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Ang Paglilinow so Tawb{d

f*.Jl i!.rJJl df p'."1

Sa ngalan ni Allah,t *g Napakrmaawoh, ang Pinakamaawain

Panimula2

Ang papuri ay ukol kay Allah, ang Panginoon ng mga
nilalang. Ang pagpapala at ang pagbati ay ukol sa pinuno ng
mga una at mga huli, ang Propeta natin na si Muhammad,
at gayon din sa lahat ng mag-anak niya at Kasamahan niya.

Ito ay tatlong pagtatalakay tungkol sa Tawlfd mula sa
aklat ko na Majm*' Fatdwd Wa Maqdlot Mutanawwi'ah:3
A. Ang Katotohanan ng Tawhfd at Shirk,
B. Ang Tawhfd ng mga Isinugong Propeta at ang Sumasa-

lungat Dito na Kufra at Shirk,
C. Ang Pagpapaliwanag sa Kahulugan ng Shirk kay Allah.

' Auah: Ang pansariling pangalan ng Panginoong Diyos sa wikang
Arabe. Ito ay isang pangngalang pantangi at hindi pangngalang
pambalana, kaya ang mga panandang gagamitin sa pagtukoy sa
pangalang Allah ay SI, NI at KAY at hindi ANG, NG at SA. Samaka-
tuwid ang tama ay sabihing: SI Allah, NI Allah at KAY Allah. Ito
ang paninindigan ng pinakamataas na awtoridad sa wikang Filipino,
ang Komisyon sa Wikang Filipino; at ito rin ang paninindigan ng
(inistry of Islamic Affairu sa Saudi Arabia.
' Ang nagsalin ng aklat na ito ay walang pananagutan sa nilalaman
ng aklat na ito.
t Kalipunan ng mga Fataw6 at Sari-saring Artikulo.
o Pagtangging sumampalataya o kawalang pananampalataya.
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Napag-isipan ko na tipunin ang mga ito sa iisang aklat na
pinamagatang: Ang Paglilinaw sa Tawhid na fsinugo ni
All6h Dahit Dito ang Lahat ng Sugo5 at Isinugo Niya
Dahit Dito ang Panghuli sa Kanila na si Muhammad
(SA5).6 Iyan ay pakikilahok mula sa akin sa paglilinaw sa

Tawhid, at sa pagbabala laban sa Shirk na lumaganap sa

marami sa mga bayan ng Mundong Islam. Ang mga ito ay
gaya ng pagdalangin sa mga walf at mga taong matuwid,
pagsusumamo sa kanila pagkatapos ng kamatayan nila,
pagpapatayo ng estraktura sa ibabaw ng mga puntod nila,
pamamanata sa mga ito, pagsasagawa ng !aw6f sa paligid
ng mga ito, at iba pa rito na mga bagay na lumalabag sa

Tawhid na isinugo ni All6h dahil dito ang lahat ng sugo, na
ipinaliwanag sa sinabi ni Allah8 (5 1:56): Hindi Ko nilikha

t Kapag binanggit ang salitang sugo o isinugo sa lathalain natin,
ang tinutukoy natin ay isang propetang sugo o isinugo ng Panginoon,.
maliban kung tahasang binanggit na iyon ay hindi isang propetang
sugo o isinugo. Ang sugo sa Islam ay ang pinakamataas na antas na
maaaring marating ng isang tao. Ang sugo ay higit na mataas kaysa
sa propeta dahil ang bawat sugo ay propeta rin ngunit ang karamihan
sa mga propeta ay hindi sugo, Sa mga lathalain natin, ang Sugo na
may malaking titik na 'S' at ang Propeta na may malaking titik na 'P'
ay tumutukoy kay Propeta Muhammad (SAS). Ang Tagapagsalin.
u 

ISAS;: $attalldhu 'Alayhi wa Sallam: Pagpalain siya ni Allah at

batiin (o pangalagaan). Sinasabi ito kapag binanggit ang pangalan
o ang taguri ni PropetaoMuhammad (SAS) o kapag tinutukoy siya.

' Mgutaong pinaniniwilaang banal o malapit kay Allah.
t Ang mga talata ng Qur'an o mga HadTth na sinipi rito ay salin
mula sa wikang Arabe ng kahulugan ng Salita ni Allah o ng salita
ni Propeta Muhammad (SAS), ayon sa kakayahan ng tagapagsalin.
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ang jinn at ang tao kundi upang sambahin nila Ako.
Ang sabi pa Niya (21'25): Hindi Kami nagsugo noong
wala ka pa ng anumang sugo malibang nagsisiwalat
Kami sa kanya na walang Diyos kundi Ako kaya
sambahin ninyo Ako. Ang sabi pa Niya ( I 6:36): Talaga
ngang nagpadala Kami sa bawat kalipunann ng isang
sugo, na nagsasabi: "Sambahin ninyo si A[ah at iwaksi
ninyo ang huwad na diyos.tt

umaasa ako kay Allah na mapakinabangan nawa ito ng
mga lingkod Niya, bumuti nawa ang mga kalagayan ng lahat
ng Muslim at pagkalooban Niya nawa sila ng pagkaunawa
sa Relihiyon. Tunay na Siya ay Dumidinig, Malapit. pagpa-
lain ni Allah at batiin ang Propeta natin na si Muhammad
at gayon din angmag-anak niya at mga Kasamahan niya.

' Ang Kalipunan ay salin ng salitang Arabe na ummah nananganga-
hulugan ng: Isang pangkat ng mga tao na ipinagbubuklod ng isang
kalagayan na gaya ng rellhiyon o pook o panahon. (Al-Mu.jam al-
Wasf1, p. 27.) Ang tinutukoy ng Kalipunan sa aklat na ito ay ang
Komunidad ng mga Muslim. Ang Tagapagsalin.
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Ang Katotohanan ng Tawbid at shirk

Ang papuri ay ukol kay Allah, ang Panginoon ng mga

nilalang. Walang pangangaway kundi sa mga lumalabag

sa katarungan. Ang pagpapala at ang pagbati ay ukol sa

Lingkod Niya, Sugo Niya, Pili Niya sa mga nilikha Niya,

Pinagkatiwalaan Niya sa pagsisiwalat Niya, ang Propeta

natin, ang Nangunguna sa atin: ang pinunO natin na si

Muhammad ibnu'Abdillah ibni'Abdulmuttalib al-H6shimi,

na isang Arabe na taga-Makkah at pagkatapos ay naging

taga-Madfnah, sampu ng mag-anak niya at mga Kasamahan

niya at ng sinumang tumahak sa landas niya at napatnu-

bayan sa pamamagitan ng patnubay niya magpahanggang

sa Araw ng PaggagantimPala.
Tunay na si Allah ay lumikha sa mga nilikha upang sam-

bahin Siya lamang nang walang katambal sa Kanya. Isinugo

Niya ang mga sugo upang linawin ang kadahilanang ito, mag-

arryayatungo rito, linawin ang detalye nito at linawin ang

anumang sumasalun gat dito. Ayon sa kadahilanang iyon

dumating ang mga makalangit na kasulatan. Gayon isinugo

ang mga taong sugo buhat kay Allah para sa jinn at tao.

Ginawa ni Allah ang pangmundong tahanang ito bilang

daan para sa Kabilang-buhay at tulay tungo roon. Ang sino

mang nagpuno sa mundong ito ng pagtalima kuy Allah,
paniniwala sa pagkaiisa Niya at pagsunod sa mga sugo

Niyn sumakanila ang pagpap ala at ang pagbati ni Allah, ay

malilipat mula sa tahanan ng paggawa: ang Mundo, tungo

sa tahanan ng gantimpala: ang Kabilang-buhay.
Pupunta siya sa tahanan ng kaginhawahan, tuwa at galak,

ang tahanan ng kaalwanan at kaligayahan: tahanan na hindi



Ang Paglilinaw so Tawbtd

maglalaho ang kaginhawahan doon at hindi mamamatay
ang mga maninirahan. Hindi maluluma ang mga kasuutan
nila at hindi tatanda ang kabataan nila. Bagkus mananatili sa
palagiang kaginhawahan, palagiang kalusu Edn, tuluy-tuloy
na kabataarr, mabuti at maligayang buhay at kaginhawahang
hindi mauubos.

Tatawagin sila nang ganito sa piling ni Allah: O mga
mamamoyan sa Poroiso, tunay na ukol sa inyo no mAbu-
hay kaya hindi na kayo mnmamatay magpokailanman,
tunay na ukol sa inyo no lumusog kayo hindi no kayo
magkakasakit magpakoilonmon, tunay na ukol sa inyo
na bumata kaya hindi no kayo tatando magpakailantrurn,
at tunay na ukol so inyo no gaminhawa kaya hindi na
kayo magdurusa magpokailanman Ito ang magiging
kalagayan nila.

Makakamtan nila roon ang anumang minimithi nila at
makakamtan nila roon ang anumang hinihiling nila bilang
isang pang-aliw mula sa Mapagpatawad, Maawain.l0
Makakamit nila roon ang pakikipagtagpo kay Allah gaya ng
loloobin Niya at ang pagkakita sa marangal na Mukha Niya.

Tungkol naman sa sinumang sumalungat sa mga sugo
sa pangmundong tahanang ito at sumunod sa pithaya ng
sarili at sa Demotryo, tunay na siy a ay malilipat mula sa
pangmundong tahanang ito tungo sa pang-Impiyernong
tahanan ng pagganti, ang tahanan ng kahamakan, pagkalugi,
pagdurusa, mga pasakit at Impiyemo. Ang mga maninira-
han doon ay nasa palagiang pagdurusa at pagkahapis na

ro 
Qur'an 4l:32.
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hindi kikititttsa kanila upang mamatay sila at hindi
magpapagaan sa kanila ng anumang pagdurusang dulot
nito'" gaya ng sinabi ni Allah (20:74): Tunay na ang
sinumang pumunta sa Panginoon niya bilang isang
sumasalansatrB, tunay na ukol sa kanya ay Impiyerno;
hindi siya mamamatay roon at hindi mabubuhuy.

Nagsabi pa Siya tungkol doon (18:29): Kung magpa-
pasaklolo sila ay sasaklolohan sila ng tubig na gaya ng
kumukulong langis na iihaw sa mga mukha nila. I(aaba-
abang inumin at kay sagwang tirahan! Nagsabi pa rin
Siya tungkol doon (47: l5): at paiinumin ng tubig na
kumukulo kaya pagpuputul-putulin nito ang mga
bituka nila?

Ang ipinakakahulugan nito ay na ang pangmundong
tahanang ito ay angtahanan ng paggawa. Ito ay tahanan ng
pagpapakalapit kay Allah sa pamamagitan ng paggawa ng
anumang ikinasisiya Niya. Ito ay tahanan ng pakikibaka
para sa mga kaluluwa. Ito ay tahanan ng pagfutuos sa sarili,
at tahanan ng pag-unawa at pagtalos sa Relihiyotr, ng paki-
kipagtulungan sa pagpapakabuti at pangingilag sa pagkaka-
sala, ng pagfatagubilinan sa katotohanan at pagfitiis para rito,
at ng kaalaman, paggawa, pagsamba at pakikipagpunyagi.

Sinabi ni Allah (5 l:56-58): Hindi Ko nilikha ang jinn
at ang tao kundi upang sambahin nila Ako. Hindi Ako
naghahangad mula sa kanila ng anumang panustos at
hindi Ako naghahangad na pakainin nila Ako. Tunay na
si Allah ay ang Palatustos, ang May matatag na lakas.

t t O na hindi maghahatol ng kamatayan
tt 

Qur'an 35 :36.
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Kaya nilikha ni Allah ang jinn at ang tao ay alang-alang sa
pagsamba sa Kanya. Hindi Niya sila nilikha dahil sa pan ga-
ngailangan Niya sa kanila sapagkat Siya ay ang walang-
pangangailangan sa pamamagitan ng sarili Niya sa anumang
iba pa sa Kanya, gaya ng sinabi Niya (35:15-17): o mga
tao, kayo ang mga nangangailangan kay Altah samanta-
lang si Allah ang Walang-pangangailangan, ang Kapuri-
puri. Kung loloobin Niya ay maaalis Niya kayo at mag-
dadala Siya ng bagong nilikha. Hindi iyon para kay
Allah mahirap.

Hindi Niya sila nilikha upang magparami sa pamamagi-
tan nila dahil sa kasalatan o magpakarangal sa pamamagi-
tan nila dahil sa pagkahamak. Bagkus Siya ay lumikha sa
kanila dahil sa dakilang kadahilanan. Ito ay upang samba-
hin nila Siyq dakilain nila Siya, katakutan nila Siya at papu-
rihan nila Siya ng nauukol sa Kanya. Ito ay upang alamin
nila ang mga pangalan Niya at ang mga katangian Niya at
papurihan Siya sa papamagitan niyon. Ito ay upang dumu-
log sila sa Kanya sa pamamagitan ng naiibigan Niya na mga
gawain at mga salita. Ito ay upang pasalamatan nila Siya
sa pagbibiyaya Niya at magtiis sila sa anumang pagsubok
Niya sa kanila sa pamamagitan niyon.

Ito ay upang maki-baka sila sa landas Niya. Ito ay upang
magnuni-muni sila sa kadakilaan Niya at anumang karapat-
dapat sa kanila na gawain, gayang sinabi ni Allah (65:12):
Si Allah ang lumikha ng pitong langit at mula sa lupa ng
tulad ng bilang ng mga iyon. Bumababa-baba ang kau-
tusan sa pagitan ng mga ito upang malaman ninyo na
si Allah sa bawat bagay ay Makapangyarihrrr at na si
Allah ay sumaklaw nga sa bawat bagay sa kaalaman.
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SinabipaNiya(7:180): Taglay ni Allah ang mga panga-

lang napakaganda kaya dumalangin kayo sa Kanya sa

pamamagitan ng mga ito. Sinabi pa Niya (3:190-l9l):
Tunay na sa pagkalikha ng mga langit at lupa at pag-

sasalitan ng gabi at araw ay talagang may mga tanda
para sa mga may isipanr rl mga umaaalaala kay Allah'
nang nakatayo o nakaupo o nakahiga sa mga tagiliran
nila, at nag-iisip-isip sa pagkalikha ng mga langit at
lupa, na nagsasabiz "Panginoon namin' hindi Mo nilikha
ito nang walang saysay; kaluwalhatian sa Iyo kaya
ipagsanggalang Mo kami sa pagdurusa sa Impiyerno.

Kaya ikaw, o lingkod ni Allah, ay nilikha sa pangrnundong

tahanan na ito hindi upang mamalagi rito at hindi upang

manatili rito. Bagkus ikaw ay nilikha rito upang ilipat mula
rito pagkatapos ng paggawa rito. Maaaring ililipat ka mula
sa mundong ito bago nakagawa ng anuman, samantalang
ikaw ay bata pa na hindi pa sumasapit sa tamang gulang at
hindi pa isinatungkulin sa iyo ang paggawa dahil sa isang

malalim na kadahilanan.
Kaya ang ipinakakahulugan nito ay na itong mundo ay

tahanan na hinaluan ng masama at mabuti, hinaluan ng
pinaghalu-halong mga matuwid na tao at iba pa sa kanila,
hinaluan ng mga dalamhati at mga kasayahan, at ng napa-
kikinabangan at nakapipinsala. Narito ang minamabuti at
ang minamasama, ffig pagkakasakit at ang kalusug&tr, ang
yaman atang karalitaan, ffig K6fir" atangMananampalebyq
at ang sumusuway at ang matuwid, Narito ang mga uri ng

13 Tumatangging sumulmpalatayakay Allah o sa Islam, o hindi Muslim,
o hindi MananamPalataYa.
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mga nilikh a na nilikh a para sa kapakanan ng tao at jinn,
gaya ng sinabi ni Allah (2:29): Siya ang lumikha para sa
inyo ng lahat ng nasa lupa.

Ang nilalayon mula sa nilikha na ito, gaya ng naunang
nabanggit, ay na dakilain si Allah, na talimain Siya sa
pangnundong tahanang ito, na igalang ang iniutos Niya at
ang sinaway Niya, na sasambahin Siya lamang sa pama-
magitan ngpagtalima sa mga kautusan Niya, pa*alikod sa
mga ipinagbabawal Niya, pagsadya sa Kanya sa paghiling
sa mga pangangailangan sa sandali ng mga kasawiang-
palad, pagdulog ng mga hinaing sa Kanya, paghiling ng
saklolo mula sa Kanya, pagpapatulong sa Kanya sa bawat
bagay, dt sa lahat ng bagay-bagay kaugnay sa Mundo at
Kabilang-buhay.

Kaya ang nilalayon sa pagkakalikha sa iyo at pagtapairal
sa iyo, o lingkod ni Allah, ay paniwalaan mo ang pagkaiisa
Niya; igalang mo ang ang iniutos Niya at ang sinaway Niya;
na dudulog ka sa Kanya lamang sa mga pangangailangan
mo; magpapatulong ka sa Kanya sa bagay na kaugnay sa
pangrelihiyong buhay mo at pangmundong buhay mo;
susundin mo ang aral na inihatid ng mga sugong propeta
Niya; magpapaakay ka roon na tumatalima, nagkukusang-
loob, umiibig sa anumang iniutos Niya at nasusuklam sa
anumang sinaway Niya; na naghahangad sa awa ng Pangi-
noon mo at natatakot sa kaparusahan Niya.

Ang mga sugo ay isinugo sa mga tao upang ipakilala sa

kanila ang katotohanang ito, upang ituro sa kanila ang
isinasatungkulin sa kanila at ang ipinagbabawal sa kanila
upang hindi nila sabihin: "Walang dumating sa amin na
anumang tagapagbalita ng nakalulugod ni tagapagbabala."
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Bagkus ay dumating na sa kanila ang mga sugo bilang mga

tagapagbalita ng nakalulugod at mga tagapagbabala, gaya

ng sinabi ni Allah (16:36): Talaga ngang nagpadala Itumi
sa bawat kalipunan ng isang sugo, na nagsasobi: "Sam-
bahin ninyo si Allah at iwaksi ninyo ang huwad na
diyos.to

Sinabi pa Niya (4:165): Nagsugo ng mga sugo bilang
mga tagapagbalita ng nakagagalak at mga tagapagba-
bala upang hindi na magkargon eng mga tao ng maika-
tuwiran kay Atlah kapag wala na ang mga sugo. Si Allah
ay laging MakapangFarihan, Marunong. Sinabi pa Niya
(21:25): Hindi Kami nagsugo noong wala ka pa ng
anumang sugo malibang nagsiwalat Kami sa kanya na
walang Diyos kundi Ako kaya sambahin ninyo Ako.

Samakatuwid, isinugo nga ang mga propeta upang ituon
nila ang tao at angjinn tungo sa mensaheng inihatid nila
at gabayan nila ang mga ito tungo sa mga kaparaanan ng

kaligtasan, upang balaan nila ang mga ito laban sa mga
kaparaanan ng kapahamakan, upang ilahad nila sa mga ito
ang katwiran at putulin nila ang maipangdadahilan.

Si All ah ay nagnanais na ipagkapuri Siya. Dahil dito ay

ipinagbunyi Niya ang sarili Niya ayon sa karapat-dapat sa

Kanya. Siya ay mapanibughuin laban sa pagsuway sa mga
ipinagbabawal Niya. Dahil dito ay ipinagbawal Niya ang

mga gawang mahalay: ang anumang nakahayag mula sa

mga ito at ang anumang nakakubli.
Kailangan mo na purihihin Siya at ipagbunyi Siya sa

pamamagitan ng karapat-dapat sa Kanyo, yamang ukol sa

Kanya ang papuri sa una at huli. Kailangan mo na ipagbunyi
Siya sa pamamagitan ng mga pangalan Niya at mga kata-
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ngian Niya, na pasalamatan Siya sa pagbiy aya Niya at na
magtiis sa anumang dumadapo sa iyo, kalakip ng mga
kaparaanang isinabatas ni Allah at ipinahintulot sa iyo.
Kailangan mo na igalang ang mga pagbabawal Niya, na

layuan ang mga ito at na huminto sa hangganan ng mga
ito bilang pagtalima sa Kanya at sa mensaheng inihatid
ng mga sugo.

Kailangan mo na makaunawa sa Relihiyon ffio, na matu-
tunan na nilikha ka alang-alang doon, na magtiis alang-
alang doon upang magampanan mo ang isinatungkulin sa
iyo alinsunod sa kaalaman at pagkaunawa. Nagsabi ang
Sugo (SAS): Ang sinumong pinagnanaisan ni Ailah ng
kabutihan oy pagkakalooban NAa ilo ng pagkaunawo sa
relihiyon. Nagsabi pa siya: Ang sinumang tumohak sa
isang landas, na naghahanap dohil doon ng koalaman,
ay padadaliin ni Allah para sa kanya dahit doon ang
isang daan patango sa Paraiso. Itinala ni Im6m Muslim
ang dalawang Hadith na ito sa Sahih niya.

Ang pinakadakila sa mga kautusan at ang pinakamahalaga
sa mga ito ay pakaisahin Siya at iwan ang paglatambal sa
Kanya. Ito ang pinakamahal aga sa lahat. Ito ang batayan
ng Relihiyong Islam. Ito ang relihiyon ng lahat ng sugo
magmula sa una sa kanila hanggang sa huli sa kanila: ang
pakaisahin si Allah at ang ibukod-tangi Siya sa pagsamba
na hindi kasama ang bawat anumang iba pa sa Kanya.

Ito ang batayan ng Relihiyong Islam. Ito ang relihiyon
ng lahat ng sugo magsula sa una sa kanila na si Noe hang-
gang sa pangrvakas sa'kanila na si Muhammad, sumakaniia
ang pagpapala at ang pagbati. Hindi tatanggapin ni Allah
mula sa kaninuman ang isang relihiyong iba pa sa Islam.
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Tinawag itong Islam dahil napaloloob dito ang pagsuko

kay Allah, ang pagpapakumbaba sa KanYn, ang pagpapa-

kaalipin sa Kany?, ang pagpapaakay sa Kanya dahil sa

pagtalima sa Kanya, ang paniniwala sa pagkaiisa Niya at

ang pag-uukol ng kawagasan sa Kanya habang sumusuko

sa Kanya.

[Kung Muslim kq] isinuko mo na ang sarili mo kay Allah,

iniukol mo nang wagas kay Atlah ang gawa mo at ibinaling
mo ang puso mo kay Allah nang palihim at hayagan, sa

takot mo at pag-asa ffio, sa salita mo at sa gawa ffio, at sa

lahat ng pumapatungkol sa iyo. Nalalaman mo na Siya ang

totoong Diyos at ang karapat-dapat na sambahin, talimain

at dakilain. Walang Diyos na iba sa Kanya at walang Pangi-

noon bukod pa sa Kanya.
Nagkakaiba lamang ang mga batas [ng mga propeta],

gayang sinabi Niya (5:a8): Para sa bawad kalipunan 
^y

nagtalaga Kami sa inyo ng isang pagbabatas at isang
pamamaraan. Tungkol naman sa Relihiyon mula kay Allah,

ito ay nag-iisa. Ito ang Relihiyong Islam at ito ay ang wagas

na pag-uukol ng pagsamba kay Allah lamang) at ang pag-

bubukod-tangi sa Kanya sa pagsamba tulad ng Du'd' (Pana'

langin), Khawf (Pangamba), Raid' (Pag-asa), Tanakkul

(P anan al i g), Roghb ah (P agm im ith i), Rahb ah (P an g in gi labot),

Saldh (Dasal), Sawm (Pag-aayuno) at iba pa rito' gaya ng

sinabi Niya-kaluwalhatian sa Kanya at papuri sa Kanya

sasambahin kundi Siya, na ang ibig sabihin ay: Ipinag-

utos Niya na wala kayong sasambahin maliban sa Kanya.
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Sinabi paNiya (1:5): Sa Iyo lannng kami sumasamba
at sa lyo lamang kami nagpapatulong. Ipinabatid Niya
ito sa mga lingkod Niya upang sabihin nila ito at kilalanin
nila ito. Kaya naman itinuro Niya sa kanila kung paanong
papupurihan Siya. Sinabi Niya (I:2-g: Ang lahu ng papuri
ay ukol kay Allah, ang Panginoon ng mga nilalang, ang
Napakamaawain, ang Pinakamaawain, ang May-ari
ng Araw ng Paggantimpala.

Itininuro niya sa kanila ang dakilang pagpapapuring ito.
Pagkatapos ay sinabi Niya (l:5): Sa lyo lamang kami
sumasamba. Itinuon Niya sila rito, at pinapurihan nila Siya
ng karapat-dapat sa Kanya na papuri at pagkilala na Siya
ang Panginoon ng mga nilalang, ang nagmamagandang-
loob sa kanila, ang nag-aalaga sa kanila sa pamamagitan
ng mga biyaya Niya, tr& Siya ang Napakamaawain, na Siya
ang Pinakamaawain, at na Siya ang May-ari ng Araw ng
Paggantimpala. Lahat ng ito ay karapatan ng Panginoon
natin-kamahal-mahalan Siya at kapita-pit agan.

Pagkatapos ay sinabi Niya (l:5): Sa Iyo lamang kami
sumasamba at sa Iyo lomang kami nagpapatulong. Sa
Iyo kami sumasamba, tanging sa Iyo; at sa Iyo kami nag-
papatulong, tanging sa lyo. Walang Panginoon at walang
tumutulong bukod sa lyo. Kaya ang lahat ng nan gyayari
mula sa mga tao ay mula kay Allah. Siya ang nagpasunud-
sunuran sa kanila at Siya ang naghanda sa kanila sa pan Wa-
yaring iyon, tumulong sa kanila roon at nagbigay sa kanila
ng lakas para roon. Dahil dito ay nagsasabi Siya (16:53):
Ang anumang nasa inyo na biyaya ay ryula kay Allah.
Samakatuwid, Siya ang nagbibiyaya, ang hinihingan ng
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tulong at ang s inasamban g karapat-dapat-kap ita-p itagan
Siya at kataas-taasan Siya.

Kaya ikaw, lingkod ni Allah, kapag pinuntuhan ka ng isang

biyaya mula sa kamay ng isang maliit na tao o malaking
tao, o ng isang alipin o ng isang hari, o ng iba pa, ang lahat

ng ito ay mula sa mga biyaya ni Allah. Siya ang umakay

nito at nagpadali rito. Nilikha Niya ang naghatid nito o
umakay nito sa kamay niyotr, at nagpagalaw sa puso niyon
upang ihatid ito sa iyo. Binigyan Niya iyon ng lakas, puso

at isip. Inila gay Niya sa puso niyon ang dapat na ilagay
hanggang sa ipinarating niyon ito sa iyo.

Samakatuwid, lahat ng biyaya ay mula kay Allah, maging

anuman ang mga pamam araan Siya ang sinasamba na

karapat-dapat. Siya ang Tagapaglikha ng mga tao. Siya ang

tagapangalaga sa kanila sa pamamagitan ng mga biyaya.

Siya ang tagahatol sa pagitan nila sa Mundo at Kabilang-
buhay. Siya ang naSfataglay ng mga katangian ng kalubusan

na malayo sa mga katangian ng kakulangan at kapintasan:

nag-iisa sa pagkapanginoon Niya, nag-iisa sa pagkadiyos

Niya at nag-iisa sa mga pangalan Niya at mga katangian

Niya-kapita-pitagan Siya at kataas-taasan Siya.

Siya ay naglataglay ng Tawfuid sa lahat ng aspeto. Taglay

Niya ang kaisahan sa paglikha Niya sa mga lingkod Niya,
sa pangangasiwa Niya sa kanila, sB pagtutustos Niya sa

kanila at pamamahala Niya. Walang nakikilahok sa Kanya

roon ni isa man. Pinangangasiwaan Niya ang kapakanan'

gaya ng sinabi Niya (39:62): Si Allah ay Tagalikha ng

bawat bagay, Lt Siya sa bawat bag^y 
^y 

Pinananaligall.
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Nagsabi rin Siya (5 1:58): Tunay na si Allah ay ang
Palatustos, ang May matatag na lakas. Sinabi pa Niya
(10:3-4): Tunay na ang Panginoon ninyo ay si Allah na
lumikha sa mga langit at lupa sa loob ng anim na araw.
Pagkatapos ay lumuklok Siya sa Trotro, nangangasiwa
sa kapakanan.'Walang anumang tagapamagitan mali-
bang matapos ang kapahintulutan Niya. Iyan ang Pangi-
noon ninyo kaya sambahin ninyo Siya. Kaya hindi ba
kayo mapaalalahanan? Tungo sa Kanya ang balikan
ninyong lahat.

Samakatuwid, Siya ang karapat-dapat sa pagsamba dahil
sa kalubusan ng pagbibiyaya Niya at kalubusan ng pagma-
magandang-loob Niya, dahil sa Siya ang Palalikha at ang
Palatustos, dahil sa Siya ay tagapamahala ng mga bagay-
bagay at tagapangasiwa ng mga ito, at dahil,sa Siya ay ang
Lubos sa sarili Niya, ffig& katangian Niya at mga pangalan
Niya. Dahil dito ay naging karapat-dapat Siya sa pagsamba
ng lahat ng lingkod Niya at naging karapat-dapat ang pag-
papasailalim para sa kanila.

Ang pagsamba ( 'ibddah) ay ang pagpapasailalim at ang
pagpapakumbaba. Tinawagang Relihiyon (Din) na pagsamba

dahil ang tao ay nagsasagawa nito sa pamamagitan ng
pagpapasailalim kay Allah at pagpapakumbaba sa harap
Niya. Dahil dito tinawag ang Islam na pagsamba. [Hinango
ang salitang pagsamba ('ibddah) batay sal sinasabi ng mga
Arabe: daanan na pinatag(mu'abbad), tr& nangangahulugang
ginawang mababq na inapak-apakan ng mga pan hanggang
sa nagkaroon ng malinaw na bakas na nakikilala.
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Ang 'abd (alipin, lingkod) ay angmababana nagpaakay

kay Allah, ang gumagalang sa mga kabanalan Niya. Kapag

ang lingkod [ni Allah] ay naging higit na lubos sa pagka-

kilala kay Allah at higit na lubos sa pananamp alataya sa

Kanya, siya ay nagiging higit na lubos sa pagsamba.

Dahil dito ang mga sugo ang pinakalubos sa mga tao sa

pagsamba dahil sila ang pinakalubos sa mga ito sa pagka-

kilala at kaalaman kay Allah, sa pagdakila sa Kanya kaysa

sa iba sa kanila-ang mga pagpapala ni Allah at pagbati

Niya ay sumakanila.
Dahil dito, inilarawan ni Allah ang Propeta Niya na si

Muhammad (SAS) ayon sa katangian ng 'ubfid{yah (pag-
papakaalipin, pagkalingkod kay Allah) sa pinakamarangal

na mga kalagayan niya, yamang nagsabi Siya (17:l):
Kaluwalhatian sa Kanya na nagdala sa lingkod Niya.
Nagsabi pa Siya (18:l): Ang papuri ay ukol kay Allah
na nagbaba sa lingkod Niya ng Aklat. Sinabi pa Niya
(72:19): Na noong tumindig ang lingkod ni Allah na si
Muhammod na nananalangin sa Kanya. At iba pa.

Samakatuwid ang'ubildfyah (pagpapakaalipin, pagka-

lingkod kay Allah) ay isang dakila at marangal na kalagayan.

Pagkatapos ay dinagdagan pa sila ni Allah ng kalamangan
buhat sa Kanya sa pamamagitan ng mensahe na ipinasugo
Niya sa kanila. Kaya naman natipon sa kanila ang dalawang
kalamangan: kalamangan ng pagkasugo at kalamangan ng

natatanging pagkalingkod [ni Allah] .

Ang pinakalubos sa mga tao sa pagsamba nila kay Allah
at pangingilag nila sa pagkakasala sa Kanya ay ang mga

sugo at ang mga propeta--sumakanila ang pagpapala at

ang pagbati. Pagkatapos ay sumusunod sa kanila ang mga
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mapagsampalatayana nalubos ang paniniwala nila kay Allah
at sa mga sugo Niya, nagpakatatag sa kautusan Niya 'at

naging mga napakabuting tao pagkatapos ng mga propeta.
Ang nangunguna sa kanila ay si Abri Bakr ag-Siddiq (ang

mapagsampalatayaFmasiyahan nawa si Allah si kanya.
Siya ang ulo ng mga mapagsampalataya at ang pinakalubos

sa kanila sa pagkamapagsampalataya sa pamamagitan ng
kalamangan niya, pangingilag niya sa pagkakasala, pangu-
nguna niya sa mga kabutihan, pagsasagawa niya sa kautu-
san ni Allah nang pinakamabuting pagsasagawa at dahil
sa siya ay kapisan ng Sugo ni Allah sa yungib at katulong
nito sa pamamagitan ng lahat ng nakakaya niyang'lakas.
Masiyahan nawa si Allah sa kanya at pasiyahin Niya siya.

Samakatuwid ang ipinakakahulugan nito ay na ang kala-
gayan ng pagkalingkod at ang kalagayan ng pagkasugo ay
ang pinakaramarangal sa mga kalagayan. Kapag naman
nawala ang pagkasugo kalakip ng kaktmangan nito, matitira
ang kalagayan ng pagkamapagsampalataya kalakip ng
pagsamba.

Kaya ang pinakalubos sa mga tao sa pananampalataya,
pagkamatuwid, pmgingilag sa pagkakasala, pagkapatnubay

ay ang mga sugo at ang mga propeta-sumakanila ang
pagpap aLa at ang pagbati-{ahil sa kalubusan ng kaalaman
nila kay Allah, ng pagsamba nila sa Kanya at ng pagpa-
pakumbaba nila sa kadakilaan Niya.

Pagkatapos ay sumusunod sa kanila ang mga mapagsolrl-

palataya, pagkatapos ay ang mga martir, pagkatapos ay ang
mga matuwid, gaya ng sinabi Niya (:69): Ang sinumang
tumatalima kay Allah at sa Sugo, ang mga iyon ay
kasama nila na mga biniyayaan ni Allah na kinabibi-
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langan ng mga propeta, mga mapagsampalataya, mga
martir at mga matuwid. Maganda ang mga iyon bilang
kasama.

Kailangang kasama sa paniniwala sa pagkaiisa ni Allah ay
may paniniwala sa mga sugo Niya. Dahil dito noong ipina-
dala ni Allah ang Sugo Niya na si Muhammad (SAS) ay nag-
arryaya muna siya sa paniniwala sa pagkaiisa ni Allah at
saka sa pananampalataya na siya ay Sugo ni Allah (SAS).

Kaya kailangan ang dalawang bagay: ang paniniwala sa'
pagkaiisa ni Allah at ang pag-uukol ng kawagasan sa Kanya.
Kailangang kasama niyon ay may paniniwala sa mga sugo

-sumakanila 
ang pagpapala at ang pagbati ni Allah.

Kaya ang sinumang naniwala sa pagkaiisa ni Allah at hindi
naniwala sa mga sugo, siya ay isang K6fir. Ang sinumpng
naniwala sa kanila at hindi naniniwala sa pagkaiisa ni Allah,
siya ay isang K6fir. Kaya kailangan ang dalawa: ang pani-
niwala sa pagkaiisa ni Allah at ang paniniwala sa mga sugo
Niya-sumakanila ang pagpapala at ang kapayapaan.

Ang pagkakaiba sa kalagayang ito ay sa mga batas. Tung-
kol naman sa paniniwala sa pagkaiisa ni Allah, pag-uukol
ng kawagasan sa Kanya, pagtalikod sa pagtatambal sa
Kanya at paniniwala sa mga sugo, ito ay bagay na walang
pagkakaiba hinggil dito sa pagitan ng mga propeta. Bagkus
walang Islam, walang relihiyon, walang pahubay atwalang
kaligtasan maliban pa sa paniniwala sa pagkaiisa ni All&h,
pagbubukod-tangi sa Kanya sa pagsamba, atpananampala-
taya sa inihatid ng mga sugo Niya-sumakanila ang pag-
papala at ang pagbati-sa kabuuan at sa detalye.
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Ang sinumang naniwala sa pagkaiisa ni Allah ngunit
hindi naniwalakay Noe (AS)to noong panahon nito, o kay
Abraham noong panahon nito, o kay Htd, o kay S6lih, o
kay Ismael, o kay Isaac, o kay Jacob, o sa sinuman pagkata-
pos ng mga ito hanggang sa Propeta nating si Muhammad
(SAS), siya ay isang K6fir kay Allah hangga't hindi siya
naniniwala sa lahat ng propeta kalakip ng paniniwala sa

pagkaiisa ni Allah.
Ang Islam noong panahon ni Adan (AS) ay ang panini-

wala sa kaisahan ni Allah kalakip ng pagsunod sa batas ni
Adan (AS). Ang Islam noong panahon ni Noe (AS) ay ang
paniniwala sa kaisahan ni Allah kalakip ng pagsunod sa

batas ni Noe (AS). Ang Islam noong panahon ni Hfd (AS)
ay ang paniniwala sa kaisahan ni Allah kalakip ng pagsunod
sa batas ni Hfd (AS). Ang Islam noong panahon ni SSlih
(AS) ay ang paniniwala sa kaisahan ni Allah kalakip ng
pagsunod sa Batas ni S6lih (AS), hanggang sa dumating
ang Propeta natin na si Muhammad (SAS). Kaya ang Islam
sa panahon natin ay ang paniniwala sa pagkaiisa ni Allah
kalakip ng pananampal ataya sa inihatid ni Muhammad
(SAS) at pagsunod sa Batas niya.

Ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano, yamang hindi
sila naniwala kay Muhammad (SAS), ty naging mga nali-
ligaw na K6fir. Kung ipagpapalagay natin na ang iba sa

kanila ay sumampal ataya sa pagkaiisa ni Allah, tun ay na

sila ay mga naliligaw na Kiifir pa rin ayon sa napagkaisa-

to (lS): 'Alayhis Sal6m: Sumakanya ang Kapayapaan. Sinasabi ito
kapag ang pangalan o ang taguri ng isang anghel o isang propeta

bukod pa kay Propeta Muhammad (SAS) ay binanggit.
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hang pahayag ng mga Muslim dahil sa kawalan nila ng
pananampal atay a kay Muhammad (SAS).

Kaya kung sakaling sinabi ng isang tao: *Ako ay suma-
samba kay Allah lamang, naniniwala kay Muhammad sa

lahat ng bagay maliban sa pagbabawal sa pangangalunyq"
at itinuring niya ito na ipinahihintulot, tunay na siya dahil
dito ay nagiging isang K6fir na walang pananagutan ang
Islam sa buhay at ari-arian niya ayon sa napagkaisahang
pahayag ng mga Muslim.

Gayon din kung sakaling naniniwala ang isang tao sa

pagkaiisa ni Allah, sumasamba siya sa Kanya lamang na
walang sinumang iba pa sa Kanyd, rt naniniwala siya sa
lahat ng sugo sa pangunguna ni Propeta Muhammad (SAS)
maliban sa pagbabawal sa Sodomiya: ang pakikipagtalik
ng isang lalaki sa ibang lalaki, ang taong ito ay naging isang
K6firnawalang pananagutan ang Islam sa buhay atari-arian
niya, ayon sa napagkaisahang pahayag ng mga Muslim. Ito
ay matapos ang pagkakalahad ng patunay roon kapag ang
tulad niya ay mangmang hinggil doon. Hindi niya mapa-
kikinabangang ang paniniwala niya sa pagkaiisa ni Allah
ni ang pananampal ataya sa Kanya dahil siya ay nagpasi-
nungaling sa Sugo (SAS) at nagpasinungaling kay Allah
sa ilang bagay.

Gayon din kung sakaling naniwala siya sa pagkaiisa ni
Allah at naniwala sa mga sugo ngunit kinukutya naman
niya ang Sugo (SAS) sa anumang bagay, o minaliit niya
ang Sugo sa anumang bagay o ang ilan sa mga sugo. Ang
taong ito ay naging isang K6fir dahil doon, gaya nga ng
sinabi ni Allah (9:65-66): Sabihin mo: "Kay Altahr sl
mga Tanda Niya, sa Sugo Niya ba kayo nangungutyn?"
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Huwag na kayong magdahilan pa; tumanggr na kayong
sumam palataya matapos ang pagsampala tay a ninyo.

Dagdag pa rogn, tunay na ang kasalungat ng Tawhfd na
ito ay ang Shirktt kuyAllab-kamahalan-mahalan at kapita-
pitagan Siy*sapagkat tunay na ang bawat bagay ay may
kasalungat. Ang kasalungat ay nililinaw sa pamamagitan
ng kasalungat. Sinabi ng isa sa mga manunulat:

Ang salungat ay pinalilitaw ang ganda nito ng salungat
sa pamamagitan ng salungat nakikilala ang mga bagay

Ang Shirk (Pagtatambal) kay Allah ay ang kasalungat
ng Tawhfd na ipinadala ni Allah dahil dito ang mga sugo

-sumakanila 
ang pagpapala at ang pagbati ni Allah. Ang

Mushriktu uy naglatambal kay Allah-dahil siya ay nagtambal
kay Allah ng iba pa sa Kanya sa anumang nauugnay sa
pagsambang ukol kay Allah lamang o anumang nauugnay
sa paghahari Niya at pangangasiwa Niya sa mga tao, o dahil
sa kawalan ng paniniwala niya sa anumang ipinabatid ni
Allah o sa anumang isinabatas Niya. Ang taong ito dahil
doon ay naging isang Mushrik kay Allah at dahilan na rin
sa nangyari sa kanyanagawaing kabilang sa Shirk.

Ang paniniwala sa pagkaiisa ni Allah, na siyang kahu-
lugan ng adhikaing walang Diyos kundi si Allah, dy nanga-
ngahulugang walang sinasamba na karapat-d apat kundi si
Allah. Ito ay nagkakaila sa iba pa kay Allah ng karapatang

tt Ang Shirk ay ang Pagtatambal ng anuman o sinuman kay Allah
sa anumang nauukol sa Kanya lamang gaya ng pagkadiyos, pagka-
panginoon at mga pangalan at mga katangian.
'o Ang gumagawa ng Shirk o Pagtatambal ng anuman o sinuman kay
Allah. Tingnan ang kahulugan ng Shirk sa naunang talibaba.
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pag-ukulan ng pagsamba at kumikilala nito para kay Allah
lamang.

Sinabi ni Allah (3 1:30): Iyon ay dahil sa si Allah ay ang

Katotohanan, at na ang dinadalanginan nila bukod pa
sa Kanya ay ang kabulaanan, Sinabi pa Niya (47:19):

Kaya alamin mo na walang Diyos kundi si Allah' Sinabi
pa Niya (3:18): Sumaksi si Allah na walang Diyos kundi
Siya-at goyon din ang mga anghel at ang mga may
kaalaman-n a Siya oy n gpapanatili sa pagkamakata-
rungan.'Walang Diyos kundi Siya, ang Nakapangyayari,
ang Marunong. Sinabi rin Niya (16:51): Nagsabi si Allah:
'olluwag kayong gumawa ng dalawang diyos. Siya ay
nag-iisang DiyosJamang'

Samakatuwid, oilg paniniwala sa pagkaiisa ni Allah ay

ang pagbubukod-tangi sa Kanya sa pagsamba alinsunod

sa pananamp alataya, alinsunod sa katapatan at alinsunod

sa gawa: hindi sa salita lamang. Kalakip dito ang paniniwala

na ang pagsamba sa iba pa sa Kanya ay kabulaanan at na

ang mga sumasamba sa iba pa sa Kanya ay mga Mushrik,
at kalakip din ng di-pagtangkilik sa kanila.

Sinabi Niya (60:a): Nagkaroon na para sa inyo ng isang

magandang huwaran dahil kay Abraham at sa mga
kasama niya noong nagsabi sila sa mga kababayan nila:
ttTunay na kami ay mga nagtatatwa sa inyo at sa anu-
mang sinasamba ninyo bukod pa kay Allah. Tumanggi
kaming maniwala sa inyo at lumitaw na sa pagitan namin
at ninyo ang poot at ang suklam magpakailanman'
malibang sumampalataya kayo kay Allah lamang."
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Sinabi pa Niya (43:26-27): Banggitin noong nagsabi
si Abraham sa ama niya at mga kalipi niya: "Ako ay
nagtatatwa sa anumang sinasamba ninyoo maliban sa
lumalang sa akin sapagkat tunay na Siya 

^y 
magpapat-

nubay sa akin. Samakatuwid itinatrva niya ang mga suma-
samba sa iba pa kay Allah at ang anumang sinasamba nila.

Samakatuwid ang ipinakakahulugan nito ay nakailangang
may paniniwala sa pagkaiisa ni Allah sa pamamagitan ng
pagbubukod-tangi sa Kanya sa pagsamba at ang paglatwa
sa pagsamba sa iba pa sa Kanya at sa mga sumasamba sa
iba pa sa Kanya. Kailangang may paniniwala sa kawalang-
saysay ng Shirk. Ang isinasatungkulin sa lahat ng mananamba
najinn attao ay na itangi nila si Allah sa pagsamba at gam-
panan nila ang karapatan ng paniniwalang ito sa pagkaiisa
ni Allah sa pamamagitan ng pagpapatupad sa kahatulan ng
Batas ni Allah sapagkat tunay na si Allah-napakamalu-
walhati Niya at pagkataas-taas Niya-ay angTagahatol.

Kabilang sa paniniwala sa pagkaiisa Niya ay ang pana-
nampalataya at ang paniniwala roon sapagkat Siya ang
Tagahatol sa Mundo sa pamamagitan ng Batas Niya at sa
Kabilang-buhay sa pamamagitan ng sarili Niya. Sinabi
Niya (6:57): Ang paghahatol ay ukol kay Allah lamang.
Sinabi pa Niya (40:12): Kaya ang paghahatol ay ukol kay
Allah, rDg Mataas, ang Malaki. Sinabi pa Niya (42: l0):
Ang anumang bagay na nagkaiba-iba kayo hinggil dito,
ang kahatulan nito ay kay Allah.

Ang pagtuon ng ilang pagsamba sa mga wali, o mga
propeta, o araw, o buwan, o mgajinn, o mga anghel, o mga
imaheo, o mga punong-kahoy, o anuman, ang lahat ng ito
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ay pagpapakulang sa paniniwala sa pagkaiisa ni Allah at

nagpapawalang-saysay roon.
Nalaman na si Allah ay nagpadala ng Propeta Niya na si

Muhammad (SAS) at ng mga propeta na nauna doon sa

mga kalipunan na sumasamba sa iba pa kay Allah. Mayroon
sa mga ito na sumasamba sa mga Propeta at mga mafuwid
na tao. Mayroon Sa mga ito na Sumasamba Sa mga punong-

kahoy at mga bato. Mayroon sa mga ito na sumasamba sa

mga nililok na imahen. Mayroon sa mga ito na sumasamba

sa mga planeta at iba pa.

Inanyayahan ng mga propeta ang lahat ng mga ito sa

paniniwala sa pagkaiisa ni Allah at pananampalataya sa

Kanya, tr& sabihin ng mga ito na walang totoong Diyos
kundi si Allah, na ayawan ang pagtangkilik sa anumang

sumasalungat dito, na ayawan ang pagtangkilik sa mga
sumasamba sa iba pa kay Allah at sa mga sinasamba nila.

Ang sinumang magtuon ng ilang pagsamba sa iba pa kay
Allah ay hindi naniwala sa pagkaiisa Niya, gaya ng sabi

Niya (16:36): Talaga ngang nagpadala Kami sa bawat
kalipunan ng isang sugo s no nogs(NaDi: "Sambahin ninyo
si Allah at iwaksi ninyo ang huwad na diyos.on

Sa pamamagitan nito, malalaman mo na ang ginagawa
sa paligid ng mga puntod na sinasamba bukod pa kay Allah
tulad ng puntod ni al-Badawi, ni al-Husayn sa Egipto at

ng mga gayaniyon, at ang nangyayari sa ilan sa mga mang-

mang na nagsasagawa ng Hajj at iba pa sa tabi ng puntod
ng Propeta (SAS) na gaya ng paghingi ng suporta at tulong
laban sa mga kaaway, pagpapasaklolo roon, pagdaing doon
at mga tulad niyon ay isang pagsamba sa iba pa kay Allah
at na ito ay Shirk ng Unang Kamangmangan.
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Gayon din naman, &trg maaaring nangyayari sa ilan sa
mga Sfff dahil sa paniniwala nila na ang ilan sa mga wali ay
nagpapainog sa Sansinukob at'nangangasiwa sa mundong
ito-magpakupkop kay Allalr-ay isang napakalaking Shirk
sa Pagkapanginoon.

Gayon din ang nangyayari dahil sa paniniwala ng ilan sa
mga tao na ang ilan daw sa mga nilikha ay may koneksiyon
sa Panginoon. Ang ilan daw ay makaiiwas sa pagsunod sa
Sugo na si Muhammad (SAS) dahil doon. Ang ilan daw ay
nakaaalam sa Nakalingid. Ang ilan daw ay nakapangyayari
sa mga nilalang. At iba pang gaya niyon. Tunay na ito ay
napakalaking kawalang pananampalataya kay Allah at isang
litaw na Shirk, na nagitiwalag" sa naniniwala roon mula
sa relihiyong Islam kahit pa nakaanib siya rito.

Samakatuwid walang tunay na paniniwala sa pagkaiisa,
ni pagsuko, ni pananamp alataya kay Allah, ni kaligtasan
maliban sa pagbubukod-tangi kay Allah sa pagsamba at sa
pananampal ataya na Siya ay nagmamay-ari sa paghahari
[sa lahat] at pangangasiwa sa lahat, at na Siya ay lubos sa
sarili Niya, mga katangian Niya, mga pangalan Niya at
mga gawa Niya. Walang katambal para sa Kanya, walang
kawangis sa Kanya, 3t hindi Siya masusukat sa pamama-

tt Ang konsepto ng pagtitiw alagsa Islam ay naiiiba sa konsepto ng
pagtitiwalag o excommunication sa Kristiyanismo. Sa Islam ang
nagtitiwalag sa isang Muslim ay ang maling paniniwala niya o ang
sarili niya sa pamamgitan ng pagtalikod sa Islam, samantalang ang
nagtitiwalag naman sa Kristiyano ay ang pirmunuan ng relihiyon niya.
Ang isang Muslim ay hindi maaaring itiwalag ng isang Muslim o
mga Muslim maging giulno man kataas ang kalagayan nila sa Islam.
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gitan ng nilikha Niya, yaman g taglay niya ang ganap na

kalubusan sa sarili Niya, ffig& katangian Niya, atmga gawa

Niya. Siya ang nangangasiwa sa kaharian Niya. Wala
Siyang katambal at walang makapag-iiba sa kahatulan Niya.

Ito ay ang paniniwala sa pagkaiisa ni Allah. ItO ay ang

pagbubukod-tangi sa Kanya sa pagsamba. Ito ang relihiyon
ng lahat ng sugo. Ito ang kahulugan ng sinabi Niya (l:5):
Sa lyo lomang kami sumasamba at sa Iyo lamang kami
nagpapatulong. Nangangahulugan ito na: Naniniwala kami
sa pagkdiisa Mo, tumatalima, umaasa at natatakot, gaya

nga ng sinabi ni Ibnu 'Abb6s: "sumasamba kami sa lyo,
tanging sa Iyo; umaasa sa Iyo at natatakot sa Iyo;.sa lyo
kami nagpapatulong ayon sa pagtalima sa Iyo at sa lahat

ng gawain namin."
Samakatuwid ang pagsamba ay ang paniniwala sa pagka-

iisa ni Allah at ang pag-uukol ng kawagasan sa Kanya sa

pagtalima sa mga utos Niya at pagtalikod sa mga sinaway
Niya. Kalakip nito ang lubos na pananamp alataya na Siya

ay karapat-d apat sa pagsamba; na Siya ang Panginoon ng

mga nilalang, mg tagapangasiwa sa mga lingkod Niya, ang

nagmamay-ari sa bawat bagay; na Siya ang lubos sa sarili
Niya, mga pangalan Niy4- mga katangian Niya at mga gawa

Niya: walang kakulangan sa Kanya, walang kapintasan sa

Kanya, dt walang kahati sa Kanya sa anuman doon bagkus
taglay Niya ang ganap na kalubusan sa bawat bagay.

Dahil dito, nalalaman natin na kailangang may paniniwala
sa lahat ng sugo sa anumang aral na inihatid nila, na ang
nangunguna sa kanila ay ang Propeta nating si Muhammad

-sumakanya 
ang pagpap ala at ang pagbati ni Allah. Kapag

nag-ukol ng kawagasan ang tao sa pagsamba kay Allah
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lamang, naniwala sa mga Suge-sumakanila ang pagpapala
at ang pagbati ni Allah-lalo na kay Propeta Muhammad
(SAS), tr&gpaakay sa Batas Niyq at sumunod doon maliban
sa isa o higit pa mula sa mga nakasisira sa pagsunod sa
rslam, iyon ay magpapawalang-saysay sa pagsimba niya
at hindi magdudulot ng pakinabang sa kanya ang anumang
taglay niya na mga gawaing pang-Islam.

Kaya kung sakaling naniwala ang isang tao kay propeta
Muhammad (sAS) sa lahat ng bagay at nagpaakay sa Batas
niya sa lahat ng bagay ngunit nagsabi ito sa kabiJa niyon
na si Musaylamah ay sugo ni Allah kasama ni Muhamrnad
(SAS!-ang tinutukoy ko ay si Musaylamah al-Kadhdhab
na pumunta sa al-Yamrimah at kinalaban ng mga Kasamahan
ng Sugo noo^ng panahon ng pamumuno ni Abu Bakr as-
Siddiq (RA)ru 

-sy nawalan na ng saysay ang paniniwalang
ito at nawalan ng saysay ang mga gawa ng taong ito.

walang maidudulot na pakinabang sa kanya ang pag-
aayuno sa maghapon, ni ang tahajjud sa gabi, ni ang iba pa
sa mga gawa niya dahil siya ay nakagawa ng isa sa mga
nakasisira sa pagsunod sa Islam. At ito ay ang paniniwala
niya kay Musaylamatr al-Kadhdhab dahil iyon ay naglalaman
ng isang pagpapasinungaling kay Allah sa sinabi Niya
(33:40): Si Muhammad ay hindi ama ng isa sa mga
kalalakihan ninyo bagkus ay Sugo ni Allah at ang pang-

tt 
{ne;: Rafiyattrhu 'Anhu para sa lalak i, Ra/iyaltnhu ,Anhrpara

sa babae, Ra$yallilhu 'Anhum para sa marami; ang ibig sabihin nito
ay: Masiyahan nawa sa kanya (o kanila) si Allah. Ito aypanalanging
binabanggit sa tuwing nababanggit ang pangalan o ang taguri ng
kasamahan o asawa ni Propeta Muhammad (sAS).
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wakas sa mga Propeta. Naglalaman din iyon ng pagpapa-

sinungaling sa Sugo (SAS) sa sinabi niya sa mga laganap

na Hadfth na siy a ang pangwakas sa mga Propeta at wala

nang propeta pagkataPos niYa.

Ganoon din ang sinumang nag-aayuno nga sa maghapon,

nagsas agawa ng tahajiud sa gabi, sumamba kay Allah at

ibinukod-tangi 
-si nfiafr sa pagsamba, sumunod sa Sugo

(SAS), ?t pagkatapos niyon sa alinmang sandali ay nagtuon

ng ilang pagsamba sa iba pa kay Allah gaya ng pag-uukol

ng itattg pagsamba sa Propeta o sa isang Wali, o sa isang

imaheo, o sa araw, o sa buwan, o sa isang tala, o anumang

tulad niyon: dinadalanginan ito, hinihingan ng suporta at

pinagkukunan ng tulong. Nawawalan ng Pysay ang mga

naunang gawa niya hanggang sa magbalik-loob siya kay

Allah, gayang sinabi Niya (6:88): Ngunit kung sakaling
nagtambal sila kay Allah ay talagang nawalan ng kabu-
luhan para sa kanila ang anumang ginagawa nila noon.

Sinabi pa Niy a (39:65): Talagang isiniwalat na sa iyo at sa

mga nauna sa iyo na talagang kung nagtambal l<a kay

Altah ay talagang mawawalang-kabuluhan ang gawa mo

attalagang magigrng kabilang ka nga sa mga nalulugi.
Gayon din kung sakaling sumampal ataya ang isanq tao

kay Attatr sa lahat ng bagay at naniniwala kay Allah sa lahat

ng bagay, maliban sa pagbabawal sa pangangalunya yarnang

sinabi niya na ang pangangalunya ay ipinahihintulot daw,

o ang Sodomiya ay ipinahihintulot daw, o ffiB alak ay ipina-

hihintulot daw. Dahil dito siya ay nagiging isang K6fir kahit

pa man isinasagawa niya ang lahat ng iba pang utos ng

itelihiyon mula kay Allah. Ang pagtuturing niya na ipjna-
hihintulot ang anumang ipinagbawal ni Allah, na kabilang
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sa kailangang malaman mula sa aral ng Islam, ny dahilan
upang siya ay maging isang K6fir at isang tumalikod sa
Islam. Hindi niya pakikinabangan ang mga gawa niya at
ang paniniwala niya sa pagkaiisa ni Allah, ayon sa pahayag
ng lahat ng Muslim.

Gayon din kung sinabi ng isang tao na si Noe, o si Hfd,
o si Salih, o si Abraharn, o si lsmael, o ffig iba pang prop eta
ay hindi propeh, siya ay nagiging isang K6fir kay Allah.
Ang lahat ng gawa niya ay.walang kabuluhan dahil siy4 sa
pirmamagitan niyon, ay nagpasinungaling kay Allah hinggil
sa ibinalita Niya tungkol sa kanila. .

Gayon din kung sakaling ipinagbawal ng isang tao ang
anumang ipinahintulot ni Allah, s& kabila ng paniniwala sa
pagkaiisa ni Allah, katapatan at pananamp alataya sa mga
sugo. Kaya kung nagsabi ito halimbawa: "Ako ay hindi
nagtuturing na ipinahihintulot kainin ang kamelyo o ang
baka o ang tupq" o ang iba pa sa mga ito na kabilang naman
sa napagkaisahang ipinahintulot ni Allah at nagsabing ito
ay ipinagbabawal. Sa pamamagitan nito siya ay nagiging
isang K6fir at tumatalikod sa Islam. Ito ay matapos ang
paglalahad ng patunay sa kanya kapag ang tulad niya ay
maaaring hindi nakababatid doon at nakasumpong ng isang
kauri na nagfuturing. na ipinahintulot ang ipinagbawal ni
Allah.

O nagsabi ang isang tao: "Hindi ipinahintulot ni Allah ang
trigo o ang barley; bagkus ang mga ito ay ipinagbabaw &1,"
at anumang nakawawangis hito. Siya ay nagiging isang K6fir.
o nagsabi siya na ipinahihitulot daw na mapangasawa ang
anak o ang kapatid, siya dahil dito ay nagiging isang K6fir
at tumalikod sa Islam kahit pa nagdarasal siya, nag-aayuno
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atginagawaangibapang mga pagtalima kay Allah dahil ang

nag-iisang kawalang-pananampalataya mula sa mga kautu-
san na ito ay nagpapawalang-saysay sa pagiging kaanib niya
sa Islam, gaya ng sinabi ni Allah (6:88): Ngunit kung
sakaling nagtambal sila koy Allah ay talagang nawalan
ng kabuluhan para sa kanila ang anumang ginagawa
nila noon.

Tayo ay nina isang panahon na nanaig ang kamangmangan

at nangaunti ang kaalaman. Tumuon ang mga tao, maliban
sa niloob ni Allah, ang ibang mga kaalaman at ang ibang
mga usaping nauugtay sa makamundong buhay. Kumaunti
ang kaalaman nila kay Allah at sa Relihiyon mula sa Kanya
dahil sila ay inabala ng nakasasagabal sa kanila doon. Ang
higit na nangingibabaw sa mga aralin ay naging tungkol sa

mga bagay na nauuglay sa makamundong buhay. Tungkol
naman sa pag-uunawa sa Relihiyon mula kay Allah at pag-

ninilay-nilay sa Batas Niya at Tawhid Niya, inayawan na

ito ng mga nakararami. Ang nagpapakaabala rito sa nghyon

ay angpinakakaunti sa mga iilan.
Kaya nararapat sa iyo, lingkod ni Allah, ang pagbibigay-

pansin sa bagay na ito at ang pagdulog sa Aklat ni Allah at

Sunnahtn nE Sugo Niya (SAS) bilang pag-wal, pagmumuni-

re Ang Sunnah, tr& may malaking titik na S, ay ang "kalakaran" o
"pamamaraan" ry Propeta Muhammad (SAS). Tumutukoy ito sa

sinabi, ginawa, ht sinang-ayunan ni Propeta Muhammad (SAS)
at pati na sa paglalarawan sa kanya. Ang Sunnah ay nakarating
sa atin sa pulmamagitan ng Hadith o sanaysay tungkol sa Sunnah
ni Propeta Mutrammad. Ang sunnah naman na may maliit na titik
na s ay tumutukoy sa gawaing kanais-nais gawin dahil alinsunod
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muni at pag-uunawa. Ito ay nang sa gayon ay malaman mo
ang paniniwala sa pagkaiisa ni Allah at ang pananampa-
lataya sa Kanya, nang sa gayon ay malaman mo kung ano
ang pagtatambal kay Allah, nang sa gayon ikaw ay maging
mulat sa Relihiyon mo at nang sa gayon ay malaman mo
ang dahilan ng pagpasok sa Paraiso at ang pagkaligas mula
sa Apoy. Kalakip nito ang pagpapahalagasa pagdalo sa mga
pagtitipon sa pagtamo ng kaalaman, pakikipagsanggunian
sa mga may kaalaman at pananampalataya, nang sa gayon
ay makakuh a at makapagdulot ng kaalam&tr, at nang sa
gayon ikaw ay maging nakabatay sa patunay at kamalayan
sa kapakanan mo.

Ang Dalawang shirk: Malaki at Matiit
Ang Malaking Shirk

Sumasalungat ito sa paniniwala sa pagkaiisa ni Allah,
sumasalungat sa Islam at nagpapawalang-kabuluhan sa
mga gawa. Ang mga Mushrik ay mapupunta sa Apoy. Ang
bawat gawain o pahayag na napatunayan ng mga patunay
na ito ay pagtanggi sa pananamp alataya kay Allah gaya ng
pagpapasaklolo sa mga patay o mga imahetr, o paniniwala
na ipinahihintulot ang ipinagbawal ni Allah o ipinagbaba-
wal ang ipinahintulot ni Allah, o pagpapasinungaling sa ilan
sa mga sugo, ffig mga nabanggit na ito ay nagpapawalang
kabuluhan sa mga gawa at nagbubunsod sa pagtalikod sa
Islam, gayang naunang paglilinaw. Nagsabi si Allah (4:48):

:? S-y*ahng Propeta. Ang gawaing sunnah ay kanais-nais ngunit
hindi tungkuling isagawa. Ang Tagapagsalin.
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Tunay na si Atlah ay hindi magpapatawad na tambalan

Siya ngunit magpapatawad Siya sa anumang mababa

pa roon sa kaninumang loloobin Niya. Ang sinumang
nagtatambal kay Allah ay nakagawa nga ng isang

mabigat na kasalanan.
Dito ay nilinaw ni Allah na ang kasalanang Shirk ay hindi

patatawarin.2O Pagkatapos ay ginawa Niya na kondisyonal

ia kalooban Niya ang kapatawaran sa kasalanang mababa sa

Shirk, kaya naman ang kapasyahan nito ay nasa kay Allah.

Kung loloobin niya ay patatawarin Niya ang taong naka-

gu*u niyon, at kung loloobin Niya ay pagdurusahin Niya

iiyu ayon sa laki ng mga pagsuw ay na kinam atayan niya

nang hindi nagbabalik-loob. Pagkatapos nito, matapos na

nalinis siya sa pamamagitan ng parusa sa Apoy ay palala-

basin siya ni Allah mula roon patungo sa^Paraiso ayon sa

nagkakaisang paniniwala ng Ahius Sunn ahzr wal Jamif &h,",

to Ang anumang kasalanang kinamatayan nang hindi natalikdan at

hindi naihingi ng tawad ay maaari pang patawarin ni Allah kung

loloobin Niyi, maliban sa kasalanang Shirk sapagkat ang Shirk ay

kailangang tinalikdan muna bago namatay upang mapatawad ni

Allah. Ang Tagapagsalin.
tt Ang Sunnah, D8 may malaking titik na S, ay ang pamamaraan o

kalakaran ni propeta Muhammad (sAS), na tumutukoy sa kung ano ang

sinabi, ang ginawa at ang sinang-ayunan ni Propeta Muhammad

(SAS). AnE Sunnah ay nakarating sa atin sa pamamagitan ng Hadfth

o sanaysay tungkol sa Sunnah ni Propeta Muhammad. Ang sunnah

niunan, na mayhaliit na titik na s, ay tumutukoy sa gawaing kanais-

nais gawin dahil alinsunod sa Sunnah ng Propeta. Ang gawaing sunnah

ay kanais-nais ngunit hindi tungkuling isagawa. Ang Tagapagsalin.

" Ang Ahlus Sunnah wal Jam6'ah, sa literal na kahulugan' ay ang

mga Tagatangkilik ng Sunnah at Pagkakabuklod. Ang Tagapagsalin.
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taliwas sa paniniwala ng mga Kh6rrji, mga Mu'tazil at sino
mang tumahak sa daan nila.

Tungkol naman sa ayah sa Stirah az-Zumar: 53, tumutu-
koy ito sa kalagayang pangkalahatan at walang takda. Sinabi
Niya (39:53): Sabihin mo na sinabi Koz "O mga lingkod
Ko na nagmalabis laban sa mga sarili nila, huwag kayong
mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah; tunay na si Allah

^y 
nagpapatawad sa lahat ng pagkakasaia. Tunay na

Siya ay ang Mapagpatawad, ang Maawain." Sinabi ng
mga maalam sa Islam na ang ayah na ito (39:53) ay patungkol
sa mga nagbabalik-loob samantalang ang ayah sa Sirrah an-
Nis6' (a:a8) ay patungkol sa mga hindi nagbabalik-loob na
namatay sa kalagayanng Shirlg na nagpapatuloy sa paggawa
ng ilan sa mga pagsuway, at ito ay ang sabi Niya (4:48):
Tunay na si Allah ay hindi magpapatawad na tambalan
Siya ngunit magpapatawad Siya sa anumang mababa
pa roon sa kaninumang loloobin Niya.

Tungkol naman sa namatay sa kalagayan na mababa pa sa

Shirk gaya ng pangangalunya at iba pang mga pagsuwiry,
samantalang sumasampalataya naman siya na ang mga ito
ay mga ipinagbabawal at hindi itinuring na ipinahihintulot
ang mga ito subalit sumakabilang-buhay nang hindi napag-
sisihan ang mga ito, ang taong ito ay nasa ilalim ng kalooban
ni Allah ayon sa Ahlus Sunnah wa al-Jam6'ah. Kung lolo-
obin ni Allah ay patatawarin Niya ito at papapasukin ito sa

Paraiso dahil sa paniniwala nito sa pagkaiisa Niya at pag-
yakap nito sa Islam; at kung loloobin naman Niya aypag-
durusahinNiyaitosaApoy ayon sa laki ng mga pagsuway
na kinamatayan nito, gaya ng pangangalunya at pag-inom
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ng alak, o kalapastanganan nito sa mga magulang nito, o
pagpuputol sa kaugrayan sa mga kaanak niyq o iba pa roon
na kabilang sa malalaking kasalanan gaya ng naunang
paglilinaw niyon.

Naniwala naman ang mga Kherrji na ang nakagagawa ng
pagsuway ay pananatilihin sa Apoy at siya raw sa pamama-
gitan ng mga pagsuway ay K6fir rin. Sinang-ayunan sila
ng mga Mu.'tazil sa pananatili nito sa Apoy. Subalit ang
Ahlus Sunnah wa al-Jam6'ah ay sumalungat sa mga ito sa

usaping iyon. Naniniwala Ahlus Sunnah wa al-Jam6'ah na
ang nangangalunya, ang inagnanakaw, otrg lapastangan
sa mga magulang at iba pang kabilang sa mga may mga
malaking kasalanan ay hindi nagiging mga K6fir dahil doon
at hindi sila mananatili sa Apoy yamang hindi naman nila
itinuring na ipinahihintulot ang mga pagsuway na iyon.
Bagkus sila ay nasa ilalim ng kalooban ni Allah gaya ng
naunang nabanggit. Ito ay mga malalaking bagay na nara-
rapat na malaman natin nang maigi at maunawaan nang
higit sapagkat ang mga ito ay mga batayan ng Paniniwala.

Nararapat na mabatid ng Muslim ang katotohanan ng
Relihiyon niya at ang kasalungatan nito na pagtatambal
kay Allah, at malaman na ang pinto ng pagbabalik-loob
mula sa Shirk at mga pagsuway ay bukas hanggang sa bago
sumikat ang araw mula sa kanluran nito. Subalit ang mala-
king sakuna ay ang kawalang-kamalayan sa Relihiyon mula
kay Allah at ang kawalan ng pagkaunawa rito. Marahil ay
nasadlak na ang isang tao sa Shirk samantalang hindi pa
niya napapansin dahil sa pananaig ng kamangmangan at
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kasalatan ng kaalaman sa inihatid ng Sugo na patnubay at
Relihiyon ng katotohanan.

Kaya mag-ingat ka para sa sarili mo, ikaw na nakauunawa.
Igalang mo ang kabanalan ng Panginoon mo. Mag-ukol ka
ng kawagasan kay Allah sa gawain mo. Magdali-dali ka sa
paggawa ng mga kabutihan. Alamin mo ang Relihiyon mo
ayon sa mga pafunay nito. Pakaunawain mo ang Qur'an
at ang Sunnah sa pamamagitan ng pagtuon sa Aklat ni
Allah sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagtitipon para
sa kaalaman at pakikisama sa mga mabuti nang sa gayon
ay malaman mo ang relihiyon mo ayon sa kabatiran.

Dalasan mo ang paghiling sa Panginoon mo ng katatagan
sa pananatili sa patnubay at katotohanan. Pagkatapos, kapag
nasadlak ka sa isang pagsuway ay magsagawa ka agad ng
pagbabalik-loob. Ang lahat ng anak ni Adam ay mga nag-
kakasala ngunit ang pinakamabuti sa mga nagkakasala ay
ang mga nagbabalik-loob gaya ng nasasaad sa tumpak na
Hadfth. Ang pagsuway ay kakulangan sa pagsunod sa

Relihiyon at kahinaan ng pananampalataya.
Magmadali, magmadali sa pagbabalik-loob, pagkalas sa

kasalanan, pagsisisi, at si Allah ay tatanggap ng pagbabalik-
loob ng sinumang nagbabalik-loob. Siya ang nagsabi (24:31):
Magbalik-loob kayong lahat kay Allah, o mga Mana-
nampalataya, nang harinawa kayo ay magtagumpay.
Sinabi pa Niya (66:8): O mga sumampalataya, magbalik-
loob kayo kay Allah nang may tapat na pagbabalik-loob.

Samakatuwid ang pagbabalik-loob ay kailangan. Ito ay
kinakailangan ng tao palagi. Ang Sugo (SAS) ay nagsasabi:

"Ang pagbobolik-loob ay nogwowosak fsa kasalananJ
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bago nito." Kaya mamalagi ka rito. Kaya sa fuwing nang-
yari sa iyo ang isang pagkatisod ay magmadali ka sa pag-
babalik-loob at pagtutuwid ng sarili.

Maging nakauunawa ka ng Relihiyon mo. Huwag kang
magpakaabala sa kapakanan mo sa mundo kapalit ng kapa-
kanan mo sa Kabilang-buhay. Bagkus maglaan ka ng oras
para sa gawaing pangmundo, at ng karamihan sa oras mo
para sa'pag- aaral at pag-unawa sa Islam, pagbubulay-bulay,
pagbabasa, pagrerepaso, pagbibigay-pansin sa Aklat ni
Allah at Sunnah ng Sugo ni Allah (SAS), pagdalo sa mga
pagtitipon para sa kaalaman at pagsama sa mga mabuti
sapagkat ang mga bagay na ito ay ang pinakamahalaga sa
pinagkakaabalahan mo at dahilan ng kaligayahan mo.

Ang Maliit na Shirk
Mayroong isa pang uri ng Shirk. Ito ay ang Maliit na

Shirk, tulad ng pagpapakitang-tao at pagpapasikat sa ilang
gawain o pahaya. Ang halimbawa nito ay na magsabi ang
tao ng ganito: "Ang niloob ni Allah AT niloob ni Polano"
at ang panunumpa sa iba pa kay Allah, gaya ng panunumpa
sa katapatan, s& Ka'bah, sa Propeta at sa mga kawangis
niyon. Ito at ang mga kawangis nito ay kabilang sa Maliit
na Shirk. Kaya kailangan ang pag-iingat laban doon.

Nagsabi ang Propeta (SASFnoong nagsabi sa kanya
ang isang lalaki: Ang niloob ni Allah AT niloob mo-:
Ginawa mo ba ako no isong kaagaw para kay Allah?
Ang niloob ni Allah lamang." Nagsabi pa ang Propeta
(SAS): Huwag kayong magsobi: Ang niloob ni Allah
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AT niloob ni Polano. Bagkus sabihin ninyo: Ang niloob
niAllah, PAGIATAPOS AY niloob ni Polano.

Sinabi pa niya (SAS): Ang sinumang monunumpo cy
mnnumpa kay Attah o monahimik Sinabi pa niya (SAS):
Huwag kayong manumpa sa mga an!! ninyo at ni sa
mga ina ninyo at ni sa mga kaagaw." Htrwag kayong
manumpa kay Allah malibong kayo oy nogpapakatotoo.'
Sinabi pa niya (SAS): Ang sinumang nanurnpo sa iba pa
kay Allah ay nagtambal nga [so KanyaJ. Ilan ito sa mga
tumpak na Hadfth na nagsasaad ng tungkol sa kahulugang
ito. Kabilang din doon ay ang sabi pa niya (SAS): Ang
higit na pongangombahan na pinangangambahan ko
sa inyo ay ang Maliit na Shirk. Tinanong siya tqrgkol
dito, kaya sinabi niya: Ang pogpapakitang-too.

Maaaring ang pagpapakitang-tao ay maging isang Mala-
king Kawalang-pananampalataya kapag pumasok ang nag-
tataglay nito sa Relihiyong Islam bilang pagpapakitang-tao
at pagkukunwari at nagpapakita siya na kaanib ng Islam
hindi dahil sa pananamp alataya ni dahil sa pagmamahal.
Tunay na siya sa pamamagitan nito ay nagiging isang nag-
kukunwaring mananampalataya na isang K6fir na may
malaki n g kawalan g-pananitm p alatay a.

Gayon din kapag sumumpa ang isang tao sa iba pa kay
Allah at dumakila sa sinumpaan tulad ng pagdakila kay
Allah. O naniwala siya na nalalaman nito ang Nakalingid,
o naaangkop ito na sambahin kasama ni Allah. Sa pama-

" Sinuman o anuman na iba pa kay Allah.
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magitan niyon siya ay nag,iging isang Mushrik na guma-
gawa ng isang Malaking Shirk.

Kapag naman namutawi sa dila ang panunumpa sa iba
pa kay Allah gaya ng sa Kaobah, sa Propeta (SAS) at sa
iba pa sa mga ito nang walang kalakip na paniniwalang ito,
iyon ay nagiging isang Mushrik na gumagawa ng isang
Maliit na Shirk lamang.

Hinihiling ko kay Allah na pagkalooban kami at kayo ng
pagkaunawa sa Relihiyon Niya at tibay rito, na tustusan
kami at kayo ng katatagan dito, at na kupkupin kami at
kayo laban sa mga kasamaan ng mga sarili natin, s& mga
masagwa sa mga gawain natin at sa mga panliligaw ng mga
tukso. Tunay na Siya ay pagkataas-taas, mapagkaloob,
mapagbigay.

Pagpalain ni Allah, batiin at biyayaan ang Lingkod Niya
at Sugo Niya na Propeta nating si Muhammad, at gayon
din ang mag-anak niya, ang mga kasamahan niya at mga
tagasunod niya ayon sa paggawa ng mabuti hanggang sa

Araw ng Paggagantimpala.
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Ang Tawhfd ng mga fsinugo at ang
Sumasalungat Dito na Kufi'a at Shirk

Ang papuri ay ukol kay Allah, ang Panginoon ng mga
nilalang. Ang mabuting kahihinahan ay pala sa mga nangi-
ngilag magkasala. Ang pagpap ala at ang pagbati ay ukol sa
puno ng mga unang tao at mga huling tao, at ukol sa lahat
ng propeta at isinugo at sa lahat ng matuwid. Sa pagsisimula:

Yamang ang paniniwala sa pagkaiisa ni Allah at ang
pananampalataya sa Kanya at sa nlga sugo Niya-sumaka-
nila ang pagpapala at ang pagbati ni Allalray ang pinaka-
malralaga sa mga kinakailangang gampanan at ang pina-
kamalaki sa mga tungkulin, at angkaalaman doon ay pina-
kamarangal at pinakamainam sa mga kaalaman, atyamang
ang pangangailangan sa orihinal na saligan ay nanawagan
sa paglilinaw nang puspusan, minagaling ko na liwanagin
iyon sa maikling pagtatalakay na ito dahil sa tindi ng panga-
ngailangan doon at datril ang dakilang paksang ito ay karapat-
dapat sa pagm amalasakit.

Hinihiling ko kay Allah na panagumpayin tayong lahat
upang matumbok ang katotohanan sa salita at gawa at na
kupkupin Niya tayong lahat laban sa kamalian at mga pag-
katisod.'sinasabi ko, at mdla kay Allah ay humahango ako
ng tulong at pananagumpay:

Walang pag-aalinlangan na ang Tawhid ay ang pinaka-
mahalaga sa mga kinakailangang gampanan. Ito ay unang
tungkulin. Ito ay una sa piumyaya ng mga sugo, sumakanila

'o Pagangging sumampalataya o kawalang pananam palataya.
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ang pagpapala at ang pagbati ni Allah. Ito ang buod ng
paanyayang ito, gaya ng paglilinaw roon ng Panginoon
natin sa malinaw na Aklat Niya-Siya ang pinakatapat sa

mga nagsasalita-kung saan ay nagsasabi Siya tungkol sa

lahat ng isinugo (16:36): Talaga ngang nagpadala Kami
sa bawat kalipunan ng isang sugo, na nagsasabiz ttSam-

bahin ninyo si Allah at iwal$i ninyo ang huwad na
diyos.tt

Nilinaw Niya na Siya ay nagpadala sa lahat ng kalipunan
sa bawat kalipunan ng isang sugo na nagsasabi sa kanila:
Sambahin ninyo si Allah at iwaksi ninyo ang huwad na
diyos. Ito ang paanyaya ng mga sugo; bawat isa ay nag-
sasabi sa mga kababayan niya at kalipunan nrya: Sambahin
ninyo si Allah at iwaksi ninyo ang huwad na diyos.

Ang kahulugan nito ay maniwala kayo sa pagkaiisa ni
Allah, dahil ang alitan sa pagitan ng mga suge at mga kali-
punan nila ay sa Tawhid al-'Ibddatt (Pugkaiisa ng Pinag-
uukulan ng Pagsamba) sapagkat ang mga kalipunan naman
ay kumikilala na si Allah ay Panginoon nila, Tagapaglikha
nila atTagapagtustos nila, at nakaaalam sa marami sa mga
pangalan Niya at mga katangian Niya.

Subalit ang pagtatalo at ang alitan mula noong panahon
ni Noe hanggang sa panahon nating ito ay sa pagkaiisa ni
Allah bilang pinag-uukulan ng pagsamba. Ang mga sugo
ay nagsasabi noon sa mga tao: "Iukol ninyo nang wagas sa

Kanya ang pagsamba, pakaisahin ninyo Siya sa pagsamba
at talikdan ninyo ahg pagsamba sa anumang iba pa sa

" O Tawhfd al-Uluhiyah (Pagkaiisa ng Pagkadiyos).
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Kanya." Ang mga kaaway naman nila at ang mga kaalitan
nila ay nagsasabi: "Hindi! Bagkus ay sinasamba namin
Siya at sinasamba rin namin ang iba pa sa Kanya. Hindi
namin Siya itinatangi sa pagsamba."

Ito ang punto ng pagtatalo sa pagitan ng mga sugo at mga
kalipunan nila. Ang mga kalipunan ay hindi nagkakaila
nang lubusan sa pagsamba sa Kanya, bagkus sinasamba
Siya ng mga ito. Subalit ang pagtatalo ay kung itatangi ba
ang pagsamba sa Kanya o hindi itatangi? Ang mga sugo ay
isinugo ni Allah upang itangi Siya sa pagsamba at pakai-
sahin Siya sa pagsamba at hindi ang bawat anumang iba
pa sa Kanya dahil Siya ang Nagmamay-ari, ang Makapang-
yarihan sa lahat ng bagay, ffig Palalikhs, ffig Palatustos sa

mga nilalang, ffig Maalam sa mga kalagayan nilq at iba pa.

Alang-alang dito ay inanyayahan ng mga sugo ang lahat
ng kalipunan tungo sa paniniwala sa pagkaiisa ni Allah,
pag-uukol ng kawagasan sa pagsamba sa Kanya, at pagttgl
sa pagsamba sa iba pa sa Kanya. Ito ang kahulugan ng sabi

Niya (16:36): Talaga ngang nagpadala Kami sa bawat
kalipunan ng isang sugo, no nagsmabiz ttSambahin

ninyo si Allah at iwaksi ninyo ang huwad na diyos."
Nagsabi si Ibnu 'Abb6s (RA) tungkol sa katrulugang ito:

o'Ang pagsamba ay ang paniniwala sa pagkaiisa [ni Allah]."
Ganito rin ang sinabi ng latrat ng maalam sa Islam: "Tunay
naang pagsamba ay ang paniniwala sa pagkaiisa ni Allah,"
yamang ito ang ipinakakahulugan.

Ang mga kalipunang Kifir ay sumasamba kay Allah at
sumasamba sa iba pa sa Kanya kasama Niya, gaya ng
sinabi ni Allah (43:26-27): Benggitin noong nagsabi si
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Abraham sa ama niya at mga kalipi niya: "Ako ay
nagtatatwa sa anumang sinasamba ninyo, maliban sa

lumalang sa akin sapagkat tunay na Siya ay magpapat-
nubay sa akin. Samakatuwid itinatwa si Abraham ang
lahat ng sinasamba nila bukod pa sa Tagapaglalang niya
o Tagapaglikha nrya. Nalaman ni Abraham na sila ay suma-
samba kay Allah at sumasamba rin sa iba pa sa Kanya
kasama sa Kanya."

Dahil dito ay nagtatwa si Abrahrlm sa lahat ng mga sina-
samba nila bukod pa sa Tagapaglikha niya atTagapaglalang
niya na si Allah-kaluwalhatian sa Kanya at pagkataas-taas

Niya. Ganito rin ang sabi ni Allah na namutawi sa bibig
ni Abratr&ffi, sumakanya ang pagpapala at ang pagbati ni
Allah (19:48): Lalayuan ko kayo at ang anumang dina-
dalanginan ninyo bukod pa kay Allah. Dadalangin ako
sa Panginoon ko, Alam ni Abraham na sila ay sumasamba
kayAllah at sumasamba rin sa iba pa sa Kanya kasama Ntya.

Ang mga talata ng Qur'an kaugnay sa kahulugang ito ay
marami. Kaya nalaman natin sa pamamagitan niyon na ang
nilalayon mula sa paarryayang mga sugo ay angpaglatangi
kay Allah sa pagsamba at ang pagbubukod-tangi sa Kanya
roon: hindi dadalangin kundi sa Kanya-kamahal-mahalan
Siya at kataas-taasan Siyu, hindi magpapasaklolo kundi sa

Kanya,tu hindi mamamanata kundi sa Kanya, hindi mag-

tu Ang saklolong hindi maaaring hingin sa iba ay ang saklolong
tanging si Allah lamang ang rnakapagbibigay. Ang mga saklolong
maibibigay ng isang nilalang ay maaaring hingin, gaya halimbawa
ng paghingi ng isang nalulunod ng saklolo sa lifeguard.
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aalay ng hayop kundi sa Kahyo, hindi magdadasal kung
hindi sa Kanya, at iba pang mga pagsambang tulad nito.

Ito ay sapagkat Siya ang karapat-dapat sa mga iyon higit
sa bawat anumang iba pa sa Kanya. Ito ang kahulugan ng
Ld lldha lllalldh, yamang tunay na ang kahulugan nito ay:
walang totoong sinasamba kundi si Allah. Ito ang kahulu-
gan niyon ayon sa mga may kaalaman.

Ang mga sinasamba ay marami at ang mga Mushrik mag-
mula sa matandang panahon, mula sa panahon ni Noe, &y
sumasamba na sa mga diyos2t bukod pa kay Allah." Ang
ilan sa mga ito ay sina Wadd, Suw6', Yaghfth, Ya'riq, Nasr
at iba pa. Gayon din ang mga Arabe noon, mayroon silang
maraming diyos. Gayon din ang mga Persiano noon, ang
mga Romano at ang iba pa, lahat sila ay may mga diyos
na sinasamba nila kasama kay Allah.2e

" Ang salitang diyos sa wikang Arabe ay nangangahulugang ang
anumang sinasamba. Ang T agapagsalin.
tt Ang katagang diyos na ginagamit natin dito ay ang pagkakasalin
natin sa salitang Arabe na ildh. Ang il6h sa literal na kahulu gan ay
ang anuman o ang sinuman na sinasamba o ang pinag-uukulan ng
pagsamba. Samakatuwid ang anuman o ang sinuman ay maaaring
maging diyos ng sinumang sasamba roon. Ang paninindigan ng Islam
ay monoteistiko: iisa lamang ang totoong Diyos, at ang iba pang
mga diyos na kinikilala ng iba ay pawang huwad na mga diyos. Ang
Tagapagsalin.

" Sa wikang Arabe, ang pangalang Allatr ay ang pangalang ipinan-
tawag sa tunay na Diyos na lumikha sa lahat. Walang duda na sa
kabila ng pagsamba ng mga taong ito sa iba't-ibang diyos ay may
kinikilala sila na Panginoong lumikha sa lahat.



Ang Poglilinow so Towfu{d

Kaya napag-alaman sa pamamagitan niyon na ang nila-
layon sa pagsasabi na walang Diyos kundi si Allah, na
siyang nilalayon ng paanyaya ng mga sugo, ay na pakaisa-

hin si Allah at itatangi Siya sa pagsamba at hindi ang bawat
anumang iba pa sa Kanya. Dahil dito, sinasabi Niya sa

malinaw na Aklat Niya (22:62): Iyon ay dahil si Allah ay
ang Katotohanan, at na ang anumang dinadalanginan
nila bukod pa sa Kanya ay ang kabulaanan'

Kaya lumiwanag sa pamamagitan niyon na ang nilalayon
ay ang pagtatangi sa Kanya sa pagsamba at hindi sa bawat
anumang iba pa sa Kanya. Siya ang sinasambang totoo at
na ang anrmang sinasamba bukod pa sa Kanya ay sinas:tm-
bang huwad. Sinabi Niya (16:36): Talaga ngang nagpa-
dala Kami sa bawat kalipunan ng isang sugor no nag-
sasabiz "Sambahin ninyo si Allah at iwaksi ninyo ang
huwad na diyos." Ibig sabihin: Maniwala kayo sa pagkaiisa
ni Allatr, iwaksi ninyo ang huwad na diyos: iwan ninyo ang
pagsamba sa huwad na diyos at layuan ninyo ito.

Ang !6ghrit (huwad na diyos) ay ang bawat sinasamba
bukod pa kay AllalL na gaya ng tao, jinni, at iba pang mga
bagay-bagay, malibang nasusuklam ito sa pagsambang iyon
athindi nalulugod. Ang ibig sabihin ay na ang !6ghirt (huwad
na diyos) ay ang lahat ng sinasamba bukod pa kay Allah na
mga bagay-bagay at mga hindi bagay-bagay na nalulugod
sa pagsarnbang ryon. Tungkol naman sa hindi nalulugod sa

pagsambang iyon gayang mga anghel, mga propeta at mga
matutuwid, ang t6ghft ay ang Demonyo na nag-anyaya sa

pagsamba sa kanila at gumawang kaaya-aya iyon para sa

mga tao.
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Samakatuwid ang mga sugo, ang mga propeta, ang mga
anghel at lahat ng matuwid na hindi nalulugod kailanman
na sambahin bukod pa kay Allah, bagkus ay minamasama
at kinakalaban iyon, ay hindi !6ghtt. Angtagfuit lamang
ay ang bawat sinasamba bukod pa kay Allah, na nalulugod
[sa pagsambangJ iyon, gaya ng Paraon, ni Satanas at mga
kawangis nilananag-aanyayang gayon o nalulugod doon.
Gayon din ang mga bagay-bagay na gaya ng mga punong-
kahoy, Dgo bato, mga imahen na sinasamba bukod pa kay
Allah. Lahatng ito ay tinatawag na 6ghft dahil sa pagsamba
sa mga ito bukod pa kay Allah.

Kaugnay sa pakahulugang ito ay nagsasabi si Allah
(21:25): Hindi Kami nagsugo noong wala ka pa ng
anumang sugo malibang nagsisiwalat Kami sa kanya
na walang Diyos kundi Ako kaya sambahin ninyo Ako.
futg talata na ito ay tulad ng naunang talata. Nililinaw rito
ni Allah na ang paarryayang lahat ng sugo ay ang paarryaya
sa Tawhid at sa pag-uukol ng kawagasan sa pagsamba kay
Allah lamang at hindi sa bawat anumang iba pa sa Kanya.
Kung sakaling ang pagsasabi na walang Diyos kundi si
Allah ay makasasapat na kaalinsabay ng pagwawalang-
bahala sa pagtatangi kay Allah sa pagsamba at pansnorr-
palataya na Siya ang karapat-dapat doon, hindi magpipigil
ang mga tao laban doon [sa pagsamba sa taghttJ.

Gayunpaman nalaman na ng mga Mushrik na ang pagsabi
na walang Diyos kundi si Allah ay nagpapawalang-saysay
sa mga diyos nila at na ang pagsasabi nito ay nagpapahi-
watig na si Allah ang totoong sinasamba at ang natatangi
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roon. Dahil dito, minasama nila ito, kinalaban nila ito at

nagmalaki sila sa pagtangging tugunin ito.
Kaya lumiwanag na sa pamamagitan nito na ang ipinapa-

kahulugan niyon ay ang pagtatangi kay Atlah sa pagsamba

at ang pagbubukod-tangi sa Kanya roon laban sa latrat ng
sinasamba bukod pa sa Kanya, r& gaya ng mga propeta, o

mga anghel, o ffiga matuwid na too, o mgajinnf o anuparrlan.

Ito ay dahil sa si Allah ay ang Nagnamay-tri, ang Palatustos,

ang Makapanryarihan, ang Nagbibigay-buhay, ffig Buma-
bawi ng buhay, ang Tagapaglikha sa bawat bagay, at ang

Nangangsiwa sa mga kapakanan ng mga nilalang. Kaya
naman Siya ang karapat-dapat na sambahin.

Siya ang Maalam sa mga kalagayan nila. Kaya dattil doon,
isinugo Niya ang mga sugo para anyayahan ang mga nilikha
sa paniniwala sa pagkaiisa Niya at pag-uukol ng kawagasan

sa Kaoy&, at para ihayag ang mga pangalan Niya at ang
mga katangian Niya. Siya ang karapat-dapat na sambatrin

at dakilain dahil sa kalubusan ng kaalaman Niya, dahil sa

kalubusan ng kap anryarihan Niya, dahil sa kalubusan ng
mga pangalan Niya at mga katangian Niya, at dahil sa

Siya ang nagdudulot ng pakinabang at ang nagdudulot ng
pinsala, ang nakaaalam sa mga kalagayan ng mga lingkod
Niya; ang Nakaririnig sa dalangin nila" at ang Tagapagtiyak
sa mga ikabubuti nila. Kaya naman Siya ang karapat-dapat
na sambahin at hindi ang iba pa sa Kanya.

Nagbalita Siya tungkol kina Noe, Hrid, g6lih at Shu'ayb,
sumakanila ang pagpapala at ang pagbati, na sila ay nagsabi

sa mga tao nila (1 l:50): sambahin ninyo si Allah; wala na
kayong anumang dryos na iba pa sa I(anya. Ito naman ay
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katugon ng sinabi Niya (16:36): Talaga ngang nagpadala
Kami sa bawat kalipunan ng isang sugo, na nogsasabiz

"Sambahin ninyo si Allah at iwaksi ninyo ang huwad
na diyos.t'

Tinugon ng mga tao ni Hrid ang propeta nila" sumakanya
ang pagpapala at ang pagbati ni Allah, sa pamamagitan ng
sabi nila (7:70): Dumating ka ba sa Amin upang srrn.
bahin namin si Allah lamang at iwan namin ang sina-
samba noon ng mga ninuno namin? Kaya dalh[n mo
nga sa amin ang ibinabanta mo sa amin kung ikaw ay
kabilang sa mga nagtototoo.

Alam na nila ang kahulugan at nabatid iyon: na ang paan-
yaya ni Hrid, etrg pagpap ala at ang pagbati ay sumakan5na,
ay humihiling ng pag-uukol ng kawagasan sa pagsamba
kay Allah lamang, at ang pag-alis sa mga dryus-diyusan
na sinasamba bukod pa sa Kanya. Dahil dito ay nagsabi
sila (7:70): I)umating ka ba sa Amin upang sambahin
namin si Allah na mag-isa Siya at iwan namin ang
sinasamba noon ng mga ninuno namin? Ifuya dalhin
mo nga sa amin ang ibinabanta mo sa amin kung ikaw
ay kabilang sa mga nagtototoo. Kaya nagpatuloy sila sa
pagmamatigas at pagpapasinungaling hanggang sa pinababa
sa kanila ang pagdurusa. Hinihiling natin kay Allah ang
kaligtasan.

Si Allah ay nagbaba ng mga Kasulatan at nagsugo ng mga
sugo upang sambahin Siya lamang nang walang katambal
sa Kanya at upang linawin ang karapatan Niya sa mga
lingkod Niya at banggitin sa mga lingkod ang anumang
itinaguri sa Kanya na kabilang sa mga magandung pangalan
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Niya at mga mataas na katangian Niya upang makilala nila
Siya sa pamamagitan ng mga pangalan Niya, mga katangian

Niya, kadakilaan ng kagandahang-loob Niya, kalubusan ng

kapanryarihan Niya at pagkamasaklaw ng kaalaman Niya.
Iyon ay walang iba kundi dahil ang Tawhid ar-Rubribiyah
(Paniniwala sa pagkaiisa sa Pagkapanginoon) ang saligan

atbatay,an ng Tawhfd al-Ilatriyah wa al-'Ib6dah (Paniniwala

sa pagkaiisa sa Pagkadiyos at Pagsamba).

Dahil dito ay isinugo ang mga sugo, sumakanila ang

pagpapala at ang pagbati, &t ibinaba ang mga makalangit
na kasulatan mula kay Allah upang linawin ang mga kata-

ngian Niya at angmga pangalan Niya, aqg kadakilaan ng

kagandahang-loob Niya, at linawin ang pagiging karapat-
dapat Niya na dakilain, panalanginan at hilingan nang sa

gayon ay mapasailalim ang mga kalipunan sa pagsamba sa

Kanya at pagfalima sa Kany4 nang sa gayon ay magbalik-
loob sila sa Kanya, atnang sa gayon ay sambahin nila Siya

at hindi ang lahat ng iba pa sa Kanya.
Ito ay matatagpuan nang marilming ulit sa Aklat ni Allall.

Nabanggit na ni Allah iyon mula sa marami sa mga sugo

Niyu, sumakanila ang pagbati. Sinabi Niya (14:10): Sinabi

ng mga sugo nila: "l(ay Allah ba ay may pagdududa Pa,
ang Lumalang ng mga langit at lupa? Sinabi pa Niya
(10:71-72): Bigkasin mo sa kanila ang batita kay Noe,

noong nagsabi siya sa mga tao niya: "O mga tao ko,
kung burnigat sa inyo ang pananatili ko at ang pagpa-
paalaala ko sa mga tanda ni Allah ay kay Allah naman
ako nanalig. Kaya pagpasyahan ninyo ang balak ninyo
kasama ng mga itinatambal ninyo koyAhah. Pagkatapos
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ang balak ninyo ay huwag sa inyo magtng malabo. Pag-
katapos ay ipatupad ninyo ito sa akin at huwag kayong
magpalugit sa akin. Kaya kung tatatikod kayo so paa-
laala ay hindi naman ako humingi sa inyo ng anumang
kabayaran. Walang kabayaran sa akin kundi nasa kay
Allah. Inutusan ako na ako ay maging kabilang sa mga
MusIim.'ott

Samakatuwid, nilinaw ng Sugo (SAS) na siya ay umaasa

at nagfitiwala kay Allah. Hindi niya inaalintana ang pagba-

banta nila at ang pananakot nila. Kailangan niyang ipara-

ting ang mga mensahe ni Allah, at naiparating nga niya.

Ipinakilala niya ang kapangyarih an at ang kadakilaan ng

Panginoon niya. Ang Panginoon niya ang Nakasasaklaw
sa lahat, ang Makap angyarihan sa pagliligtas at paglipol

sa mga kaaway Niya. Siya rin ang Makapangyarihan sa

pangan galaga sa mga sugo Niya at mga propeta Niya, S&

pagpupuspos sa kanila ng pag-iin gat Niya, at sa pagtulong

sa kanila sa pagpapatupad sa inahatid nila na patnubay,

Nagbaba Siya tungkol dito ng isang Kabanata ng Qur'an
na pumapatungkol kay Noe (AS) kung saan sinabi Niya
(71:1-14): Tunay na Kami ay nagsugo kay Noe sa lipi
niya, no nagsasabiz "Magbabala ka sa kalipi mo bago

sila datnan ng isang masakit na pagdurusa." Nagsabi
siya: "O lipi koo tunay na ako para sa inyo ay isang
tagapagbabala na naglilinaw: na sambahin ninyo si

Allah, mangilag kayong magkasala sa Kanya at tuma-
lima kayo sa akin; magpapatawad Siya sa inyo sa mga

to O nagpapasakop kay Allah.
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pagkakasala ninyo at aantalain Niya kayo hanggang sa
isang itinakdang taning. Tunay na ang taning ni Allah,
kapag dumating, ay hindi aantalain, kung nalalaman
sana ninyo.tt Nagsabi siya: t?anginoon ko, tunay na ako
ay nag-anyaya sa lipi ko gabitt araw, ngunit walang
naidagdag sa kanila ang pag-aanyaya ko kundi pagtakas
sa pononompalatayo. Tunay na ako sa tuwing nag-
anyaya sa kanila upang magpatawad Ka sa kanila ay
inilalagay nila ang mga daliri nila sa mga tainga nila,
nagtatalukbong sila ng mga damit nila, nagpupumilit
sila at nagmamalaki nang isang mntinding pagmamalaki.
Pagkatapos tunay na ako ay nag-anyaya sa kanila nang
hayagan. Pagkatapos tunay na ako ay nakipaghayagan
sa kanila at nakipagsarilinan sa kanila nang sarilinan
at sinabi ko: 'Humingi kayo ng tawad sa Panginoon
ninyo; tunay na Siy^ 

^y 
laging Palapatawad. Ipadadala

Niya ang ulan mula sa langit sa inyo na nananagana;
Magpaparami Siya sa inyo ng mga yaman at mga anak
at gagawa Siya para sa inyo ng mga hardin at gagawa
Siya para. sa inyo ng mga ilog. Ano ang nangFayari sa
inyoo hindi kayo natatakot kay Allah nang may pagpipi-
tagan, samantalang nilikha nga Niya kayo sa mga antas?

Niliwanag ni Allah ayon sa namtrtawi sa bibig ng propeta
Niya na si Noe (AS) ang ilan sa mgakatangian Niya, na
Siya ang tumutulong sa kanila sa pamamagitan ng ipinan-
tutulong Niya sa kanila na mga panustos, maraming kabu-
tihan, mga malaking biyaya, &t na Siya angkarapat-dapat
na sambahin, talimain at dakilain.
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Nagsabi naman Siya tungkol kay Hfd (AS) at tungkol sa

mgatao nito (26:123-135): Pinasinungalingan ng mgo
kalipi ni oAd ang mga isinugo, noong nagsabi sa kanila
ang kapatid nila na si Hfd: 'oHindi ba kayo mangingilag
magkasala? Tunay na ako para sa inyo ay sugong
mapagkakatiwalaan. Kaya mangilag kayong magkasala
kay Allah at tumalima kayo sa akin. Ilindi ako humi-
hingi sa inyo ng anumang kabayaran; walang kaba-
yaran sa akin maliban sa mula sa Panginoon ng mga
Nilalang. Nagpapatayo ba kayo sa bawat mataas na
pook ng isang palatandaan na pinaglilibangan ninyo'
at gumagawa kayo ng mga gusali nang harinawa kayo
ay magsipanatili? Kapag humagupit loyo, humahagupit
kayo g y^ ng mga maniniil, kaya mangilag kayong
magkasala kay Allah at tumalima kayo sa akin. Mangi-
lag kayong magkasala sa Kanya na nagkaloob sa inyo
ng nalalaman ninyo, nagkaloob sa inyo ng mga hayupan
at mga anak, at mga hardin at mga bukal. Tunay na
ako ay nangangamba para sa inyo sa pagdurusa sa

isang dakilang araw.
Niliwanag ni Allah sa namutawi sa dila ng propeta Niya

na si Hf{ sumakanya ang pagpapala at ang pagbati ni Allah,
ang marami sa mga biyaya na ibiniyayaNiya sa kanila, at

na Siya ang Panginoon ng lahat, at na ang isinasatungkulin
sa kanila ay ang pagpapasakop sa Kanya at pagtalima sa

Sugo Niya at paniniwala sa Kanya. Subalit sila ay tumanggi
at nagmalaki, kaya bumaba sa Kanila ang parusa ni Allah
mula sa masamang hangin.
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Nagsabi naman Siya tungkol kay S6lih, sumakanya ang
pagbati (26:14l-152): Pinasinungalingan ng mga kalipi
ni Thamfid ang mga isinugo, noong nagsabi sa kanila
ang kapatid nila na si Silih: "Hindi ba kayo mangingi-
lag rnagkasala? Tunay na ako para sa inyo ay sugong
mapagkakatiwalaan. Ifuya mangilag kayong magkasala
kay Allah at tumalima kayo sa akin. Hindi ako humi-
hingi sa inyo ng anumang kabayaran; walang kaba-
yaran sa akin maliban sa mula sa Panginoon ng mga
Nilalang. Maiiwan ba kayo sa anumang naritor nt mga
natitiwasay laban sa kamatoyanr so mga hardin at mga
bukal, xt mga pananim at mga punong datiles na ang
bunga ng mga ito ay malambot? Umuukit kayo mula
sa mga bundok pg mga bahiy, nang may kabihasaan.
Kaya mangilag kayong magkasala kay Allah at tuma-
lima kayo sa akin. Huwag kayong tumalima sa utos
ng mga nagmamalabis, na nananampalasan sa lupa at
hindi nagsasaayos.

Samakatuwid, nilinaw ni S6lih, sumakanya ang biyaya
at ang pagpapala, ang bagay na pumapatungkol kay Allah,
na Siya ang Panginoon ng mga nilalffig, na Siya ay nagbigay
sa kanila ng naibigay ng mga biyaya. Kaya ang isinasatung-
kulin sa kanila ay ang pagbabalik sa Kanya at ang panini-
wala sa sugo Niya na si S6lih, ang pagtalima rito sa inihatid
nito, at na hindi nila tatalimain ang mga nagmamalabis na
mga nananarnpalasan sa lupa. Subalit sila ay hindi puman-
sin sapayong ito at hindi pumansin sa tagubilin niya. Bagkus
ay nagpatuloy sila sa pagnamatigasan nila" pagkaligaw nila,
at pagtanggi nilang sumampalataya hanggang sa nilipol
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sila ni Allah sa pamamagitan ng hiyaw at lindol. Hinihingi
natin kay Allah ang kaligtasan.

Bumanggit din si Allah ng tungkol sa matalik na kaibigan
Niya na si Abrah&ffi, sumakanya ang pagpapala at ang pag-
bati, ng ilan sa mga katangian Niya. Binanggit ni Abraham
ang mga ito sa mga tao nito upang magbalik-loob sila kay
Allah, upang sambahin nila Srya at upang dakilain nila Siya.
Nagsabi si Allah (26:69-73): Bigkasin mo sa kanila ang
kasaysayan ni Abraham, noong nagsabi ito sa ama nito
at mga kalipi nito: "Ano ang sinasamba ninyo?" Nag-
sabi sila: "Sumasamba kami sa mga imahen, at nagpa-
patuloy kami na mga namamalagi sa pagsomba sa mga
ito." Nagsabi ito: "Naririnig ba nila kayo kapag nana-
nalangin kayo? O nakapagdudulot ba sila ng kapaki-
nabangan sa inyo o nakapipinsala ba sila?"

Nararapat na huminto muna rito. Si Allah, sa pamama-
gitan nito, ay naglilinaw sa kanila na ang mga imahen na
ito ay hindi naaangkop sa pagsamba dahil ang mga ito ay
hindi nakaririnig at hindi tumutugon sa isang dumadalangin,
at hindi nagdudulot ng pakinabang at hindi nakapipinsala
dahil sa mga ito ay mga bagay na walang pandama sa
pangangailangan ng mga dumadalangin, sa kahilingan nila
at sa mga kakailanganin nila. Kaya papaanong dindalangi-
nan pa ang iba pa kay Allah? Dahil dito ay nagsabi Siya
(26:72-73): Nagsabi ito: "Naririnig ba nila kayo kapag
nananalangin kayo? O nakapagdudulot ba sila ng kapa-
kinabangan sa inyo o nakapipinsala ba sila?"

Ano ang isinagot nila? Nalito sila at nalihis sa pagsagot
dahil sila ay nakaaalam na ang mga diyos na ito ay walang
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maidudulot na pakinabang ni pinsala. Hindi nakaririnig ng
panalangin ng mga nananalingin at hindi rin tumutugon
doon. Kaya dahil dito ay nagsabi sila (26:74): Nagsabi sila:
t'Bagkus nasumpungan namin ang mga magulang
namin na gayon na ang ginagawa nila.tt

Hindi nila sinabi na ang mga diyos na ito ay nakaririnig
o nakapagdudulot ng pakinabang o nakapipinsala. Bagkus
nalihis sila sa pagsagot at nagbigay ng isang kasagutan na
nagpapakita ng pagkalito at pagdududa, bagkus pag-amin
na ang mga diyos na ito ay hindi naaangkop pag-ukulan
ng pagsamba yamang sinabi nila (26:74): Nagsabi sila:
ttBagkus nasumpungan namin ang mga magulang namin
na gayon Ra ang ginagawa nila." Ibig sabihin: tumahak
kami sa daan nila at landas nila nang walang pagsasaalang-

alang sa nasabi mo sa amin.
Ito ang kahulugan ng sabi ni Allah sa ibang talata ng

Qur'an (43:23): "Tunay na kami ay nakasumpong sa mga
magulang namin sa isang relihiyon, at tunay na kami
sa mga bakas nila ay mga tumutulad.t'fto ang isinum-
pang daan nila na tinatahak nila, ipinangangatwiran nila at
nilalakbay nila. Hinihiling natin kay Allah ang kaligtasan.

Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Abratram (26:7 5-77):
Nagsabi siya: "Kaya napagmasdan ba ninyo ang dati
nang sinasamba ninyo: Kayo at ang mga sinaunang
ninuno ninyo? At tunay na sila ay kaaway para sa akin,
maliban sa Panginoon ng mga nilalang,

,tng ibig niyang sabihin doon ay ang mga sinasamba
nila na mga imahen, at dahil dito ay sinabi niya (26:77):
At tunay na sila ay kaaway para sa akin, maliban sa
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Panginoon ng mga nilalang. Kaya ang sabi Niya na mali-
ban sa Panginoon ng mga nilalang ay nagpapakita na
nalalaman niya noon na sila ay sumasamba kay Allah at
sumasamba rin sa iba pa kasama ni Allah. Dahil dito ay
binukod niya ang Panginoon niya at sinabing maliban sa
Panginoon ng mga nilalang gaya ng nasa ibang talata
(43:27): maliban sa lumalang sa akin. Samakatuwid,
napag-alaman sa pamamagitan niyon na ang mga Mushrik
ay sumasambakay Allah at sumasamba sa iba pa sa Kanya
kasama sa Kanya. Subalit ang pagfatalo sa pagitan nila at
ng mga sugo ay kau gnay sa pagtatangi kay Allah sa pag-
samba at pagbubukod-tangi roon sa Kanya bukod sa lahat
ng iba pa sa Kanya.

Pagkatapos niyon ay nagsabi si Abraham kaugnay sa
paglilinaw sa mga katangian ng Panginoon (26:78-81): na
lumikha sa akin at Siya ay nagpapatnubay sa akin; na
Siya ay nagpapakain sa akin at nagpapainom sa akin,
at kapag nagkasakit ako, Siya ay nagpapagaling sa akinl
na babawi sa buhay ko, pagkatapos ay bubuhay sa akin;
Ito ay mga gawain ng Panginoon: nagpapagaling Siya sa
mga maysakit; bumabawi Siya ng buhay at bumubuhay
Siya; nagpapakain Siya at nagpapainom Siya; nagpapat-
nubay Siya sakaninumang loloobin Niya. Siya ang Palalikh4
ang Makapanryarihan sa pagpapatawad sa mga pagkaka-
sala at paglatakip sa mga kapintasan.

Dahil dito ay naging karapat-dapat Siya sa pagsamba ng
mga lingkod Niya at naging walang saysay ang pagsamba
sa lahat ng iba pa sa Kanya sapagkat sila ay hindi lumilikha,
hindi nagfutustos, hindi nagdudulot ng pakinabang, hindi
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nakapipinsala, hindi nakaaalam sa mga nakalingid, at hindi
nakakal<ayana magkaloob ng anumang pakinabang o pinsala
sa dumadalangin sa kaniia gaya ng sinabi Niya (35:13-14):
Iyon ay si Allah, ang'Panginoon ninyo. Ukol sa Kanya
ang paghahari, samantalang ang mga dinadalanginan
ninyo bukod pa sq,Kanya ay hindi nagmamay-ari ng
kahit isang lamad" ng buto ng datiles. Kung dadala-
nginan ninyo sila ay hindi sila makaririnig sa panala-
ngin ninyo, Lt kung sakaling nakarinig sila ay hindi sila
tutugon sa inyo. Sa Araw ng Pagbangon ay itatanggi
nila ang pagtatambal ninyo sa kanila koy Allah.

Nilinaw ni Abraham ang kawalang-kakayahan nila at
nilinaw niya na ang pagdalangin nila sa iba pa kay Allatt
ay pagtatambal (shirk) kay Allah. Dahil dito ay nagsabi
siya (35: l4): Sa araw na Pagbangon ay itatanggi nila
ang pagtatambal ninyo sd kanila koy Alloh. Nilinaw ni
Allah ang kawalang-kakayahan ng lahat ng diyos na ito at
nilinaw din Niya na sila ay nakapagtambal nga kay Allalt
dahil sa pagdalanging ito.

Dito naman ay sinabi Niya (26:82): na pinagmimithian
ko na magpatawad sa akin sa mga kamalian ko sa Araw
ng Paggantimpala. Ibig sabihin: Minimithi ko na Siya,
kaluwalhatian sa Kanya, ay magpapatawad sa akin sa mga
kam.alian ko sa Araw ng Paggantimpala yamang Siya ay
nagdudulot ng pakinabang sa mundo at nagliligtas sa

Kabilang-buhay, samantalang ang mga imahen na ito ay

tt Manipis na balot.
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hindi nagdudulot ng pakinabang sa mundo ni sa Kabilang-
buhay bagkus ay nakapipinsala.

Dahil dito ay nagsabi Siya tungkol sa sinabi ng matalik
na kaibiganNiya na si Abraham (26:&2-85): na pinagmi-
mithian ko na magpatawad Siya sa akin sa mga kama-
lian ko sa Araw ng Paggantimpala. Panginoon ko, mag-
kaloob Ka para sa akin ng kamnungan at isama Mo ako
sa mga matuwid. Gumawa Ka para sa akin ng isang
pagtukoy na marangal sa panig ng mga huling salinlahi.
Gawin Mo ako na kabilang sa mga tagapagmana ng
Hardin ng Lugod.

Lahat ng ito ay nagpapahiwatig sa pananamp alataya sa
Kabilang-buhay, sa pag-aanyaya roon , &t sa pagtatawag-
pansin sa mga nilalang na mayroong Kabilang-buhay na
kailangang kahahantungan at mayroong pagganti at pagtu-
tuos. Dahil dito ay nagsabi Siya pagkatapos nito (26:85-
86): Gawin Mo ako na kabilang sa mga tagapagmana
ng Hardin ng Lugod. Magpatawad Ka sa ama ko; tunay
na siya noon ay kabilang sa mga naliligaw.

Dumalangin si Abraham ng kapatawaran para sa ama
niya bago niya nalaman ang kalagayan nito.Ngunit noong
nalaman niya ang kalagayan nito ay itinatwa niya ito, gaya
ng sinabi Niya (29:16-17): Banggitin si Abraham noong
nagsabi siya sa mga kalipi niya: "sambahin ninyo si
Allah at mangilag kayong magkasala sa Kanya; iyan
ay higit na mabuti para sa inyo kung inyong nalalaman.
Sumasamba kayo bukod pa kay Allah sa mga idolo
lamangr at lumilikha kayo ng kabulaanan. Ang mga
sinasamba ninyo bukod pa kay Allah ay hindi nakaka-
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kaya na magdulot sa inyo ng panustos. Kaya hangarin
ninyo kay Allah ang panustos, sambahin ninyo Siya at
pasalamatan ninyo Siya. Sa Kanya kayo magbabalik.

Nilinaw ni Abraham (AS) na ang pagsamba ay tungkulin
kay Allah, na Siya ay kinakailangang pangilagang pagka-
salaan at kinakailangang sambahin, na ang ginawa nila ay
kabulaanan na walangbatayan, na ang mga sinasamba nila
ay hindi nagmamay-ari magpakailanman ng maidudulot sa

kanila na panustos. Hindi rin makapagdudulot ng pakinabang

ang mga ito sa kanila at hindi makapipinsala sa kanila daltil
ang mga ito nga ay hindi nagmamay-ari ng maidu-dulot sa

kanila na panustos, bagkus ay si Allah ang Palatustos.
Dahil dito ay nagsabi Siya (29:17): pasalamatan ninyo
Siya. Sa Kanya kayo magbabalik.

Samakatuwid, 8tr9 balikan ay si Allah, ang nagrnamay-
ari sa bawat bagay, strg Makapanryarihan sa bawatbagay,
ang karapat-dapat na pasalamatan dahil sa kalubusan ng
pagbibiyaya Niya at pagmamagandang-loob Niya. Siya
ang hinihilingan ng panustos. Dahil dito ay nagsabi Siya
sa ibang mga talata ng Qur'an (51:58): Tunay na si Allah
ay ang Palatustosr ttrg May matatag na lakas. Sinabi
pa Niya (l l:6): Walang anumang gumagalaw sa lupa
malibang nasa kay Allah ang panustos nito. Nalalaman
Niya ang tirahan nito at ang pinaglalagakan dito. Ang
lahat ay nasa aklat na malinaw.

Ang mga talata na nagpapatunay na si Allah ay nag-utos

sa mga sugo na bumaling sa Kanya ang mga lingkod at

nagpapakilala sa kanila sa Tagapaglikha nila, Tagapagtustos
nila at Diyos nila ay lubhang marami ang matatagpuan sa
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Aklat ni Allah. Ang sinumang magmumuni-muni sa Qur'an
ay matatagpuan iyon nang maliwanag at malinaw. Ang mga
sugo ay ang pinakamalinaw sa mga tao sa pagpapahayag,
ang higit na nakakikilala kay Allah sa mga too, at ang pina-
kalubos sa kanila sa sigla sa pag-aanyayatungo sa Kanya,
sumakanila ang pagpapala at ang pagbati. Walang sinuman
ang higit na matiisin kaysa sa kanila sa pag-anyaya tungo
kay Allah at higit na nakaaalam kaysa sa kanila. Walang
higit na maibigin sa pagpapafirubay ng mga kalipunan kaysa
sa kanila, sumakanila ang pagpap ala at ang pagbati.

Dahil dito, ipinarating nila ang mga mensahe ni Allah
nang pinakalubos at pinakaganap na pagpaparating. Nilinaw
nila sa mga tao ang mga katangian ng Tagapaglikha na
sinasamba, at ang mga pangalan at mga katangian Niya at
mga gawain Niya. Dinetalye nila ang mga ito upang mala-
man ng mga lingkod ang Panginoon nila, nang sa gayon
ay makilala nila Siya sa pamamagitan ng mga pangalan
Niya at mga katangian Niya at kadakilaan ng karapatan
Niya sa mga lingkod Niya, at upang magbalik-loob sila
sa Kanya ayon sa kabatiran at kaalaman.

Kabilang dito ang binanggit ni Allah mula kay Moises
(AS) kung saan nagsabi Siya (26:10-1 6): Banggitin noong
tinawag ng Panginoon mo si Moises)nanagsasabi: t?un-
tahan mo ang mga taong lumabag sa katarungan: ang
mga tao ng Paraon. Ilindi ba sila mangingilag magka-
sala?" Nagsabi ito: t'Panginoon ko, tunay na ako ay
nangangamba na pasinungalingan nila ako. Maninikip
ang dibdib ko at hindi gagalaw ang dila ko, kaya ipa-
sugo Mo si Aaron. Sa kanila ay mayroon akong isang
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pagkakasala, Icaya nangangamba ako na patayin nila
ako." Nagsabi Siya: "Aba'y hindi. Kaya pumunta
kayong dalawa dala ang mga tanda Namin. Tunay na
Kami, kasama ninyo, ay makikinig. Kaya puntahan
ninyong dalawa ang Paraon at sabihin ninyong dalawa:
Tunay na kami ay sugo ng Panginoon ng mga nilalang;

lnutusan siya ni Allah na linawin kay Paraon na siya ay
sugo ng Panginoon ng mga nilalang, os11g harinawa ito ay
makap ag-alaala at magbalik-loob sa katotohanan. Subalit
hindi ito nag-alaal4 bagkus ay inayawan iyon at nagsabi pa

(26:18-28): Nagsabi iyon: "Hindi ka ba namin inalagaan
sa piling namin noong bata pa at nanatili ka sa piling
namin nang ilang taon mula sa buhay mo? Ginawa mo
ang kagagawan mo na ginawa mo samantalang ikaw
ay kabilang sa mga tumatangging tumanaw ng utang
na loob." Nagsabi siya: *Ginawa ko iyon noong habang
ako ay kabilang sa mga naliligaw. Kaya tumakas ako
mula sa inyo noong pinangambahan ko kayo. Pagkadaka
ay pinagkalooban ako ng Panginoon ko ng karunungan
at ginawa Niya ako na kabilang sa mga isinugo. Iyan
bo ay isang biyaya na ipinanunumbat mo sa akin: na
inalipin mo ang mga anak ni Israel?" Nagsabi ang
Paraon: "At ano ang Panginoon ng mga nilalang?"
Nagsabi siya: "Ang Panginoon ng mga Langit at Lupa
at ng anumang nasa pagitan ng mga ito, kung kayo ay
nakatitiyah" Nagsabi iyon sa nakapaligid doon: "Hindi
ba kayo nakikinig?n' Nagsabi siya: "Ang Panginoon
ninyo at ang Panginoon ng mga sinaunang ninuno
ninyo.tt Nagsabi iyon: *Tunay na ang sugo ninyo na
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isinugo sa inyo ay talagang baliw." Nagsabi siya: '.Ang
Panginoon ng silangan at kanluran at anumang nasa
pagitan ng dalawang ito, kung kayo ay nakauunawa."

Kaya tingnan ninyo kung papaanong nililinaw ni Moises
(AS) sa Paraon ang mga katangian ng Panginoon, tro Siya
ang Panginoon ng mga nilalffig, ang Panginoon ng mga
langit at ang Panginoon ng lupa atanumang nasa pagitan ng
mga ito, angPanginoon ng lahat ng nilikha at ang Panginoon
ng silangan at kanluran, nang sa gayon ay malaman ng
kaaway ni Allah ang mga katangiang ito nang harinawa
iyon ay magbalik sa katotohanan at tama. Subalit nauna
na sa kaalaman ni Allah na iyon ay magpapatuloy sa paniniil
at pagkaligaw niyon at mamatay iyon sa kawalang-pana-
nampalataya at pagmamatigas niyon. Hinihiling natin kay
Allah ang kaligtasan.

Nilinaw ni Allah-kaluwalhatian sa Kanya at pagkataas-
taas Niya-kina Aaron at Moises na Siya ay kasama nilang
dalawa, na nakaririnig at nakakikita na Siya ay tagapanga-
laga nilang dalawa, tagapag-adyanilang dalawa at tagapag-
ayuda nilang dalawa. Kaya dahil dito ay naglakas-loob
silang dalawa sa pag-anyaya sa maniniil, mapagmatigas,
mapagmalaki at arogante na ito, na nagsabi (79:24): '6Ako
ay ang panginoon ninyong pinakamataas.tt Iningatan at
ipinagsanggalang Niya silang dalawa laban sa kasamaan
at pakana nito.

walang duda na ang lahat ng ito ay bahagi ng pangan ga-
laga at pagmamalasakit ni Allah sa mga sugo Niya at mga
propeta Niya, sumakanila ang pagpapala at ang pagbati,
laban sa isang lalaking mapagmalaking mapaniil, isang
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isinumpang hari na nag-aangking siya raw ay Panginoon

ng mga nilalang. Sa kabila nito, naglakas-loob sina Moises
at Aaron sa pag-anyaya sa kanya, sa paglilinaw sa karapa'
tan ni Allatr sa kanya, &t pagpapabatid na ang isinasatung-
kulin sa kanya ay magbalik-loob siya kay Allah.

Subalit umayaw siya at nagmalaki. Pagkatapos ay ipi-
nanawagan niya ang panawagan niya na tipunin ang mga

manggagaway at ang panggagaway at iba pa hanggang sa

pinawalang-saysay ni Allah ang pakana niya at ipinakita
ang kawalang-kakayahan niya. Iniadya ni Allah sina Moises

at Aaroo, sumakanila ang pagpapala at ang pagbati, laban

sa kanya at laban sa mga manggagaway niya. Pagkatapos,

ang kinahinptnan-noong nagpatuloy sa pagmamalabis-
ay nilunod siya ni Allah sa dagat sampu ng lahat ng hukbo
niya. Iniligtas naman ni Allah sina Moises at Aaron sampu

ng kasama nila na mga anak ni Israel.
Ito ay ilan sa mga kapani-paniwalang tanda ni Allatr sa

paghihiganti Niya sa mga kaaway Niya at pag-aadya niya
sa mga tinatangkilik Niya na dalawang lalaki na walang
kasama kundi isang pangkat ng mga inalipin ng Paraon.

Pinagpapatay ng Paraon ang mga lalaking anak nila at

hinahaymng mabuhay ang kababaihan nila. Nagpapalasap

siya sa kanila ng napakasagwang pagdurusa.

Naglakas-loob ang dalawang ito sa pag-anyaya sa isang

mapaniil na hari at sa paglilinaw ng katotohanan sa kanya,

at pagtuligsa sa kabulaanan na nasa kanya. Ipinagsang ga-

lang naman silang dalawa ni Allah laban sa kawalang-
katarungan at kalupitan ng Paraon. Bagkus ay pinatatag

silang dalawa ni Allah at inayudahan sila. Pinabigkas ni
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Allah si Moises ng anumang maihahain na katwiran sa
Paraon.

Dahil dito ay sinabi ni Allah ang sabi ng paraon (20:49-
55): Nagsabi ang Poraon: "Sino ang Panginoon ninyong
dalaw&r o Moises?" Nagsabi si Moises: "Ang panginoon
namin ay ang nagbigay sa bawat bagay ng anyo nito at
pagkatapos ay nagpatnubay Siya." Nagsabi ang paraonz

"Paano naman ang lagay ng mga unang salinlahi?"
Nagsabi si Moises: "Ang kaalaman hinggil doon ay nasa
Panginoon ko, sa isang talaan. Hindi nagkakamali ang
Panginoon ko at hindi nakalilimot." Siyo ang gumawa
para sa inyo ng lupa bilang nakal atag, nagsingit para
sa inyo rito ng mga landas, at nagbaba mula sa langit
ng tubig, krya nagpaluwal Kami sa pamamagitan nito
ng mga kaurian ng sari-saring halaman. Kumain kayo
at ipastol ninyo ang mga hayupan ninyo. Tunay na sa
gayon ay talagang may mga tanda para sa mga may
mga talino. Mula rito sa lupa nilikha Namin kayo at dito
rin ibabalik Namin kayo at mula rito ilalabas Namin
kayo sa ibang pagkakataon.

Ang ibig sabihin: ang mga sugo, sumakanila ang pagpa-
pala at ang pagbati, ay naglinaw at nagpaliwanag sa kato-
tohanan. Nilinaw nila ang mga pangalan ng Panginoon at
ang mga katangian Niya, na nagpapahiwatig sa dakilang
kapangyarihan Niya at pagiging karapat-dapat Niya sa
pagsamba, at na Siya ang Tagapaglikha, angNagmamay-
ari, ang Tagapagtustos, ang Tagapagbigay-buhay, ang
Tagabawi ng buhay, atang Nangangasiwa sa bawatbagay.
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Nilinaw rin ng mga propeta ang kataasan ni Allatt at ang

pangingibabaw Niya sa mga nilikha Niya. Dahil dito ay

nagsabi ang Paraon sa katuwang nlya na si Hemfu (40:36-

37): "O Hrfimin, magpatayo ka para sa akin ng isang
tore nang harinawa ako ay makarating sa mga daanan:
ang mga daanan tungo sa langit, kaya makatitingin
na ako sa Diyos ni Moises. Ibinalita niya na si Allah ay

nasa ibabaw ng langit. Dahil dito, ninais ng maniniil na

ito na magmataas sa pamamagitan ng masagwang salita
na ito na walang halaga.

Kabilang din dito ang nabanggit ni Allah tungkol kay

Jesus, sumakanya ang pagpapala at ang pagbati, at sa mga

disipulo niya sa Sfrah al-M6'idah kung saan nagsabi Siya
(5:1 l2-1 15): Banggitin noong nagsabi ang mga disipulo:
t'O Jesus na anak na Maria, makakaya ba ng Panginoon
mo na magpababa sa atin ng isang hapag mula sa

langit?" ay nagsabi siya: "Mangilag kayong magkasala
kay Allah kung kayo ay mga sumasampalatayi.)) Nag-
sabi sila: ttNinanais namin na kumain mula roont
mapanatag ang mga puso namin, malaman namin na
nagtotoo ka nga sa amin, at kami roon ay magiging
kabilang sa mga nakasasaksi.tt Nagsabi si Jesus na anak
ni Maria: "O Allah, Panginoon namin, magbaba Ka sa

amin ng isang hapag mula sa langit, na para sa amin
ay magiging isang pagdiriwang: para sa una sa amin
at huli sa amin, at isang tanda mula sa lyo. Tustusan
Mo kami yamang Ikaw ay pinakamainam sa mga nag-
tutustos." Nagsabi si Allah: "Tunay na Ako ay magpa-
pababa niyon sa inyo; kaya ang sinumang tatangging
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sumampalataya pagkatapos niyon mula sa inyo, tunay
na Ako ay magpaparusa sa kanya ng pagdunmang hindi
Ko iparurusa sa isa man sa mga nilalang.tt

Dito ay may isang paglilinaw sa isang bahagi ng kapang-
yarihan ni Allah, D& Siya ang Makapangyarihan sa lahat ng
bagay, tr& Siya ay nasa kaitaasan sapagkat ang pagpapababa
ay mula sa mataas patungo sa mababa. Samakatuwid ang
pagpapababa ng hapag at ang paghiling ng pagpapababa
niyon, lahat ng iyon ay patunay na ang mga taong iyon ay
nakababatid na ang Panginoon nila ay nasa kaitaasan. Sila ay
higit na nakakikilala kay Allah at higit na nakaaalam kaysa
sa mga Jahm i32 at mga kauri nila n" nugkaila sa kaitaasan.

Ang mga disipulo ay humiling niyon at si Jesus ay nag-
linaw niyon at si Allah ay naglinaw rin niyon. Dahil dito
ay nagsabi si Allah (5:115): Tunay na Ako ay magpapa-
baba nryon sa inyo. Nagtrrapatunay iyon na ang Panginoon
natin ay hinihilingan mula sa kaitaasan, at na Siya ay nasa
kaitaasan-ka I uwal h at i an s a K an y a at pagkataas-taas Niya

-nasa 
ibabaw ng mga langit, nasa ibabaw ng lahat ng

nilikha, at nasa ibabaw ng trono na niluklukan Niya nang
pagluklok na naaangkop sa kamahalan Niya at kadakilaan
Niya, na hindi nakawawangis ng nilikha sa anuman sa mga
katangian Niya.

Nagpapatunay sa ganitong kahulugan ang manaming talata
ng Qur'an na naglilinaw sa katataasan ni Allah sa mga
nilikha Niya. Kabilang doon ang kilalang pitong talata ng

" Ang mga Jatrmf ay ang mga tagasunod ni al-Jahm ibnu Safiv6n.
Ang mga ito ay nagkakaila sa lahat ng pangalan at l@tangan ni Allah.
al-Fawzfn, Se[h: 'Aqfdah at-Tawhid, patrina 64.
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Qur'an tungkol sa "pagluklok" na nasaad sa sabi ni Allatt
sa Srirah al-'Arif (7:50: Tunay na ang Panginoon ninyo
ay si Allah na lumikha sa mga langit at lupa sa loob ng
anim na araw. Pagkatapos ay lumuklok Siya sa Trollo.
Ipinambabalot Niya ang gabi sa maghapon na huma-
habol naman doon ^fa gabi nang maliksi. Nilikha Niya
ang araw, ang buwan at ang mga bituinr ro mga sunud-
sunuran sa utos Niya. Pakatandaan, ukol sa Kanya ang
paglikha at ang pag-uutos. Mapagpala si Allahr otrg
Panginoon ng mga nilalang.

Sa talata na ito ay nililinaw Niya ang kataasan Niya; na
Siya ang Palalikha, ang Palatustos, na Siya ang may-ari ng
paglikh a at pag-uutos, na Siya ang nagbabalot sa magha-
pon ng gabi, na Siya ang Tagapaglikha ng araw at gabi at
ang Tagapaglikha ng mga bituin, upang malaman ng mga
tao ang kadakilaan ng kalagayan Niya, ang kalubusan ng
kapangyarihan Niya, at ang kalubusan ng kaalaman Niya,
na Siya ang Mataas sa ibabaw ng lahat ng nilikha Niya,
ang karapat-dapat -.na sambahin.

Kabilang din sa paksang ito ang sabi ni Allah (5:l 16-

I 18): 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: t'Kaluwalhatian sa lyo;
hindi para sa akin na sabihin ko ang wala akong kara-
patan. 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. Wala akong
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sinabi sa kanila kundi ang ipinag-utos Mo sa akin:
Sambahin ninyo si Allahr ong Panginoon ko at ang
Panginoon ninyo. Ako noon sa kanila ay saksi habang
nananatili ako sa piling nila; ngunit noong kinuha Mo
na ako, Ikaw ay ang Tagapagmasid sa kanila. Ikaw sa
bawat bagay ay Saksi. Kung pagdurusahin Mo sila,
tunay na sila ay mga lingkod Mo; at kung patatawarin
Mo naman sila, tunay na Ikaw ay ang Nakapangyayori,
ang Marunong.tt

Kaya tingnan mo kung papaanong nilinaw ang mga daki-
lang katangian na ito na ukol kay Allah, na nag-aanyaya sa
pagsamba sa Kanya at hindi sa bawat anumang iba pa sa
Kanya. Siya ang Nakaaalam sa mga nakalingid. Siya ang
Nakapanryayari, ang Marunong. Siya ang Tagapagmasid
sa mga lingkod Niya at ang Saksi sa Kanila. Siya ay naka-
aalam s.a anumang nasa sarili ng propeta Niya na si Jesus,
samantalang si Jesus naman ay hindi nakaaalam sa anumang
nasa sarili ni Allah.

Sa paksang ito ay mayroon ding pahiwatig sa pagkilala sa

mga katangian. Ang mga propeta ay naghatid ng pagkilala
sa mga pangalan ni Allah at mga katangian Niya sa paraang
naaangkop sa Kanya. Siya ay nagfataglay ng "sarili'o na
naaangkop sa Kanya na hindi nakawawangis ng mga sarili
ng mga nilikha. Mayroon din Siyang mukha, mayroon
Siyang kamay, ma)rroon Siyangpaa, mayroong Siyang mga
daliri na hindi nakawawangis ng mga katangian ng rhga
nilikha. Nasaad ang ilan dito sa Qur'an. Nasaad sa Dina-
lisay na Sunnah ang pagkabanggit sa mukha, kamay, pde
at mga daliri Niya. Lahat ng iyon ay patunay na Siya ay
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naglataglay ng mga katangian ng kalubusan, tt hindi nag-
oobliga iyon ng pagkakawangis Niya sa nilikha. Dahil
dito ay nagsabi Siya (42: I l): \ilalang katulad sa Kanya
na anumang bagxy, at Siya ay ang Nakaririnigr rtrg
Nakakikita.

Samakatuwid, ikinaila Niyapara sa sarili Niya ang pag-
kakatulad sa nilikha. Pagkatapos ay kinilala Niya para sa
sarili Niya ang pagdinig at ang pagkakita Niya. Nagpapa-
tunay iyon na ang mga katangian Niya at ang mga pangalan
Niya ay walang kawangis at walang katulad. Bagkus Siya
ang lubos sa sarili Niya, sa mga pangalan Niya, sa mga
katangianNiyaatsamga gawa Niya. Kaya Siya ang karapat-
dapat na sambahin at dakilain. Tungkol naman sa mga
nilikha, ang mga katangian nila ay mahina at kulang. Tung-
kol naman sa Kanyd, Siya ang lubos sa lahat ng bagay.
Ang kaalaman Niya ay lubos, ang mga katangian Niya ay
lubos lahat.

Walang duda na ang mga katangian ng mga nilikha ay
hindi makatutulad sa mga katangian Niya mag)akailanman
sa anumang paraan. Dahil dito ay nagsabi Siya (16:74):
Kaya huwag ninyong gawan si Allah ng mga kahalin-
tulad. Tunay na si Allah ay nakaaalam at kayo ay hindi
nakaaalam. Sinabi pa Niya (l l2:l-4): Sabihin mo: "Siya,
si Allah, ay Isa." Si Allah ay ang Dulugan sa panganga-
ilangan Hindi Siya nagkaanak at hindi Siya ipinanga-
nalq atwalang isa man na sa I(anya ay naging kapantay."

tt O Siya, si Allah , &y isa; O Siya ay si Allah, isa.
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Sinabi pa Nrya (42:l l): Walang katulad sa Kanya na ano
mang bagayr tt Srya ay ang Nakaririnig, ang Nakakikita.

Ang Ahlus Sunnah wal Jam6'ah ay kumikilala sa anumang
nasaad sa Aklat ni Allah at anumang napatotohanang Hadittr
mula sa Sugo ni Allah (SAS) kaugnay sa mga pangalan at
mga katangian ni Allah sa paraan g naaangkop sa Kanya
nang wql.ang tahrif, walang ta'!71, walan g takylf, walang
tamthll,'o walang pagdaragdag at walang pagbabawas.
Bagkus kinikilala nila ang mga ito kung papaanong nasaad
ang mga ito at pinalalampas nila ang mga ito kung paanong
nasaad ang mga ito kalakip ng pananamp alataya na ang
mga ito ay totoo, at na ang mga ito ay napatunayang ukol
kay Allah sa paraang naaangkop sa Kanya, hindi nakawa-
wangis sa mga ito ang nilikha Niya gaya ng sinabi Niya
(42:11): Walang katulad sa Kanya na anumang bagay,
at Siya ay ang Nakaririnig, ang Nakakikita.

Ang mga ito ay ilan sa mga usapin ng Tawhid. Ang mga
ito ay kabilang sa napakahalagang mga usapin. Si Allah ay
naglinaw sa Mahal na Aklat Niya ng mga pangalan Niya
at mga katangian Niya. Inulit-ulit Niya iyon sa maraming

'o Ang taftr\f ay ang pagpilipit sa kahulugan ng anumang katangian
Niya palayo sa hayag na kahulugan nito nang walang patunay.
Ang ta'lil ay ang pagtanggi sa kinakailangang paniwalaan na mga
pangalan at mga katangian na ukol kay Allah, o ang pagtanggi sa
ilan sa mga ito. Ang talE1f ay ang pagsasalaysay sa kalagayan (o
detalye) ng mga katangian ni Allah, sa isip o sa salita" gaya ng pag-
sasabing ang Kamay ni Allatr ay ganito at gayon. Ang tamthll ay
ang paghahalintulad o ang pagwawangis sa mga katangian Niya sa
mga katangian ng mga nilikha o paniniwala na ang mga katangian
Niya ay nakawawangis ng mga katangian ng mga nilikha.
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bahagi nang sa gayon ay makilala si Allah sa pamamagitan
ng kadakilaan ng mga pangalan Niya, kadakilaan ng mga
katangian Niya at kadakilaan ng mga gawain Niya. Ang
mga gawain Niya ay lahat marikit. Ang mga pangalan Niya
ay lahat magaganda. Ang mga katangian Niya ay lahat
mataas. Sa pamamagitan niyon ay nalalaman ng mga tao
ang Panginoon nila at ang Tagapaglikha nila kaya sasam-

bahin nila Siya ayon sa kabatiran. Magbabalik-loob sila
sa Kanya ayon sa kaalaman. Siya ay dumidinig sa panala-
ngin nila at tumutugon sa isang nagigipit sa kanila. Siya
ay Makapangyarihan sa lahat ng bagay.

Kabilang din dito ang nabanggit ni Allah tungkol sa mga
kalipi ni Moises na mga anak ni Israel noong sinamba nila
ang bul6. Nilinaw ni Allah sa kanila ang kabulukan ng
kalagayan nila at ang kawalang-kabuluhan ng pinaggagawa

nila. Nagsabi Siya (7:148): Gumawa ang mga tao ni
Moises, noong wala siya, mula sa mga hiyas nila ng
isang bul6 na rebulto na may pag-unga. Hindi ba nila
nakita na ito ay hindi kumakausap sa kanila at hindi
pumapatnubay sa kanila sa isang landas. Gina\ila nila
ito habang sila ay mga lumalabag sa katarungan.

Samakatuwid, nilinaw Niya sa atin na ang Diyos na

karapat-dapat sa pagsamba ay kinakailangan na isang nag-
sasalita, tr& isang nakaririnig na nakakikita, na isang nagpa-

patlrubay sa landas, r& ang kapanryarihan sa lahat ng bagay

at ang kaalaman sa lahat ng bagay ay nasa kamay Niya.
Tungkol naman sa estatuwang bul6 na walang buhay na

sinasamba bukod pa kay Allah, ito ay bunga ng katiwalian
ng mga pag-iisip: isang bul6 na hindi tumutugon sa duma-
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dalangin, hindi nagsasalita nang malinaw, hindi nagbibi-
gay ng sagot, hindi nagdudulot ng pakinabotrg, hindi naka-
pipinsala, kaya paanong sinasamba ito sa halip kay Allah?

Sa ibang talata ay nagsasabi Siya (20:89): Kaya hindi
ba nila nakikita na hindi ito nagbabalik sa kanila ng
isang salita at hindi nakakaya no mogdulot para sa
kanila ng isang kapinsalaan ni isang pakinabang? Ang
ibig sabihin ng hindi ito nagbabalik sa kanila ng isang
salita ay nangangahulugan na ang bul6 na ito ay hindi
tumutugon ng isang salita sa kaninumang nagsalita rito-_o

kumausap dito at hindi nakak aya na magdulot para sa
kanila ng kapinsalaan ni pakinabang. Kaya papaanong
pagtutuunan ito ng pagsamba kung sakaling ang mga pag-
iisip ay matino?

Ang pakahulugang ito sa Aklat ni Allah ay lubhang
marami. Nililinaw ni Allah sa mga lingkod Niya na S iya
ang karapat-dapat sa pagsamba dahil sa kalubusan Niya
at dakilang kapangyarihan Niya. Siya ang Nagmamay-ari
sa lahat ng bagay at ang Makapangyarihan sa lahat ng bagay
na nakaririnig sa panalangin ng mga dumadalangin, naka-
kakaya sa pagtugon sa pangangailangan nila, tumutugon
sa nagigipit sa kanila, nagmamay-ari sa kapinsalaan at
kapakinabangan at nagpapatnubay sa kaninumang loobin
Niya patungo sa tuwid na landasin, kaluwalhatian sa
Kanya at pagkataas-taas Niya.

Ipinadala ni Allah ang Propeta natin na si Muhammad
(SAS). Siya ang puno ng mga nilikha, ang pinakamainam
sa kanila at ang pinuno ng mga isinugong propeta. Ipinadala
siya ni Allah dala ang aral na ipinadala dahil dito ang mga
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sinaunang sugo: ang paniniwala sa pagkaiisa ni Allah, &ng

pag-uukol ng kawagasan sa Kany&, ffig pag-aanyaya tungo
roon, ang paglilinaw sa mga katangian Niya at mga panga-

lan Niya, na Siya ang karapat-dapat na sambahin. Kaya ang

paanyaya Niya ay isang buong paanyaya. Sinabi Niya
(7:158): Sabihin mo: "O mga tao, tunay na ako ay Sugo
ni Allah sa inyong lahat.

Nagbaba si Allah sa kanya ng isang Dakilang Aklat. Ito
ang pinakamarangal sa mga aklat, ang pinakadakila sa mga
ito, ang pinakakapaki-pakinabang sa mga ito at ang pinaka-
masaklaw. Nilinaw Niya rito ang mga patunay ng Tawhid,
na Siya angDakilang Panginoon, ang Makapangyarihan sa

lahat ng bagay, ang Nagmamay-ari ng lahat ng bagay, ang
Nagdudulot ng pakinabang, ang Nakapipinsala. Inutusan
Niya ang sugo Niya na iparating sa mga tao iyon ayon sa

maraming talata ng Qur'an.
Ang sinumang magbubulay-bulay sa Qur'an ay malala-

man ito, gaya ng sinabi Niya (3 l:25): Talagang kung tata-
nungin mo sila kung sino ang lumikha sa mga langit at
lupa ay talagang sasabihin nga nila na si Allah. Sinabi
pa Niya (10:31): Sabihin mo: "Sino ang nagtutustos sa

inyo mula sa langit at lupa? O sino ang nagmamay-ari
ng pandinig at mga paningin? Sino ang nagpapaluwal
ng buhay mula sa patay at ang nagpapaluwal ng patay
mula sa buh^y? Sino ang nangangasiwa sa kapakanan?"
at magsasabi sila na si Allah. Kaya sabihin mo: "Kaya
hindi pa ba kayo mangingilag magkasala?"

Samakatuwid, inutusan ni Allah ang Propeta Niya (SAS)
na mangatwiran sa kanila sa pamamagitan ng kinilala nila
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na mga gawain ng Panginoon at kapanryarihan Niya, na
Siya ay nagbibigay-buhay at bumabawi sa buhay, na Siya
ang Tagapangasiwa at ang Tagapagtustos sa kabila ng pag-
tanggi nila sa paniniwala sa pagkaiisa ni Allah sa pagsamba
at pagkakaila nila roon.

Ang kahulugan ng mga talata: Kapag kayo ay kumiki-
lala na ito nga ang Panginoon ninyo na nagmamay-ari ng
kapinsalaan at pakinabang, nangangasiwa sa mga kapaka-
nan, nagbibigay-buhay at bumabawi ng buhay at nagtu-
tustos sa mga lingkod Niya; papaanong hindi ninyo itini-
tigil ang paglatambal sa Kanya at hindi Siya sinasamba
nang mag-isa at wala nang iba pa sa Kanya. Kabilang dito
ang sabi Niya (23:84-85): Sabihin mor "Kanino ang lupa
at ang sinumang narorootrr kung kayo ay nakaaalam.tt
Sasabihin nila: "Kay Allah." Sabihin mo: "Kaya hindi
ba kayo mag-aalaala?" at ang iba pang mga talata pag-
katapos nito.

Lalrat ng ito ay paalazla mula kay Allah para sa mga littg-
kod Niya sa pamamagitan ng Sugo Niya na si Muhammad
(SAS) kaugnay sa kadakilaan ng karapatanNiya at kaugrray
sa mga pangalan Niya at mga katangian Niya. Siya ang
karapat-dapat na sambahin dahil sa kalubusan ng kapang-
yarihan Niya, kalubusan ng kaalaman Niya, kalubusan ng
pagmamagandang-loob Niya. Siya ang Tagapagdulot ng
pakinabang, ang Tagapinsala. Siya ang Makap anwarihan
sa lahat ng bagay, &og namumukod-tangi sa kawalan ng
kawangis at kaagaw sa mga gawain Niya, mga pangalan
Niya at mga katangian Niya.
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Noong isinugo ni Allah si Propeta Muhammad (SAS),
sinimulan nito ang paanyaya sa Tawhid gaya ng mga nau-
nang sugo, kaya nagsabi siya sa mga Qurayshi: O mgo tAo,

sabihin ninyo: Walang Diyos kundi si Allah, mogtata-
gumpay kayo. Gayon niya sinimulan sila. Hindi niya muna
ipinag-utos sa kanila ang pagdarasal o ang zakhh, o ang
pagtalikod sa alak o pangangalunya o mga kawangis niyon.
Hindi. Bagkus ay nagsimula siya sa kanila sa Tawhfd dahil
ito ang batayan; at kapag bumuti ang batayan, darating ang
iba pa matapos niyon. Kaya nga sinimulan niya sila sa daki-
lang batayan: ang paniniwala sa pagkaiisa ni Allah, ang
pag-uukol ng kawagasan sa'Kanya, at ang pananampala-
taya sa Kanya at sa mga sugo Niya.

Ang batayan ng kapaniwalaan at ang batayan ng relihiyon
ay nasa Batas ng bawat sugo: ang paniniwala sa pagkaiisa
ni Allah at ang pag-uukol ng kawagasan sa Kanya. Ang
paniniwala sa pagkaiisa ni Allah at ang pag-uukol ng kawa-
gasan ay ang relihiyon ng lahat ng Muslim. Ito ang pokus
ng paanyaya nilang lahat at ang buod ng mensahe nila,
sumakanila ang pagpapala at ang pagbati, gaya ng naunang

nabanggit.Noong nagsabi ang Sugo (SAS) sa mga kalipi
niya: Sobihin ninyo: Walang Diyos kundi si Allah, mAg-
tatogumpay knyo ay minasama nila iyon at pinagtakahan
siya dahil iyon ay kasalungatan ng paniniwala nila at ng
mga ninuno nila.

Sinuong nila ang Shirk at ang pagsamba sa mga idolo sa

loob ng matagal na panahon matapos na binago sa kanila
ni 'Amr ibnu Luhaly al-KhuzA'i na isang pangulo noon sa
.Makkah ang relihiyon nila. Sinasabi na siya ay naglakbay
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patungong Siria at natagpuan niya ang mga tao roon na
sumasamba sa mga imahen. Kaya umuwi siya sa Makkah
at inanyayahan ang mga tao na sumamba sa mga imahen
bilang paggaya sa mga pagano doon sa Siria. Sinasabi rin
na sinabihan daw siya na: "Pumunta ka sa Jeddah, maka-
tatagpo ka roon ng mga inihandang imahen. Kunin mo ang
mga ito at huwag mong ipagkaloob. Anyayahan mo ang
mga Arabe sa pagsamba sa mga ito, tufugon ang mga ito."

Kaya inilabas niya ang mga imahen na ito at ipinala ga-
nap niya ang mga ito sa gitna ng mga Arab e at sinamba
naman nila ang mga ito na kinabibilangan nina Wadd, Suw6',
Yaghuth, Ya'fq at Nasr, na pawang mga sinasamba ng mga
tao ni Noe. Tumanyag ang mga ito sa gitra ng mga Arabe at
sinamba bukod pa kay Allah, dahil kay 'Amr ibnu Luhayy
na nabanggit. Pagkatapos ay umimbento pa sila ng ibang
mga imahen at diyus-diyusan sa iba pang mga lipi. Sina-
samba nila ang mga ito kasama kay Allah. Humihiling sila
sa mga ito na tugunin ang mga pangangailangan. Ginagawa
nila ito na mga diyos na kasama ni Allah. Naghahandog
sila sa mga ito ng sari-saring handog gaya ng pag-aalay ng
hayop, ffigo panata, ffig& panalangin, mga pagpupunas at
iba pa roon.

Kabilang din doon si al-'Uzz6 para sa mga nhninirahan
sa Makkah, si Manah para sa mga naninirahan sa Madinatl
at sinumang nasa paligid nila, si al-L6t para sa mga nani-
nirahan sa Ta' if at sinumang nasa paligid nila, at iba pang
mga diyus-diyusan at mga idolo na marami sa mga Arabe.
Kaya inanyayahan noon sila ng marangal na Propetang ito,
ang Sugo natin (SAS), s& paniniwala sa pagkaiisa ni Allah
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at sa pagtalikod sa mga diyos nila. Tinanggihan nila iyon
at nagsabi (38:5): Ginawa ba niya ang mga dlyos na nag-
iisang diyos? Tunay na ito ay talagang isang kataka-
takang bagay. Nagsabi naman si Allah tungkol sa kanila
(37:35-36): Tunay na sila noon, kapag sinabi sa kanila
na walang Diyos kundi si Allahr aY nagmamalaki sa
pagtanggi at nagsasabi: "Tunay na kami ba ay talagang
tatalikod sa mga diyos namin dahil sa isang baliw na
manunula? tt

Kaya tingnan mo kapatid kung papaanong nanaig sa

kanila ang kamangrnangan hanggang sa ipinagpalagay nila
na ang pag-anyaya sa pagkaiisa ni Allah ay isang kataka-
takang bagay. Nagmalaki sila sa Propeta (SAS), pinagta-

kahan nila siya at inaway nila ang nag-anyaya sa kanila
hanggang sa kinalaban nila siya. Humaptong pa sa punto
na nagkaisa ang pananaw nila na patayin siya. Ngunit ini-
ligtas siya ni Allah sa panlalansi nila, Lumikas siya mula
sa kanila patungong Madinah.

Pagkatapos ay nagtangka rin silang patayin siya noong

araw ng labanan sa Badr, ogunit hindi sila nagtagumPay.
Tinangka rin nila iyon noong araw ng labanan sa Uhud nang
higit na matindi kaysa noong una. Ngunit pinangalagaan
siya ni Allah laban sa panlalansi nila at pakana nila. Pag-
katapos at tinangka nila noong araw ng labanan ng mga
panig na pawiin ang paanyayang Islam at lipulin ang Sugo
(SAS) at ang mga Kasamahan Niya. Ngunit pinawalang-
saysay ni Allah ang pakana nila at hinati-hati ang bukluran
nila. Iniligtas siya ni Allah laban sa kasamaan nila at mga
panlalansi nila. Pinanaig ni Allah ang Relihiyon niya at
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inayudahan ang pag-anyaya niya tungo sa Islam. Tinulu-
ngan siya ni Allah sa pakikibaka sa mga kaaway niya hang-
gang sa pinalugod siya ni Allah bago siya pumanaw sa
pamamagitan ng pananaig ng Islam, pililaig ng katoto-
hanan, paglaganap ng Tawhid sa lupa at pagkalipol sa diyus-
diyusan matapos na sinakop ni Allah para kanya ang Makkah
noong ikawalong taon ng paglikas, sa Buwan ng Ramaditn.

Pumasok ang mga tao, matapos nlyon, sa Relihiyon mula
kuy Allah nang pulu-pulutong dahil na rin sa pagsakop ni
Allah sa Makkah para sa kanya at sa pagpasok ng mga
Quraysh sa Islam. Pagkatapos ay nagkasunud-sunod ang
mga Arabe sa pagpasok sa Relihiyon mula kay Allah at
pagtanggap sa paanyaya ng Sugo-sumakanya ang pina-
kamainam na pagpapala at pagbati- gaya ng paniniwala
sa pagkaiisa ni Allah, pag-uukol ng kawagasan kai Allah
at pananatili sa Batas ni Allah. Ang ibig sabihin nito ay
na ang Sugo natin at ang Propeta natin na si Muhammad
(SAS) ay nag-aanyaya sa aral na ayon sa paanyayang mga
sugo na nauna sa kanya-gaya ni Noe at ng sinumang
dumating matapos nito-sa pag-uukol ng kawagasan kay
Allah, atpagtigil sa pagsamba sa iba pa kay Allah.

Ito ang unang paanyayaniya at ito ang buod nito. Ito ay
pinakamahalagang tungkulin, unang tungkulin at pinaka-
dakilang tungkulin. Ang mga anak ni Adan ay nakabatay
sa Tawhfd mula noong panahon ni Adan hanggang sa
panahon ni Noe (AS) sa loob ng sampung siglo, gaya ng
sinabi ni lbnu 'Abbas at ng ilan,

Noong nagkaiba-iba sila dahil sa Shirk na nasadlak sa
mga tao ni Noe, ipinadala ni Allah ang mga sugo. Sinabi ni
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Allah (2:213): Ang mga tao noon ay nag-iisang kalipu-
nan. Pagkalipas ay ipinadala ni Allah ang mga propeta
bilang mga tagapagbalita ng nakagagalak at mga taga-
pagbabala. Nangangahulugan ito na ang mga tao noon ay

nag-iisang kalipunan na nakabatny sa Tawhid at Pananam-

palataya ngunit nagkaiba-iba sila matapos niyon gaya ng
sinabi Niya sa ibangtalatasa Sfirah Yrurus (10:19): Walang
iba ang mga tao noon kundi nag-iisang kalipunan' pag-
karaan ay nagkaiba-iba sila.

Nangangahulugan ito na sila noon ay nakab atay sa

Tawhfd at Pananamp alataya. Ito ang totoong pahayag.

Pagkatapos ay nagkaiba-iba sila matapos niyon sa pagitan

nila dahilan sa pag-anyayang Demonyo tungo sa pagsamba

kina Wadd, Suw6', Yaghtith, Ya'tq, at Nasr. Kaya noong

naganap ang Shirk sa mga tao ni Noe dahilan sa pagpapa-

labis nila sa pagdakila sa mga matuwid na tao at sa pagha-

lina ng Demonyo sa kanila sa pagsamba sa mga taong ito
bukod pa kay Allah, ipinadala ni Allah sa kanila si Noe

-sulrakanya 
ang pagpap ala at ang pagbati ni Allah.

Inanyayahan niya sila sa paniniwala sa pagkaiisa ni Allah'
sa pag-uukol ng kawagasan sa Kanya at sa pagtigil sa pag-

samba sa iba pa sa Kanya.
Samakatuwid si Noe (AS) ay kauna-unahang sugo na

isinugo ni Allah sa mga naninirahan sa lupa matapos na

maganap ang Shirk dito. Tungkol naman kay Adan, may
nasaad na mga mahinang Hadith na nagpapahiwatig na

siya ay isang propetaat sugo na kinausap ni Allah, ngunit
ang rqga ito ay hindi mapagbabatayan dahil sa kahinaan

ng katumpakan ng pagkasalaysay sa mga ito. Walang duda
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na nagsiwalat kay Adan ng batas, at na siya ay nakabatay
sa Batas mula sa Pangnoon niyq ang pagpapala
at ang pagbati ni Allah. Ang mga supling niya noon ay
nakabatay rin sa Batas niya, sa paniniwala sa pagkaiisa ni
Altah at sa pag-uukol ng kawagasan kay Allah. Pagkatapos
niyon, pagkalipas ng mga sampung salinlahi o ng panahon
na niloob ni Allah matapos niyon, ty naganap ang Shirk sa
mga tao ni Noe dahil kina Wadd, Suw6', Yaghtth, Ya'riq
at Nasr, gaya ng naunang nabanggit.

Nasaad sa mga turyagna salalnay ayon kay Ibnu 'Abbis
at iba pa na sina Wadd, Suw6', Yaghrith, Ya'fq at Nasr
noon ay mga matuwid na tao. Ngunit noong nangamatay
ang mga ito ay inudyukan ng Demonyo ang mga tao na
magfayo sa mga pinag-uumpukan nila ng mga dambana
at pangalanan ng mga pangalan ng mga taong ito. Ginawa
nila ngunit hindi nila sinamba ang mga ito. Nang namatay
ang mga iyon at napawi ang kaalaman ay sinamba na ang
mga ito bukod pa kay Allah. Sa madaling salita, noong
naglaho ang kaalaman at nangaunti ang mga maalam na
nakatatalos, dumating ang Demonyo sa mga tao at nagsabi
sa kanila: "Ang mga imahen na ito ay isinalarawan lamang
dahil ang mga ito ay nakapagdudulot ng pakinabang. Ang
mga ito ay dinadalanginan, hinihingan ng saklolo at hini-
hingan ng ulan." Kaya nasadlak sa Shirk ang mga tao dahil
doon.

Sa pamamagitan nito ay malalaman na si Noe, sumakanya
ang pagpapala at ang pagbati, ay ang unang sugo ni Allah
sa mga naninirahan sa lupa matapos maganap ang shirk
doon, gaya ng nasaad sa Sabib al-Bukh6ri at Sahih Muslim
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at iba pa: "...na ang mga taong nasa Tayuan" sa araw ng
pagkabuhay ay magsasabi: O Noe, ikaw ang unang sugo na

isinugo ni Allatr sa mga naninirahan sa lupa, kaya mama-
gitan ka para sa amin sa Panginoon mo..."

Tungkol naman kay Adam, napagtibay na ang pagkapro-

peta niya bago niyon, sumakanya ang pagpapala at ang
pagbati, sa panlamagitan ng ibang mga pattrnay. Nasaad
sa Hadith ayon kay Abil Dharr, frL ayon naman kay Abf
H6tim ibnu Hibbdn at iba p4 na siya ay nagtanong sa Pro-
peta (SAS) tungkol sa mga sugo at mga propeta. Nagsabi
ang Propeta (SAS): Ang mgo propeta ay isondaan d dnln-
fi,ampu't apd na libo of orrg mga sugo uy tatlong daan at
Inbingtdlo. Sa sanaysay naman ni Abt Umimatr: Tatlong
daan at labinglima. Subalit ang dalawang ito ay mga Hadith
na mahina ayon sa mga may kaalaman. Ang dalawang ito
ay may mga patunay ngunit ang mga ito ay mahina r'ln, gayp

ng nabanggit natin kanina. Sa ilang mga Hadith naman,
nasaad na nagsabi siya (SAS): Isang libong propeta o higit
pa. Sa iba pang Hadi,th: Na ang mgapropeta ay tatlong libo.

Ang lahat ng Hadith sa paksang ito ay mahina. Bagkus
ay itinuring ni Ibnu al-Jawzi na ang Hadith ayon kay Abt
Dharr ay kabilang sa mga mawdil' (ginawa-gawa). Ang
ibig sabihin ay walang ulat na mapagbabatayan kaugtay sa

bilang ng mga propeta at mga sugo, kaya walang nakaaalam

sa bilang nila kundi si Allatr. Gayunpaman sila ay isang

malaking bilang. Isinalaysay sa atin ni Allah ang mga ulat
tungkol sa ilan sa kanila at hindi naman niya isinalaysay

tt M"*qif sa wikang Arabe. Isang pook na tatayuan ng mga tao sa

Kabilang-buhay. Ang Tagapagsalin.
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ang mga ulat ng iba pa datril sa malalim na katwiran at
malaking pakinabang.

Sapat nang nalaman natin na silang lahat ay nag'anyaya
sa paniniwala sa pagkaiisa ni Allatr at pag-uukol ng kawa-
gasan sa Kanya at na sila ay nag-anyaya sa mga kalipunan
tungo roon. Mayroon sa mga inanyayahang iyon na htmang-
gap sa paanyayang ito at mq/roon sa mga iyon na hrmangg
roon. Mayroon sa mga iyon na kakaunti lamang ang sumu-
nod. Mayroon sa mga iyon na lubusang hindi tumugon lchit
isa, gaya ng ibinalita tungkol doon ng Propeta natin na si

Muhammad (SAS).
Ang propeta natin ay ang pangwakas sa kanila at ang

pinakamainam sa kanilq sumakanya ang pagpapala at ang

pagbati. Napag-alaman na ang naganap sa kanya, kasama ng

mga kalipi niya" na alitan atpagfatalo sa Makkah. Madalas
na saktan siya at ang mga Kasamatran niya hanggang sa

napagkaisahang patayin siya. Ngunit iniliglas siya ni Allah
sa gitna nila. Sa Madinatt fftman ay naganap ang naganap

na mga pananalakay at dakilang pakikibaka hanggang sa

pagwagiin siya ni Allah at ayudahan laban sa kanila.
Sa pamamagitan niyon ay lumilinaw na sa lahat na ang

paanyaya ng lahat ng sugo ay ang paanyaya tungo sa pani-

niwala sa pagkaiisa ni Atlah at pag-uukol ng kawagasan sa

Kanya. Ang lahat ng propeta at ang lahat ng sugo ay nag-

anyaya hurgo sa paniniwala sa pagkaiisa ni Allall pag-uukol

ng kawagasan sa Kanyq at panananrpalataya sa mga panga-

lan Niya, mga katangian Niya at rnga gawain Niya. Srya ay

nag-iisa sa pagkapanginoon Niya, nag-iisa sa mga pangAlan

Niya at mga katangian Niyq nag-iisa sa pagiging karapat-
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dapat Niya sa pagsamba athindi ang bawat iba pa sa Kanya
yamang hindi karapat-dapat doon ang iba sa Kanya, Di ang
isang propeta, ni ang isang anghel, ni ang isang matuwid,
ni ang iba pa sa kanila na kabilang sa mga nilikha.

Ang sambahin ay karapatan ni Allah. Alang-alang dito ay
nilikha Niya ang mga nilikha at dahil dito ay isinugo Niya
ang mga sugo, gaya ng sinabi Niya (5 1:56): Hindi Ko
nilikha ang jinn at ang tao kundi upang sambahin nila
Ako. Sinabi pa Niya (16:36): Talaga ngang nagpadala
Kami sa bawat kalipunan ng isang sugo, no nagsasabi:
Sambahin ninyo si Allah at iwaksi ninyo ang huwad na
diyos.

Kaya alang-alang sa pagsamba kay Allah at paniniwala
sa pagkaiisaNiyu ay nilikha ang mga nilikha, isinugo ang
mga sugo at ibinaba ang mga kasulatan, gyang sinabi Niya
(11:l-2): Alif, Lam. Ra'. Ito ay isang Aklat na tahasang
pinalinaw ang mga Talata nito, pagkatapos ay sinari-
sari ang mga ito mula sa panig ng isang Marunong,
isang Nakababatid, upang wala kayong sambahin kundi
si Allah. Tunay na ako para sa lnyo mula sa Kanya ay
isang tagapagbabala at isangtagapagbalita ng nakaga-
galak Sinabi pa Niya (l 4:52): Ito ay isang pahatid para
sa mga tao, at upang mapagbalaan sila sa pamamagitan
nito, upang malaman nila na Siya ay nag-iisang Diyos
lamang at upang makapag-alaala ang mga may mga
pang-unawa.

Nilinaw ni Allah sa Mahal na Aklat Niya mula sa mga
tanda Niya at mga nilikha Niya ang nagpapatunay sa daki-
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lang kapangyarihan Niya, pagkadiyos Niya at pagkapa-
nginoon Niya, &t na Siya ang karapat-dapat sa pagsamba.

Ang sinumang magmuni-muni sa Aklat ni Allah at sa

mga nilikha Niya ay matatagpuan niya mula sa mga bini-
bigkas na kapahayagffi, mga nadaramang tanda ni Allah
at mga naiparating na ulat ang nagpapatunay na Siya ang
karapat-dapat sa pagsamba" na ang lahat ng sugo ay nagpa-
rating niyon at nag-anyaya niyon, at na ang Shirk na nasad-
lak sa mga tao ni Noe ay hindi pa rin nawala sa mga tao
magpahanggang sa panahon nating ito. Hindi nawala sa

mga tao ang sumasamba sa mga imahen at mga diyus-
diyusan at nagpapakalabis sa pagpipitagan sa mga matuwid
na tao at mga propeta, na sinasamba nila kasama kay Allah.
Ito ay alam ng bawat nagmamasid sa mga kalagayan ng
mtrndo magrnula noong panatron ni Noe hanggang sa pana-

hon nating ito.
Batay sa nabanggit natin mula sa Aklat ni Allah at mula

sa salita ng Sugo Niya na si Muhammad, sumakanya ang
pinakamainam na pagpapala at ang pinakadalisay na pagbati,

at mula sa kasalukuyanglagay ng mundo, lumilinaw na
ang Tawhfd ay binubuo ng mga bahagi. Nabatid iyon ng
mga may kaalaman sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa

Aklat ni Allah at Sunnatr ng Sugo Niya, sumakanyan ang
pagpap ala at ang pagbati.

Ito ay binubuo ng tatlong bahagi:
1. Ang Tawhid ar-Rubfibiyah (Ang Paniniwala sa pagkaiisa

sa Pagkapanginoon). lto ay ang pananampalataya na si
Allah ay nag-iisa sa mga gawain Niya, paglikha Niya,
pangangasiwa Niya sa mga lingkod Niya, Lt na Siya ang
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Tagapamahala sa mga lingkod Niya kung papaanong
niloloob Niya sa pamamagitan ng kaalaman Niya at
kapangyarihan Niya.

2. Ang Tawhid al-Asmii' wa as-Siflit (Ang Paniniwala sa
pagkaiisa sa mga Pangalan at mga Katangian). Siya ay
inilarawan sa pamamagitan ng mga napakagandang
pangalan at mga napakataas na katangian. Siya ay lubos
sa sarili Niya, ffigo pangalan Niyq mga katangian Niya
at mga gawain Niya. Wala Siyang kawangis, wala Siyang
katapa! at wala Siyang kaagaw.

3.Ang Tawhid al-'Ib6dah (Ang Paniniwala sa pagkaiisa ng
Pinag-uuhrlan ng Pagsamba).'u siya ay karapaidapat na
sambatrin, tanging Siya na walang katambal na iba pa
sa Kanya.

Kung loloobin mo, sabihin mo na ang paniniwala sa
pagkaiisa ni Allah ay ang pananampalataya na Siya ang
Panginoon ng lahat, ang Tagapaglikha ng lahat at ang
Tagapagtustos ng lahat. Siya ay walang katambal sa lahat
ng mga gawain Niya, walang katambal sa paglikha Niya
at pagtutustos sa mga lingkod Niya, walang katambal sa
pangangasiwa sa mga bagay-bagay. Siya ang Nagnamay-ari
sabawatbagay, gayang sinabi Niya (5:120): Kay Ailah eng
paghaheri se mga langit at lupa at anuryang nasa loob
ng mga ito. Siya sa bawat bagay ay Malcapangrarihan.

Samakatuwid Siya ang Nasnamay-ari sa bawat bagay
at ang Tagaparnahala sa bawat bagay. Ukol sa Kanya ang
lahat ng pag-uutos at ukol sa Kanya ang latrat ng paglikha,

tu Kilala rin ito sa tawag na Tawhfd al-Ulfhiyatr (Ang Paniniwala
sa Pagkaiisa ng Pagkadiyos).
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gaya ng sinabi Niya (7:50: Pakatandaan, ukol sa l(anya
ang paglikha at ang pag-uutos. lVlapagpala si Allah, ang
Panginq)n ng mga nilalang. Siya ang natagurian ng mga
katangian ng kalubusan, ?frEtinatawag sa mga napakagan-
dang pangalan kaya wala Siyang kawangis sa mga nilikha
Niya sa anumang bagay. Bagkus ay Siya ang Lubos sa
sarili Niya, mga pangalan Niya, mga katangian Niya at
mga gawain Niya. Siya ang karapat-dapat na sambahin at
itangi sa pagsamba na gaya ng du'A' (pnalangin), Khm,f
(pangamba), ralA' (pag-asa), tawaklai (pananalig), raghbah
(pagnimithi), rahbah (pangingilabot), galdh (dasal), gav,m
(pag-aayuno), dhabh (pagkatay ng hayop), nadhr (pama-
manata), at iba pa roon.

Lahat ng ito ay napaloloob sa tinatawag na Tawhid. Ang
paniniwala sa pagkaiisa ni Allah ay ang Tawhfd ng mga
propeta at mga isinugo. Ito rin ang Tawhfd na inihatid ng
pangrvakas sa kanila, puno nila at pinuno nila" ang Propeta
natin na si Muhammad,. sumakarrya ang pagpapala at ang
pagbati.

Maaari ring magbigay tayo ng ibang katawagan. Masa-
sabi natin na ang paniniwala sa pagkaiisa ni Allah na ini-
hatid ng lahat ng mga sugo ay natrahati sa dalawang bahagi:
l. Tawbid rt al-Ma'rifah wa al-Ithbdt (Tawhid ayon sa Kaa-

laman at Pagkilala). Ang kahulugan nito ay ang pananam-
palataya sa mga pangalan ni Allah, mga katangian Niya,
sarili Niya, paglildra Niya sa mga nilalang pagfustos Nrya
sa kanila, at pangangasiwa Niya sa mga kapakanan nila.

Ito ay ang paniniwala sa pagkaiisa ni Allah ayon sa
kaalaman at pagkilala: na sasampalataya at maniniwala
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na si Allah ay nag-iisa sa pagkapangnoon Niya, nag-iisa
sa mga pangalan Niya, mga katangian at pangangasiwa
Niya sa mga lingkod Niya. Siya ang Tagapaglikha nilq
ang Tagapagtustos nila at ang naglataglay ng mga kata-
ngian ng kalubusan na walang kakulangan at kapintasan.
Wala Siyang katambal doon, wala Siyang kawangis at
wala Siyang kaagaw.

2.Tawfufd al-Qagd wa al-lalab (Ang Paniniwala sa pagka-
iisa ng Layon at Hiling). Ito ay ang pagbubukod-tangi
kay Allah sa layon mo, hiling ilo, dasal ffio, pag-aa)runo
mo at sa nalalabing mga pagsanrba mo. Wala kang lalaSnr-

nin sa p:rmamagitan nryon kundi ang ikasisiya ng Mukha
Niya. Ganoon din ang mga kawanggawa mo at ang nala-
labing mga gawain mo na ipinapanlapit-loob mo kay
Allah, wala kang lalayunin sa pamamagitan ng mga iyon
kundi ang ikasisiya ng Mukha ni Allah. I(aya naman wala
kang dadalanginan kundi Siya. Hindi ka mamamanata
kundi sa Kanya. Hindi ka maghatrandog ng sari-saring
pampalapit-loob kundi sa Kanya. Hindi ka hihiling ng
kagalingan ng mga maysakit at pananagumpay laban sa
mga kaaway kundi mula sa Kanya. Pakaiisahin mo Siya
sa lahat ng iyon.

Ang mga ito ang mga uri ng Tawhfd. Nasasaiyo na kung
ipahahayag mo ito sa pamamagitan ng dalawang pag-uuri
at nasasaiyo na rin kung ipahahayagmo ito sa pamamagi-
tan ng tatlong pag-uuri. Nasasaiyo na rin'kung ipahahayag
mo ito sa pamamagitan ng isang pag-uuri, gayang naunang
nabanggit natin kanina.
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Walang paitututol sa terminolohiya at pagpapahayag.
Ngunit ang nilalayon ay na malaman lamang natin kung
ano ang Tawhid na ipinadala ni Allah dahil dito ang mga
sugo, na ibinabaNiya dahil dito ang mga kasulatan, at na
naganap hinggil dito ang alitan sa pagitan ng mga spgo at
mga kalipunan nila. Ito ay ang Tawlid al-'Ib6dah.

Tungkol naman sa Kanyang paglglng Panginoon ng lahaf
Tagapaglikha ng mga nilikha, Tagapagtustos nila, na Siya
ay lubos sa sarili Niy", mga pangalan Niyq rhga katangian
Niya at mga gawain Niya, na Siya ay walang kawangis,
walang kaagaw, walang katulad, ay hindi nangyari rito
ang salungatan sa pagitan ng mga sugo at mga kalipman.
Bagkus ang lahat ng Mushrik, maging mga Quraysh man
at iba pa, ay kumikilala rito.

Ang nangyaring pagtutol ng Paraon at pag-aangkin niya
ng pagkapanginoon ay isang pagnarnayabang. Nalalaman
niya sa kaibuturan ng sarili niya na siya mismo ay nagpa-
pawalang-kabuluhan doon, gaya ng sinabi sa kanya ni
Moises (17:102): Nagsabi siya: "Talaga ngang nalaman
mo na walang nagpababa sa mga himalang ito kundi
ang Panginoon ng mga langit at lupa bilang mga patu-
nay. Nagsabi pa si Allah tungkol sa kanya at sa mga tulad
niya (27:14): Ikinaila nila ang mga tanda naito slrnnll-
talang natiyak ang mga ito ng mga sarili nila, dala ng
paglabag sa katarungan at pagmarnataas. Nagsabi pa

Siya (6:33): Nalalaman nga Namin na talagang nagpa-
lungkot sa iyo ang sinasabi nila, Nt tunay na silr ay hindi
nagpapasinungaling sa iyo subalit ang mga lumalabag
sa katarungan ay sa mga Tanda ni Allah tumatanggi.



Ang Paglilinow sa TowLtd

Ganoon din ang pinaniwalaan ng Duwalismo3T napagka-
dryos ng liwanag at kadiliman, pagmamayabang din ito. Silq
sa kabila niyon, Ly hindi nagsabi na ang dalawa ay magka-
pantay. Sa mundo ay walaog nagsasabing may dalawang
diyos na magkapantay sa pamamahala atpangangasiwa.

Tungkol naman sa lubusang pagkakaila ng mga ateista sa
Panginoon ng mga nilalan gatsa pagkakaila nila sa Kabilang-
buhayo ito ay hindi nakapaglataka sa mga kaaway ni Allah,
dala ng katiwalian ng mga pag-iisip nila dahil sa pananaig
ng mga demonyo sa kanila anupa't inilihis sila ng mga ito
palayo sa kalikasan ng pagkalalang ni Allah na alinsunod
doon ay nilalang ang mga tao.

Ang mga ateista na ito, kahit pa man nagkaila sila sa
pamamagitan ng mga bibig nila, ang mga puso naman
nila ay kumikilala roon, Eaya ng pagkilala roon ng mga
bagay-bagay at ng lahat ng bagay. Nagsabi si Allah (17:44):
Nagluluwalhati sa Kanya ang pitong langi[ rng lupa,
at ang sinumang nasa mga ito. Walang anumang bagay
na hindi nagluluwalhati sa kapurihan Niya ngunit hindi
ninyo nauunawaan ang pagluluwalhati nila. Tunay na
Siya ay laging Matimpiin, Mapagpatawad. Nagsabi pa
Siya (22:18): Hindi mo ba napag-alaman na kay Altah
ay nagpapatirapa ang sinumang nasa mga langit, Ntrg
sinumang nasa lupa, ang Arawr atrg Buwan, ang mga
bituinr atrg mga bundok, ang mga punong-kahoy, ang

3t Pilosopiya or relihiyon na naniwalang may dalawang kapanryari-
hang umiiral sa sansinukob: ang mabuti at ang masam4 o ang liwa-
nag il ang kadiliman. Ang Zoroasteianismo at ang Manichaenismo
ay mga relihiyong batay sa paniniwalang ito. Ang Tagapagsalin.
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mga hayop at ang maraili sa mga tao. May mammi
rin na naging karapat-dapat sa pagdurusa.

Ang ipinakakahulugan nito ay naang sinumang magkaila
sa Panginoon ng mga nilalan%, rrl gaya ng mga salaring
K6fir, siya sa katotohanan ay nagmamayabang sa kalikasan
ng pagkalalang sa kanya at sa isip niya, sapagkat tunay na
ang kalikasan ng pagkalalang at ang isip ay sumasaksi na
mayroong Panginoon na namamahala sa sansinukob, na
nangangasiwa sa mga nilaland, tt" walang kawangis sa
Kanya ni kaagaw sa Kanya. Kaluwalhatian sa Kanya at
pagkataas-taas Niya na may malaking kataasan laban sa
sinasabi ng mga lumalabag sa katarungan,

Dahil dito, nasabi natin na ang mga Mushrik ay kumilala
nga sa Tawhid ar-Rubirbiyah at Tawhid al-Asm6' wa a!-
Sifat at hindi nila ikinaila ang mga ito sapagkat siya ay
nakaaalam na si Allah ay ang Tagapaglikha ng mga too,
ang Tagapagtustos nila" ang Tagapangasiwa ng mga kapa-
kanan nilq ang Tagapagpababa ng ulan, ffig Tagapagbigay-
buhay, ffig Tagabawi ng buhuy, ang Palatustos sa mga
lingkod, at iba pa roon, gaya ng naunang paglilinaw.

Kaya ang isinasatungkulin sa iyo, o lingkod ni Alloh,
kung nalaman mo na ang naunang nabanggit ay na ipag-
kaloob mo ang makakaya mo sa paglilinaw ng orihinal na
simulaing ito, sa pagpapalaganap nito sa gitna ng mga tao
at sa pagpapaliwanag nito sa mga nilalang upang malaman
ito ng sinumang hindi nakabatid, upang sambahin si Allah
lamang ng sinumang nagtambal sa Kanya at sumalungat sa
utos Niyq at upang sa pamamagitan nlyon ikaw ay maging
isang nakasunod sa mga sugo at isang tumatahak sa mga
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landas nila sa pag-aanyaya tungo kay Allah, bilang pagtu-
pad sa ipinagkatiwalang tungkulin na dinadala mo.

Kaya magkakaroon ka ng tulad sa mga gantimpala ng
napafirubayan ni Allah sa pamamagitan mo hanggang sa

araw ng pagkabfruy, gayang sinabi ni Allah (41:33): Sino
pa ang higit na magaling sa pananalita kaysa sa kanya
na nag-anyuyr tungo kay Allah, gumawa ng matuwid
at nagsabi: "Tunay na ako ay kabilang sa mga Muslim.o'
Nagsabi pa Siya (12:108): Sabihin mo: '6lto ay landas ko.
Nag-aanyaya ako tungo kay Allah batay sa kabatiran,
ako at ang sinumang sumunod sa akin. Napakamalu-
walhati ni Allah, at ako ay hindi kabilang sa mga Nag-
tatambal kay Allah. Sinabi pa Niya (1 6:125): Maganyaya
ka sa Landas ng Panginoon mo sa pamamagitan ng
karunungan at magaling na pangangaral, at makipag-
talo ka sa kanila sa paraang siyang pinakamagaling.

Nagsabi naman ang Propeta (SAS) sa tumpak na Hadith:
Ang sinumong nagturo ng kang kabutihon ay magka-
karoon siya ng talad sa gantimpala ng gumogawo niyon.
Isinalaysay ito ni Im6m Muslim. Nagsabi rin ang Propeta
(SAS) kay 'Ali (RA) noong ipinadala niya ito sa Khaybar:
Kaya sumpa man kay AIIah, ong patnabayan ni Allah
sa pamamagitan mo ong iisang lalaki ay higit no mabati
paro sa iyo kaysa sa fmagmoy-ari ngJ ng mga momahA-
ling kamelyo.'o Isinalaysay ito nina Imim al-Bukhfuri at
Im6m Muslim.

" Ito ang itinufiring ng mga Arabe noon na pinakamahal na ari-arian
kaya ito ang ihinalimbawa ng Sugo (SAS); hindi ibig sabihing ito
na ang pinakamahal sa lahat. Ang Tagapagsalin.
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Karagdagan pa rito, hinihiling ko kay Allah na panagum-
payin Niya tayong lahat upang makaunawa sa Relihiyon
mula sa Kanya at manatili sa ikinasisiya Niya at na k.rp-
kupin Niya tayong lahat laban sa mga kadahilanan ng galit
Niya at laban sa mga mapanligaw na mga tukso. Hinihiling
ko rin sa Kanya na pagwagiin Niya ang Relihiyon mula sa
Kanya at itaas Niya ang salita Niya, at na pabutihin Niya
ang mga kalagayan ng mga Muslim at pamunuin Niya sa
kanila ang mga mabuti sa kanila; tunay na Siya ay Mapag.
kaloob, Mapagbigay. Ang papuri ay ukol kay Allah, ang
Panginoon ng mga nilalang. Pagpalain ni Allah at batiin
ang Lingkod Niya at ang Sugo Niya, ang Propeta natin na
si Muhammad, at gayon din ang mag-anak nito, &og mga
Kasamahan nito at ang mga tagasunod nila hanggang sa
araw ng paggantimpala.

r
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Ang Paglilinaw sa Kahulugan ng
Pagtatambal kay Allah

Tanong: Ano ang Shirk? At ano ang paliwanag sa sinabi
ni Allah (5:35): O mga sumampalataya, mangilag kayong
magkasala kay Allah at hangarin ninyo sa Kanya ang
ikalalapit...

Sagot: Ang Shirk ayon sa katawagan nito ay paglatambal
kay Allah ng iba pa kay Allah sa pagsamba, EaYa ng pag-
dalangin sa mga imahen o iba pa, pagpapasaklolo roon, o
pitmamanataroon, o pagdarasal doon, o pag-aayuno alang-
alang doon, o pag-aalay ng hayop doon. Tulad niyon ang
pag-aalay ng hayop kay al-Badawi o kay al-'Aydar0s, o
pagdasal kay Polano, paghingi ng tulong mula sa Sugo
(SAS) o mula kay 'Abdulqidir al-JaylfuIi o mula kay al-
'Aydariis sa Yemen o sa iba pang mga patay at mga wala
sa piling. Lahatng ito ay tinatawag na Shirk.

Ganoon din kapag nanalangin sa mga tala o sa mga jinni
o nagpasaklolo sa kanila o humingi ng tulong sa kanila o
anumang kawangis niyon. Kapag nagsagawa ang isang tao
ng anuman sa mga pagsambang ito sa mga bagay o sa mga
patay o sa mga wala sa piling, ito ay magiging isang pagta-

tambal (Shirk) kay Allah. Nagsabi si Allah (6:88): Ngunit
kung sakaling nagtambal sila kay AAah ay talagang
nawalan ng kabuluhan para sa kanila ang anumang
ginagawa nila noon. Sinabi pa Niya (39:65): Talagang
isiniwalat na sa iyo at sa mga nsuna sa iyo na talagang
kung nagtambal ha kay Allah ay talagang mawawalang-
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kabuluhan ang gawa mo at ikaw ay talaga ngang magi-
ging kabilang sa mga nalulugi.

Kabilang din sa Shirk na sambahin ang iba pa kay Allah
nang isang lubos ry pagsamba. Ito ay tinawag na Shirk at
tinatawag na Kufr." Ang sinumang lubusang umayaw kay
Allah at inilagay ang pagsamba niya sa iba pa kay Allah,
gaya ng mga punong-kahoy, o figa bato, o ffiga imah€o,
o mga jinni, o ilan sa mga patay na tinatawag nila bilang
mga wali na sinasamba nila o dinadasalan nila o pinag-
aayunuhan nila at kinalimutan nila si Allah nang lubusan,
ito ay malaking Kufr at matinding Shirk. Hinihiling natin
kay Allah ang kaligtasan.

Gayon din ang nagkakaila sa kairalan ni Allah at nagsa-
sabi: "Walbng Diyos. Ang buhay ay materyal," gaya ng
mga komunista at mga ateista na nagkakaila sa kairalan
ni Allah. Ang mga ito ay ang pinakapalatangging sumam-
palataya sa lahat ng tao, ang pinakaligaw sa kanila at ang
pinakamalaki sa kanila sa pagkakasadlak sa Shirk at pag-
kaligaw. Hinihiling natin kay Allah ang kaligtasan.

Ang ipinakakahulugan nito ay na ang rnga tagasunod ng
mga paniniwalang ito at mga kawangis nito, ffig lahat ng
ito ay tinatawag na Shirk at tinatawag na Kufr kay Allah.
Maaaringnagkakamali ang ilan sa mga too, dala ng kamang-
mangair nila, dahil tinatawag nila ang panalangin sa mga
patay at ang pagpapasaklolo sa mga ito na wasilatr.oo rnaa-
kala nila na ito ay ipinahihintulot. Ito ay isang malaking
pagkakamali dahil ang gawaing ito ay kabilang sa napaka-

'] raghngging sumampalataya o kawalang pananampalataya.
"' Paraar ng paglapit o ikalalapit.
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laking Shirk kay Allah, kahit pa man tawagin ito ng ilang
mangmang o Mushrik na wasilah. Ito ay relihiyon ng mga

Mushrik na pinulaan at pinintasan ni Allah. Nagsugo Siya
ng mga sugo at nagbabang mga kasulatan upang ikaila ito
at magbabala laban dito.

Tungkol naman sa wasflah (ikalalapit) na nabanggit sa

sinabi ni Allah (5:35): O mga sumampalataya' mangilag
kayong magkasala kayAllah at hangarin ninyo sa Kanya
ang ikalalapit, ang ibig sabihin nito ay ang pagpapakalapit

kay Allah sa pamamagitan ng pagtalima sa Kanya. Ito ang

kahulugan'niyon ayon sa lahat ng may kaalaman. Sama-

katuwid ang pagdarasal ay paglapit kay Allah kaya ito ay

wasilah. Ang pag-aaluy kay Allah ay wasflah, gaya ng mga
alay at mga handog na hayop. Ang pag-aayuno ay wasflah.
Ang mga kawanggawa ay wasilah.'Ang pag-alaala (o pag-

sambit) kay Allah at ang pagbasa ng Qur'an ay wasilah. Ito
ang kahulugan ng sinabi ni Allah (5:35): O mga sumam-
palatay\ mangilag kayong magkasala kay Altah at
hangarin ninyo sa Kanya ang ikalalapit.

Nangangahulugan ito na hahangarin nila ang pagkalapit-
loob sa Kanya sa pamamagitan ng pagtalima sa Kanya.
Ganito ang sinabi ni Imim Ibnu Kathfr, ni Im6m Jarfr, ni
Im6m al-Baghawf at iba pa na kabilang sa mga dalubhasa

sa pagpapaliwanag sa Qur'an. Ang kahulugan niyon ayi
Hanapin ninyo ang ipagkakalapit sa Kanya sa pamamagi-

tan ng pagtalima sa Kanya at hilingin ninyo ito saan man

kayon mula sa anumang isinabatas ni Allah para sa inyo
gaya ng pagdarasal, pag-aayuoo, mga pagkakawang-gawa

at iba pa.
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Ganito rin ang sinabi ni Allah sa iba pang talata (17:57):
Ang mga iyon na dinadalanginan nila ay naghahangad
sa Panginoon nila ng ikalalapit: nagsisikap kung alin
sa kanila ang pinakamalapit, umaasa sa awa Niya at
nangangamba sa pagdurusa mula sa Kanya. Ganoon
ang mga sugo at ang mga tagasunod nila, nagpapakalapit
sila kay Allah sa pamamagitan ng mga ikalalapit na kapa-
raanang isinabatas Niya gaya ng pakikibaka, pa}-aa) rno,
pagdarasal, pagsambit kay Allah, pagbabasa ng eur'an at
iba pang mga uri ng ikalalapit.

Tungkol naman sa akala ng ilan sa mga tao na ang wasflah
ay ang pagkahumaling sa mga patay at ang pagpapasaklolo
sa mga wali, ito ay isang walang kabuluhang akala. Ito ang
paniniwala ng mga Mushrik na ang sabi ni Allah tungkol
sa kanila ( l0: l8): Sinasamba nila bukod pa kay Attah
ang hindi nakapipinsala sa kanila at hindi nakapagdu-
dulot ng pakinabang sa kanila at nagsasabi sila: '.Ang
mga ito ay ang mga tagapamagitan natin kay Allah."
Kaya tinugon sila ni Allah sa pamamagitan ng sabi Niya
(10: 18): Sabihin mo: "Nagpapabatid ba kayo kay Allah
ng hindi Niya nalalaman sa mga Langit ni sa Lupa?
I(aluwalhatian sa Kanya at pagkataas-taas Niya kaysa
sa mga itinatambal nila sa Kanyn.o'

ot Ang nagsalin ng aklat na ito ay walang pananagutan sa nila-
laman ng aklat na ito.


