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Ang Palestine ay Hindi Pag-aari ng mga Arabo o 
ng mga Yahoodi, Ito ay Lupain ng mga Muslim! 

 
 
O Mga Angkan ni Ya’qub, alalahanin ninyo ang mga kagandahang-
loob at maraming biyaya na ipinagkaloob ng Allaah (subhanahu 
wa ta’ala) sa inyo at ito ay inyong pasalamatan sa Kanya. At 
alalahanin ninyo na itinuring Ko kayong bukod-tangi sa 
sangkatauhan noong kapanahunan ninyo. (Soorah Al Baqarah 2:47) 
 
Shaykh Uthaymeen (rahimahullaah): Mula sa mga aral na 
makukuha sa ayah na ito ay: 
 
1. Obligado para sa angkan ng Israel na alalahanin at mag 
pasalamat sa mga biyaya na ipinagkaloob sa kanila ni Allaah 
(subhanahu wa ta’ala). 
 
At isang paraan nang pagpapakita ng pagpapasalamat ay ang 
pagsunod nila kay Muhammad (salallahu alayhi wa salam) 
 
2. Nilinaw sa ayah na ito na ang mga biyaya na kanilang tinanggap 
ay hindi dahil ito ay kanilang pinaghirapan, o dahil sa kanilang 
mga gawa, o dahil ito ay minana nila sa kanilang mga ninuno; sa 
halip ito kaloob ni ay Allah (subhanahu wa ta’ala) sa kanila. Kung 
kaya nga sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala):‘ipinagkaloob ng 
Allaah sa inyo.’ 
 
3. Ang angkan ng Israel ay ang pinakamainam na lipunan sa 
kanilang panahon, ito ay batay sa sinabi ni Allaah (subhanahu wa 
ta’ala): ‘itinuring Ko kayong bukod-tangi sa sangkatauhan noong 
kapanahunan ninyo.’ Ito ay dahil noong mga panahon na iyon, sila 
ay mga tao na may pananampalataya. At ang bunga ng 
pananampalatayang ito ay ipinagkaloob sa kanila ang tagumpay 
laban sa kanilang maraming kaaway. Sinabi sa kanila: 
 
O Aking Sambayanan, pumasok kayo sa Banal na Kalupaan na 
siyang ipinangako ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa inyo. 
(Soorah Al Maidah 5:21) 
 
At ang Banal na Kalupaan na ito ay ang Palestine. At ibinigay ni  
Allah (subhanahu wa ta’ala) ang lupain ng Palestine para lamang 
sa angkan ng Israel noong kapanahunan ni Propeta Musa (alayhis 
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salam) dahil sila ay mga matutuwid na alipin ni  Allah (subhanahu 
wa ta’ala). At sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala):  
 
“Katotohanan! Aming isinulat ito sa Zabur (Psalmo), pagkaraan ng 
paggunita (sa Mensahing ibinigay kay Musa [Moises]): 
"Katotohanan! Ang kalupaan ay maipamamana sa Aking mga 
matutuwid na alipin." [Surah Al-Anbi’yah:105] 
 
Sinabi ni Musa (Moises) sa kanyang mga mamamayan: 
  
‘’Katotohanan! ang mundo ay sa Allâh, ipinagkakaloob Niya ito 
bilang pamana sa sinumang Kanyang naisin mula sa Kanyang mga 
alipin, [(Soorah Al ‘Araf 7:218)] 
 
At kanyang sinabi: 
 
“At ang pinagpalang wakas ay para sa mga maiingat at 
matatakutin (sa Allâh). [7:128] 
 
Kung gayon, ang mga matutuwid  ang siyang magmamana ng 
lupain; ngunit ang angkan ni Israel sa panahon natin ay hindi 
karapat-dapat sa Banal na Lupain, sapagkat sila ay hindi naman 
maiingat at matatakutin na alipin ni Allah (subhanahu wa ta’ala); 
ngunit noong panahon ni Musa (alayhis salam), mas higit ang 
kanilang karapatan sa mga taong noon ay naninirahan sa lupain na 
iyon. At iyon ay nakasulat na para sa kanila, at sila ang higit na 
karapat-dapat para doon. 
 
Ngunit nang ang Islam—na siyang dinala ng  Propeta (salallahu 
alayhi wa salam)—ay dumating, ang naging higit na karapat-dapat 
mag may-ari ng lupaing ito ay ang mga Muslim. Hindi ang mga 
Arabo; sapagkat ang Palestine ay hindi lugar na Arab kung kaya 
hindi maaaring sabihin na ang mga taong may karapatan sa 
Palestine ay ang mga tinatawag na Arabo; sa halip, ang mga tao 
na karapat-dapat sa Palestine ay ang mga  Muslim, ang 
pagsasalarawan sa kanila ay Muslim. Walang ibang 
pagkakakilanlan sa kanila. At sila ay maaaring tawagin na mga 
taong matutuwid, mga alipin ni Allah (subhanahu wa ta’ala) na 
matakutin sa Kanya. 
 
Dahil dito, ang mga Arabo ay hindi magtatagumpay —ayon sa 
aking paniniwala at si Allah ang higit na nakakaalam—sa pagbawi 
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sa Palestine sa ngalan ng Pan-Arabism (angkinin ang lupain at 
gawing lupain ng mga Arabo). Imposible na mabawi ang lupain 
maliban sa ngalan ng Islam na siyang ipinangaral at isinabuhay ng 
Propeta (salallahu alayhi wa salam) at ng kanyang mga Sahabah 
(radiyallahu anhum). Gaya ng sinabi ni Allaah (subhanahu wa 
ta’ala): 
 
“Katotohanan! ang mundo ay sa Allâh, ipinagkakaloob Niya ito 
bilang pamana sa sinumang Kanyang naisin mula sa Kanyang mga 
alipin”. [Soorah Al-A’raf 7:128] 
 
Anuman ang pagtatangka na gawin ng mga Arabo; at gaano man 
nila punuin ang mundo ng kanilang mga pagsasalita at pag-
poprotesta; hindi sila magtatagumpay hangga’t hindi nila 
ipananawagan sa mga Hudyo ang pag-alis sa lupain gamit ang 
pangalan ng Islam; matapos nilang maisabuhay ito (ang Islam) sa 
kanilang mga sarili. Kung gagawin nila ito ay naisabuhay na nila 
ang sinabi ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) na: 
 
“Ang Oras (katapusan ng mundo) ay hindi magaganap hangga’t 
hindi nilalabanan ng mga Muslim ang mga Hudyo. Papatayin sila ng 
mga Muslim hanggang umabot sa punto na magtatago sila (Hudyo) 
sa likod ng mga bato at puno. At pagkatapos ay magsasalita ang 
mga bato at puno at sasabihin: 
 
O Muslim, O mga alipin ni Allah, narito sa aking likuran ang isang 
Hudyo, halikayo at patayin ninyo siya. 
 
Kaya’t ituturo sa mga Muslim ng mga puno at mga bato ang 
Hudyo na nagtatago at sasabihin nila na O alipin ni Allah; 
tatawagin nila sila sa pangalan na nagsisilbi kay Allah; at 
sasabihin: O Muslim; tatawagin sila sa pangalan ng Islam. 
 
Sinabi ng Sugo (salallahu alayhi wa salam) na:”Ang mga Muslim ay 
makikipaglaban sa mga Hudyo”. Hindi niya sinabi na “Ang mga 
Arabo”. 
 
Dahil dito ay sinasabi ko: Hindi natin mapalalayas ang mga Hudyo 
sa ngalan ng Pan-Arabism, magagawa lamang natin na mapaalis 
sila kung ito ay sa ngalan ng Islam. Sinoman ang magnais ay 
hayaan siyang dalitin ang sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala): 
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“Katotohanan! Aming isinulat ito sa Zabur (Psalmo), pagkaraan ng 
paggunita (sa Mensahing ibinigay kay Musa [Moises]): 
"Katotohanan! Ang kalupaan ay maipamamana sa Aking mga 
matutuwid na alipin." [Surah Al-Anbi’yah:105] 
 
Ganito ang Kanyang pagpapamana sa Kanyang mga tapat na 
alipin. At anoman ang may kinalaman sa pagsasalarawan ay 
mangyayari kung nandoroon ang isinasalarawan, at ito ay 
mawawalang-saysay kung ipinag-walang halaga ang isinalarawan. 
Kung tayo ay matuwid na alipin ni Allah (subhanahu wa ta’ala) ay 
mamanahin natin ang lupain na iyon ng walang kahirap-hirap, 
wala tayong daranasin na paghihirap at kaguluhan, hindi na rin 
natin kinakailangan ng pagsasalita na  walang katapusan!  
 
Makukuha natin iyon sa tulong ni Allah (subhanahu wa ta’ala) ayon 
sa kung ano ang Kanyang itinakda para sa atin. At napakadali 
lamang iyon para kay Allaah! Alam natin na ang mga Muslim ay 
hindi namuno sa Palestine noong panahon ng pamamayani ng Islam 
maliban sa dahilan ng pagkakaroon nila ng Islam. At hindi nila 
nasakop ang mga pangunahing lungsod ng Persian at ang kapitolyo 
ng Roma, at ang kapitolyo ng Coptic maliban na ang dahilan ay 
ang kanilang Islam. Kaya’t kung nababatid lamang ng ating mga 
kabataan na ang ganap na tagumpay ay imposibleng makamtan 
kung wala ang tunay na  Islam; at hindi sa pamamagitan ng Islam 
na makikilala lamang sa taglay nilang I.D. (mapagkakakilanlan na 
katibayan)! 
 
At siguro ay narinig nang ilan sa inyo ang kwento tungkol kay Sad 
ibn Abi Waqas (radiyallahu anhu). Sinira ng mga Persiano ang 
tulay sa ibabaw ng Ilog Tigris at pinalubog ang mga barko upang 
hindi makatawid ang mga Muslim (sa ilog) at makarating sa kanila 
(Persiano). Kaya sinupil ni Allah (subhanahu wa ta’ala) ang ilog 
para sa mga Muslim. 
 
At ang mga Muslim na sakay ng kanilang mga kabayo ay nakalakad 
sa ibabaw ng tubig, kasama ang kanilang mga tauhan, at ang 
kanilang mga kamelyo. 
 
Lumakad sila sa ibabaw ng tubig gaya ng paglakad nila sa ibabaw 
ng lupa. Ni hindi nabasa ng tubig ang mga paa ng mga kamelyo. 
At ng mapagod na ang mga kabayo ay nagpalantaw si Allah 
(subhanahu wa ta’ala) ng bato a kanilang mapagpapahingahan. At 
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ito ay walang pag-aalinlangan na kabilang sa mga Tanda ni Allah 
(subhanahu wa ta’ala). At Siya (subhanahu wa ta’ala) ang Siyang 
Maykapangyarihan sa lahat ng bagay. At Siya rin ang naghati ng 
dagat para kay Musa (alayhis salam) at sa kanyang mga lipunan 
kung kaya’t biglang natuyo ang gitnang bahagi ng dagat at 
nagkaroon sila ng ligtas na daraanan; tanging Siya (subhanahu wa 
ta’ala) lamang ang may kakayahan na gawin ang iba pang bagay 
na higit pa rito. 
 
Ang punto rito ay; walang pag-aalinlangan na ang angkan ng Israel 
ang pinakamainam na tao noong sila ay matutuwid pang alipin ni 
Allah (subhanahu wa ta’ala), ngunit ng sila ay datnan ng paghiya, 
at sumpa, at pagbaba ng pagkatao, kung gayon ay hindi na sila ang 
pinakamainam na nilalang sa sangkatauhan; sa halip ang ilan sa 
kanila ay unggoy at baboy. Sila na ang pinakamababang uri ng 
alipin ni Allah (subhanahu wa ta’ala) at ito ay base sa Kanyang 
sinabi na: 
 
“Tumatama sa kanila ang kahihiyan saan man sila pumaroon, 
maliban kung sila ay nasa ilalim ng isang kasunduan (ng 
pangangalaga) mula sa Allâh at (kasunduan) mula sa mga tao; 
kanilang iginuhit sa kanilang mga sarili ang Poot ng Allâh, at 
tumama sa kanila ang karukhaan. Ito ay sa dahilang sila ay hindi 
naniwala sa mga Tanda ng Allâh, at kanilang pinagpapatay nang 
walang katarungan ang mga Propeta (na dumating sa kanila). Ito 
ay sa dahilang sila ay sumuway, at lagi nang lumalagpas sa 
hangganan (na itinakda ng Allâh). [Soorah Al-Imran 3:112] 
 
At sinabi pa ni Allaah (subhanahu wa ta’ala): 
 
“Sila ay hindi makikipaglaban sa inyo kahit na sila ay 
magkakasama maliban kung sila ay nasa mga bayang may matibay 
na tanggulan, o sila ay nasa mga kinukublihang moog. Ang 
pagkamuhi nila sa kani-kanilang sarili ay sadyang masidhi. Na 
inyong aakalain na sila ay nagkakaisa nguni’t, ang kanilang mga 
puso ay watak-watak. Sapagka’t, sila ay mga taong walang pang-
unawa.” [Soorah Al-Hashr: 14] 
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(Isinalin ni Umm Ayah sa wikang Tagalog) 
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