Îû 

ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 3 ⎯tΒ #sŒ “Ï%©!$# ßì xô±o„ ÿ…çνy‰ΨÏã ωÎ) ⎯ÏμÏΡøŒ Î*Î/ 4 ãΝn= ÷ètƒ $tΒ 

š⎥÷⎫ t/ óΟÎγƒÏ‰ ÷ƒr& $tΒuρ öΝßγxù= yz ( Ÿωuρ tβθäÜŠÅsãƒ &™ó©ý Î/ ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯ÏμÏϑù= Ïã ωÎ) $ yϑÎ/ u™!$x© 4 

yì Å™ uρ çμ•‹Å™ ö ä. ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$#uρ ( Ÿωuρ …çνßŠθä↔tƒ $ uΚßγÝàøÏm 4 uθèδ uρ ’Í?yè ø9 $# ÞΟŠÏàyèø9 $# 

∩⊄∈∈∪ 〈 

“Si Allah, walang Diyos kundi Siya, ang Buháy, ang 
Tagapagpanatili. Hindi Siya nadadala ng antok ni ng 
pagkatulog. Sa Kanya ang anumang nasa mga langit at ang 
anumang nasa lupa. Sino kaya itong makapamamagitan sa 
Kanya kung walang kalakip na pahintulot Niya? Nalalaman 
Niya ang hinaharap nila at ang nakaraan nila. Hindi sila 
makasasaklaw sa anuman mula sa kaalaman Niya maliban 
sa anumang niloob Niya. Nasakop ng luklukan Niya ang 
mga langit at ang lupa. Hindi nakabibigat sa Kanya ang 
pangangalaga sa mga ito. Siya ay ang Mataas, ang 
Napakadakila.”  

Qur’an 2:255 
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Ang Pangatlong Saligan 
 

Ito ay na si Propeta Muhammad  ay nakatagpo ng 
mga taong may iba’t-ibang mga sinasamba, tulad ng mga 
sumasamba sa mga anghel, propeta, mabubuting tao, bato, 
puno, araw at buwan. Ang mga ito ay kinalaban ng Propeta 
 ay tinuring sila ng magkakatulad. 

 
Ang katunayan dito ay ang sinabi ni Allah, 

  

® öΝèδθè= ÏG≈ s% uρ 4© ®Lym Ÿω tβθä3s? ×πoΨ÷FÏù tβθä3tƒuρ ß⎦⎪Ïe$!$# ¬! ( ÈβÎ*sù (#öθpκ tJΡ$# Ÿξsù tβ≡uρô‰ ãã ωÎ) 

’n?tã t⎦⎫ ÏΗÍ>≈ ©à9 $# ∩⊇®⊂∪ 〈 

“Makipaglaban kayo sa kanila hanggang sa wala nang 
pagsuway at ang pagtalima ay ukol na kay Allah. Ngunit 
kung magsisitigil sila, wala nang pang-aaway kundi doon sa 
mga lumalabag sa katarungan.”  

Qur’an 2:193 
 
At ang katibayan ng kanilang pagsamba sa araw at 

buwan ay ang sinabi ni Allah, 
  

® ô⎯ÏΒuρ ÏμÏG≈ tƒ#u™ ã≅øŠ©9 $# â‘$ yγ̈Ψ9 $#uρ ß§ôϑ¤±9 $#uρ ãyϑs)ø9 $#uρ 4 Ÿω (#ρ ß‰ àfó¡n@ Ä§ôϑ¤±=Ï9 Ÿωuρ 

Ì yϑs)ù= Ï9 (#ρ ß‰ß∨ó™$#uρ ¬! “Ï%©!$#  ∅ßγs)n= yz βÎ) öΝçFΖ à2 çν$−ƒÎ) šχρß‰ç7÷è s? ∩⊂∠∪ 〈 
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 “Kabilang sa mga Tanda Niya ang gabi at ang maghapon, at 
ang araw at ang buwan. Huwag kayong magpatirapa sa araw 
ni sa buwan; magpatirapa kayo kay Allah na lumikha sa mga 
ito, kung kayo ay sa Kanya sumasamba.”   

Qur’an 41:37 
 
At ang katibayan naman na ang mga anghel ay 

sinamba rin ng mga di-mananampalataya ay ang sinabi ni 
Allah, 

 

® Ÿωuρ öΝä. tãΒ ù'tƒ β r& (#ρä‹Ï‚−Gs? sπs3Í×̄≈ n= pR ùQ $# z⎯↵ Íh‹Î; ¨Ζ9 $# uρ $ ¹/$t/ ö‘ r& 3 Νä.ããΒ ù'tƒr& Ìøä3ø9 $$ Î/ 

y‰÷èt/ øŒÎ) Λä⎢Ρr& tβθßϑÎ= ó¡•Β ∩∇⊃∪ 〈 

 “Ni mag-uutos ito sa inyo na gawin ang mga anghel at mga 
propeta bilang mga panginoon. Ipag-uutos kaya nito sa inyo 
ang kawalang-pananampalataya matapos na kayo ay naging 
mga Muslim?”  

Qur’an 3:80 
 
At ang katibayan na sinamba rin nila ang mga 

sugo’t propeta, sabi ni Allah, 
 

® øŒ Î)uρ tΑ$ s% ª!$# ©|¤ŠÏè≈tƒ t⎦ ø⌠$# zΝtƒótΒ |MΡr& u™ |Mù=è% Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ÎΤρä‹ ÏƒªB$# u’ÍhΓé& uρ È⎦÷⎫ yγ≈ s9Î) ⎯ ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# ( tΑ$s% y7oΨ≈ ys ö6ß™ $ tΒ ãβθä3tƒ þ’Í< ÷β r& tΑθè% r& $tΒ }§øŠs9 ’Í< @d,ys Î/ 4 βÎ) àMΖä. 
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…çμ çFù= è% ô‰ s)sù …çμ tGôϑÎ= tæ 4 ãΝn= ÷è s? $tΒ ’Îû ©Å¤øtΡ Iωuρ ÞΟn= ôãr& $tΒ ’Îû y7Å¡øtΡ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ¯= tã 

É>θã‹äó ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ 〈 

“Banggitin kapag magsasabi si Allah: “O Jesus na anak ni 
Maria, ikaw ba ay nagsabi sa mga tao: Gawin ninyo ako at 
ang ina ko bilang mga diyos bukod pa kay Allah?” ay 
magsasabi ito: “Napakamaluwalhati Mo; hindi para sa akin 
na sabihin ko ang wala akong karapatan. Kung ako ay 
nagsabi niyon, talagang nalaman Mo na sana iyon. 
Nalalaman Mo ang nasa sarili ko at hindi ko nalalaman ang 
nasa sarili Mo. Tunay na Ikaw ay ang Napakamaalam sa 
mga Nakalingid.”   

Qur’an 5:116 
 
At ang katibayan na sinamba rin nila ang mga puno 

at bato, sabi ni Allah, 
 

® ãΛ ä⎢÷ƒu™t sùr& |M≈ ¯=9$# 3“̈“ãè ø9$#uρ ∩⊇®∪ nο4θuΖ tΒuρ sπ sWÏ9$̈W9 $# #“ t÷z W{$# ∩⊄⊃∪ 〈 

 “Ano ang tingin ninyo kina Allat at Al‘uzza, at kay Manah, 
ang ikatlo pa?” 

 Qur’an 53:19-20  
 
At mula naman sa hadith ni Abu Waqid al-Laythee 

, “Lumisan kami patungong Hunain sa isang ekspedisyon, 
at sa panahong yaon ay kaiiwan lamang namin sa kufr, at 
nadaan namin ang isang puno na pinagsasabitan ng mga 
Mushrikin ng kanilang armas upang magpabiyaya dito na 
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kung tawagin at “Dhat Anwat”, at sinabi namin; o Sugo ni 
Allah  gawan mo rin kami ng “Dhat Anwat”, sinabi ng 
Propeta , “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 
sumpa man sa Siyang aking kaluluwa ay nasa Kanyang 
kamay na ganito ang sinabi ng angkan ni Israel kay Musa 
. Sabi ni Allah, 

 
® $tΡø—uθ≈ y_uρ û©Í_t7Î/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó  Î) t óst7ø9$# (#öθ s?r' sù 4’ n? tã 7Θöθ s% tβθà ä3÷ètƒ #’ n? tã 5Θ$oΨô¹ r& öΝ çλ °; 4 (#θä9$s% 

©y›θ ßϑ≈ tƒ ≅ yèô_$# !$uΖ©9 $Yγ≈ s9Î) $yϑ x. óΟßγ s9 ×π yγÏ9# u™ 4 tΑ$s% öΝ ä3̄ΡÎ) ×Π öθ s% tβθè=yγ øgrB ∩⊇⊂∇∪ 〈 

 “At itinawid Namin ang Angkan ni Israel sa dagat, at 
napunta sila sa lipong ng tao na naghahangad ng debosyon 
sa mga rebulto nila, sabi nila O Musa gawan mo rin kami ng 
diyos tulad ng kanilang diyos, sabi (ni Musa) tunay na kayo 
ay lipon ng mga nagpapakamangmang” 

 Qur’an 7:138  
 

Ang Pang-apat na Saligan 
 
Ang mga Mushrikin sa ating panahon ay mas 

masidhi sa kanilang Shirk kaysa sa mga naunang panahon. 
Sapagkat ang Mushrik noon ay tinatambal lamang nilang si 
Allah sa mga panahong maginhawa ang kanilang buhay 
ngunit kung dumarating ang trahedya sa kanila ay si Allah 
lamang ang kanilang sinasamba. Ngunit ang mga Mushrik 
sa ating panahon ay itinatambal si Allah sa panahon ng 
ginhawa at tinatambal pa rin nila si Allah sa pahanon ng 
trahedya. Ang katibayan sa mga ito ay ang sinabi ni Allah, 
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® #sŒ Î*sù (#θç7Å2u‘ ’Îû Å7ù=àø9 $# (#âθtãyŠ ©!$# t⎦⎫ÅÁÎ= øƒèΧ çμ s9 t⎦⎪Ïe$!$# $£ϑn= sù öΝßγ9̄g wΥ ’n<Î) Îh y9ø9 $# #sŒÎ) 

öΝèδ tβθä.Î ô³ç„ ∩∉∈∪ 〈 

“At kapag nakasakay sila sa sasakyang-dagat ay 
dumadalangin sila kay Allah na nagpapakawagas sa Kanya 
sa pagtalima; subalit noong naihatid na Niya sila nang ligtas 
sa katihan, walang-anu-ano sila ay nagtatambal sa Kanya”
  

Qur’an 29:65 
At ang hinggil naman isa ay, 
  

® É#≈n= ÏG÷z$#uρ È≅ ø‹©9 $# Í‘$ pκ̈]9 $#uρ !$tΒuρ tΑt“Ρr& ª!$# z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ 5−ø—Íh‘ $ uŠôm r'sù ÏμÎ/ uÚö‘F{$# 

y‰ ÷èt/ $ pκÌEöθtΒ É#ƒÎ óÇn@ uρ Ëx≈tƒÌh9$# ×M≈ tƒ#u™ 5Θ öθs)Ïj9 tβθè= É)÷ètƒ ∩∈∪ 〈 

“Sa pagsasalitan ng gabi at maghapon, sa ibinaba ni Allah 
mula sa langit na kaloob at binuhay Niya sa pamamagitan 
niyon ang lupa matapos ang pagkamatay nito, at sa pagpihit 
sa mga hangin ay may mga Tanda para sa mga taong 
umuunawa.”  

Qur’an 45:5 
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Ang Tatlong Panuntunan  
ng Islam 

Iyong malaman na marapat sa atin ang malaman ang apat 

na talakayin, ito ay;  
 
Una: 
Ang kaalaman sa pagkakilala kay Allah , pagkakilala sa 
kanyang Propeta  at kaalaman sa relihiyong Islam sa 
pamamagitan ng mga patunay sa Qur'an at Sunnah. 
 
Pangalawa: 
Ang pagkilos sa hinihiling ng mga ito. 
 
Pangatlo: 
Ang ipanawagan ito. 
 
Pangapat: 
Ang pagtiis sa pagtupad ng mga ito. 
 
Ang patunay dito mula sa sabi ni Allah ; 
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® ÎóÇyè ø9 $#uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z⎯≈ |¡ΣM}$# ’Å∀s9 A ô£äz ∩⊄∪ ωÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# (#öθ|¹#uθs?uρ Èd, ys ø9$$ Î/ (#öθ|¹#uθs?uρ Î ö9¢Á9 $$Î/ ∩⊂∪ 〈  

“Sumpaman sa panahon, tunay na ang tao ay lugi, maliban 
sa mga silang nanampalataya at gumawa ng kabutihan at 
nagpayuhan ng katotohanan at nagpayuhan ng pagtitiis.” 

Qur'an 103:1-3  
  

Sabi ni Imâm ash-Shâfi'î: “Kung sakaling wala ng 
iba pang Surâh na ipinadala si Allah  maliban dito ay sapat 
na ito sa kanyang mga nilikha.” 
 

Sabi ni al-Bukhârî: “Kaalaman muna bago ang 
pagsasalita at paggawa.” 
 
At ang patunay ay mula sa sabi ni Allah , 
 

® óΟn= ÷æ$$sù …çμ ¯Ρr& Iω tμ≈s9 Î) ωÎ) ª!$# ö Ïøó tGó™ $#uρ šÎ7/Ρs%Î!  ∩⊇®∪ 〈  

“At iyong malaman na walang diyos maliban kay Allah at 
humingi ng kapatawaran  para sa kasalanan mo...” 

Qur'an 47: 19  
 

Kaya't marapat na simulan ng kaalaman bago ang 
pagsasalita at pagkilos. 
 

Marapat sa mga lalaki at babaing Muslim ang 
tatlong panuntunang ito at kumilos ayon dito; 
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Una: 
 

Na si Allah  ang Siyang lumikha sa ating lahat at 
nagtutustos at hindi niya tayo pinabayaan ng ganoon na 
lamang bagkos ay nagpadala siya ng mga sugo, na kung 
sinuman ang sumunod dito ay papapasukin sa Paraiso at 
sinuman ang sumuway ay papapasukin sa Impiyerno. 
 
Ang patunay dito ay ang sinabi ni Allah , 
 

® !$ ¯ΡÎ) !$uΖ ù=y™ ö‘r& óΟä3ö‹s9 Î) Zωθß™ u‘ #́‰Îγ≈ x© ö/ ä3ø‹n= tæ !$ uΚx. !$ uΖù= y™ ö‘r& 4’n<Î) šχöθtãöÏù Zωθß™ u‘ 

∩⊇∈∪ 4© |Âyèsù ãβöθtãö Ïù tΑθß™ §9$# çμ≈ tΡõ‹s{ r'sù #Z‹÷{ r& Wξ‹Î/uρ ∩⊇∉∪ 〈   

“Tunay na Kami ay nagpadala sa inyo ng sugo upang 
maging saksi sa inyo, tulad ng pagpapadala Namin kay 
Fara'un ng sugo, ngunit si Fara'un ay sumuway sa sugo 
kaya't siya ay Aming nilupig ng mapaminsalang paglupig.” 

Qur'an 73: 15-16  
 
Pangalawa: 
 

Si Allah  ay hindi nalulugod sa sinumang 
nagtatambal sa Kanya mula sa Kanyang mga lingkod, ni 
mula sa malalapit sa Kanya na anghel, ni sa mga propetang 
isinugo. 
 
Ang patunay ay mula sa sinabi ni Allah ;  
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® ¨β r& uρ y‰Éf≈ |¡yϑø9 $# ¬! Ÿξsù (#θããô‰s? yìtΒ «!$# # Y‰tn r& ∩⊇∇∪ 〈  

“At tunay na ang mga masjid ay para kay Allah kaya't 
huwag manalangin sa iba maliban kay Allah.” 

Qur'an 72: 18  
 
Pangatlo: 
 

At sa sinuman ang sumunod sa sugo at binukod 
tinangi si Allah  ay hindi marapat sa kanya ang 
tumangkilik sa sinumang tinanggi si Allah  at ang kanyang 
sugo kahit na ito pa ay kanyang kamag-anak. 
 
Sabi ni Allah ; 

® ω ß‰ Åg rB $YΒöθs% šχθãΖÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $#uρ ÌÅz Fψ$# šχρ–Š !#uθãƒ ô⎯ tΒ ¨Š!$ ym ©!$# 

…ã&s!θß™ u‘uρ öθs9 uρ (#þθçΡ%Ÿ2 öΝèδ u™!$t/#u™ ÷ρr& öΝèδ u™!$ oΨö/r& ÷ρr& óΟßγtΡ≡ uθ÷zÎ) ÷ρ r& öΝåκ sEuÏ±tã 4 y7Í×̄≈ s9 'ρé& 

|=tFŸ2 ’Îû ãΝÍκ Í5θè=è% z⎯≈ yϑƒM} $# Νèδ y‰−ƒr& uρ 8yρã Î/ çμ ÷ΨÏiΒ ( óΟßγè= Åzô‰ãƒuρ ;M≈̈Ζ y_ “Ì øgrB ⎯ ÏΒ 

$ pκÉJøtrB ã≈yγ÷ΡF{$# t⎦⎪Ï$Î#≈ yz $ yγ‹Ïù 4 š_ÅÌu‘ ª!$# öΝåκ ÷]tã (#θàÊu‘uρ çμ ÷Ψtã 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& Ü>÷“Ïm «!$# 4 

Iωr& ¨β Î) z> ÷“Ïm «!$# ãΝèδ tβθßs Î=øçRùQ $# ∩⊄⊄∪ 〈   

“Hindi ka makatatagpo ng mga sumasampalataya kay Allah 
at sa Huling Araw na nagbibigay ng simpatiya sa sinumang 
tumanggi kay Allah at sa kanyang sugo kahit na ito ay mula 
sa kanilang mga magulang o mga anak o mga kapatid o mga 
kamag-anakan, sapagkat silang mga tinakdaan ng 
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pananampalataya sa kanilang mga puso at itinaguyod sila sa 
pamamagitan ng espiritong mula sa Kanya at ipapasok sila 
sa mga harden na mayroong umaagos ng ilog at sila dito ay 
panghabang buhay na mananahan. Si Allah ay nalulugod sa 
kanila at sila'y nangalulugod kay Allah. Sila ang pangkat ni 
Allah, hindi baga ang pangkat ni Allah ang silang mga 
tagumpay.” 

Qur'an 58: 22  
 

Ang pagsunod kay Allah  ay ayun sa Kanyang 
kaisahan, ito ay ang siyang paniniwala ni Ibrahim , ang 
sambahin lamang si Allah  nang mayroong dalisay na 
hangarin, dito ay inutusan ni Allah  ang lahat ng tao at 
nilalang. 

  
Sabi ni Allah ; 

® $ tΒuρ àMø)n= yz £⎯Åg ø:$# }§ΡM}$#uρ ωÎ) Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ 〈  

“At hindi Namin nilikha ang mga jinn1 at tao maliban sa 
pagsamba lamang sa Akin.” 

Qur'an 51: 56  
 

At ang kahulugan ng “pagsamba lamang” ay ang 
tangiin si Allah  na nag-iisang dapat sambahin. 
 

                                                 
1 Jinn – wikang Arabe na ang kahulugan ay ang mga nilalang na di 
nakikita ng tao. 
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At ang Tawhîd2 ang siyang pinakadakila sa mga 
kautusan ni Allah , at ito ay ang siyang pagbubukod-tangi 
kay Allah  sa pagsamba at ang pinakadakila sa Kanyang 
mga ipinagbabawal ay ang Shirk3 at ito ay pananalangin, 
pagsamba maliban kay Allah  o katambal ni Allah . 
 
Sabi ni Allah , 
 

® * (#ρ ß‰ç6ôã$#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä.Î ô³è@ ⎯Ïμ Î/ $\↔ø‹x© (  ∩⊂∉∪ 〈  

“At inyong sambahin si Allah at huwag niyo Siyang itambal 
sa kahit na anong bagay…” 

Qur'an 4:36  
 

 
 
 

 
 

                                                 
2 Tawhîd – ito ay ang paniniwala sa kaisahan o pamumukod-tangi ni 
Allah sa mga bagay na para lamang sa Kanya. Paniniwala sa Kanyang 
kaisahan at pamumukod-tangi sa pagka-panginoon, pagka-diyos at sa 
Kanyang mga pangalan at katangian. 
3 Shirk – ito ay ang kasalungat ng tawhid, ang pagtamtambal kay Allah sa 
Kanyang pagkapanginoon, pagkadiyos at mga pangalan at katangian. 



Ang Tatlong Panuntunan 
 

 17

Ang Tatlong Panuntunan 

At kapag tinanong sa iyo kung ano ang tatlong 

panuntunan ng relihyon na marapat malaman ng tao? 
 
Ang sagot ay (1) ang pagkakilala ng lingkod sa kanyang 
Panginoon, (2) pagkaalam sa kanyang relihiyon at (3) 
pagkakilala kay Propeta Muhammad . 
 

 

Ang Unang Panuntunan 
 
Ang Pagkakilala sa iyong Panginoon. 
Kapag ikaw ay tinanong; “Sino ang iyong Panginoon?” 
 
Sabihin; ang aking Panginoon ay si Allah  na Siyang 
nangangalaga sa akin at sa lahat ng nilalang sa pamamagitan 
ng Kanyang biyaya, at Siya lamang ang aking sinasamba at 
wala akong sinasambang katambal sa Kanya. 
 
Sabi ni Allah ; 

® ß‰ ôϑysø9 $# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yè ø9 $# ∩⊄∪ 〈  

“Ang papuri ay ukol kay Allah ang Panginoon ng mga 
nilalang.” 
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Qur'an 1:2 
 

At lahat ay nilikha ni Allah  at ako ay isa sa 
kanyang mga nilikha. 
 

At kung tatanungin ka; paano mong nakilala ang 
iyong Panginoon? 

 
Sabihin; sa pamamagitan ng Kanyang mga tanda at 

sa Kanyang mga nilalang, at mula sa mga tanda Niya ay ang 
gabi at ang umaga, at ang araw, buwan at sa Kanyang 
paglikha sa kalangitan at lupa at sa mga nandito at sa 
pagitan ng mga ito. 
 
Sabi ni Allah ; 

® ô⎯ÏΒuρ Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ ã≅øŠ©9 $# â‘$ yγ̈Ψ9 $#uρ ß§ôϑ¤±9 $#uρ ãyϑs)ø9 $#uρ 4 Ÿω (#ρ ß‰àf ó¡n@ Ä§ôϑ¤±=Ï9 Ÿωuρ 

Ì yϑs)ù= Ï9 (#ρ ß‰ß∨ó™$#uρ ¬! “Ï%©!$#  ∅ßγs)n= yz βÎ) öΝçFΖ à2 çν$−ƒÎ) šχρß‰ç7÷è s? ∩⊂∠∪ 〈  

 
“At mula sa Kanyang tanda ay ang gabi at ang umaga, ang 
araw at ang buwan. At huwag magpatirapa sa araw at sa 
buwan, at magpatirapa lamang kay Allah na Siyang may 
likha sa mga ito kaya't sa Kanya kayo ay sumamba.” 

Qur'an 41:37  
Sabi ni Allah : 
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® χÎ) ãΝä3−/u‘ ª!$# “ Ï%©!$# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$#uρ ’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒr& §ΝèO 3“uθtGó™ $# 

’n?tã Ä ó̧yê ø9 $# © Å´ øóãƒ Ÿ≅ø‹©9 $# u‘$pκ ¨]9 $# …çμ ç7è=ôÜ tƒ $ ZWÏWym }§ôϑ¤±9 $#uρ t yϑs)ø9 $#uρ tΠθàf‘Ζ9 $#uρ 

¤N≡ t¤‚ |¡ãΒ ÿ⎯ÍνÍöΔ r'Î/ 3 Ÿωr& ã&s! ß,ù= sƒø:$# âöΔ F{$#uρ 3 x8u‘$ t6s? ª!$# >u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩∈⊆∪ 〈   

“Tunay na ang iyong Panginoon ay si Allah na Siyang may 
likha ng mga kalangitan at lupa sa anim na araw at 
pagkatapos ay lumuklok sa Kanyang trono, at Kanyang 
tinatakpan ang gabi ng umaga sa paraang madalian, at ang 
araw at ang buwan at ang mga bituin ay nasa Kanyang pag-
uutos. Hindi baga't sa Kanya ang paglilikha at pag-uutos, 
maluwalhati si Allah ang Panginoon ng mga nilalang.” 

Qur'an 7:54  
  

At ang Panginoon ay ang Siyang marapat sa 
pagsamba, ang patunay ay mula sa sinabi ni Allah : 
 

® $pκ š‰ r'̄≈tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ç6ôã$# ãΝä3−/u‘ “Ï%©!$# öΝä3s)n= s{ t⎦⎪Ï%©!$#uρ ⎯ ÏΒ öΝä3Î= ö6s% öΝä3ª= yès9 tβθà)−Gs? 

∩⊄⊇∪ “ Ï%©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝä3s9 uÚö‘F{$# $V©≡ tÏù u™!$ yϑ¡¡9 $#uρ [™!$ oΨÎ/ tΑt“Ρr& uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ 

yl t÷z r'sù ⎯ÏμÎ/ z⎯ÏΒ ÏN≡ tyϑ̈V9 $# $]% ø—Í‘ öΝä3©9 ( Ÿξsù (#θè= yè øgrB ¬! #YŠ#y‰Ρr& öΝçFΡr& uρ šχθßϑn= ÷ès? 

∩⊄⊄∪ 〈  

“O mga tao, sambahin ninyo ang inyong Panginoon na 
Siyang lumikha sa inyo at sa mga nauna sa inyo nang sa 
gayun kayo ay maging may takot, Siyang gumawa sa lupa 
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nang palatag at sa langit nang matatag, at nagpadala siya 
mula sa langit ng tubig at mula dito ay nagkaroon ng mga 
bunga biyaya para sa inyo. Kaya't huwag kayong gumawa 
para sa kanya ng katambal habang ito ay inyong nalalaman.” 

Qur'an  2:021-022 
 

Sabi ni Ibn Kathir, “Ang Tagapaglikha ng mga 
bagay na ito ang siyang karapat-dapat sa pagsamba.” 
 

At ang mga uri ng pagsamba tulad ng Islam, 
pananampalataya at Ihsân, at mula rin sa mga pagsamba ay 
ang pananalangin, takot, pag-asa, pagtitiwala, paghahangad, 
pagkasindak, pagkataimtim, pangamba, mataos na pagsisisi,  
paghiling, paghingi ng tulong, pag-aalay, panunumpa at mga 
tulad nito mula sa mga pagsamba na siyang ipinag-uutos ni 
Allah , at ang lahat ng mga ito ay marapat para lamang 
kay Allah . Ang patunay dito ay ang sinabi ni Allah , 

 

® ¨β r&uρ y‰ Éf≈|¡yϑø9 $# ¬! Ÿξsù (#θããô‰ s? yì tΒ «!$# #Y‰ tnr& ∩⊇∇∪ 〈   

“At ang mga masjid4 ay para kay Allah kaya't huwag 
manalangin sa iba kasama ni Allah.” 

Qur'an 7: 18 
 

At sinuman ang sumamba sa iba maliban pa kay 
Allah , gayun siya ay naging Mushrik5 na tumatangging 
manampalataya. Ang patunay ay mula sa sinabi ni Allah ; 

                                                 
4  Masjid – O mosque, lugar ng pagsasagawa ng Salah o pagpapatirapa. 
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® ⎯ tΒuρ äíô‰tƒ yì tΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) t yz#u™ Ÿω z⎯≈ yδö ç/ …çμ s9 ⎯ÏμÎ/ $ yϑ̄ΡÎ*sù …çμ ç/$ |¡Ïm y‰ΖÏã ÿ⎯Ïμ În/u‘ 4 

…çμ ¯ΡÎ) Ÿω ßxÎ=øãƒ tβρã Ï≈ s3ø9 $# ∩⊇⊇∠∪ 〈  

“Sinuman ang manalangin sa ibang diyos kasama ni Allah, 
wala silang patunay mula dito, at tunay na ang kanyang 
pagtutuos ay sa kanyang Panginoon. Tunay na hindi 
nagtatagumpay ang mga tumangging sumamampalataya.” 

Qur'an 23:117 
 

At sa hadîth, sabi ng Propera ,“Ang panalangin ay 
siyang utak ng pagsamba”. 
 
Sabi ni Allah : 
 

® tΑ$ s%uρ ãΝà6š/u‘ þ’ÎΤθãã÷Š$# ó=Éf tGó™ r& ö/ä3s9 4 ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# tβρçÉ9õ3tGó¡o„ ô⎯ tã ’ÎA yŠ$t6Ïã 

tβθè=äzô‰ u‹y™ tΛ ©⎝yγy_ š⎥⎪Ì Åz#yŠ ∩∉⊃∪ 〈  

“At sabi ng inyong Panginoon manalangin kayo sa Akin at 
sasagutin Ko kayo. Tunay na simuman ang naging 
mapagmalaki mula sa Aking mga lingkod ay kahiya-hiyang 
papasok sa Impiyerno”. 

Qur'an 40:60 

 

                                                                                           
5 Mushrik – silang mga sumasamba sa diyus-diyosan, ang siyang 
tagapagtaguyod ng Shirk. 
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Ang Takot 
Sabi ni Allah: 

® Ÿξsù öΝèδθèù$ y‚s? Èβθèù% s{uρ β Î) Λä⎢Ζ ä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∈∪ 〈  

“…kaya't huwag mo silang katakutan at Ako (Allah) ang 
inyong katakutan kung kayo ay mananampalataya.” 

Qur'an 3:175 
 

Ang Pag-asa 
Sabi ni Allah : 

® ⎯ yϑsù tβ% x. (#θã_ötƒ u™!$ s)Ï9 ⎯ÏμÎn/ u‘ ö≅ yϑ÷èu‹ù= sù WξuΚ tã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Î ô³ ç„ Íο yŠ$ t7Ïè Î/ 

ÿ⎯ ÏμÎn/ u‘ #J‰tn r& ∩⊇⊇⊃∪ 〈  

“At sinuman ang umasa ng pakikipagtagpo sa Panginoon 
niya ay gumawa ng kabutihan at huwag niyang itambal ang 
Panginoon niya sa pagsamba.” 

Qur'an 18:110 
 

Ang Pagtitiwala 
Sabi ni Allah : 

® 4’n?tãuρ «!$# (#þθè= ©.uθtGsù βÎ) ΟçGΨä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ•Β ∩⊄⊂∪ 〈  

“At kay Allah magtiwala kung kayo ay mananampalataya.” 
Qur'an 5:23 
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Sabi ni Allah : 

® 4 ⎯ tΒuρ ö≅©.uθtGtƒ ’n?tã «!$# uθßγsù ÿ…çμ ç7ó¡ym 4  ∩⊂∪ 〈  

“At sinuman ang magtiwala kay Allah ay naging sapat ito sa 
kanya.” 

Qur'an 65:3 
 

Ang Paghahangad, Pagkasindak at 
Pagkataimitim 

Sabi ni Allah : 

® 4 öΝßγ̄ΡÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šχθããÌ≈|¡ç„ ’Îû ÏN≡ uöy‚ø9 $# $ oΨtΡθããô‰ tƒuρ $Y6xîu‘ $Y6yδ u‘uρ ( (#θçΡ%Ÿ2uρ 

$ uΖs9 š⎥⎫Ïè Ï±≈yz ∩®⊃∪ 〈  

“Tunay na sila'y nagmamadali sa mga kabutihan, at 
tumatawag sila sa Amin ng may paghahangad, pagkasindak 
at sila ay mga taimtim.” 

Qur'an 21:90 
 

Ang Pangngamba 
 
Sabi ni Allah : 

® Ÿξsù öΝèδöθt±øƒ rB ’ ÎΤöθt±÷z$# uρ §ΝÏ?T{uρ ©ÉLyϑ÷è ÏΡ ö/ ä3ø‹n= tæ öΝä3¯= yè s9 uρ tβρß‰tGöηs? ∩⊇∈⊃∪ 〈  
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“At huwag niyo silang pangambahan at pangambahan niyo 
Ako, at gaganapin ko ang biyaya Ko sa inyo, nang sa gayun 
kayo'y magabayan.” 

Qur'an 2:150 
 

Ang Pagiging Taos Puso 
Sabi ni Allah : 

® (#þθç7ÏΡr& uρ 4’n<Î) öΝä3În/u‘ (#θßϑÎ= ó™ r& uρ …çμ s9 ⎯ÏΒ È≅ ö6s% β r& ãΝä3u‹Ï?ù'tƒ Ü>#x‹yè ø9 $# §ΝèO Ÿω 
šχρç |ÇΖè? ∩∈⊆∪ 〈  

“At magbalik kayo sa Panginoon ninyo at sumuko sa Kanya 
bago pa man dumating sa inyo ang parusa at pakatapos ay 
hindi kayo matutulungan.” 

Qur'an 39:54 
 

Ang Pagpapatulong 
Sabi ni Allah: 

® x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ)uρ Ú⎥⎫ Ïè tGó¡nΣ ∩∈∪ 〈  

“Sa Iyo kami sumasamba at sa Iyo kami humihingi ng 
tulong.” 

Qur'an 1:5 
 
At sa h adîth sabi ng Propeta ,“Kung hihingi ka ng tulong, 
ay humingi ka kay Allah.” 
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Ang Pagpapakupkop 
Sabi ni Allah : 

® ö≅è% èŒθããr& Éb> tÎ/ Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7Î= tΒ Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊄∪ 〈  

“Sabihin mo, ako ay nagpapakupkop sa Panginoon ng tao, 
ang nagmamay-ari ng tao.” 

Qur'an 114:1-2  
 

Ang Pagpapasaklolo 
Sabi ni Allah : 

® øŒÎ) tβθèW‹Éó tGó¡n@ öΝä3−/u‘ z>$yf tFó™ $$sù öΝà6s9 ’ÎoΤr& Νä.‘‰ÏϑãΒ 7#ø9r'Î/ z⎯ ÏiΒ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $# 

š⎥⎫ÏùÏŠ óßΔ ∩®∪ 〈   

“Tandaan, nang nagpasaklolo kayo sa Panginoon ninyo ay 
tinugon Niya kayo at sabing- tutulungan Ko kayo sa 
pamamagitan ng isang libong anghel na magkakahanay.” 

Qur'an 8:9  
 

Ang Pag-aalay 
Sabi ni Allah : 

® ö≅ è% ¨βÎ) ’ÎA Ÿξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÎA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎŸ° 

…çμ s9 ( y7Ï9≡ x‹ Î/uρ ßN öÏΒé& O$ tΡr& uρ ãΑ̈ρ r& t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡çRùQ $# ∩⊇∉⊂∪ 〈  

“Sabihin, ang aking Salah, pag-aalay at ang aking buhay at 
kamatayan ay para sa Panginoon ng mga nilalang, walang 
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katambal para sa Kanya at para dito ako ay inutusan at ako 
ang unang Muslim.” 

Qur'an 6:162-163  
 
At ayon sa Sunnah, sabi ng Propeta ,“Sumpain ni Allah  
ang sinumang magkatay upang i-alay maliban kay Allah.” 
 

Ang Panunumpa 
Sabi ni Allah : 

® tβθèùθãƒ Í‘õ‹̈Ζ9 $$ Î/ tβθèù$ sƒ s†uρ $YΒ öθtƒ tβ% x. …çν • Ÿ° # ZÏÜtGó¡ãΒ ∩∠∪ 〈  

“Silang mga tumupad sa kanilang sinumpaan at natatakot sa 
araw na ang kasamaan ay laganap.” 

Qur'an 76: 7   
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Ang Pangalawang Saligan 

Ang Pagkaunawa sa Relihiyong Islam naaayon sa  

Qur'an at Sunnah. 
 

Ang Islam 
Ito ay ang pagsuko kay Allah sa pamamagitan ng Tawhîd at 
pagpapa-akay dito sa pamamagitan ng pagsunod at pagiging 
malaya sa Shirk at sa mga tauhan nito. 
 
Ito ay naaayon sa 3 antas; 

a. Islam 
b. Îmân 
c. Ihsân 

 

Una 
Islam 

Ang Haligi nito ay (5) lima: 
1. Shahâdah – Ang pagsaksing walang diyos na 

marapat sa pagsamba maliban lamang kay Allah at 
pagsaksing si Muhammad ay Sugo ni Allah. 

2. Pagtayo ng Salah 

Ang Tatlong Panuntunan 
 

 28

3. Pagbabayad ng Zakât 
4. Pag-aayuno sa buwan ng Ramadan 
5. Pagsasagawa ng Hajj sa Makkah 

 
Ang patunay mula sa Qur'an hinggil sa Shahadah, sabi ni 
Allah : 

® y‰ Îγx© ª!$# …çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ èπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $#uρ (#θä9 'ρé& uρ ÉΟù=Ïè ø9$# $JϑÍ←!$ s% ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ 4 Iω 
tμ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ â“ƒ Í–yê ø9$# ÞΟŠÅ6y⇔ø9$# ∩⊇∇∪ 〈  

“Sumasaksi si Allah na walang diyos maliban sa Kanya, at 
ang mga anghel at ang mga pinagkalooban ng kaalaman at 
ang tagapagtaguyod ng katwiran, walang diyos maliban sa 
Kanya ang Makapangyarihan at ang Matalino.” 

Qur'an 3:18 
 

Ang kahulugan nito ay walang marapat sambahin 
maliban si Allah  lamang, “walang diyos” o ang pagkaila 
sa lahat ng uri ng sinasamba, ang “maliban kay Allah” ay 
ang pagtanggap na ang pagsamba ay ukol lamang kay Allah 
at wala Siyang katambal dito. Tulad ng wala rin Siyang 
katambal sa pagiging Tagapagmay-ari ng lahat at ang 
kalakip na pagpapaliwanag dito ay ang sa sabi ni Allah : 
 

® øŒ Î)uρ tΑ$ s% ãΛ⎧Ïδ≡t ö/Î) Ïμ‹Î/L{ ÿ⎯Ïμ ÏΒöθs% uρ © Í_̄ΡÎ) Ö™!#t t/ $£ϑÏiΒ tβρß‰ç7÷è s? ∩⊄∉∪ ωÎ) “Ï%©!$# ’ÎΤt sÜ sù 

…çμ ¯ΡÎ*sù È⎦⎪Ï‰öκ u y™ ∩⊄∠∪ $yγn= yè y_ uρ OπyϑÎ= x. Zπ u‹Ï%$t/ ’Îû ⎯ÏμÎ7É)tã öΝßγ̄= yè s9 tβθãèÅ_ö tƒ ∩⊄∇∪ 〈  
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“Tandaan, nang sinabi ni Ibrâhîm sa ama niya at sa mga 
kasamahan nito, na tunay na ako ay malaya sa inyong mga 
sinasamba. Maliban sa Siyang lumalang sa akin at tunay nga 
na ako ay gagabayan Niya. Kaya't ginawa Niya ang Salita na 
manatili sa aking mga lipi upang nang sa gayun sila ay 
magbalik.” 

Qur'an 43: 26-28  
 
Sabi ni Allah : 

® ö≅è% Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# (#öθs9$ yès? 4’n<Î) 7π yϑÎ= Ÿ2 ¥™!#uθy™ $ uΖoΨ÷t/ ö/ ä3uΖ÷t/uρ ωr& y‰ç7÷è tΡ ωÎ) ©!$# 

Ÿωuρ x8Î ô³èΣ ⎯Ïμ Î/ $ \↔ø‹x© Ÿωuρ x‹Ï‚ −Gtƒ $ uΖàÒ÷èt/ $ ³Ò÷èt/ $ \/$t/ö‘r& ⎯ ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# 4 βÎ*sù (#öθ©9 uθs? 

(#θä9θà)sù (#ρß‰ yγô©$# $̄Ρr'Î/ šχθßϑÎ= ó¡ãΒ ∩∉⊆∪ 〈  

“Sabihin, o mga may Kasulatan, halina sa salita na sa atin ay 
magkatulad, na ang ating sambahin si Allah lamang at 
huwag Siyang itambal sa anumang bagay at huwag nating 
gawin ang bawat isa sa atin bilang mga panginoon maliban 
kay Allah, gayun kung sila ay tumanggi sabihin kami ay 
sumasaksi na kami ay mga Muslim.” 

Qur’an 3: 64  
  
Ang patunay hinggil sa pagsaksing si Muhammad  ay 
Sugo ni Allah, sabi ni Allah : 
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® ô‰ s)s9 öΝà2u™!%ỳ Ñ^θß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& î“ƒ Í•tã Ïμø‹n= tã $ tΒ óΟšGÏΨtã ëÈƒÌ ym 

Νà6ø‹n= tæ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $$ Î/ Ô∃ρâ™u‘ ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊄∇∪ 〈  

“Tunay na dumating sa inyo ang isang Sugo na kabilang sa 
inyo, napipighati siya na kayo ay magkasâkit. Siya ay 
nababahala para sa inyo at siya sa mga mananampalataya ay 
mahabagin at maawain.” 

Qur'an 9:128  
 

Ang kahulugan ng pagsaksing si Muhammad  ay 
Sugo ni Allah  ay ang pagsunod sa kanya na siyang 
ipinag-utos sa kanya at paniniwala sa mga ipinahayag sa 
kanya. At paglayo sa mga ipinagbabawal niya. At 
sasambahin lamang si Allah  sa paraang ibinatas niya. 
 
Ang patunay hinggil sa pagtupad ng Salah at Zakât, sabi ni 
Allah ; 

® !$ tΒuρ (#ÿρâÉΔ é& ωÎ) (#ρß‰ ç6÷è u‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁÎ= øƒèΧ ã&s! t⎦⎪Ïe$!$# u™!$ xuΖ ãm (#θßϑ‹É)ãƒuρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?÷σãƒuρ 

nο4θx.̈“9 $# 4 y7Ï9≡ sŒuρ ß⎯ƒÏŠ Ïπ yϑÍhŠs)ø9 $# ∩∈∪ 〈  

“At hindi sila inutusan maliban sa sambahin nila si Allah ng 
may dalisay na hangarin, at Siya lamang, at itayo ang Salah 
at magbigay ng Zakât at ito ang relihiyong matuwid.” 

Qur'an 98:5  
 
Ang patunay sa pagsasagawa ng ayuno, sabi ni Allah : 
 



Ang Tatlong Panuntunan 
 

 31

® $ yγ•ƒr'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ |=ÏGä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$u‹Å_Á9 $# $ yϑx. |=ÏGä. ’n?tã š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ ÏΒ 

öΝà6Î= ö7s% öΝä3ª= yè s9 tβθà)−Gs? ∩⊇∇⊂∪ 〈  

“O kayong mga sumampalataya, itinakda sa inyo ang ayuno 
tulad ng pagtakda sa mga nauna sa inyo nang sa gayun kayo 
ay maging may takot kay Allah.” 

Qur'an 2:183  
 
Ang patunay sa pagsagawa ng Hâjj, sabi ni Allah : 
 

® ÏμŠÏù 7M≈ tƒ#u™ ×M≈ uΖÉit/ ãΠ$s)̈Β zΟŠÏδ≡ tö/Î) ( ⎯ tΒuρ …ã&s#yz yŠ tβ%x. $YΨÏΒ#u™ 3 ¬!uρ ’n?tã Ä¨$̈Ζ9$# 

kÏm ÏMøt7ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜtGó™ $# Ïμø‹s9 Î) Wξ‹Î6y™ 4 ⎯tΒuρ t xx. ¨βÎ*sù ©!$# ;©Í_xî Ç⎯ tã t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9 $# 

∩®∠∪ 〈  

 
“Dito ay mayroong tanda, sa Maqam6 ni Ibrâhîm. Na 
sinuman ang pumasok dito ay nagtaglay kasiguraduhan, at 
para kay Allah na ang tao ay magsagawa ng hâjj sa bahay 
(Ka'bah) sa sinuman ang may kakayanan na ito ay tuparin. 
At sinuman ang tumanggi, tunay nga na si Allah  ay 
mayaman kaysa sa lahat ng mga nilalang.” 

Qur'an 3:97  
 

                                                 
6  Maqam Ibráhìm – lugar ni Ibráhìm 
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Pangalawa 
Îmân 

Ang Îmân ay binubuo ng (70) pitumpong bahagi at ang 
pinakamataas dito ay ang pagsabi ng walang diyos na 
marapat sambahin maliban kay Allah, at ang pinakamababa 
ay ang pag-alis ng mga balakid sa pagtupad at ang 
pagkahiya ay bahagi rin ng Îmân. Ang haligi nito ay anim: 

1. Ang manampalataya kay Allah. 
2. At sa Kanyang mga anghel. 
3. At sa Kanyang mga Kapahayagan. 
4. At sa Kanyang mga Sugo. 
5. At sa Huling Araw. 
6. At sa Tadhana, kabutihan at kasamaan nito. 

 
Ang patunay sa mga haliging ito ay ang sinabi ni Allah : 
 

® * }§øŠ©9 § É9ø9 $# β r& (#θ—9 uθè? öΝä3yδθã_ãρ Ÿ≅t6Ï% É−Î ô³yϑø9 $# É>Ì øó yϑø9$#uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# ô⎯tΒ 

z⎯ tΒ#u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9 $#uρ ÌÅzFψ $# Ïπ x6Í×̄≈ n= yϑø9 $#uρ É=≈ tGÅ3ø9 $#uρ z⎯↵Íh‹Î;̈Ζ9 $#uρ ’tA#u™uρ tΑ$ yϑø9 $# 4’n?tã 

⎯Ïμ Îm6ãm “Íρ sŒ 4†n1ö à)ø9$# 4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ t⎦⎫Å3≈ |¡yϑø9 $#uρ t⎦ ø⌠$#uρ È≅‹Î6¡¡9$# t⎦,Î#Í←!$¡¡9 $#uρ ’Îû uρ 

ÅU$s% Ìh9$# uΘ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9$# ’tA#u™uρ nο4θŸ2̈“9$# šχθèùθßϑø9 $#uρ öΝÏδ Ï‰ ôγyèÎ/ #sŒ Î) (#ρß‰ yγ≈ tã ( 

t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$#uρ ’Îû Ï™!$ y™ ù't7ø9 $# Ï™!#§ œØ9 $#uρ t⎦⎫ Ïnuρ Ä ù̈'t7ø9 $# 3 y7Í×̄≈ s9 'ρé& t⎦⎪Ï%©!$# (#θè% y‰ |¹ ( y7Í×̄≈ s9 'ρ é&uρ 

ãΝèδ tβθà)−Gßϑø9 $# ∩⊇∠∠∪ 〈  
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“Hindi kabutihan ang pagharap sa silangan o kanluran, 
ngunit ang tunay na kabutihan ay sinumang manampalataya 
kay Allah, sa Huling Araw, sa mga Anghel, sa mga aklat, sa 
mga Propeta at ang pagbibigay ng salapi kahit na ito ay 
kamahal-mahal sa kanya sa kanyang mga kamag-anakan, 
mga ulila, mga mahihirap at mga manlalakbay, at magpalaya 
ng alipin, at magtayo ng Salah at magbigay ng Zakât at 
silang tinutupad ang kanilang mga pangako, at silang naging 
matiisin sa masidhing kahirapan at karamdaman at sa 
digmaan, sila yaong mga tunay na mananampalataya at sila 
ang mga may takot kay Allah.” 

Qur'an 2:177  
  
Ang patunay hingil sa tadhana ay ang sinabi ni Allah ; 

® $̄ΡÎ) ¨≅ä. >™ó© x« çμ≈oΨø)n= yz 9‘y‰ s)Î/ ∩⊆®∪ 〈  

“Tunay na Aming nilikha ang lahat ng bagay sa 
pamamagitan ng tadhana.” 

Qur'an 54: 49  
 

Pangatlo 
Ihsân 

 
Ang Ihsân ay may isang haligi: 
 

Ito ay ang sambahin si Allah  na para mo Siyang 
nakikita, at Siya nga'y hindi mo nakikita ngunit tunay naman 
na ikaw ay Kanyang nakikita. 
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Ang patunay dito ay ang sinabi ni Allah ; 

® ¨βÎ) ©!$# yì tΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θs)̈?$# t⎦⎪Ï%©!$#̈ρ Νèδ šχθãΖ Å¡øt’Χ ∩⊇⊄∇∪ 〈  

“Tunay na si Allah ay kasama ng mga may takot sa Kanya at 
silang Muhsinun.“ 

Qur'an 16:128  
 
At sabi ni Allah ; 

® ö≅©.uθs?uρ ’n?tã Í“ƒ Í•yè ø9 $# ÉΟŠÏm §9$# ∩⊄⊇∠∪ “Ï%©!$# y71t tƒ t⎦⎫ Ïm ãΠθà)s? ∩⊄⊇∇∪ y7t7= s)s?uρ ’Îû 

t⎦⎪Ï‰Éf≈¡¡9 $# ∩⊄⊇®∪ …çμ ¯ΡÎ) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 $# ∩⊄⊄⊃∪ 〈  

“At magtiwala sa Pinakamakapangyarihan at sa 
Pinakamaawain, na Siyang nakikita ka sa iyong pagtayo, at 
ang mga kilos mo ay kabilang sa mga nagpapatirapa, tunay 
na Siya ang Nakaririnig at ang Nakakaalam.” 

Qur'an 26:217-220  
 
At sabi ni Allah : 
 

® $ tΒuρ ãβθä3s? ’Îû 5βù'x© $ tΒuρ (#θè= ÷Gs? çμ÷ΖÏΒ ⎯ ÏΒ 5β#u™ö è% Ÿωuρ tβθè=yϑ÷è s? ô⎯ÏΒ @≅yϑtã ωÎ) 

$̈Ζ à2 ö/ ä3ø‹n= tæ #·Šθåκ à− øŒ Î) tβθàÒ‹Ïè? Ïμ‹Ïù 4 ∩∉⊇∪ 〈  

“At hindi ikaw7 sa anumang bagay at sa anumang inyong 
binigkas mula sa Qur'an, at hindi niyo ginawa ang anumang 

                                                 
7  Ang tinutukoy dito na "ikaw" ay ang Propeta Muhammad . 
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sa gawa maliban na Kami sa inyo ay saksi, habang ito ay 
inyong ginagawa…” 

Qur'an 10: 061  
 

At ang patunay mula sa Sunnah ay ang tanyag na 
h adîth ni Jibrîl ; 
 

Ayon kay Omar , na nagsabi: Isang araw kami ay 
nakaupo kasama ang Sugo ni Allah  nang dumating sa 
amin ang isang lalaki na nakaputing kasuotan at napakaitim 
ng buhok na hindi makikitaan ng bakas ng paglalakbay, at 
wala ni isa man sa amin ang nakakikilala sa kanya, hangga't 
sa umupo siya sa harap ng Propeta  at ang tuhod niya ay 
nakatapat sa tuhod ng Propeta  at ipinatong niya ang 
kanyang palad sa hita ng propeta  at sinabi: “O 
Muhammad, sabihin mo sa akin ang hinggil sa Islam”, at 
sinabi ng Sugo ni Allah : “Ang Islam ay ang pagsaksi na 
walang diyos maliban lamang kay Allah  at si Muhammad 
 ay sugo ni Allah at itayo ang salah8, magbigay ng zakât,9 
mag-ayuno sa buwan ng Ramadân, at magsagawa ng hajj10 
sa bahay 10F

11 kung may kakayanang gawin ito.” At sinabi: 

                                                 
8 Ito ay ang limang obligadong pagdarasal o saláh mula sa umaga 
hanggang gabi na tinutupad ayon sa pamamaraang itinuro ng Propeta  
9 Zakát – ito ay obligadong kawanggawa mula sa mayayaman na ang  
kanilang ari-arian ay umabot sa laki ng antas upang patawan ng zakát. 
10 hajj – paglalakbay sa Makkah sa tukoy na panahon upang gawin ang 
mga ritwal na itinuro ng Propeta Muhammad  na mayroong layunin 
tuparin ang pilgrimo. 
11 Ang bahay na tinutukoy dito ay ang Makkah. 
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“ikaw ay tama”, at kami ay nagulat sapagkat siya ay 
nagtanong at agad na naniwala sa Propeta , at sinabi muli, 
“sabihin mo sa akin ang hinggil sa pananampalataya 11F

12”: At 
sabi ng Propeta : “Ang sumampalataya kay Allah, sa mga 
anghel at sa mga aklat 12F

13 at sa mga sugo at sa huling araw13F

14 
at sa tadhana, sa kabutihan at kasamaan nito.” At sinabi: 
“ikaw ay tama”, at nagsabi muli: “Sabihin mo sa akin ang 
hinggil sa ihsan”, at nagsabi ng Propeta : “Ang ihsan ay 
ang sambahin si Allah  na parang nakikita mo Siya at 
tunay naman na hindi mo Siya nakikita ngunit tunay namang 
nakikita ka Niya.” At sabing muli: “sabihin mo sa akin ang 
hinggil sa oras 14F

15”, sinabi ng Propeta : “Ang nagtatanong 
ay siyang mas maalam sa tinatanong.” At sabing muli, 
sabihin mo sa akin ang hinggil sa mga tanda nito, at sinabi 
ng Propeta , “Kapag ang aliping babae ay nanganak mula 
sa kanyang amo niya at makikita mo ang mga nakapaa, 
nakahubad, at mga dukha at mga pastolero na 
nagpapaligsahan sa pagpapataasan ng gusali. At ang lalaki 

                                                 
12 Ìmán – ito ay salitang Arabe na ang pinakamalapit ng kahulugan ay 
maaring isalin sa salitang “pananampalataya”.  
13 Aklat – ito ay ang paniniwala sa Qur'an kabilang ang mga naunang 
kapahayagan (hal. Tawrah, Zabur, Injíl), na ang kahulugan ng 
pananampalataya sa mga naunang kapahayagan ay ang paniwalaang  ito 
ay umiral at hindi upang gawing panuntunan ng buhay o pananampalataya 
sa ating panahon. 
14 Huling Araw – ito ay ang araw ng pagkabuhay ng mag-uli at dito ang 
lahat ng tao ay hahatulan ayun sa kanyang ginawa habang siya ay 
nabubuhay pa. 
15 Ang tinutukoy na Oras dito ay ang oras na pagdating ng araw ng 
pagkabuhay ng mag-uli. 



Ang Tatlong Panuntunan 
 

 37

ay umalis na, at ako ay naiwan at sinabi ng Propeta , “O 
Omar , kilala mo ba kung sino ang nagtanong na'yun?” 
Ang sabi ko, si Allah  at ang Kanyang Sugo ang 
nakaaalam, at sabi ng Propeta : “Tunay na siya ay si 
Jibreel  na dumating sa inyo at itinuro sa inyo ang inyong 
relihiyon.”  
Muslim 
 

Ang Pangatlong Saligan 
 
Pagkilala sa Propeta niyo na si Propeta Muhammad  
 

Siya si Muhammad bin 'Abdu'llah bin Abd Mutt alib 
bin Hâshim at si Hâshim ay mula sa tribo ng Quraysh, at ang 
Quraysh ay mula sa lahi ng Arabo at ang mga Arabo ay 
mula sa lipi ni Isma'il na anak ni Ibrâhim, ang khalilullah. At 
ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa ating propeta. At 
ang kanyang edad 40 bago dumating ang propesiya at 23 
taong gulang siya sa kanyang misyon bilang propeta at sugo. 
 

Naging propeta ng ipinahayag sa kanya ang 
rebelasyon na “iqra”, at pagiging sugo nang ipinahayag sa 
kanya ang Surah Al-Mudaththir16. 
 

Ipinadala siya ni Allah upang magbabala sa Shirk at 
tawagin ang tao sa Tawhîd. 

                                                 
16 Ang ika-74 na kabanata ng Qur'an. 
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Ang patunay ay ang sinabi ni Allah : 
 

® $ pκ š‰r'̄≈ tƒ ã ÏoO£‰ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟè% ö‘É‹Ρr'sù ∩⊄∪ y7−/u‘uρ ÷Éi9s3sù ∩⊂∪ y7t/$ u‹ÏOuρ ö ÎdγsÜsù ∩⊆∪ t“ô_ ”9$#uρ 

öàf ÷δ $$sù ∩∈∪ Ÿωuρ ⎯ãΨôϑs? ç ÏYõ3tGó¡n@ ∩∉∪ šÎh/t Ï9 uρ ÷É9ô¹$$ sù ∩∠∪ 〈  

“O nakatakip, bumangon ka at magbabala, at dakilain ang 
iyong Panginoon, at dalisayin ang iyong mga kasoutan, at 
ang Rujz ay iyong layuan, at huwag ka magbigay upang 
magparami, at para sa Panginoon mo ay magtiis.” 

Qur'an 74: 1-7  
 

At ang kahulagan ng “Magbabala” ay pagbabala sa 
Shirk at magtawag tungo sa Tawhîd. Ang “Dakilain ang 
iyong Panginoon” ay dakilain sa pamamagitan ng Tawhîd. 
Ang “Dalisayin ang iyong mga kasoutan” ay dalisayin ang 
mga gawain laban sa Shirk. Ang “Rujz ay iyong layuan” ito 
ay ang rebulto na dapat layuan, at ang pagiging walang 
kauganayan sa mga ito at mga tao nito. 
 

Pinagpatuloy niya ang pagtawag sa kaisahan ni 
Allah nang sampung taon at inakyat siya sa langit kung saan 
ang limang obligadong salâh ay ipinag-utos at ginampanan 
niya ito ng tatlong taon sa Makkah at pagkatapos ay inutos 
ang Hijrah tungong Madinah. 
 

Ang Hijrah ay ang paglikas mula sa bayan ng shirk 
tungo sa bayan ng Islam, kaya't ang hijra ay obligasyon ng 
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nasyong ito mula sa bayan ng Shirk tungo sa bayan ng Islam 
hanggang sa pagdating ng Huling Oras. 
At ang patunay ay sa sinabi ni Allah : 
 

® ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# ãΝßγ9©ùuθs? èπs3Í×̄≈ n= yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝÍκ Å¦ àΡr& (#θä9$s% zΝŠÏù ÷Λ ä⎢Ζä. ( (#θä9$s% $ ¨Ζä. 

t⎦⎫Ïyè ôÒtGó¡ãΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# 4 (#þθä9$ s% öΝs9 r& ô⎯ä3s? ÞÚö‘r& «!$# Zπ yè Å™≡uρ (#ρã Å_$ pκçJsù $ pκÏù 4 

y7Í×̄≈ s9 'ρé'sù öΝßγ1uρ ù'tΒ æΛ ©⎝ yγy_ ( ôNu™!$ y™ uρ #·ÅÁtΒ ∩®∠∪ ωÎ) t⎦⎫ Ïyè ôÒtFó¡ßϑø9 $# š∅ÏΒ 

ÉΑ%ỳ Ìh9$# Ï™!$|¡ÏiΨ9 $#uρ Èβ≡t$ø!Èθø9 $#uρ Ÿω tβθãè‹ÏÜtGó¡o„ \'s#‹Ïm Ÿωuρ tβρß‰ tGöκ u‰ Wξ‹Î7y™ ∩®∇∪ 

y7Í×̄≈ s9 'ρé'sù © |¤tã ª!$# βr& uθà÷è tƒ öΝåκ ÷]tã 4 šχ%x.uρ ª!$# #‚θàtã #Y‘θàxî ∩®®∪ 〈  

“Tunay na silang pinaslang ng mga anghel habang sila ay di 
makatwiran sa kanilang mga sarili, ay sabi; ano kayo dati? 
At sabi nila; kami noon ay mahina sa mundo, at sabi; hindi 
baga ang lupa ay malawak na kayo ay maaring lumikas dito? 
Sila yaong tahanan ay sa Impiyerno, napasamang lagakan. 
Malaban sa mga tunay na mga mahihina mula sa mga 
kalalakihan, kababaihan at kabataan na silang walang 
kakayanang magsagawa ng hakbang at gawin ito. At ang 
mga ito ang mga patatawarin ni Allah at si Allah ay ang 
Nagpapatawad at ang Pinakamaawain.” 

Qur'an 4: 97-99  
 
At sinabi pa ni Allah : 

® y“ ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ ¨βÎ) ©ÅÌö‘r& ×πyè Å™≡ uρ }‘≈−ƒÎ*sù Èβρß‰ç7ôã$$ sù ∩∈∉∪ 〈  
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“O lingkod Ko na silang nanampalataya, tunay na ang lupa 
ay malawak kaya't Ako'y sambahin ninyo.” 

Qur'an 29: 56  
 

Ang sabi ni Baghawî (kaawaan nawa siya ni 
Allah),“Ang dahilan ng kapahayagan ng ayah na ito ay 
hinggil sa mga Muslim na nasa Makkah na hindi pa 
lumilikas tungo sa Madinah, ay tinawag sila ni Allah sa 
ngalan ng pananampalataya”. 

 
At ang patunay sa Sunnah, ang sinabi ng Propeta ; 

Hindi matatapos ang Hijrah hanggat hindi sumisikat ang 
araw sa kanluran. 
 

At nang sila na ay nanahan sa Madinah ay isinabatas 
ang natitirang mga batas sa Islam tulad ng Zakât, ayuno, 
Hâjj, Adhân, Jihâd, ang pag-uutos ng kabutihan at ang 
pagbabawal ng kasamaan at tulad ng mga ito mula sa mga 
batas ng Islam. 
 

At siya ay namatay pagkatapos ng sampung taon 
mula ng Hijrah, ngunit iniwan niya ang Islam na nasa 
tamang gabay at babala sa lahat ng kasamaan. Ang 
kabutihan ay ang pagtawag sa Tawhîd at lahat ng kamahal-
mahal at kalugod-lugod kay Allah. At ang babala sa 
kasamaan ng Shirk at lahat ng kinaaayawan ni Allah at mga 
pinagbabawal nito. 
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At siya ay isinugo ni Allah sa lahat ng nasyon at 
itinakdang marapat sundin ng lahat ng mga nilikha, ang mga 
jinn at tao. 
 
Ang patunay ay ang sinabi ni Allah : 
 

® ö≅è% $yγ•ƒr'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ÎoΤÎ) ãΑθß™ u‘ «!$# öΝà6ö‹s9 Î) $·èŠÏΗsd ∩⊇∈∇∪ 〈   

“Sabihin mo, o mga tao ako ay sugo ni Allah para sa inyong 
lahat…” 

Qur'an 7:158  
 

At sa pamamagitan niya ay ginawang ganap ni 
Allah ang Relihiyon 
 
Sabi ni Allah : 
 

® 4 tΠ öθu‹ø9 $# àMù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àMôϑoÿ øCr& uρ öΝä3ø‹n= tæ ©ÉLyϑ÷è ÏΡ àMŠÅÊu‘uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# 

$YΨƒÏŠ 4 ∩⊂∪ 〈  

“Sa araw na ito ay kinumpleto Ko para sa inyo ang relihiyon 
ninyo at ginanap Ko ang biyaya ko sa inyo at pinili Ko para 
sa inyo ang Islam bilang relihiyon.” 

Qur'an 5: 3  
 

At pinatunayin rin sa Qur'an na si Propeta 
Muhammad  ay mamamatay, sabi ni Allah : 
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® y7̈ΡÎ) ×MÍh‹tΒ Νåκ ¨ΞÎ)uρ tβθçFÍh‹̈Β ∩⊂⊃∪ ¢ΟèO öΝä3̄ΡÎ) tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# y‰Ζ Ïã öΝä3În/u‘ 

šχθßϑÅÁtGøƒrB ∩⊂⊇∪ 〈  

“Tunay na ikaw17 ay mamamatay at tunay na sila ay 
mamamatay rin, at pagkatapos kayo sa araw ng pagbabuhay 
sa Panginoon niyo kayo ay magtatalo.” 

Qur'an 39: 30-31  
 

At ang tao kapag namatay ay binubuhay muli, ang 
sabi ni Allah ; 

® * $ pκ÷]ÏΒ öΝä3≈ oΨø)n= yz $pκ Ïùuρ öΝä.ß‰‹ÏèçΡ $ pκ÷]ÏΒuρ öΝä3ã_ Ì øƒéΥ ¸οu‘$ s? 3“ t÷zé& ∩∈∈∪ 〈  

“Mula dito ay nilikha Namin kayo at dito Namin ibabalik 
kayo at Aming ilalabas kayong muli.” 

Qur'an 20: 55  
 
Sabi ni Allah : 

® ª!$#uρ /ä3tFu;/Ρr& z⎯ÏiΒ ÇÚö‘F{$# $ Y?$t7tΡ ∩⊇∠∪ §ΝèO ö/ ä.ß‰ŠÏè ãƒ $ pκÏù öΝà6ã_ Ìøƒä† uρ %[`#t÷zÎ) 

∩⊇∇∪ 〈   

“At si Allah ay ginawa kayo mula sa lupa tulad ng halaman, 
at pagkatapos ay ibabalik kayo dito at muli kayo ay ilalabas 
dito.” 

Qur'an 71:17-18 
 

                                                 
17  Ang tinutukoy dito ay ang Propeta Muhammad . 



Ang Tatlong Panuntunan 
 

 43

At pagkatapos buhayin muli ay gagantimpalaan o 
parurusahan ayon sa mga ginawa nila. 
 
Sabi ni Allah : 

® ¬!uρ $ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# y“ Ì“ôfu‹Ï9 t⎦⎪Ï%©!$# (#θä↔̄≈ y™r& $ yϑÎ/ (#θè=ÏΗ xå 

y“Ì“øg s† uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖ |¡ômr& ©o_ó¡çtø:$$ Î/ ∩⊂⊇∪ 〈  

“At kay Allah ang pagmamay-ari ng mga nasa kalangitan at 
mga nasa lupa ay gagantimpalaan ang mga masasama ayon 
sa kanilang ginawa at gagantimpalaan mga naging mabubuti 
ng pinakamabuti.” 

Qur'an 53: 31  
  
At sinuman ang pinasinungalingan ang Pangkabuhay ng 
Muli ay naging Kâfir18. 
 
Ang patunay ay ang sabi ni Allah : 
 

® zΝtãy— t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρã xx. β r& ⎯ ©9 (#θèVyè ö7ãƒ 4 ö≅è% 4’n?t/ ’În1u‘uρ £⎯ èVyèö6çGs9 §ΝèO ¨β àσ¬7t⊥ çGs9 $ yϑÎ/ ÷Λ ä⎢ù= ÏΗxå 4 

y7Ï9≡ sŒuρ ’n?tã «!$# ×Å¡o„ ∩∠∪ 〈  

“Nag-angkin ang mga  tumangging mananampalataya na 
sila ay hindi bubuhaying muli, sabihin mo! Bagkos, sumpa 
sa Panginoon ko tunay na kayo ay bubuhayin muli at 

                                                 
18 Ang mga tumangging manampalataya. 
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sasabihin sa inyo kung ano ang inyong mga ginawa, at tunay 
na iyon para kay Allah ay madali.” 

Qur'an 64: 7  
 

At ipinadala ni Allah  ang lahat ng mga sugo 
upang maging tagapagbalita ng kabutihan at tagapagbabala. 
 
At ang patunay ay ang sabi ni Allah : 
 

® Wξß™ â‘uρ ô‰ s% öΝßγ≈ oΨóÁ|Ás% šø‹n= tã ⎯ÏΒ ã≅ ö6s% Wξß™ â‘uρ öΝ©9 öΝßγóÁÝÁø)tΡ šø‹n= tã 4 

zΝ̄= x.uρ ª!$# 4© y›θãΒ $ VϑŠÎ= ò6s? ∩⊇∉⊆∪ 〈  

“At may mga sugong Aming ikinuwento sa inyo dati at may 
mga sugong hindi Namin ikinuwento sa inyo. At kinausap ni 
Allah  si Mûsâ  ng pangungusap.” 

Qur'an 4:164  
 
Ang unang sugo ay si Nûh  at ang pinakahuling 

sugo ay si Muhammad , at siya ang panghuling propeta. 
 

Ang patunay na si Nuh  ang unang sugo ay ang 
sabi ni Allah : 
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® * !$ ¯ΡÎ) !$uΖ ø‹ym ÷ρr& y7ø‹s9 Î) !$yϑx. !$uΖ ø‹ym ÷ρr& 4’n<Î) 8yθçΡ z⎯↵Íh‹Î;̈Ζ9$#uρ .⎯ÏΒ ⎯ÍνÏ‰ ÷èt/ 4 !$ uΖøŠym÷ρ r& uρ #’n<Î) 

zΟŠÏδ≡ tö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™ Î)uρ t,≈ ysó™ Î)uρ z>θà)÷è tƒuρ ÅÞ$t6ó™ F{$#uρ 4©|¤ŠÏãuρ z>θ•ƒr&uρ }§çΡθãƒuρ 

tβρã≈yδ uρ z⎯≈ uΚø‹n= ß™ uρ 4 $oΨ÷s?#u™ uρ yŠ…ãρ#yŠ #Y‘θç/y— ∩⊇∉⊂∪ 〈  

“Tunay na Kami ay nagpahayag sa iyo, tulad ng 
pagpapahayag Namin kay Nuh at sa mga sugong pagkatapos 
niya at nagpahayag kami kay Ibrahim, Isma'il, Ishaq, 
Ya'qub, sa labindalawang tribo ng Isra'il, kay ‘Eisa, Ayyub, 
Yunus, Harun, Sulaiman at binigay Namin kay Dawud ang 
Zabur.” 

Qur'an 4:163  
 

At sa lahat ng nasyon ay nagpadala si Allah  ng 
sugo, mula kay Nuh  hanggang kay Muhammad , 
upang ipag-utos ang pagsamba kay Allah  lamang at ang 
pagbabawal sa pagsamba sa tâghut. 
 
Ang patunay ay ang sabi ni Allah : 
 

® ô‰ s)s9 uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅à2 7π̈Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& (#ρß‰ ç6ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥ tGô_ $#uρ |Nθäó≈ ©Ü9$# ( 

∩⊂∉∪ 〈  

“At nagpadala Kami sa lahat ng nasyon ng sugo upang 
ipasamba sa kanilang si Allah at palayuan sa kanila ang 
tâghut…” 

Qur'an 16: 036  
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Inutos ni Allah  ang pagtanggi sa lahat ng uri ng 
tâghut at panampalayanan lamang si Allah . 

 
Sabi ni Ibn al-Qayyim: 
 

Ang kahulugan ng tâghut ay ang paglakpas ng isang 
lingkod sa dapat niyang kalagayan mula sa pagsamba o 
pagtatambal o sa pagsunod, at ang uri ng taghut at marami, 
at ang pangunahin nito ay ang limang ito: 
 

1. Si Iblis – sumpain siya ni Allah . 
2. Sinumang sinasamba at siya ay nasisiyahan. 
3. Sinuman ang nanawagan sa tao na sambahin siya. 
4. Sinuman ang nag-aangkin na mayroon siyang 

kaalaman sa lingid. 
5. At sinuman ang humahatol maliban sa kapahayagan ni 

Allah . 
 
At ang patunay ay ang sabi ni Allah : 
 

® Iω oν#t ø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$!$# ( ‰s% t⎦ ¨⎫ t6̈? ß‰ ô©”9$# z⎯ÏΒ Äc© xöø9 $# 4 ⎯ yϑsù öàõ3tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9$$Î/ 

-∅ÏΒ÷σãƒuρ «!$$ Î/ Ï‰ s)sù y7|¡ôϑtGó™ $# Íοuρ óãèø9 $$Î/ 4’s+øOâθø9 $# Ÿω tΠ$|ÁÏΡ$# $oλm; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïÿ xœ 

îΛ⎧Î= tæ ∩⊄∈∉∪ 〈  

“Walang sapilitan sa relihiyon sapagkat malinaw gabay 
mula sa kaligawan, kaya't sinuman ang tumangging 
sumampalataya sa taghut at manampalataya kay Allah ay 
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nakadakmal siya ng matatag na mapagkakatiwalaan na hindi 
mabibiyak. At si Allah ang Nakaririnig at ang Nakaaalam.” 

Qur'an 2: 256  
 

At ito ang kahulugan ng “La ilaha illalah” ay 
walang diyos na marapat sambahin maliban kay Allah . 
 

At sabi sa h adîth ng Propeta ,“…ang pangulo ng 
mga bagay na ito ay ang Islam at ang saligan nito ay ang 
Salah at ang pinakamataas na proteksyon nito ay ang Jihad fi 
Sabilillah19…” 
 
At tunay nga na ang Nakaaalam ay si Allah… 
 

                                                 
19  Jihad Fi Sabilillah – ang pakikibaka para sa landas ni Allah . 
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