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Ang Mga Pahayag ng Iba’t-ibang Iskolar Tungkol sa 

(ISIS) 
 

 
Ang ISIS (Dawaa’esh) Ay Mga Mamamatay Tao na Uhaw sa    

Dugo:  Shaykh Muhammad ibn Ramzaan al-Haajiree 

 

Ang sumusunod ay isang mabagsik na payo para sa ISIS na ibinigay ni 

Shaykh Muhammad Ibn Ramzaan al-Haajiree (hafidhahullaah) sa 

kanyang pambungad na pananalita sa unang araw ng Dawrah sa Masjid 

‘Utbah ibn Ghazwaan sa Dammam, KSA. Ang artikulong ito ay isinalin sa 

wikang Ingles ni brother Abu Afnaan Muhammad ‘Abdullah 

(hafidhahullaah). 

Sinabi ng Shaykh (hafidhahullah): 

“Kasawian sa inyo!! Kasawian sa inyo mula sa gawain na nagmula 

kay Allah! O kayong mga tao na nabibilang sa grupong Daa’esh 

(ISIS)! 

Anuman ang ipinahatid ninyo sa inyong mga “video clips”, ito ay upang 

manakot lamang sa maraming tao at ipakita na kayo ay mga mamatay na 

uhaw sa dugo.” 

Oo, hindi kayo ang larawan ng Islaam. Sa halip, kayo ay tumutulong 

laban sa Islaam at ang mga ipinakikita ninyo ay katunayan na kayo ay 

sumusunod sa paniniwala ng mga Khawaarij, at ang mga Muslim ay 

malaya mula sa inyo. 

Sa sinoman na makaririnig ng pananalita na ito, mula sa mga narito sa 

umpukan na ito o sa pamamamgitan ng pakikinig sa aparato o 

instrumento, sumpa man kay Allah, ang anomang kanilang (ISIS) 

ginagawa ay walang kinalaman sa relihiyon ni Muhammad (sallAllahu 

‘alayhi wa sallam) – ang relihiyon ng awa na nagmumula sa pagtutuwid 

ng paniniwala at pagsamba. Ang Islam ay dumating na nagtuturo sa mga 

tao at ito ay may kasamang mabuting asal. Ito ay dumating na ang 

ipinananawagan ay ang katotohanan at pinipigilan ang mali at 

kasinungalingan. 
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Subalit, ang ginagawa ng ISIS, ang kanilang ginagawa ay uhaw sa dugo 

na pagpaslang, na siyang gawain ng sinomang naliligaw na dayuhan sa 

Islaam! (1) 

 

************ 

 
Ang ISIS Ay Isang Samahan ng mga Terorista Pagpapaliwanag ni: 

Shaykh Muhammad bin Haadee (hafidhahullaah) 

 

Shaykh Muhammad bin Haadee:  

Kung kaya ito ay panloloko, at ito ay pandaraya sa ating mga anak at 

mga kabataan. Kinukuha nila ang mga kabataan at ginagamit sila upang 

maisulong sa iba’t-ibang lugar; sumagupa sa mabangis na labanan! At 
tanging si Allah (subhanahu wa ta’ala) lamang ang nakababatid kung ano 

ang kanilang kahihinatnan! Hindi lamang iyan, bukod pa rito: Ang mga 

grupo na ito na nag-aangkin bilang mga Mujahideen ay nakikipagdigma  

laban sa isa’t-isa!  Ang grupong ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) ay 
nakikipaglaban sa grupong ISIJ (Islamic State in Iraq and Arabian 

Peninsula) na nakikipaglaban naman sa grupong Al Qaeda! At hindi ko 

alam kung sino naman ang kinakalaban ng grupong Al Qaeda! 
Nagpapatayan at nagdidigmaan! Ganito ang kanilang kalagayan. 

Nasaksihan ito ng ating mga sariling mata. Ang ibig sabihin ay hindi lingid 

sa atin kung ano ang mga nangyayari.   
 

Kaya’t nasaan ang Islam na kanilang ipinag-aanyaya?! Nasaan ang Jihad 

na kanilang ipinananawagan?!  Pinarangalan ni Allah (subhanahu wa 

ta’ala) ang ating Ummah ng Jihad, ang Ummah ni Muhammad (salallahu 
alayhi wa salam), ngunit ang Jihad ay mayroong mga alituntunin, at ito ay 

may mga kundisyon, at ito ay may mga patakaran, at mayroon itong mga 

karapat-dapat na tao na siyang  magpapaliwanag sa mga itinakdang 
panuntunan. At mayroon itong mga tao na may pananagutan sa 

pagpapahayag ng pakikidigma bilang mga pinunond; sila ang mga 

pinakikinggan at sinusunod.  At tungkol naman sa mga grupong ito (Ibig 

sabihin: ISIS, ISIJ, Al Qaeda at iba pang teroristang grupo) sila ay nag-
aanyaya lamang patungo sa Fitna (kawalang-ayos at kaguluhan). 

Natinatawag nilang Jihad, ngunit sa katotohanan ito ay Fitnah lamang. Sa 

ayaw man nila o sa gusto ay malakas naming sasabihin na ito ay Fitnah 
lamang.    

 

Hinihiling namin kay Allah Ang Kataas-taasan na iligtas Niya an gating 
mga kabataan mulsa sa kanila. At ang lahat ng papuri ay para lamang kay 

Allah Ang Nag-iisa na Naggawad sa mga pinuno ng lupain na ito ng 

kakayahan na ipaliwanag ang tungkol rito. Mula sa umpisa ay nilinaw nila 

ang pagkakaiba sa pagitan ng Jihad at terorismo.  Ito ay nagmula sa mga 
kalamidad na dinala ng Afghanistan sa Tunisia hanggang sa hangganan ng 

Turkey, at sa lupain ng mga Arabo, at tinawag nila itong Jihad! Gayong sa 

katotohanan ay hindi ito Jihad, sa halip ito ay kalamidad at katiwalian. 
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Humihiling tayo kay Allah (subhanahu wa ta’ala) ng kaligtasan at 

seguridad.  O Allah, igawad Mo po sa amin ang kaligtasan at seguridad. 

Hinihiling ko kay Allah (subhanahu wa ta’ala) na gabayan Niya ang mga 
Muslim na naligaw  ng landas pabalik sa Kanya. Hinihiling ko sa Kanya na 

igawad sa atin ang tagumpay sa bawat kabutihan, at ilayo ang ating 

lupain at ang lupain ng mga Muslim mula sa bawat kasamaanlands, at 
ilihis Niya ang lahat ng uri ng kasamaan palayo sa mga tao ng Islam. 

Katotohanan na Siya Ang Mapagbigay at Mabuti. (2) 

  
 

************ 

 

Ang I.S.I.S. Ay Hindi Salafee  - Shaykh ‘Ubayd Al-Jaabiree 
(hafidhahullaah) 

 

 Ang lahat ng mga bagong grupo na nag-aanyaya at nagsasagawa ng 
Da’wah ay tumatahak sa pagkaligaw at landas ng pagnanasa. Kaya’t 

dapat na mag-ingat ang mga Muslim mula sa kanila, maging karaniwan o 

ang mga nakahihigit man. Kung hindi sila tutugon sa paglilinaw na ito, 
kung gayon ay sinuway nila si Allaah (subhanahu wa ta’ala) at ang 

Kanyang Sugo (salallahu alayhi wa salam), at ang mga pinunong Muslim. 

At ang pagsuway na ito ay nabibilang sa malalaking kasalanan. Sinasabi 

naming ito, at hindi 
 

namin ipinagwawalang-bahala ang mga grupo na nagmula sa mga 

kalaban ; ang mga Tableeghees, mga Ikhwaanees, ang mga sumibol mula 
sa mga grupong ito at ang mga naniniwala sa kanila. Ang Jamaa’ah ay 

ang Jamaa’ah ng katotohanan, ng gabay, at ang Sunnah ay ang mga 

Salafee. Ang mga kalaban ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ay 

nagsinungaling ng kanilang sabihin na ang I.S.I.S. ay sangay ng 
Salafiyyah. O Allaah, panagutin Mo po siya sa kanyang pangangatwira (sa 

Araw ng Paghuhukom); hayaan Nyo po siyang maging abala sa kanyang 

sarili at sa kanyang kayamanan hanggang ito ang maging dahilan ng 
kanyang pagkadusta; hayaan Nyo po na magsilbi siyang aral sa amin at 

ang mga katulad niya at maging isang paalala sa mga taong nagbubulay-

bulay; Yah Ar-Razaq, Dhû-l-Jalâli wa-l-Ikrâm. (3) 
 

 

Ang sumusunod ay lathala ng isa sa mga anak ni Shaykh Abdul-Mushin 

al-Abbaad sa Twitter: 
 

Nabanggit ko sa aking ama, Shaykh Abdul Muhsin al-Abbaad 

(hafidhahullaah) kung ano ang nangyayari sa ilang taong hangal sa lupain 
ng Haramayn na nagpahayag ng katapatan at pakikiisa kay Al-Baghdadi 

at sinasabi nila na “Siya ang Khalifah ng mga Muslim”! Sumagot siya 

“Ibinigay nila ang kanilang katapatan at pakikisa sa demonyo”! 
 

Note: Si Abu Bakr al-Baghdadi ay isang Takfiri mamatay-tao na may 

pananagutan sa nakalipas na mga taon ng pagbubulag-bulagan, 

kung hindi man tuwirang pagkakasangkot sa mga teroristang 

pagsalakay sa loob at sa paligid ng Baghdad, pinupuntirya nila iyong 
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mga ayon sa kanila ay “nag murtad o tumalikod sa relihiyont at kabilang 

sa mga ito ay ang mga Sunni na napilitan dala ng digmaan, na 

magtrabaho sa hukbong sandatahan o sa kapulisan o iba pang may 

kaugnayan sa gobyerno (upang masuportahan ang kanlang pamilya) .  

Ang mga tunay na Ulaama ng Islam, Sunnah at  Salafiyyah ay hindi 

naghahatol ng sa mga taong ito bilang mga “hindi mananampalataya”, 

ang ganitong paghahatol ay Gawain lamang ng mga Takfiri Kharijites na 

ang pag-unawa sa "jihad" ay ang pagpatay sa mga inaakalang nag-

“murtad” dahil mayroon silang kaugnayan sa gobyerno. Ganito ang 

kalagayan sa Iraq, iResulta ng digmaan, kung saan ang mga Sunni ay 

nagsisikap na ipagpatuloy ang kanilang buhay matapos ang dalawang 

dekada ng paghihirap (kasama na rito ang paghahanap ng 

mapagkakakitaan) at hindi maaaring husgahan ng kahit sino na ang lahat 

ng taong ito ay “murtad” sa ganitong pamamaraan. Ang usapin na ito ay 

kinakailangan na ibalik at idulog sa mga Kibaarul Ulaama. At ang lahat ng 

ito ay nagpapakita sa tunay na kasamaan ng ginagawa ng mga taong ito 

at kung ano ang kanilang paniniwala. (4) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
************ 

 

 

Shaykh Salih Al-Suhaymee Tungkol sa  ISIS (Daish) at Ang 
Diumano’y Khilafah: Mapanlinlang na Takfiri Khariji 

 

Si Shaykh Salih al-Suhaymee, isang Salafi scholar na nagmula sa lungsod 
ng Madinah, ay nagbigay ng matatag na pahayag laban sa mga 

kriminal takfiri Khariji na nag-aangkin ng khilafah, ISIS ((Islamic State 

of Iraq and Syria: 

http://www.takfiris.com/takfir/tags/kharijites.cfm
http://www.islamagainstextremism.com/tags/takfiri.cfm
http://www.islamagainstextremism.com/tags/isis.cfm
http://www.islamagainstextremism.com/tags/iraq-mo.cfm
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Pagbubuod: 

Ang grupo na ito ay mga takfiri Kharijite na nagta-

takfir (idinedeklara na lumabas na sa Islam ang isang Muslim) dahil 

lamang kasapi siya ng ibang pangkat (sa Iraq/Syria). Ang ibang 

pangkat (al-Nusrah) ay may pagkakahalintulad rin sa kanila, ngunit 

mas higit ang kasamaan ng ISIS . 

Ang pag-aangkin ni al-Bagdhadi bilang khalifah ay usap-usapan ilang 

araw na ang nakakaraan at tungkol sa kung ano ang kanilang ipinag-

aanya, ito ay paglabag sa  bai'ah (katapatan, pagpapahayag ng 

pakikiisa) na naibigay na sa  amir (pinuno) ing bansang ito (Saudi 

Arabia) at alam ninyo ang hukm para sa tao na winalang-halaga ang 

bai'ah. Ito ay isang panlilinlang. 

Maraming ahaadeeth ang tumatalakay sa paglayo sa jamaa'ah at 

paglabag sa bai'ah at ang gawaing panloloko ay nabanggit rin.. Kaya 

ang mga tao na ito ay mapanlinlang at sinira nila ang kasunduan. 

Wala silang ibang inaalala kundi ang pagta-takfir, ginawa nila itong 

kabuoan ng kanilang relihiyon . Sila ay nailigaw ng mga taong inaakala 

nila na scholar at hindi sila nagbabalik sa hatol ni Allaah (subhanahu 

wa ta’ala) at ng Kibaarul Ulaama. 

Nkikipaglaban sila sa likod ng bandila ng pagkakawatak-watak [blang 

patunay ang kanilang pagta- takfir at ang iba pang pangkat]. Sila ay 

mga mamgmamg, mga bagong sibol, mga kulang sa pag-iisip. 

Ang Propeta (sallallaahu alayhi wasallam) ay nagbigay babala sa atin 

sa maraming salaysay, "kung aabutan ko sila ay papatayin ko sila 

katulad ng pamamaraan ng pagpatay sa (mga tao) ng Aad", "Gaano 

kabuti ang pagkakapatay sa kanila at sila ang pinakamasama sa lahat 

ng mga napatay sa ilalim ng tabing ng kalangitan", at "mga aso ng 

impiyerno" at  " dinadalit nila ang Qur'an subalit hindi ito lumalampas 

sa kanilang lalamunan" at "humiwalay sila sa relihiyon katulad ng 

paglayo ng busog sa palaso", at sinabi rin niya na sila ay lilitaw sa 

bawat henerasyon hanggang sa lumitaw ang Dajjaal sa kalagitnaan 

nila. At ipinabatid rin niya ang pagiging masigasig nila sa pagsamba 

(upang huwag tayong malinlang ng mga gawaing ito). 

Sa kasaysayan, ay pinatay nila si Uthmaan at Alee (radiyallaahu 

anhumaa), pinatay nila ang mga Muslim, at ang mga pumatay sa 

http://www.islamagainstextremism.com/tags/takfiri.cfm
http://www.islamagainstextremism.com/tags/takfir.cfm
http://www.islamagainstextremism.com/tags/al-nusrah.cfm
http://www.islamagainstextremism.com/tags/isis.cfm
http://www.islamagainstextremism.com/tags/takfir.cfm
http://www.islamagainstextremism.com/tags/takfir.cfm
http://www.islamagainstextremism.com/tags/quran.cfm
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dalawang Khalifa na ito ay ipinag-aakala na ang kanilang ginawa ay 

tanda ng marubdob na pagsamba at pagkabanal. 

Mula sa kanilang mga tanda ay ang pagtatago nila ng kanilang mga 

sarili at ang kanilang mga Gawain ay kanilang inililihim. An gating 

relihiyon ay isang bukas na relihiyon at ito ay lantad, wala tayong 

dapat itago. Si Sufyan al-Thawree (radhiyallahu anhu) ay nagsabi 

“Kapag nakakita kayo ng mga tao na palihim na nagtatagpo at hindi 

sila kasama sa karamihan, dito ay malalaman ninyo na sila ay nasa 

proseso ng pagtatatag ng pagkaligaw". (5) 

Isinalin sa Tagalog ni: Umm Ayah  

 

 

Sources: 
 

(1) Pinagkunan: (MPUBS.ORG) 

(2) Isinalin sa Ingles ni:  Rasheed ibn Estes Barbee Pinagkunan: (MTWS)  

 

(3) Pinagkunan: (SAHAB NETWORK), Isinalin sa wikang Ingles ni: Raha 
ibn Donald Batts 

 

(4) Pinagkunan: (Takfiris.com)  
 

(5) Panoorin dito: https://www.youtube.com/watch?v=Dzxyd07C3No 

Pinagkunan: (Takfiris.com)  
 

 

 

 
 

 

 

http://mpubs.org/manhaj/588-article-isis-dawaa-esh-are-bloodthirsty-murderers-by-shaykh-muhammad-ibn-ramzaan-al-haajiree
http://mtws.posthaven.com/isis-is-a-terrorist-organization-explained-by-shaykh-muhammad-bin-haadee
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=14659
http://www.takfiris.com/takfir/articles/avcwd-shaykh-abdul-muhsin-those-who-have-given-bayah-to-al-baghdadi-isis.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=Dzxyd07C3No
http://www.islamagainstextremism.com/articles/nycmqzd-shaykh-salih-al-suhaymee-on-isis-daish-and-the-alleged-khalifah.cfm

