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Paunang Salita 

Paunang Salita 

Ang lahat ng papuri ay ukol kay Allah; ang pagpapala at ang pagbati ay 
matamo ng Sugo ni Allah, mag-anak niya, mga nakasama niya at sinumang 
tumangkilik sa kanya. 

lkinararangal namin sa Zulfi Foreigners Guidance Office na ihandog 
sa mga nagsasalita ng wikang Filipino o Tagalog ang salin na ito ng huling 
tatlong bahagi ng Marangal na Qur'an. Ito ay bahagi ng isang pagsasalin 
na tumagal nang mahigit sa labintatlong taon. lbinigay namin ang buong 
makakaya upang lumabas ang salin sa pinakamainam na posibleng anyo. 
Ito ay unang hakbang sa loob ng isang proyektong naglalayon na isalin 
nang buo ang mga kahulugan ng Qur'an, ayon sa kapahintulutan ni Allah. 

Sa palagay namin, ito ang kauna-unahang salin na tuwirang isinalin 
mu/a Sll tekstong Arabe kasabay ng pagsangguni sa mga mapananaligang 
tafs"ir sa wikang Arabe, mga aklat ng mga annotation at agham ng Qur'an, 
kalakip rin ng paggamit ng isang malaking kalipunan ng mga diksyunaryo, 
mga aklat pangwika sa wikang Arabe at Filipino. Karagdagan pa roon, 
sinangguni rin ang mga satin ng mga kahulugan ng Qur'an sa wikang Ingles, 
Pranses, Espanyol, Baha~a Indonesia, Bahasa Malaysia at iba pa. 

Nakilahok din sa pagrerepaso at pagtutumpak ng saling ito sa Filipino 
ang siyam katao1 na nagsasalita ng Filipino na ang marami sa kanila ay 
may mahabang karanasan sa da'wah at pagsasalin. 

lnihahandog namin sa inyo ang salin na ito at dumadalangin kami kay 
Allah, ang Makapangyarihan, na tanggapin nawa Niya ito mula sa amin at na 
pakinabangan nawa ito. Tinitiyak namin na ang gawain namin ay isang 
pagsisikap ng tao na hindi maiiwasang mabahiran ng kakulangan anuman ang 
gawin naming pagsisikap. Umaasa kami na ang sinumang mayroong anumang 
maiaambag sa pag-unlad at sa pagsulong ng saling ito ay huwag nawa niyang 
ipagmaramot ang pakikipag-ugnayan sa amin.§ Hindi namin kalilimutang 
magbigay ng pasasalamat sa bawat isa na makikilahok sa amin sa paglathala 
sa lathalaing ilo. Ang papuri ay ukol kay Allah na sa pamamagitan ng biyaya 
Niya ay nalulubos ang mga gawang matutuwid. 

i Ang siyam kalao ay sa unang edisyon. Nadagdagan pa sila ikalawang edisyong ito. 
§ Maaaring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagtawag sa Zulfi Foreigners Guidance 
Office: 06-4234466, o magpadala ng fax sa aming tanggapan: 06-4234477, o magpadala 
ng e-mail sa zquran@holmail.com, o sumulat sa aming tanggapan: ZFGO, P.O. Box: 182, 
Zulfi 11932, Saudi Arabia. Ang anumang makahuluhang mungkahi at pagwawasto ay 
maaasahang ilalagay namin sa susunod na paglalathala. 
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Al-Fatil}ah at Juz'u Qad Sami' 

1. Siirah al-Fatil}ah 
lbinaba sa Makkah, 7 Ayah 

I. Sa ngalan ni Allah,2 ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 

2. Ang lahat ng papuri ay ukol kay Allah, ang Panginoon ng mga nilalang, 

3. ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain, 

4. ang May-ari ng Araw ng Paggantimpala. 

5. Sa Iyo /amang kami sumasamba at sa Iyo /amanR kami nagpapatulong. 

6. Patnubayan Mo kami sa tuwid na landasin: 

7. ang landasin ng mga biniyayaan Mo, hindi ng mga kinagalitan at hindi 

ng mga naliligaw. 

2 Allah: Ang pansariling pangalan ng Panginoong Diyos sa wikang Arabe. Ito ay isang 
pangngalang pantangi at hindi pangngalang pambalana, kaya ang mga mga panandang 
gagamilin sa pagtukoy sa pangalang Allah ay SI, NI al KAY al HINDI ANG, NG at SA. 
Samakatuwid ang tama ay sabihing: SI Allah, NI Allah at KAY Allah. Ito ang paninin
digan ng pinakamataas na awtoridad sa wikang Filipino, ang Komisyon sa Wikang 
Filipino; at ito rin ang paninindigan ng Ministry of Islamic Affairs sa Saudi Arabia 
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Al-Fatil,ah at Juz'u Qad Sarni' 

58. Siirah al-Mujadilah 
lbinaba sa Madinah, 22 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 

1. Narinig nga ni Allah ang sinabi ng babae na nakikipagtalo sa iyo hinggil 

sa asawa niya at dumaraing kay Allah. Si Allah ay nakaririnig sa tala

kayan ninyong dalawa; tunay na si Allah ay Nakaririnig, Nakakikita. 

2. Ang mga nagsasagawa ng dhihar3 na kabilang sa inyo sa mga maybahay 

nila ay nalalamang ang mga ito ay hindi mga ina nila. Ang mga ina nila 

ay walang iba kundi ang mga nagsilang sa kanila. Tunay na sila ay tala

gang nagsasabi ng isang nakasasama na pananalita at isang kabulaanan. 

Tunay na si Allah ay talagang Mapagpaumanhin, Mapagpatawad. 

3. Ang mga nagsasagawa ng dhihar sa mga maybahay nila, pagkatapos ay 

binawi nilaangsinabi nila, ay pagpapalaya ng isang alipin ang pambayad
sala bago magsalingan silang mag-asawa. lyan ay ipinangangaral sa 

inyo. Si Allah sa anumang ginagawa ninyo ay Nakababatid. 

4. Ngunit ang sinumang hindi makatagpo ng mapalalaya ay pag-aayuno 

ng dalawang buwang magkukasunod ang pambayad-sala bago magsa

lingan silang mag-asawa; ngunit kung hindi niya makakaya, pagpapa

kain ng animnapung dukha ang pambayad-sala. l yan ay upang sumam
palataya sila kay Allah at sa Sugo Niya. I yon ay mga hangganan ni Allah. 

Ukol sa mga tumatangging sumampalataya ay masakit na pagdurusa. 

5. Tunay na ang mga sumasalansang kay Allah at sa Sugo Niyu ay dudus

tain gaya ng pandudusta sa mga nauna sa kanila Nagbaba na Kami4 ng 

malilinaw na mga tanda. Ukol sa mga tumatangging sumampalataya 

ay pagdurusang magpapahiya, 

6. sa Araw na bubuhayin sila ni Allah nang lahatan at saka ipababatid sa 
kanila ang anumang ginawa nila. ltinala iyon ni Allah samantalang 

nakalimutan nila iyon. Si Allah sa bawat bagay ay Saksi. 

1 Ang paghahalintula<l sa mayhahay sa ina sa pamamagitan ng pagsabi sa maybahay: lkaw 
sa ganang akin ay para bagang likod ng ina ko. 
• Ang tinutukoy ng Kami rito ay si Allah. Gaya ng ibang wika. ang panghalip na Kami at 
Kayo ay madalas na ipinantutukoy sa nag-iisang Diyos o nag-iisang tao. Madalas na ang 
paggamit ng pilngmaramihang anyo ng panghalip ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at 
kamahalan (majesty) at hindi lamang ng bilang. 
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Al-FatilJah at Juz'u Qad Sarni' 

7, Hindi mo ba napag-alaman na si Allah ay nakaalam sa anumang nasa 

mga langit at anumang nasa lupa_? Hindi mangyayaring mayroong 

sarilinang pag-uusap ng tatlo kung hindi Siya ang ikaapal sa kanila, ni 

ng lima kung hindi Siya ang ikaanim sa kanila, ni ng higit na mababa 

kaysa roon o ng higit na marami kaysa ~oon kung hindi Siya kasama 

nila saan man sila. Pagkatapos ay ipababatid Niya sa kanila sa Araw 

ng Pagkabuhay ang anumang ginawa nila. Tunay na si Allah sa bawal 

bagay ay Nakaaalam. 

8. Hindi mo ba napag-alaman ang mga pinagbawalan na gumawa ng 

sarilinang pag-uusap, pagkatapos ay nanunumbalik sa ipinagbawal sa 

kanila at palihim na nag-uusap-usap hinggil sa kasalanan, pangangaway 

at pagsuway sa Sugo? Kapag pumunta sila sa iyo, binabati ka nila ng 

pagbating hindi ipinambabati sa iyo ni Allah at sinasabi nila sa mga 

sarili nila: "Bakit hindi tayo pagdusahin ni Allah sa sinasabi natin?" 

Sapat na sa kanila ang Impiyerno na papasukin nila. Kaaba-aba ang 

kahahantungan! 

9. 0 mga sumampalataya, kapag palihim kayong nag-usap-usap ay huwag 

kayong palihim na mag-usap-usap hinggil sa kasalanan, pangangaway at 

pagsuway sa Sugo; palihim na mag-usap-usap kayo tungkol sa pagpa

pakabuti at pangingilag sa pagkakasala. Mangilag kayong magkasala 

kay Allah na sa Kanya ay Litipunin kayo. 

I 0. Ang masamang palihim na pag-uusap ay mula sa Demon yo upang 

palungkµtin ang mga sumampalataya, ngunit hindi siya makapipinsala 

sa kanila ng anuman maliban kung may kapahintulutan ni Allah. Kay 

Allah manalig ang mga mananampalataya. 

11. 0 mga sumampalataya, kapag sinabi sa inyo na magbigay-puwang 

kayo sa mga pagtitipon ay magbigay-puwang kayo; magbibigay

puwang si Allah para sa inyo. Kapag sinabi sa inyo na tumindig ay 

tumindig kayo; tataasan ni Allah ng mga antas ang mga sumampalataya 

na kabilang sa inyo al ang mga binigyan ng kaalaman. Si Allah sa 

anumang ginagawa ninyo ay Nakababatid. 

3 
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Al-Fatil,ah at Juz'u Qad Sami' 

12. 0 mga sumampalataya, kapag palihim na makikipag-usap kayo sa Sugo 

ay maghandog muna kayo bago ang palihim na makikipag-usap 

ninyo ng isang kawanggawa sa dukha. !yon ay higit na mabuti para 

sa inyo at higit na dalisay. Ngunit kung hindi kayo nakatagpo ng 
ihahandog, tunay na si Allah ay Mapagpalawad, Maawain. 

13. Natakot ba kayo na maghandog muna bago ang palihim na makikipag

usap ninyo ng mga kawanggawa sa dukha? Kaya kapag hindi ninyo 

ginawa at pinatawad kayo ni Allah, panatilihin ninyo ang pagdarasal, 

magbigay kayo ng zak.ah at tumalima kayo kay Allah at sa Sugo Niya. 

Si Allah sa anumang ginagawa ninyo ay Nakababatid. 

14. Hindi mo ba napag-alaman ang mga tumangkilik sa mga taong kina

galitan ni Allah? Sila ay hindi kabilang sa inyo at hindi kabilang sa 

mga iyon. Sumusumpa sila sa kasinungalingan habang sila ay nakaa

alam sa kasinungalingan. 

15. Naghanda si Allah para sa kanila ng isang matinding pagdurusa. Tunay 

na sila ay masama sa ginagawa nila noon. 

16. Ginawa nila ang mga panunumpa nila na isang panangga kaya naka

sagabal sila sa landas ni Allah, kaya ukol sa kanila ay pagdurusang 

magpapahiya. 

17. Walang magagawa para sa kanila ang mga yaman nila at ang mga anak 

nila na anuman laban kay Allah. Ang mga iyon ay ang mga mananahan 

sa Apoy; sila ay doon magsisipanatili. 

18. Sa Araw na bubuhayin sila ni Allah nang lahatan ay manunumpa' sila 

sa Kanya gaya ng isinusumpa· nila sa inyo. Nag-aakala sila na sila ay 

nakabatay sa isang bagay na mapakikinabangan. Talagang tunay na sila 

ay ang mga nagsisinungaling. 

i 9. Napanaigan sila ng Demonyo kaya naipalimot nito sa kanila ang pag

alaala kay Allah. Ang mga iyon ay ang kapisanan ng Demonyo. Ala

lahanin, tunay na ang kapisanan ng Demonyo ay ang mga talunan. 

20. Tunay na ang mga sumasalansang kay Allah at sa Sugo Niya, ang mga 

iyon ay kabilang sa mga napakahamak. 

21. Isinulat ni Allah: "Talagang mananaig nga Ako sampu ng mga sugo 

Ko." Tunay na si Allah ay Malakas, Makapangyarihan. 
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22. Hindi ka makatatagpo ng mga taong sumasampalataya kay Allah at sa 

Huling Araw na mamahalin ang mga sum3:ialansang kay Allah at sa 

Sugo Niya, kahit pa man ang mga ito ay mga magulang nila o mga anak 

nila o mga kapatid nila o angkan nila. Ang mga iyon ay inukitan Niya 

sa mga puso nila ng pananampalataya at pinalakas Niya sila sa pama

magitan ng isang pag-alalay mula sa Kanya. Papapasukin Niya sila sa 

mga Hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog upang 

magsisipanatili sa mga ito. Nalugod si Allah sa kanila at nalugod sila 

sa Kanya. Ang mga iyon ay ang kapisanan ni Allah. Talagang tunay 

na ang kapisanan ni Allah ay ang mga matagumpay. 

59. Siirah al-lJashr 
lbinaba sa Madinah, 24 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 

I. Nagluwalhati kay Allah ang anumang nasa mga langit at ang anumang 

nasa lupa. Siya ay ang Makapangyarihan, ang Marunong. 

2. Siya ang nagpalisan sa mga lumangging sumampalataya na kabilang 

sa mga May Kasulatan5 mula sa mga tahanan nila sa unang pagkatipon. 

Hindi ninyo inakala na sila ay lilisan. Nag-akala naman sila na sila ay 

maipagtatanggol ng mga kuta nila laban kay Allah. Ngunit pinuntahan 

sila ng parusa ni Allah mula sa hindi nila inaasahan. lpinukol Niya sa 

mga puso nila ang hilakbot. Sinisira nila ang mga bahay nila sa pama

magitan ng mga kamay nila at mga kamay ng mga mananampalataya. 

Kaya tumanggap kayo ng pangaral, o mga may paningin. 

3. Kung hindi itinakda ni Allah sa kanila ang pagtataboy, talagang pinag

dusa na sana Niya sila sa Mundo. Ukol sa kanila sa Kabilang-buhay 

ang pagdurusa sa Apoy. 

1 Mga May Kasulatan: mga Hudyo o mga Kristiyano. Ang tinutukoy rito ay mga Hudyo 
ng angkan ni Nadhir. 
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4. lyon ay sapagkat sinalungat nila si Allah at ang Sugo Niya. Ang sinu

mang sumalungat kay Allah, tunay na si Allah ay matindi sa pagpaparusa. 

5. Ang anumang pinutol ninyo na datiles o hinayaan ninyo na nakatayo 

ito sa mga ugat nito ay may pahintulot ni Allah, at upang dustain Niya 

ang mga nagpapakasuwail. 

6. Ang anumang pinanumbalik ni Allah sa Sugo Niya na nasamsam mula 

sa kanila ay hindi kayo nagpasugod sa pagkamit nito ng isang kabayo 

ni isang sasakyang kamelyo, subalit pinananaig ni Allah ang mga 

sugo Niya sa kaninumang niloloob Niya. Si Allah sa bawat bagay ay 

Nakakakaya. 

7. Ang anumang pinanumbalik ni Allah sa Sugo Niya na nasamsam mula 

sa mga naninirahan sa mga bayan ay ukol kay Allah, ukol sa Sugo, ukol 

sa mga may malapit na kaugnayan sa Sugo, mga ulila, mga dukha at 

manlalakbay na kinapos sa daan upang hindi ito maging isang ari-ariang 

palipat-lipat sa pagitan ng mga mayaman mula sa inyo. Ang anumang 

ibigay sa inyo ng Sugo ay kunin ninyo at ang anumang ipagbawal sa 

inyo ng Sugo ay tigilan ninyo. Mangilag kayong magkasala kay Allah; 

tunay na si Allah ay matindi sa pagpaparusa. 

8. Mayroun ding ukol sa mga maralita, na nagsilikas na pinalisan mula 

sa mga tahanan nila at mga ari-arian nila, na naghahangad ng isang 

kagandahang-loob mula kay Allah at isang pagkalugod at tumutulong 

kay Allah at sa Sugo Niya. Ang mga iyon ay ang mga tapat. 

9. Mayroon ding ukol sa mga nanirahan na sa tahanan sa Madinah atyuma

kup ,w sa pananampalataya, bago pa dumating ang mga nagsi/ikas na 

iyon. lniibig nila ang nagsilikas sa kanila at hindi sila nakatatagpo sa 

mga dibdib nila ng isang pangangailangan sa anumang ibinigay sa mga 

iyon at itinatangi pa nila ang mga iyon higit sa mga sarili nila, kahit pa 

man sa kanila ay may kadahupan. Ang sinumang napangangalagaan 

laban sa kasakiman ng s~ili niya, ang mga iyon ay ang mga matagumpay. 

6 
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JO. Ang mga dumating pagkatapos nila ay nagsasabi: "Panginoon namin. 

magpatawad Kasa amin at sa mga kapatid namin na nauna sa amin sa 

pananampalataya, at huwag Kang maglagay sa mga puso Namin ng 

isang hinanakit sa mga sumampalataya; Panginoon namin. tunay na 

lkaw ay Mahabagin, Maawain." 

11. Hindi mo ba napag-alaman ang mga nagpapanggap na sumampalataya. 

na nagsasabi sa mga kapatid nila na mga tumangging sumampalataya 

na kabilang sa mga May Kasulatan: "Talagang kung palilisanin kayo ay 

· talagang lilisan nga kami kasama ninyo. Hindi kami kailanman.tatalima 

sa isa man laban sa inyo. Kung kakalabanin kayo ay talaga namang 

iaadya namin kayo." Si Allah ay sumasaksi na sila ay talagang mga 

nagsisinungaling. 

12. Talagang kung palilisanin ang mga iyon ay hindi sila lilisan kasama ng 

mga iyon, at talagang kung kakalabanin ang mga iyon ay hindi sila 

mag-aadya sa mga iyon, at talagang kung mag-aadya man sila sa mga 

iyon ay. talaga namang magsisibaling sila sa mga likuran nila, pagkatapos 

ay hindi maiaadya ang mga iyon. 

13. Talagang kayo ay nagdudulot ng higit na matinding sindak sa mga 

dibdib nila kaysa kay Allah. lyon ay dahil sila ay mga taong hindi 

nakauunawa. 

14. Hindi sila sama-samang makikipaglaban sa inyo, maliban kung nasa 

loob ng mga_bayang kinutahan o sa likod ng mga pader. Ang pagkamuhi 

nila sa isa't-isa sa kanila ay matindi. Inaakala mo na sila ay sama-sama. 

ngunit ang mga puso nila ay hati-hati. lyon ay dahil sila ay mga taong 

hindi nakauunawa. 

15. Si/a ay katulad ng mga nauna sa kanila kamakailan. Nalasap nila ang 

malalang kahil'itbasan ng kagagawan nila at ukol sa kanila ay isang 

masakit na pagdurusa. 

16. Sila ay katulad ng Dcmonyo noong magsabi ito sa tao: "Tumanggi 

kang sumampalataya." Ngunit noong tumanggi nang sumampalataya 

ito, nagsabi siya: ''Tunay na ako ay walang-kaugnayan sa iyo; tunay 

na ako ay nangangamba kay Allah, ang Panginoon ng mga nilalang." 
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17. Kaya ang kahihinatnan nilang dalawa ay na silang dalawa ay papasok 

sa Apoy upang magsisipanatili roon. lyon ay ganti sa mga lumalabag 

sa katarungan. 

18. 0 mga sumampalataya, mangilag kayong magkasala kay Allah. Pag

masdan ng bawat tao ang ginawa niya para sa kinabukasan. Mangilag 

. kayong magkasala kay Allah; tunay na si Allah sa anumang ginagawa 

ninyo ay Nakababatid. 

19. Huwag kayong maging gaya ng mga lumimot kay Allah, kaya ipinali

mot Niya sa kanila ang mga sarili nila. Ang mga iyon ay ang mga nag

papakasuwail. 

20. Hindi nagkakapantay ang mga maninirahan sa Apoy at ang mga mani

nirahan sa Paraiso; ang mga maninirahan sa Paraiso ay ang mga mala

gumpay. 

2 l. Kung ibinaba Namin ang Qur'an na ito sa isang bundok, talagang nakita 

mo sana ito na nagpapakaaba na nagkabitak-bitak dahil sa takot kay 

Allah. Ang mga paghahalintulad na ito ay ginagawa Namin para sa 

. mga tao nang harinawa sila ay mag-isip-isip. 

22. Siya ay si Allah na walang Diyos kundi Siya, ang Nakaaalam sa Nakali

ngid at Nasasaksihan. Siya ay ang Napakamaawain,.ang Pinakarnaawain. 

23. Siya ay si Allah na walang Diyos kundi Siya, ang Hari, ang Banal, ang 

Sakdal,6 ang Tagapagpasampalataya,7 ang Tagapagbantay, ang Maka

pangyarihan. ang Tagasupil, ang Makapagmamalaki, Napakamaluwal

hati ni Allah kaysa sa mga itinatambal nila. 

24. Siya ay si Allah, ang Tagapaglikha, ang Maykapal, ang Tagapag-anyo. 

Taglay Niya ang mga pangalan na pinakamaganda. Nagluluwalhati sa 

Kanya ang anumang nasa mga Langit at Lupa. Siya ay ang Makapang

yarihan, ang Marunong. 

• ang walang kapintasan o kakulangan. 
1 0 ang Tagapagpatiwasay. · 
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60. Surah al-Mumtal}inah 
Ibinaba sa Madinah, 13 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. 0 mga sumampalataya, huwag ninyong gawin ang mga kaaway Ko at 

ang mga kaaway ninyo na mga tagatangkilik. Pinag-uukulan ninyo sila 
ng pagmamahal gayong tumanggi na silang sumampalataya sa dumating 
sa inyo na katotohanan. Pinalilisan nila ang Sugo at kayo dahil sumam
palataya kayo kay Allah, ang Panginoon ninyo. Kung kayo ay lumisan 
na para sa isang pakikibaka sa landas Ko at dahil sa paghahangad sa 
kaluguran Ko, huwag silang tangkilikin. lnililihim ninyo ang pag-uukol 
ng pagmamahal sa kanila gayong nalalaman Ko ang anumang itinatago 

· ninyo at ang anumang inihahayag ninyo. Ang sinuman sa inyo na guma
wa niyon ay naligaw nga siya sa katumpakan ng daan. 

2. Kung madadaig nila kayo, sila ay magiging mga kalaban ninyo at gaga
mitin nila sa inyo ang mga kamay nila at ang mga dila nila sa masama, 
at iibigin nila na sana tumanggi kayong sumampalataya. 

3. Hindi magdudulot ng pakinabang sa inyo ang mga kamag-anakan ninyo 
ni ang mga anak ninyo; sa Araw ng Pagkabuhay, magpapahiwalay8 Siya 
sa pagitan ninyo. Si Allah sa anumang ginagawa ninyo ay Nakababatid. 

4. Nagkaroon na para sa inyo ng isang magandang huwaran dahil kay 
Abraham at sa mga kasama niya noong nagsabi sila sa mga kababayan 
nila: "Tunay na kami ay mga walang kaugnayan sa inyo at sa anumang 
sinasamba ninyo bukod pa kay Allah; itinakwil namin kayo at lumitaw 
na sa pagitan namin at ninyo ang poot at ang suklam magpakailanman, 
maliban kung sasampalataya kayo kay Allah lamang." - maliban sa 
sabi ni Abraham sa ama niya: "Talagang hihingi nga ako ng tawad para 
sa iyo, ngunit hindi ako nagtataglay ng anuman na maipanananggalang 
para sa iyo laban kay Allah; o Panginoon na.min, sa Iyo kami nanalig, 
sa Iyo kami nagbabalik-loob at tungo sa Iyo ang kahahantungan." 

5. 0 Panginoon namin, huwag Mo kaming gawin na pinag-uusig9 ng 
mga tumangging sumampalataya at patawarin Mo kanii. 0 Panginoon 
namin, tunay na lkaw ay ang Makapangyarihan, ang Marunong." 

• 0 hahalol, o magpapasya. 
9 0 pinagdurusa. 
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6. Talagang nagkaroon na para sa inyo dahil sa kanila ng isang magandang 
huwaran: para sa sinumang laging naghahangad kay Allah at sa Kabtlang- . 
buhay. Ang sinumang tatalikod, tunay na si Allah ay ang Walang-panga
ngailangan, ang Kapuri-puri. 

7. Marahil si Allah ay maglalagay sa pagitan ninyo at ng nakaaway ninyo 
mula sa kanila ng isang pagmamahalan yamang si Allah ay Nakakakaya. 
Si Allah ay Mapagpatawad, Maawain. 

8. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah sa mga hindi kumalaban sa inyo 
dahil sa relihiyon at hindi nagpapalisan sa inyo mula sa mga tahanan 
ninyo, na makipagmabutihan sa kanila at makitungo nang makataru
ngan sa kanila. Tunay na si Allah ay umiibig sa mga makatarungang 
makitungo. 

9. Pinagbabawalan lamang kayo ni Allah sa mga kumalaban sa inyo dahil 
sa relihiyon, nagpalisan sa inyo mula sa mga t~anan ninyo at tumu
long sa pagpapalisan sa inyo, na tangkilikin sila Ang sinumang tumang
kilik sa kanila, ang mga iyon ay ang mga lumalabag sa katarungan. 

I 0. 0 mga sumampalataya, kapag dumating sa inyo ang mga babaeng mana
nampalataya bilang mga nagsisilikas ay subukin ninyo sila. Si Allah ay 
higit na nakaaalam sa pananampalataya nila. Kaya kung nalaman ninyo 
na sila ay mga babaeng mananampalataya, huwag ninyo silang ibalik 
sa mga asawang tumatangging sumampalataya. Hindi sila ipinahintulot 
na maging maybahay para sa mga iyon at hindi ang mga iyon ipinahi
hintulot na maging asawa para sa kanila. Ngunit ibigay ninyo sa mga 
iyon ang ginugol ng mga iyon sa kanila. Hindi kasalanan para sa inyo na 
mapangasawa ninyo sila kapag ibinigay ninyo sa kanila angmga bigay
kaya sa kanila. Huwag kayong kumapit sa mga bigkis ng kasal sa 
mga babaeng tumatangging sumampalataya. Hilingin ninyo ang 
ginugol ninyo na bigay-kaya at hilingin ng mga iyon ang ginugol nila 
na bigay-kaya. I yon ay kaliatulan ni Allah; humahatol Siya sa pagitan 
ninyo. Si Allah ay Maaalam, Marunong. 

11. Kung tinakasan kayo ng isa sa mga maybahay ninyo patungo sa _mga 
tumata11gging sumampalataya at nakasamsam kayo, bigyan ninyo ang 
mga inalisan ng mga maybahay nila ng tulad ng ginugol nila na bigay
kaya. Mangilag kayong magkasala kay Allah na kayo ay sa Kanya mga 
mananampalataya. 
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12. 0 Propeta, kapag dumating sa iyo ang mga babaeng mananampalataya, 

na nangangako ng katapatan sa iyo na hindi sila magtatambal kay Allah 

ng anuman, hindi sila magnanakaw, hindi sila mangangalunya, hindi 

sila papatay ng mga anak nila, hindi sila magdadala ng isang kasiraang

puri na ginagawa-gawa nila sa pagitan ng mga kamay ni.la at mga paa 

nila at hindi sila susuway sa iyo sa anumang naaangkop ay tanggapin 

ino ang pangako ng katapatan nila at humingi ka ng kapatawaran para 

sa kanila kay Allah. Tunay na si Allah ay Mapagpatawad, Maawain. 

13. 0 mga sumampalataya, huwag kayong tumangkilik sa mga tao na nagalit 

si Allah sa kanila. Nawalan na sila ng pag-asa sa Kabilang-buhay gaya 

ng pagkawala ng pag-asa ng mga tumatangging sumampalataya na 

kabilang sa mga nakalibing sa mga puntod. 

61. Sfirah a~-Saff 
lbinaba sa Madinalt, 14 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 

1. Nagluwalhati kay Allah ang anumang nasa mga langit at ang anumang 

nasa lupa. Siya ay ang Makapangyarihan, ang Marunong. · 

2. 0 mga sumampalataya, bakit ninyo sinasabi ang hindi ninyo ginagawa? 

3. Malaking pagkamuhi para kay Allah na sabihin ninyo ang hindi ninyo 

ginagawa. 

4. Tunay na si Allah ay umiibig sa mga nakikipaglaban alang-alang sa 

daan Niya sa isang hanay na para bagang sila ay isang gusaling binuong 

matatag. 

5. Banggitin noong nagsabi si Moises sa mga kalipi niya: "O mga kalipi 

ko, bakit ninyo ako sinasaktan samantalang nalalaman na ninyo na 

tunay na ako ay Sugo ni Allah sa inyo?" Kaya noong lumihis sila ay 

inilihis ni Allah ang mga puso nila. Si Allah ay hindi nagpapatnubay 

sa mga 1;,ong nagpapakasuwail. 
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6. Banggilin noong nagsabi si Jesus na anak ni Maria: "O mga anak ni 
Israel, tunay na ako ay sugo ni Allah sa inyo, na nagpapatotoo sa nauna 
sa akin na mula sa Torah at nagbabalita ng nakagagalak hinggil sa isang 
Sugo na darating pagkatapos ko, na ang pangalan niya ay 
Ahmad." 10 Ngunit noong dumating siya sa kanila dala ang mga malinaw 
na patunay, nagsabi sila: •'Ito ay malinaw na panggagaway." 

7. Sino pa ang hi git na lumalabag sa katarungan kaysa sa kanya na gumawa
gawa tungkol kay Allah ng kasinungalingan samantalang siya ay inaan
yayahan sa Islam. Si Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong luma
labag sa katarungan. 

8. Ninanais nila na pawiin ang liwanag ni Allah sa pamamagitan ng mga 
bibig nila ngunit si Allah ay maglulubos sa liwanag Niya, kahit pa man 
masuklam ang rriga tumatangging sumampalataya. 

9. Siya ang nagsugo sa Sugo Niya dala ang Patnubay at Relihiyon ng Kato
tohanan upang pangibabawin Niya ito sa lahat ng relihiyon. kahit pa 
man nasuklam ang mga Nagtatambal sa Kanya. 

IO. 0 mga sumampalataya, magtuturo ba Ako sa inyo ng isang palitan 11 na 
magliligtas sa inyo sa isang masakit na pagdurusa? 

I I. Sumampalataya kayo kay Allah at sa Sugo Niya at makibaka kayo alang
alang sa landas ni Allah sa pamamagitan ng mga yaman ninyo at mga 
sarili ninyo. I yon ay higit na mabuti para sa inyo, kung nalalaman ninyo. 

Ii. Magpapatawad Siya sa inyo sa mga pagkakasala ninyo at papapasukin 
· Niya kayo sa mga Hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang 
mga ilog at sa maiinam na mga tahanan sa mga Hardin ng Pamamalagi. 
lyan ay ang dakilang tagumpay. 

13. May isa pang maiibigan ninyo: isang tulong mula kay Allah at nalalapit 
na pagwawagi. 12 Balitaan mo ng nakagagalak ang mga sumasampalataya. 

14. 0 mga sumampalataya maging mga katulong ni Allah gaya ng sinabi ni 
Jesus sa mga disipulo niya: .. Sino ang mga katulong ko alang-alang kay 
Allah?" Nagsabi ang mga disipulo: "Kami ang mga katulong ni Allah." 
Kaya may sumampalataya na isang pangkat mula sa mga anak ni Israel 
at may tumangging sumampalataya na isang pangkat. Kaya pinalakas 
Namin ang mga sumarnpalataya laban sa mga kalaban nila, at sila ay 
naging mga naka!ulupig. 

10 Ang Ahmad ay isa sa mga pangalan ni Propeta Muhammad. 
11 0 kalakalan, sa literal na kahulugan. 
12 0 isang pagpapawagi mula kay Allah at isang malapit na pagsakop. 
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62. Siirah al-Jumu'ah 

lbinaba sa Madinah, 11 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 

I. Nagluluwalhati kay Allah ang anumang nasa mga langit at ang anumang 

nasa lupa, ang Hari, ang Banal, ang Makapangyarihan, ang Marunong. 

2. Siya ang nagpadala sa mga di-marunong bumasa't sumulat ng isang 

sugo na kabilang sa kanila na bumibigkas sa kanila ng mga Kapaha

yagan Niya, nagdadalisay sa kanila at nagtuturo sa kanila ng Aklat at 

Karunungan, samantalang sila dati ay nasa isang malinaw na pagkaligaw, 

3. at sa mga iba pa sa kanila na hindi pa sumama sa kanila. Siya ay ang 

Makapangyarihan, ang Marunong. 

4. lyan ay kagandahang-loob ni Allah; ibinibigay Niya ito sa kaninumang 

niloloob Niya. Si Allah ay ang may-ari ng dakilang kagandahang-loob. 

5. Ang halimbawa ng mga pinapasan ng Torah, pagkatapos ay hindi pina

san ito, ay katulad ,rg asno na pumapasan ng mga makapal aklat. Kay 

saklap ng halimbawa ng mga taong nagpasinungaling sa mga Kapaha

yagan ni Allah. Si Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong luma

labag sa katarungan. 

6. Sabihin mo: "O mga naghudyo, kung inaangkin ninyo na kayo ay mga 

tinangkilik ni Allah bukod sa iba pang mga tao, mithiin ninyo ang kama

tayan kung kayo ay mga tapat." 

7. Hindi nila mimithiin ito kailanman dahil sa ginawa ng mga kamay nila. 

Si Allah ay Nakaaalam sa mga lumalabag sa katarungan. 

8. Sabihin mo: "Tunay na ang kamatayan na tinatakasan ninyo, tunay na 

ito ay sasalubong sa inyo. Pagkatapos ay ibabalik kayo sa Nakaaalam sa 

Nakalingid at Nasasaksihan, at ipababatid Niya sa inyo ang da1i ninyong 

ginagawa." 
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9. 0 mga sumampalataya, kapag·nanawagan para sa pagdarasal sa araw ng 
Biyemes ay magdali-dali kayo sa pag-alaala kay Allah at iwan ninyo 
ang pagtitinda. lyon ay higit na mabuti para sa inyo, kung kayo ay 
nakaaalam. 

I 0. Kaya kapag natapos ang pagdarasal ay magsikalat kayo sa lupain, mag

hanap kayo ng kagandahang-loob ni Allah at alalahanin ninyo si Allah 
nang madalas nang harinawa kayo ay magtagumpay. 

11. Ngunit minsan kapag nakakita sila ng isang kalakalan o isang libangan, 
naghihiwa-hiwalay sila patungo roon at iniiwan ka nila na nakatayo. 
Sabihin mo: "Ang nasa kay Allah ay higit na mabuti kaysa sa libangan 

at kaysa sa pangangalakal. Si Allah ay ang pinakamabuti sa mga 
tagapagkaloob." 

63. Siirah al-Munafiqfin 
lbinaba sa Madinah, 11 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Kapag dumating sa iyo ang mga nagpapanggap na sumampalataya, 

magsasabi sila: ''Sumasaksi kami na tunay na ikaw ay talagang Sugo 

ni Allah." Si Allah ay nakaaalam na tunay na ikaw ay talagang Sug~ 
Niya. Si Allah ay sumasaksi na tunay na ang mga nagpapanggap na 
sumampalataya ay talagang mga nagsisinungaling. 

2. Ginawa nila ang mga panunumpa nila na isang panangga kaya naka
sagabal sila sa landas ni Allah. Tunay na sila ay masama_ang dating 

ginagawa. 

3. lyon ay dahil sila ay sumampalataya na, pagkatapos ay tumanggi pa 
silang sumampalataya, kaya ipininid ang mga puso nila kaya hindi sila 

nakauunawa. 
4. Kapag nakita mo sila ay pahahangain ka ng mga anyo 13 nila; at kung 

magsasabi sila, makikinig ka sa sabi nila. Para bagang sila ay mga kahoy 
na isinandal; inaakala nila na ang bawat sigaw ay laban sa kanila. Sila 
ang mga kalaban; kaya mag-ingat kayo sa kanila. Sumpain sila ni Allah! 
Paano silang nailihis sa katotoha11a11! 

IJ O mga katawan. 
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5. Kapag sinabi sa kanila: "Halikayo, hihingi ng kapatawaran para sa inyo 

ang Sugo ni Allah," iniiling-iling nila ang mga ulo nila at makikita mo 

sila na umiiwas habang sila ay nagmamalaki. 

6. Magkatulad para sa kanila: humingi ka man ng kapatawaran para sa 

kanila o hindi ka humingi ng kapatawaran para sa kanila, hindi magpa

patawad si Allah sa kanila. Tunay na si Allah ay hindi magpapatnubay 

sa mga taong nagpapakasuwail. 

7. Sila ang mga nagsasabi: "Huwag kayong gumugol sa mga kapisan ng 

Sugo ni Allah hanggang sa sila ay maghiwa-hiwalay.'' Pag-aari ni Allah 

ang mga ingatang-yaman ng mga langit at lupa, subalit ang mga nags 

papanggap na sumampalataya ay hindi nakauunawa. 

8. Nagsasabi sila: --Talagang kung babalik tayo sa Madinah, talagang pali

lisanin nga ng pinakamarangal mula roon ang pinakahamak." Ngunit 

ukol kay Allah ang karangalan, ukol sa Sugo Niya at ukol sa mga mana

nampalataya. subalit ang mga nagpapanggap na sumampalataya ay hindi 

nakaaalam. 

9. 0 mg.a sumampalataya, huwag kayong lingatin 1~ ng mga yaman ninyo 

ni ng 111ga anak ninyo sa pag-alaala kay Allah. Ang sinumang gumawa 

niyon, ang mga iyon ang mga malulugi. 

10. Gumugol kayo mula sa ipinagkaloob Namin sa inyo bago dumating 

sa isa sa inyo ang kamatayan at saka siya magsasabi: "Panginoon ko, 

kung sana inantala Mo ako hanggang sa isang maikling taning, magka

kawang-gawa ako al magiging kabilang sa mga matuwid." 

11. llindi mag-aantala si Allah sa isang kaluluwa kapag dumating ang taning 

nilo. Si Allah ay Nakababatid sa anumang ginagawa ninyo. 
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64. Siirah al-Taghabun 
Ibinaba sa Makkah, 18 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Nagluluwalhati kay Allah ang anumang nasa mga langit at ang anumang 

nasa lupa; ukol sa Kanya ang paghahari at ukol sa Kanya ang papuri. 
Siya sa bawat bagay ay Nakakakaya. 

2. Siya ang lumikha sa inyo, at mayroon sa inyo na tumatangging sumam
palataya at mayroon sa inyo na mananampalataya. Si Allah sa anumang 
ginagawa ninyo ay Nakakikita. 

3. Nilikha Niya ang mga langit at ang lupa kalakip ang katotohanan, inan
yuan Niya kayo at saka pinahusay Niya ang mga anyo ninyo. Tungo 
sa Kanya ang kahahantungan. 

4. Nalalaman Niya ang anumang nasa mga langit at lupa at nalalaman 
Niya ang anumang inililihim ninyo at ang anumang inihahayag ninyo. 
Si Allah ay Nakaaalam sa kimkim ng mga dibdib. 

5. Hindi ba nakarating sa inyo ang ulat hinggil sa mga tumangging sumam
palataya noon, kaya nalasap nila ang malalang kalalabasan ng kagaga
wan nila at ukol sa kanila ay isang masakit na pagdurusa? 

6. lyon ay dahil pinupuntahan sila noon ng mga sugo nila dala ang malili
naw na mga patunay, ngunit nagsabi sila: "Mga tao ba ang papatnubay 
sa amin?" Kaya tumanggi silang sumampalataya at tumalikod sila. 
Winalang-halaga sila ni Allah. Si Allah ay Walang-pangangailangan, 
Kapuri-puri. 

7. Sinasabi ng mga tumangging sumampalalaya na hindi raw sila bubu
hayin. Sabihin mo: .. Bagkus, sumpa man sa Panginoon ko, talagang 
bubuhayin nga kayo, pagkatapos ay talagang ibabalita nga sa inyo ang 
ginawa ninyo; at iyon kay Allah ay madali." 

8. Kay.a sumampalataya kayo kay Allah, sa Sugo Niya at sa Liwanag na 
ibinaba Namin. Si Allah sa anumang ginagawa ninyo ay Nakababatid. 

9. Sa Araw na titipunin Niya kayo para sa araw ng pagtitipon - iyon ang 
araw ng lamangan. Ang sinumang sumampalataya kay Allah at gumawa 
ng matuwid, pagtatakpan Niya ito sa mga masamang nagawa nito at 
papasukin Niya ito sa mga Hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga 
ito ang mga ilog upang magsisipanatili sa mga ito magpakailanman. 
lyan ay ang dakilang tagumpay. 
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I 0. Ang mga tumangging sumampalataya at nagpasinungaling sa mga 

Kapahayagan Nam in, ang mga iyon ay ang mga maninirahan sa Apoy 

upang rnagsisipanatili roon. Kaaba-aba ang kahahantungan! 

11. Walang dumapo na anumang kasawian maliban kung may pahintulot 

ni Allah. Ang sinumang sumampalataya kay Allah, papatnubayan Niya 

ang puso nito. Si A I !ah sa bawat bagay ay Nakaaalam. 

12. Tumalima kayo by Allah at tumalima kayo sa Sugo. Kaya kung tata

likod kayo, ang tungkulin ng Sugo Namin ay ang malinaw na pagpa

parating lamang. 

I J. Si Allah, walang Diyos kundi Siya. Kay Allah manalig ang mga mana

nampalataya. 

14. 0 mga sumampalataya, tunay na mayroon sa mga maybahay ninyo at 

mga anak ninyo na kaaway para sa inyo kaya mag-ingat kayo sa kanila. 

Kung magpapaumanhin kayo. magpapawalang-sala kayo at magpapa

tawad kayo, tunay na si Allah ay Mapagpatawad, Maawain. 

15. Ang mga yaman ninyo at ang mga anak ninyo ay isang pagsubok lamang 

samantalang si Allah ay may laang isang dakilang gantimpala. 

16. Kaya mangilag kayong magkasala kay Allah sa abot ng makakaya ninyo, 

makinig kayo, tumalima kayo at gumugol kayo su kawcmggawa, mabuti 

ito para sa mga sarili ninyo. Ang sinumang napangalagaan laban sa 

kasakiman ng sari Ii niya, ang mga iyon ay ang mga matagumpay. 

17. Kung pauutangin ninyo si Allah ng isang magandang pautang, pag

iibayuhin 15 Niya ito para sa inyo at magpapatatawad Siya sa inyo. Si 

Allah ay Mapagpasalamat, Matimpiin, 

18. ang Nakaaalam sa nakalingid at nasasaksihan, ang Makapangyarihan, 

ang Marunong. 

'' 0 dadalawahing ulit. 

17 





AI-Fatil]ah at Juz'u Qad Sami' 

65. Surah at-Talaq 
Ibinaba sa Makkah, 12 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 

I. 0 Propeta, kapag didiborsiyuhin ninyo ang mga babae, diborsiyuhin 

ninyo sila sa panahon ng paghihintay nila: pogkatapos 11g reg/a bago 

11akipagtalik, bilangin ninyo ang panahon ng paghihintay nila at mangi

lag kayong magkasala kay Allah, ang Panginoon ninyo. Huwag ninyo 

silang palisanin sa mga bahay ng asawa nila at hindi sila lilisan maliban 

kung sila ay nakagawa ng isang malinaw na kahalayan. lyan ay ang 

mga hangganan ni Allah. Ang sinumang lalampas sa mga hangganan ni 

Allah ay nilabag na niya ang katarungan sa sarili niya. Hindi mo naba

batid marahil si Allah ay magpangyari pagkatapos niyon ng isang bagay. 

2. Kaya kapag sumapit angpagtatapos ng taning ng paghihintay nila ay 

panatilihin ninyo sila ayon sa naaangkop o hiwalayan ninyo sila ayon 

sa naaangkop. Magpasaksi kayo sa dalawang tao na may katarungan na 

kabilang sa inyo. Isagawa ninyo ang pagsasaksi alang-alang kay Allah. 

lyan ay ipinangangaral sa sinumang !aging sumasampalataya kay Allah 

at sa Huling Araw. Ang sinumang nangingilag magkasala kay Allah, 

gagawa Siya para sa kanya ng isang malalabasan sa kagipitan, 

3. at pagkakalooban Niya ito mula sa hindi niya inaasahan. Ang sinumang 

mananalig kay Allah, Siya ay sapat na sa kanya. Tunay na si Allah ay 

magpapatupad sa layon Niya. Gumawa nga si Allah para sa bawat bagay 

ng takda. 

4. Ang mga babaeng nawalan na ng regla na kabilang sa mga maybahay 

ninyo, kung nag-alinlangan kayo, ang panahon ng paghihintay nila ay 

tatlong buwan at gayon din ang babaeng hindi pa niregla. Ang mga may 

dinadalang-tao, ang taning ng paghihintay nila ay hanggang sa maisi

lang nila ang dinadalang-tao nila. Ang sinumang mangingilag magka

sala kay Allah, gagawa Siya para sa kanya mula sa kalagayan niya ng 

isang kaluwagan. 

5. Iyan ay kautusan ni Allah; ibinaba Niya ito sa inyo. Ang sinumang 

mangingilag magkasala kay Allah, pagtatakpan Niya ito sa masasamang 

nagawa nito at magpaparami Siya para rito ng gantimpala. 
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6. f'atirahin ninyo sila 11a diniborsiyo kung saan kayo nakatira ayon sa 
kaya ninyo at huwag ninyo silang pinsalain upang gipitin sila. Kung 
sila ay mga may dinadalang-tao, gumugol byo para sa kanila hanggang 
sa maisilang nila ang dinadalang-tao nila. At kung magpapasuso sila 
11g a11uk ninyo alang-alang sa inyo ay ibigay ninyo sa kanila ang mga 
kabayaran nila. Magsanggunian sa pagitan ninyo ayon sa naaangkop. 
Ngunit kung nagkahirapan kayo sa sanggw1ian ay pasususuhin ng ibang 
babae ito alang-alang sa kanya. 

7. Gumugol ang may kariwasaan mula sa kariwasaan niya. Ang sinumang 
pinakapos sa kaloob sa kanya ay gumugol mula sa ibinigay sa kanya 
ni Allah. Hindi nag-aatang si Allah sa isang tao kung hindi ayon sa 
ibinigay Niya rito. Gagawa si Allah, pagkatapos ng isang kahirapan. 
ng isang kaluwagan. 

8. Kay rami nang bayan na naghimagsik sa kautusan ng Panginoon ng 
mga ito at sugo ng mga ito. Kaya tinuos Namin ung mga ito nang isang 
matinding pagtutuos at pagdurusahin Namin ang mga ito nang isang 
kakila-kilabot na pagdurusa. 

9. Kaya nalasap ng mga ito ang malalang kalalabasan ng kagagawan ng 
mga ito at ang naging kinahinatnan ng kagagawan ng mga ito ay isang 
pagkapahamak. 

l 0. Naghanda si Ailah para sa kanila ng isang matinding pagdurusa kaya 
mangilag kayong magkasala kay Allah, o mga may pag-iisip na sumam
palataya. Nagpababa na si Allah sa inyo ng isang paalaala. 

11. Nagsugo Siya ng isang Sugo na bumibigkas sa inyo ng mga Kapaha
yagan ni Allah, na mga naglilinaw, upang ilabas Niya ang mga sumam
palataya at gumawa ng matutuwid mula sa mga kadiliman tungo sa liwa
nag. Ang sinumang sumampalataya kay Allah at gumawa ng matuwid, 
papapasukin Niya ito sa mga Hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng 
mga ito ang mga ilog upang magsisipanatili sa mga ito magpakailanman. 
H inusayan ni Allah 011g pagkakaloob sa kanya ng kaloob. 

12. Si Allah ang lumikha sa pitong langit at sa lupa na tulad ng bilang ng 
mga iyon. Nagsisibabaan ang kautusan sa pagitan ng mga iyon upang 
malaman ninyo na si Allah sa bawat bagay ay Nakakakaya, at na si 
Allah ay sumaklaw nga sa bawat bagay sa kaalaman. 
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66. Surah at-Ta~rim 
lbinaba sa Madinah, 12 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. 0 Propeta, bakit mo ipinagbabawal ang ipinahintulot ni Allah sa iyo, na 

naghahangad sa kaluguran ng mga maybahay mo? Si Allah ay Mapag
patawad, Maawain. 

2. lsinatungkulin na ni Allah para sa inyo ang pagkalas sa mga taimtim 
na pangako ninyo. Si Allah ay ang Tagapagtangkilik ninyo at Siya ang 
Maalam, ang Marunong. 

J. Banggitin noong nagtapat ang Propeta sa isa sa mga maybahay niya 
ng isang napag-usapan, pagkatapos noong ibinalita ito ng isang iyon 
sa ibang maybahay at ibinunyag naman ito ni Allah sa kanya ay nagpa
batid siya ng isang bahagi nito at nagwalang-bahala sa ibang bahagi 
nito. Kaya noong ibinalita niya ito roon ito ay nagsabi iyon: "Sino ang 
nagbalita sa iyo nito?" Sinabi niya: '" Nagbalita sa akin ang Maalam, 
ang Nakababatid." 

4. Makab11b11ti kung magbabalik-loob kayong dalawa 16 kay Allah sapagkat 
kumiling ang mga puso ninyong dalawa sa kinususukluman. Ngunit 
kung magkakampihan kayong dalawa laban sa kanya, 17 tunay na si 
Allah ay Tagatangkilik niya at pati si Gabriel at ang matuwid sa mga 
mananampalataya. Ang mga anghel, matapos niyon, ay kakampi niya. 

5. Maaasahang ang Panginoon niya, kung didiborsiyuhin niya kayo, ay 
magbibigay sa kanya ng kapalit na mga maybahay na higit na mabuti 
kaysa sa inyo - mga babaeng mapagpasakop, mga babaeng mananam
palataya. mga babaeng palatalima, mga babaeng nrnpagsisi, mga babm:ng 
palasamba, mga babaeng palaayuno - mga dating nakapag-asawa at 
mga birhen. 

6. 0 mga sumampalataya, pangalagaan ninyo ang mga sari Ii ninyo at ang 
mga mag-anak ninyo laban sa Apoy na ang panggatong nito ay ang mga 
tao at ang mga bato, na tinalagaan ito ng mga anghel na mababagsik 
na matitindi na hindi sumusuway kay Allah sa anumang ipinag-utos 
Niya sa kanila at gumagawa sa anumang ipinag-uutos sa kanila. 

7. 0 mga tumangging sumampalataya, huwag na kayong mangatuwiran 
sa araw 11a ito; gagantimpalaan lamang kayo sa dating ginagawa ninyo. 

1• Sina !:!af~ah at A- ishah ang tinutukoy rito. 
17 sa Propeta (SAS). 
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8. 0 mga sumampalataya, magbalik-loob kayo kay Allah nang may tapat 

na pagbabalik-loob. Maaasahang ang Panginoon ninyo ay magtatakip 

sa inyo sa mga masamang nagawa ninyo at magpapasok sa inyo sa mga 

Hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog, sa araw 

na hindi ipahihiya ni Allah ang Propela at ang mga sumampalataya 

kasama nito. Ang liwanag nila ay sisinag sa mga harapan nila at sa mga 

kanang kamay nila, habang nagsasabi: .. Panginoon namin, lubusin Mo 

para sa amin ang liwanag namin al magpatawad Ka sa amin; tunay na 

lkaw sa bawat bagay ay Nakakakaya.'' 

9. 0 Propela, makibaka ka laban sa mga tumalangging sumampalataya at 

sa mga nagpapanggap na sumampalataya at magmatigas ka sa kanila. 

Ang magiging kanlungan nila ay ang lmpiyemo. Kaaba-aba ang kaha

hanlungan! 

I 0. Ginawa ni Allah na isang halimbawa para sa mga tumangging sumam

palataya ang maybahay ni Noe at ang maybahay ni Lot. Ang dalawang 

ito ay nasa ilalim ng dalawang lingkod na kabilang sa mga lingkod 

Namin na matutuwid. Pinagtaksilan ng dalawang ito silang dalawa 

kaya walang nagawa silang dalawa na anuman para sa dalawang ilo 

laban kay Allah, at sasabihin sa dalawcmg iro: .. Pumasok kayong dalawa 

sa Apoy kasama ng mga mag~isipasok." 

11. Ginawa ni Allah na isang halimbawa para sa mga sumampalataya ang 

maybahay ng Paraon, noong nagsabi ito: .. Panginoon ko, magpatayo 

Ka para sa akin sa tabi Mong isang bahay sa Hardin, iligtas Mo ako sa 

Paraon at sa gawain niya, at iligtas Mo ako sa mga taong lumalabag 

sa katarungan.'' 

12. lsang halimbawa rin si Maria, ang anak ni 'lmran, na nangalaga sa 

puri niya; kaya umihip Kami sa bulsa ng baro niya sa pamamagitan 

ng Espiritu Namin. Naniwala siya sa mga salita ng Panginoon niya at 

mga Kasulatan Nito at siya ay kabilang sa mga palatalima. 
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67. Siirah al-Mulk 
lbinaba sa Makkah, 30 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Mapagpala Siya na nasa kamay Niya ang paghahari at Siya sa bawat 

bagay ay Nakakakaya, 
2. na lumikha sa kamatayan at buhay upang subukin Niya kayo kung alin 

sa inyo ang pinakamagaling sa gawa. Siya ay ang Makapangyarihan, 
ang Mapagpatawad, 

3. na lumikha sa pitong langit na nakapatung-patong. Hindi ka makakikita 
sa pagkakalikha ng Napakamaawain ng anumang kawalan ng pagtutug
maan.- Panumbalikin mo ang paningin sa langil, may nakikita ka bang 
mga bitak? 

4. Pagkatapos ay panumbalikin mo pa ang paningin nang makalawang ulit, 
babalik sa iyo ang paningin mo na hamak samantalang ito ay pata. 

5. Talaga ngang ginayakan Namin ang pinakamalapit na langit ng mga 
lampara. Ginawa Namin ang mga ito na mga pambato sa mga demonyo 
at naghanda Kami para sa kanila ng pagdurusa sa naglalagablab na apoy. 

6. Ukol sa mga tumatangging sumampalataya sa Panginoon nila ay ang 
pagdurusa sa lmpiyerno. Kaaba-aba ang kahahantungan! 

7. Kapag itinapon sila sa loob nito ay makaririnig sila ng atungal habang 
ito ay kumukulo. · 

8. Halos sumambulat 18 ito sa ngitngit. Tuwing nakapagtapon sa loob nito 
ng isang pulutong, tinatanong sila ng mg.a tanod nito: "Hindi ba kayo 
pinuntahan ng isang tagapagbabala?" 

9. Magsasabi sila: "Oo, pinuntahan kami ng isang tagapagbabala, ngunit 
pinasinungalingan namin at sinabi namin: Hindi nagpababa si Allah ng 
anuman; kayo ay nasa isang malaking pagkaligaw lamang." 

10. Magsasabi pa sila: ''Kung kami noon ay nakikinig o nag-iisip, hindi 
sana kami naging mga maninirahan sa naglalagablab na apoy!" 

11. Pagkatapos aamin sila sa pagkakasala nila, kaya pagkalayo sa awa ay 
ukol sa mga maninirahan sa naglalagablab na apoy! 

12. Tunay na ang mga natatakot sa Panginoon nila nang lingid, ukol sa 
kanila ay kapatawaran at malaking gantimpala. 

1• 0 magkapira-piraso. 
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13. llihim man ninyo ang sinabi ninyo o ihayag ninyo ito, tunay na Siya ay 
Nakaaalam sa kimkim ng mga dibdib. 

14. Hindi ba nakaaalam ang lumikha sa nilikha Niya gayong Siya ay ang 
Nakatatalos, 19 ang Nakababatid? 

15. Siya ang gumawa sa lupa para sa inyo na madaling tirahan, kaya magla
kad kayo sa mga dako nito at kainin ninyo ang kaloob Niya. Sa Kanya 
haha11/011g ang pagbubuhay. 

16. Natiwasay ba kayo sa Kanya na nasa langit na hindi makapagpapalamon 
sa inyo sa lupa at walang anu-ano ito ay mayayanig? 

17. Natiwasay ba kayo sa Kanya na nasa langit na hindi makapagpapadala 
sa inyo ng unos ng mga bato? Kaya malalaman ninyo kung papaano 
ang pagbabala Ko. 

18. Talaga ngang nagpasinungaling ang mga nauna sa kanila, kaya magiging 
papaano na ang pagtatwa Ko sa kanila. 

19. Hindi ba nila nakikita ang mga ibon sa ibabaw nila na mga nagbubuka 
at nagtitiklop ng pakpak? Walang pumipigil sa mga ito sa pagbagsak 
kundi ang Napakamaawain. Tunay na Siya sa bawat bagay ay Nakakikita. 

20. 0 sino kaya itong hukbo para sa inyo na nag-aadya sa inyo, kundi ang 
Napakamaawain? Ang mga tumatangging sumampalataya ay nasa 
pagkalinlang. 

2 L O sino kaya itong magkakaloob sa inyo kung pipigilin Niya ang kalo0b 
Niya sa inyo? Bagkus nagpatuloy sila sa kapalaluan at pagkalayo sa 
katotoha11a11. 

22. Ang naglalakad ba na isinusubsob ang mukha niya ay higit na napat
nubayan o ang naglalakad na nakatindig sa tuwid na landasin? 

23. Sabihin mo: "Siya ang lumalang sa inyo at gumawa para sa inyo ng 
pandinig, mga paningin at mga puso. Kay dalang ninyong magpasa
lamat!" 

24. Sabihin mo: "Siya ang nagpakalat sa inyo20 sa lupa at sa Kanya kayo 
titipunin." 

25. Sasabihin nila: "'Kailan matutupad ang pangakong ito kung kayo ay 
mga tapat?" 

~6. Sabihin mo: "Ang kaalaman ay nasa kay Allah lamang at ako ay isang 
tagapagbabala na naglilinaw lamang:· 

1" 0 ang Mabait. 
:u O lumikha sa inyo. 
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27. Ngunit kapag nakikita na nila ito na nalalapit, sasagwa ang mga mukha 
ng mga tumangging sumampalataya al sasabihin: --110 na ang <lati pina
nanawagan ninyo." 

28. Sabihin mo: "lpabatid ninyo sa akin! 1 kung lilipulin ako ni Allah at ang 
sinumang kasama ko o kaaawaan Niya kami ay sino ang magsasang
galang sa mga tumatangging sumampalataya laban sa isang masakit na 
pagdurusa?"' 

29. Sabihin mo: --siya ay ang Napakamaawain; sumampalataya kami sa 
Kanya al sa Kanya kami nanalig. Kaya malalaman ninyo kung sino ang 
nasa isang malinaw na pagkaligaw. 

30. Sabihin mo: ··fpabatid ninyo sa akin,21 kung ang tubig ninyo ay naging 
lubog sa lupa, sino pa ang magdadala sa inyo ng tubig na dumadaloy?" 

68. Siirah al-Qalam 
21 -lbinaba sa Makkah, · 52 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. N~m._Sun~pa man sa panulat at sa_isinusulal !1ila. . 
2. l-lmd1 ka.- sa pagpapala ng Pang.moon 1110, 1sang nabahw. 
J. Tunay na ukol sa iyo ay ganti111palang hindi mapupulol. 
4. Tunay na ikaw ay talagang nasa isang dakilang kaasalan. 
5. Kaya 111akikita 1110 at 111akikita nila, 
6. kung nasa alin sa inyo ang kaululan. 
7. Tunay na ang Panginoon ninyo ay higit na nakaaalam sa kung sino 

ang naligaw sa landas Niya, at Siya ay higit na nakaaalam sa mga 
napatnubayan. 

8. Kaya huwag kang tumali111a sa 111ga nagpapasinungaling. 
9. Hinangad nila na magpahinuhod ka sana at magpapahinuhod din sila. 

I 0. Huwag kang tumali111a sa bawat palasumpang hamak, 
11. mapanlibak, mapagkalat ng paninirang-puri. 
12. palahadlang sa kabutihan, palalabag, makasalanan, 
13. malupit, pagkatapos niyon, anak sa labas,25 

14. Dahil siya ay naging may yarnan at mga anak, 
15. kapag binibigkas sa kanya ang mga Kapahayagan Namin ay nagsasabi 

siya: "Mga alamat ng mga sinauna.'' 

21 Sa literal"" kah11/11ga11. Nupag-ala111an b.i niny\1 0 N,1ki1a ba ninyo. 
!! 0 Sabihin mo: ··Napag-alaman ba ninyo .... 
2·1 1'1alihan sa ayah 17 hanggang ayah 33 at sa ayah 48 hanggang ,iyah 50. 
2' Si Propcla !\luha111111a<l (SAS) ang pinatulungkulan <lilo. 
1·' 0 nagpapang.gap sa kaang.kanan: nag-aa11gki111,: "'wk 11g la/akmg hindi wuay 11a a111C1. 
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16. Heheruhan Na111in siya sa nguso. 
17. Tunay na Kami ay sumubok sa kanila gaya ng pagkasubok Namin sa mga 

may-ari ng han.Jin, nang sumumpa ang mga ito na talagang pipitasin nga 
ng mga ito ang mga bunga pagkaumaga 

18. nang hindi nagsasabing kung ipahihintulot ni Allah. 
19. Kaya may dumalaw kinagabihan .rn harding ito na isang dumadalaw na 

apoy mula sa Panginoon 1110 habang sila ay natutulog. 
20. Kaya kinaumagahan ito ay naging para bagang madilim na gabi. 
21. Kaya nagtawagan sila kinaumagahan, 
22. na nagsasabi: "Pumunta kayo sa pananim ninyo kung kayo ay mamimitas." 
23. Kaya humayo sila habang sila ay nagbubulungan 
24. na nagsawbi: "Wala ngang papasok ngayonng araw sa inyo na isang maralita." 
25. Pumunta sila kinaumagahan na may layunin na magkait .m pag-aaka/ang 

iyon ay makakakaya. 
26. Ngunit noong nakita nila ito ay nagsabi sila: ''Tunay na tayo ay mga nali

ligaw. 
27. bagkus tayo ay napagkaitan!" 
28. Nagsabi ang pinakamaigi sa kanila: "Hindi ko ha sinabi sa inyo na bakit 

hindi ninyo sabihing kung ipahihintulot ni Allah?" 
29. Nagsabi sila: .. Kaluwalhalian sa Panginoon natin! Tunay na tayo ay luma-

labag dati sa katarungan." 
JO. Kaya i'umapit ang ilan sa kanila sa iba pa habang nagsisisihan. 
JI. Sinabi nila: "O kasawian sa atin; tayo noon ay nagmalabis. 
32. Sana ang Panginoon natin ay palitan tayo ng higit na mabuti kaysa rito; 

tunay na tayo ay sa Panginoon natin naghahangad." 
33. Ganyan ang pagdurusa sa mundo at talagang ang pagdurusa sa Kabilang

buhay ay higit na malaki, kung nalalaman sana nila. 
34. Tunay na ukol sa mga nangingilag magkasala, sa piling ng Panginoon nila, 

ang mga Hardin ng Lugod. 
35. Kaya gagawin ba Nam in ang mga Muslim na gaya ng mga salarin? 
36. Anong nangyayari sa inyo? Paano kayong humuhusga? 
37. 0 mayroon ba kayong isang kasulatan na nababasa ninyo sa loob nito, 
38. na tunay na nauukol sa inyo sa loob nito ang minamabuti ninyo? 
39. 0 mayroon ba kayong mga pinanumpaan sa Amin, na aabot hanggang sa 

Araw ng Pagkabuhay. na tunay na ukol sa inyo ang anumang hinuhusga ninyo? 
40. Tanungin mo sila kung al in sa kanila hinggil sa pah,~rag 11a ito ay tagapanagot. 
41. 0 mayroon ba silang mga itinatambal kay Allah at dalhin nila ang mga 

itinatambal kay Allah kung sila nga ay mga tapat. 
42. Sa Araw na itatambad ang isang lulod ni Allah at tatawagin sila para sa 

pagpapatirapa ngunit hindi nila makakaya, 
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43. nakatungo ang mga paningin nila, nilulukob sila ng isang kadustaan! 
Sila noon ay tinatawag na para sa pagpatirapa noong sila ay malusog pa. 

44. Kaya hayaan mo Ako at ang sinumang nagpapasinungaling sa Pahayag 
na ito; uunti-untiin Namin silang aakayin sa pagdurusa mula sa hindi 
nila nalalaman. 

45. Magpapalugit Ako para sa kanila. Tunay na ang pakana Ko ay matatag. 
46. 0 humingi ka ba sa kanila ng kabayaran. kaya sila sa utang ay mga 

napabigatan? 
47. 0 taglay ba nila ang kaalaman sa Nakalingid kaya sila ay makapagsu

sulat nito? 
48. Kaya tiisin mo ang pas~a nf& Panginoon mo at hu_wag kang m_aging 

gaya ng Kasamahan ng 1sda- noong nanawagan s1ya habang s1ya ay 
namimighati. 

49. Kung hindi siya inabot ng isang pagpapalang mula kay Allah, talagang 
itinapon na sana siya sa lupang hawan samantalang siya ay sinisisi. 

50. Ngunit hinirang siya ng Panginoon niya at ginawa siya Nito na kabilang 
sa mga matutuwid. 

51. Tunay na halos ang mga turnangging sumarnpalataya ay t~agang idulas 
ka sa pamamagitan ng mga tingin nila noong narinig nila ang paalaala 
at sinabi nila: Tunay na siya ay talagang baliw. 

52. Ngunit ang Q11r 'an na ito ay walang iba kundi paalaala sa mga nilalang. 

69. Surah al-1:faqqah 
Ibinaba sa Makkah, 52 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Ang Magkakatotoo. 
2. Ano ang Magkakatotoo? 
3. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Magkakatotoo? 
4. Pinasinungalingan ng liping Thamiid at /iping 'A.dang Dagok. 
5. Tungkol sa liping Thamud, nalipol sila dahil sa pagkalakas-lakas na 
· dagundong. 
6. At tungkol naman sa /iping • Ad, nalipol sila sa pamamagitan ng hanging 

I · 27 ,· ma am1g na nanganga 1t, 
7. na pinairal ito ni Allah sa kanila sa loob ng pitong gabi at walong araw 

na sunod-sunod, kaya makikita mo ang·mga tao roon na nakahandusay 
na para bagang sila ay mga katawang hungkag ng punong c:latiles. 

8. May nakita ka ba mula sa kanila na natitira? · 

?b Si Jonas (AS). 
27 0 humahagunot. 
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9. Nakagawa ang Paraon, ang mga nauna sa kanya at ang mga naninirahan 
sa mga bayang itinaob, ng pagkakamali. 

10, Yamang sinuway nila ang sugo ng Panginoon nila, kaya pinatawan Niya 
sila ng isang labis-labis na pagdurusa. 

11. Tunay na noong umapaw ang tubig. dinala Namin kayo sa naglalayag na 

daong, 
12. upang gawin Namin ito para sa inyo na isang tagapagpaalaala at mamalayan 

ito ng isang taingang nakamamalay. 
13. Pagkatapos kapag iihip sa tambuli ng isang pag-ihip, 
14. at bubuhatin ang lupa at ang mga bundok at dudurugin nang makaisang 

pagdurog, 
15. ay sa araw na iyon magaganap ang magaganap na pagkabuhay. 
16. Mabibiyak ang langit sapagkat ito sa araw na iyon ay marupok. 
17. Ang mga anghel ay nasa mga gilid nito. Papasanin ang Trono ng Panginoon 

mo sa ibabaw nila sa araw na iyon ng walo. 
18. Sa Araw na iyon ay itatanghal kayo; walang maitatago mula sa inyo na 

isang lihim. 
19. Kaya tungkol sa binigyan ng talaan niya sa kanang kamay niya ay magsasabi 

siya: "Kunin ninyo; basahin ninyo ang talaan ko. 
20. Tunay na ako ay nakatiyak na ako ay makikipagtagpo sa pagtutuos sa akin." 
21. Kaya siya ay nasa isang nakalulugod na pamumuhay, 
22. sa isang mataas na Hardin, 
23. na ang mga kumpol ng bunga doon ay malapit. 
24. Sasabihan sa kanila: "'Magsikain kayo at magsiinom kayo sa sarap dahil 

sa nagawa 28 ninyo sa mga nagdaang araw." 
25. Ngunit tungkol naman sa binigyan ng talaan niya sa kaliwang kamay niya 

ay magsasabi siya: "O kung sana ako ay hindi na binigyan ng talaan ko, 
26. at hindi ko na nabatid ang pagtutuos sa akin! 
27. 0 kung sana ang kamatayun 1w ito ay naging ang nagpapawakas! 
28. Walang nagawa para sa akin ang yaman ko. 
29. Naglaho na sa akin ang kapangyarihan ko." 
30. Sasabihin: ·'Kunin siya at igapos ninyo siya. 
31. Pagkatapos sa nagliliyab na apoy ay ipasok ninyo siya. 
32. Pagkatapos sa isang tanikalang ang haba nito ay pitumpong braso ay ibigkis 

sa kanya." 
33. Tunay na siya noon ay hindi sumasampalataya kay Allah, ang Pinakadakila. 
34. Ni hindi naghihikayat sa pagpapakain sa mga dukha. 

lK Sa literal 11a kahulugan, ipinauna. 
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JS. Kaya hindi siya magkakaroon sa Araw na ito rito ng isang kaanak na 
magtatanggol. 

36. Walang pagkain kundi tagas ng sugat. 
37. Walang kakain nito kundi ang mga makasalanan. 
38. Totoong Ako ay sumusumpa sa anumang nakikita ninyo, 
39. at sa anumang hindi ninyo nakikita. 
40. Tunay na ang Qur 'an 11a ito ay talagang sinabi sa isang marangal na Sugo. 
41. Ito ay hindi sinabi ng isang manunula. Anong kaunti ng pinaniniwalaan 

ninyo! 
42. Ito ay hindi rin sinabi ng isang manghuhula. Anong kaunti ng naaalaala 

ninyo! 
43. Ito,~,• isang pagpapababa mula sa Panginoon ng mga nilalang. 
44. Kung nagsabi-sabi siya tungkol sa Amin ng ilang mga sabi-sabi, 
45. talaga sanang dinaklot na sana Namin siya sa kanang kamay. 
46. Pagkatapos ay pinutol na sana Namin ang pinakapangunahing ugat sa puso 

n~ra.19 

4 7. At wala mu la sa inyo na isa mang sa pagpaparusa sa kanya ay makahahadlang. 
48. Tunay na ang Qur 'an na ito ay isang paalaala sa mga nangingilag magkasala. 
49. Tunay na Kami ay nakaaalarn na mayroon sa inyo na mga nagpapasinungaling. 
50. Tunay na ang Qur 'an na ito ay talagang rnagiging isang panghihinayang 

sa mga tumangging sumampalataya. 
51. Tunay na ito ay talagang katotohanan ng katiyakan. 
52. Kaya magluwalhati ka sa pangalan ng Panginoon mo, ang Napakadakila. 

70. Surah al-Ma'arij 
Ibinaba sa Makkah, 44 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. 1-lumiling ang isang humihiling ng isang pagdurusang magaganap 
2. para sa mga tumatangging sumampalataya, na wala roong isang makaha

hadlang. 
3. Mula kay Allah itu. ang may-ari n~ mga Akyatan. 
4. Aakyat ang mga anghcl at ang EspirituJo sa Kanya sa loob ng isang araw 

na ang sukat nito ay limampung libong taon. 
5. Kaya magtiis ng isang magandang pagcitiis. 
6. Tunay'na sila ay nabstuturing na ung pagdurusang ito ay malayo na mangyari, 
7. ngunit itinuturing Naming ito ay malapit na mangyari. 
8. Sa Araw na ang langit ay magiging para bagang latak ng langis,31 

9. at ang mga bundok ay magiging para bagang nagliliparang lana, 
I 0. at walang magtatanong na kamag-anak sa kamag-anak nito. 

1" Sa Ingles, aorta. 
311 Si Anghel Gabriel. 
JI O lusaw na tanso. 0 lusaw na tingga. 0 lusaw na pilak. 
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11. lpakikita ang bawat isa sa kanila. Magmimithi ang sumasalansang na 
matubos sana siya sa pagdurusa sa araw na iyon sa pamamagitan ng mga 
anak niya 

I:!. at asawa niya at kapatid niya 
13. at angkan niya na kumakanlong 110011 sa kanya 
14. at sinumang nasa mundo sa kalahatan, pagkatapos ay magmimithing 

ililigtas siya nito. 
15. Aba'y hindi! Tunay na ang lmpiycrno na iyon ay Alab/2 

16. na nanunuklap ng anit, 
17. na nag-aanyaya sa sinumang tumalikod sa katotohanan at tumanggi 

sa pagta/ima, 
18. at nagtipon ng ya111a11 pagkatapos ay nag-imbak nito. 
19. Tunay na ang tao ay nilikha na mainipin: 
'.!O. kapag dinapuan siya ng masama ay mapaghinaing, 
21. kapag dinapuan siya ng mabuti ay mapagkait; 
'.!2. maliban sa mga madasalin 
23. na sa pagdarasal nila ay mga palagian, 
24. at yaong sa mga yaman nila ay may isang nakatakdang tungkuli1l1 

25. ukol sa nanghihingi at napagkaitan, 
26. at yaong mga naniniwala sa Araw ng Paggantimpala, 
27. at yaong sa pagpaparusa ng Panginoon nila ay mga nahihintakutan 
28. - tunay na ang pagpaparusa ng Panginoon nila ay hindi mapapanatag 

ang sinwnan-
29. at yaong sa mga puri nila ay mga nangangalaga 
30. maliban sa mga maybahay nila o sa mga babaeng pag-aari ng mga 

kanang kamay nila sapagkat sila ay hindi na masisi 
31. - ngunit ang sinumang maghangad ng higit pa roon, ang mga iyon 

ay ang mga lumalabag -
3'.!. at yaong sa mga ipinagkakatiwalang tungkulin sa kanila at sa kasunduan 

sa kanila ay mga nangangalaga, 
33. at yaong sa mga pagsasaksi nila ay mga naninindigan, 
34. at yaong sa pagdarasal nila ay nangangalaga, 
35. ang mga iyon ay sa mga Paraiso pararangalan. 
36. Kaya ano ang nangyayari sa mga tumangging sumampalataya na nag

da-dali-dali tungo sa iyo Muham111od 
37. sa gawing kanan at sa gawing kaliwa sa mga umpukang hiwa-hiwalay? 
38. Hinahangad bang bawat taong kabilang sa kanila na maipasok sa Hardin 

ng kaginhawaan? 
39. Aba'y hindi! Tunay na Kami ay lumikha sa kanila mula sa bagay na 

nalalaman nila. 

n Isa sa mga pangalan ng lmpiy.:rno. tinawag itong Alab dahil n.1g-aalab ang apoy nito. 
1·1 0 karapal,111 o bahagi. ·-
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40. Kaya totoong sumusumpa Ako sa sarili na Panginoon ng mga sikatan 
at mga lubugan, tunay na Kami ay talagang nakakakaya 

41. na magpalit ng higit na mabuti kaysa sa kanila, at hindi Kami mauunahan. 
42. Kaya hayaan mo sila na tumalakay sa walang kabuluhan at maglaro 

hanggang sa makipagharap sila sa Araw nila na ipinangako sa kanila-
43. sa araw na magsisilabasan sila mula sa mga libingan na nagmamatulin 

na para bagang sila papunta sa mga diyus-diyusan ay nagmamadali. 
44. Nakatungo ang mga paningin nila, nilulukob sila ng isang kadustaan! 

lyan ay ang araw na sa kanila noon ay 1pinangangako. 

71. Surah Nu~ 
Ibinaba sa Makkah, 28 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaa~ain. 
I. Tunay na Kami ay nagsugo kay Noe sa lipi niya na nagsasabi: "Magba

bala ka sa kalipi mo bago sila datnan ng isang masakit na pagdurusa." 
2. Nagsabi siya: "O lipi ko, tunay na ako para sa inyo ay isang tagpagba

bala na naglilinaw: 
3. na sambahin ninyo si Allah, mangilag kayong magkasala sa Kanya at 

tumalima kayo sa akin; 
4. magpapatawad Siya sa inyo sa mga 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.'" 

5. Nagsabi siya: "Panginoon ko, inanyayahan ko ang lipi ko sa gabi't araw, 
6. ngunit walang naidagdag sa kanila ang pag-aanyaya ko kundi pagtakas 

sa pana11ampalataya. 
7. Tunay na sa tuwing nag-anyaya ako sa kanila upang magpatawad Ka 

sa kanila ay inilalagay nila ang mga daliri nila sa mga tainga nila, nag

latalukbong sila ng mga damit nila, nagmamatiga'i sila at nagmamalaki 
nang isang matinding pagmamalaki. 

8. Pagkatapos tunay na ako ay nag-anyaya sa kanila nang hayagan. 

9. Pagkatapos tunay na ako ay nakipaghayagan sa kanila at nakipagsari
linan sa kanila nang sarilinan 

I 0. at sinabi ko: '1-lumingi kayo ng ta wad sa Panginoon ninyo; tunay na 
Siya ay laging Tagapagpatawad. 
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11. lpadadala Niya ang u/a,111111/a sa langit sa inyo na nananagana; 
12. 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. 
13. Ano ang nangyayari sa inyo, hindi kayo natatakot kay Allah nang may 

pagpipitagan, 
14. samantalang nilikha Niya kayo sa mga antas? 
15. Hindi ba ninyo napag-alaman kung papaanong nilikha ni Allah ang 

pitong langit ria patong-patong? 
16. lnilagay Niya ang buwan sa mga ito bilang liwanag at inilagay Niya 

ang araw bilang sulo? 
17. Si Allah ay nagpatubo sa inyo mula sa lupa sa isang pagpapatubo. 
18. Pagkatapos ay ibabalik niya kayo doon at ilalabas Niya kayo nang 

muling paglalabas. 
19. Si Allah ay gumawa para sa inyo ng lupa na isang nakalatag 
20. upang tumahak kayo rito sa mga daang maluluwang." 
21. Nagsabi si Noe: ··Panginoon ko, tunay na sila ay sumuway sa akin at 

sumunod sa isa na walang naidagdag sa kanya ang yaman niya at ang 
anak niya kundi pagkalugi. 

22. Nanlansi sila ng isang pagkalaki-laking panlalansi; 
:n. at nagsabi sila: 'Huwag nga ninyong iwan ang mga diyos ninyo at huwag 

nga ninyong iwan si Wadd ni si Suwa', ni si Yaghuth at si Ya'uq at si 
Nasr.'.14 

24. Nakapagligaw na sila ng marami; huwag Mo pong dagdagan ang mga 
lumalabag sa katarungan kundi pagkaligaw." 

25. Dahil sa mga kasalanan nila, nilunod sila at saka ipinasok sila sa Apoy 
at hindi sila nakatagpo para sa kanila bukod pa kay Allah ng mga taga
pag-adya. 

26. Nagsabi si Noe: "Panginoon ko, huwag Mo pong hayaan sa lupa na 
may kabilang sa mga tumatangging sumampalataya na maninirahan. 

27. Tunay na kung hahayaan Mo sila ay ililigaw nila ang mga lingkod Mo 
at hindi sila magkakaanak kundi naglalapastangan na palatangging 
sumampalataya. 

28. Panginoon ko, magpatawad Ka sa akin. sa mga magulang ko, sa sinu
mang pumasok sa bahay ko na isang sumasampalataya, sa mga lalaking 
sumasampalataya, at sa mga babaeng sumasampalataya. Huwag Kang 
magdagdag sa mga lumalabag sa katarungan kundi pagkapahamak . 

. u Pangalan ng n1ga <liyus~diyu::;an. 
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72. Surah al-Jinn 
lbinaba sa Makkah, 28 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Sabihin mo: ·•1siniwalat sa akin na may nakinig na isang pangkat ng 

jinn al nagsabi sila: 'Tunay na kami ay nakarinig ng isang kahanga
hangang pagbigkas, 

2. na nagpapalnubay sa pagkagabay, kaya sumampalataya kami rito at 
hindi na kami magtalambal sa Panginoon namin ng isa man. 

3. Nagtuturo ito na pagkataas-taas ng kadakilaan ng Panginoon namin; 
hindi Siya nagkaroon ng asawa ni anak. 

4. Na laging nagsasabi ang hunghang namin laban kay Allah ng labis
labis 11a kabulaanan.35 

5. Na kami ay nag-akala na hindi magsasabi ang tao at ang jinn hinggil 
kay Allah ng isang kasinungalingan. 

6. Na laging may mga lalaking kabilang sa mga tao na nagpapakupkop 
sa mga lalaking kabilang sa mga jinn, kaya nadagdagan /among nila 

. k I 16 ang mga Ito ng asa anan: 
7. Na sila ay nag-akala gaya ng inakala ninyo n~ hindi magsusugo si Allah 

ng isa man. 
8. Na luuni ay nagtangkang maabot ang langit ngunit nasumpungan namin 

ito na pinuno ng mga tanod na mababagsik at mga liyab. 
9. Na kami dali ay umuupo doon sa ilang mauupuan para sa pakikinig, 

ngunil ang sinumang makikinig ngayon ay makakatagpo para sa kanya 
ng liyab na nakalambang. _ 

I 0. Na kami ay hindi nakababalid kung may masama ba na ninais para sa 
mga nasa lupa o nagnais sa kanila ang Panginoon nila ng isang pagkagabay. 

· 11. Na kabilang sa amin ang matutuwid at kabilang din sa amin ang mga 
iba pa·roon; kami ay 11asa mga kaparaanang magkakaiba. 

I 2. Na kami ay nakatiyak na hindi namin malulusutan si Allah sa lupa at 
hindi namin Siya malulusutan sa pagtakas. 

13. Na kmni, noong narinig namin ang Qur 'an 110 patnubay, ay sumampa
lataya kami rilo; kaya ang sinumang sumampala1aya sa Panginoon niya 
ay hindi mangangamba sa kabawasan sa ganlimpala ni labis-labis na 
pagdurusa. 

_,; 0 .. .laban kay Allah ng sa/i1a11g malayo sa katotohanan. 
;,, 0 pagmamalabis. o kahunghangan. 
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14. Na kabilang sa amin ang mga Muslim at kabilang sa amin ang mga lumi
lihis sc, katarzmgan. At ang sinumang yumakap sa Islam, ang mga iyon 
ay naglayon sa pagkagabay. 

15. Tungkol naman sa mga lumilihis sa katarungc,n, sila para sa lmpiycrno 
ay magiging mga panjfatong."' 

16. Na kung nagpakatatag sila sa tamang daan, talagang pinatubigan na sana 
Namin s.la ng masaganang tubig 

17. upang s1ilitin Namin sila dahil dito. Ang sinumang bumaling palayo sa 
pag-alaala sa Panginoon niya, isusuong·18 Niya ito sa isang mahirap na 
pagdurw,a. 

18. Na ang mga masjid ay ukol kay Allah, kaya huwag kayong manalangin 
sa isa pa kasama ni Allah. 

19. Na noon~ tumindig ang alipin ni Allah 11" si Muhammad na nananalangin 
sa Kanya, halos sila ay nagkapatong-patong sa paligid nito. 

20. Sabihin 1110: "Dumadalangin lamang ako sa Panginoon ko at hindi ako nag
tatambal sa Kanya ng isa man.'' 

21. Sabihin 1110: "Hindi ako nagtataglay ng kapangyarihan sa inyo sa pamimin
sala ni sa paggabay." 

22. Sabihin mo: .. Tunay na ako ay hindi mapangangalagaan laban kay Allah 
ng isa man kung s11s111vc~1· aku at wala akong matatagpuan bukod pa sa 
Kanya na isang madadaupan. 

23. Wala ako11g mailwhc,tid kundi isang pagpaparating ng kautusan mula kay 
Allah at mga pasugo39 Niya." Ang sinumang sumusuway kay Allah at sa 
Sugo Niya ay tunay na ukol sa kanya ang Apoy ng Impiyerno upang mana
tili roon magpakailanman. 

24. Hanggang sa kapag nakita na nila ang ipinangako sa kanila ay saka nila 
malalaman kung sino ang higit na mahina sa tagapag-adya at higit na kaunti 
sa bilang ng hukho. 

25. Sabihin 1110: "Hindi ko nababatid kung malapit na ba ang ipinangako sa 
inyo o maglalagay pa ba para rito ang Panginoon ko ng isang mahabang 
panahon. 

26. Siya ang Nakaaalam sa Nakalingid ngunit hin<li niya inihahayag ang inili
ngid Niya sa isa man 

27. maliban ;;a sinumang kinalugdan Niya na sugQ al tunay na Siya ay nagpa
palakad sa harapan nito at sa likuran nitong mga onghe/ ,w nakatambang 

28. upang malaman niya na naiparating na nila ang mga pasugo ng Panginoon 
nila; at nasaklawan Niya ang anunmng nasa kanila at inisa-isa Niya ang 
bawat bag.ay sa bilang. 

H Otumahak. 
31 0 ipapasok o ilalag.ay. 
"' 0 mga mensahe. 
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73. Surah al-Muzzammil 
Ibinaba sa Makkah, 20 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. 0 nakabalot! 
2. Bumangon ka 11pang magdasal sa gabi maliban sa kaunting bahagi nilo, 
3. o kalahati nito o magbawas ka rito ng kaunti, 
4, o magdagdag ka rito at bigkasin mo ang Qur'an nang dahan-dahan. 
5. Tunay na Kami ay magpapanaog sa iyo ng isang mabigat na salita. 
6. Tunay na ang pagsambang na§aganap sa gabi ay higit na matindi sa 

katatagan40 at higit na matuwid I sa pagbigkas. 
7. Tunay na mayroon ka sa maghapon na isang mahabang panahon .. 
8. Banggitin42 mo ang pangalan ng Panginoon mo at ilaan mo ang pag

samba ukol sa Kanya nang isang lubusang paglalaan. 
9. Siya ang Panginoon ng silangan at kanluran. Walang Diyos kundi Siya; 

kaya gawin mo Siya na Pinagkakatiwalaan. 
I 0. Magtiis ka sa sinasabi nila at iwan mo sila nang isang magandang pag

iwan. 
11. Hayaan mo Ako at ang mga nagpapabula, sila11g mga may biyaya, at 

palugitan mo sila nang kau11ti. 
12. Tunay na mayroon Kaming mga tanikala at apoy na naglalagablab para 

sakanila. 
13. at pagkain na nakabubulon·at isang masakit na pagdurusa, 
14. sa Araw na maaalog ang lupa at ang rnga bundok at ang mga bundok 

ay magiging bunton ng buhanging gumuguho. 
15. Tunay na Kami ay nagsugo sa inyo ng isang Sugo na sasaksi sa inyo 

gaya ng pagsugo Namin sa Paraon ng isang sugo. 
16. Ngunit sinuway ng Paraon ang sugo kaya nilipol Namin siya ng isang 

matinding paglipol.43 · 

17. Kaya papaano ninyong pangingilagan ang pagdurusa, kung tumanggi 
kayong sumampalataya, sa isang araw na gagawin ang mga bata na 
ubanin? 

18. Ang langit ay mabibitak sa araw nu iyon. Ang pangako Niya ay !aging 
magaganap. 

19. Tunay na ito ay isang pagpapaalaala; kaya ang sinumang nagloob ay 
tumahak siya patungo sa Panginoon niya sa isang landas . 

..,, 0 hirnp, o pagtalab sc, p11so. 
•• Omalinaw. 
• 2 0 alalahanin. 
~; O ... kaya pinarusahan Namin :.iya ng isang ma1inding parusa. 
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:w. Tunay na ang Panginoon mo ay nakaaalam na ikaw ay tumatayo sa 
pagdarasal sa kulang-kulang sa dalawang-katlo ng magdamag o kalahati 
nito o katlo nito. at gayu11 din ang isang pangkat 111ula sa mga kasama 
mo. Si Allah ay nagtatakda sa sukat ng magdamag at maghapon. Nala
laman Niya na hindi ninyo makakaya iyon. kaya nagpatawad~~ Siya sa 
inyo. Kaya bigkasin ninyo ang anumang nadalian kuyo mula sa Qur'an. 
Nalalaman Niya na magkakaroon mula sa inyo ng mga may-sakit, may 
mga iba na maglalakbay sa lupain upang maghanap ng kagandahang
loob ni Allah at may mga iba pa na makikipaglaban sa Landas ni Allah. 
Kaya bigkasin ninyo ang anumang nadalian kayo mula rito. Panatilihin 
ninyo ang pagdarasal, magbigay kayo ng zakah at magpautang kayo kay 
Allah ng isang magandang pautang. Ang anumang ipanauuna ninyo para 
sa mga sarili ninyo na kabucihan, matatagpuan ninyo ito na nasa kay 
Allah. na higit na mabuti at higit na mabigat sa kabayaran. Humingi kayo 
ng tawad kay Allah; tunay na si Allah ay Mapagpatawad, tvtaawain. 

74. Siintl1 al-Muddaththir 
Ibinaba sa Makkah, 56 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
1. 0 nakatakip! 
2. 13umangon ka at magbabala ka. 
3. Ang Panginoon mo ay dakilain mo. 
4. Ang kasuutan mo ay linisin mo. · 

4, 
5. Ang kasalaulaan - ay layuan mo. 
6. Huwag maghandog upang humiling ng marami pa. 
7. Alang-alang sa Panginoon mo ay magtiis ka. 
8. At kapag hinipan na ang Tambuli, 
9. iyon, sa araw na iyon, ay isang araw na mahirap. 

10. Sa mga tumatangging sumampalataya ay hindi madali. 
11. Hayaan mo Ako ac ang nilikha Ko nang mag-isa. 
12. Ginawan Ko siya ng masaganang yaman 
13. at mga anak na kapiling. 
14. Nagpaalwan Ako sa kanya ng isang pag-aalwan. 
15. Pagkatapos ay naghahangad siya na dagdagan Ko pa. 
16. Aba'y hindi! Tunaynasiya sa mga Kapahayagan Nam in ay mapagmatigas. 
17. Lulukubin46 Ko siya ng pahirap! 

.u O nag.pagaan. 
'' 0 mga diyus-diyusan. 
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IS. Tunay na nag-isip siya at naghanda. 
19. Kaya sumpain siya kung papaano siyang naghanda! 
20. Pagkatapos ay sumpain siya kung papa.mo siyang naghanda! 
21. Pagkatapos ay nag-isip-isp siya. 
22. Pagkatapos ay nagkunot-1100 siya at sumimangot siya. 
23. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagmalaki siya. 
24. At nagsabi siya: '·Ito ay walang iba kundi salamangkang inilipat; 
25. ito ay walang iba kundi salita ng tao." 
26. lpapasok Ko siya sa Saqar. 
27. Ano.ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Saqar? 
28. Hindi nagtitira ito at hindi nag-iiwan ito! 
29. Nanununog ng mga balat! 
30. Sa ibaba-.v nito ay may labingsiyam na anghel. 
31. Hindi Kami naglagay ng mga tanod ng Apoy kundi mga anghel. Hindi 

Namin ginawa ang bilang nila kundi bilang isang pagsubok para sa mga 
tumangging sumampalataya, upang makatiyak ang mga binigy:..n ng Kasu
latan, madagdagan ang mga sumampalataya ng pananampalataya at hindi 
mag-alinlangan ang mga binigyan ng Kasulatan at ang mga sumasampa
lataya, at upang magsabi ang mga may sakit sa mga puso nila at ang mga 
tumatangging sumampalataya: "Ano ang ninais ni Allah dito bilang halim
bawa?" Ganyan inililigaw ni Allah ang sinumang niloloob Niya at pinapat
nubayan Niya ang sinumang niloloob Niya. Walang nakaaalam sa hukbo 
ng Panginoon mo kundi Siya. Ito ay walang iba kundi paalaala sa tao. 

32. Aba'y hindi! Sumpa man sa buwan, 
33. sumpa man sa gabi kapag lumisan, 
34. sumpa man sa madaling-araw kapag nagliwanag; 
35. tunay na ang Apoy na ito ay isa sa napakarnalalaking kapahamakan, 
36. bilang isang tagapagbabala babala para sa tao, 
37. para sa sinumang nagloob mula sa inyo na sumulong o umurong.47 

38. Bawat kaluluwa sa nakamit niya ay pananagutin, 
39. maliban sa mga kasamahan ng kanan, 
40. na sa mga Hardin ay magtatanungan sila 
41. tungkol sa mga sumasalansang: 
42. Sasabihin nila: "Ano ang nagpasok sa inyo sa Saqar?" 
43. Magsasabi ang mga ito: ·'Hindi kami kabilang noon sa mga nagdarasal, 
44. at hindi kami noon nagpapakain sa dukha. 
45. At kami noon ay sumusuong sa mga walang kabuluhang usapan kasama 

ng mga sumusuong; 
46. at kami noon ay nagpapabula sa Araw ng Paggantimpala, 
47. hanggang sa dumating sa amin ang katiyakan ng kamatayan." 

.,, 0 Aatangan. 
"0 magpakmma o magpakahuli. 
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48. Kaya hindi magdudulot ng pakinabang sa kanila ang parnamagitan ng mga 
narnamagitan. 

49. Ano ang 11:1ngyayari sa kanila na sa pagpapaalaala ay mga bumabaling 
palayo? 

50. Para bagang sila ay mga asnong ligaw na nahihintakutan 
51. na tumakas mula sa isang leon. 
52. Bagkus ninanais ng bawat isang tao na kabilang sa kanila na bigyan ng 

mga pahinang iniladlad. 
53. Aba'y hindi! Bagkus hindi nila pinangangambahan ang Kabilang-buhay. 
54. Aba'y hindi! Tunay na ang Qur'an na ito ay pagpapaalaala. 
55. Kaya ang sinumang nagloob, alalahanin niya ito. 
56. Hindi sila mag-aalaala maliban kung loloobin ni Allah. Siya ay ang karapat

dapat pangilagang pagkasalaan at ang karapat-dapat magpatawad. 

75. Surah al-Qiyamah 
lbinaba sa Makkah, 40 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Talagang sumusumpa Ako sa Araw ng Pagkabuhay, 
2. Talagang sumusumpa Ako sa mapanising kaluluwa. 
3. lnaakala bang tao na hindi Namin titipunin ang mga buto niya? 
4. Oo; nakakaya pa Nam in na buuhin48 ang mga dulo ng daliri niya. 
5. Bagkus ninanais ng tao na manatili sa kasalanan sa hinaharap niya. 
6. Nagtatanong siya: ·'Kailan ang Araw ng Pagkabuhay?" 
7. Kaya kapag nagitla ang paningin, 
8. at nagdilim ang buwan, 
9. at pinagsama ang araw at ang buwan; 

I 0. magsasabi ang tao sa A raw na iyon: "Saan ang matatakasan?" 
11. Aba'y hindi! Wala nang silungan. 
12. Tungo sa Panginoon mo, sa araw na iyon, ang pananahanan. 
13. lbabalita sa tao sa araw na iyon ang mga gawang ipinauna niya at ipinahuli. 
14. Bagkus ang tao laban sa sari Ii niya ay isang patunay. 
15. Kahit pa man maglahad siya ng mga dahi-dahilan niya. 
16. Huwag rnong igalaw ang dila mo kasabay ng pagsisill'alat sa Qur 'an na 

ito upang madaliin mo ang pagsaulu nito. 
17. Tunay na sa Amin ang pagtitipon nito sa pusu 1110 at ang pagpapabigkas nito. 
18. Kaya kapag binigkas Nam in ito sa pamamagitan ni anghel Gabriel, sundan 

mo ang pagbigkas nito. 
19. Pagkatapos tunay na sa Amin ang pagpapaliwanag nito. 

"0 pam1111haliki11. 
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20. Aba'y hindi! Bagkus iniibig ninyo ang Panandaliang-buhay, 
21. at pinababayaan ninyo ang Kabilang-buhay. 
22. May mga mukha, sa araw na iyon, na mga nagniningning. 
23. Sa Panginoon nila ay mga nakatingin. 
24. May mga mukha rin, sa A raw na iyon, na mga nakasimangot.49 

25. lnaasahan nilang gagawan sila ng isang kasawiang makababali ng likod. 
26. Aba'y hindi! Bagkus kapag sumapit na itong kalu/uwa sa balagat, 
27. Sasabihin: ·•Sino ang magpapagalingT 
28. Nakatiyak niyang naghihingalo na tunay na ito ang pakikipaghiwalay. 
29. Pupulupot ang binti sa binti. 
30. Tungo sa Panginoon mo, sa Araw na iyon, ang paghahatiran. 
31. Hindi siya naniwala at hindi siya nagdasal. 
32. Datapuwat ay nagpasinungaling siya at tumalikod siya, 
33. saka pumunta siya sa mag-anak niya, na nagmamagilas sa paglakad. 
34. Kasawian sa iyo at kasawian pa sa iyo! 
35. Pagkatapos ay kasawian sa iyo at kasawian pa sa iyo! 
36. Inaakala ba ng tao na iiwan siya na pinababayaan? 
37. Hindi ba siya noon ay isang patak mula sa punlay na ibinuhos? 
38. Pagkatapos siya ay naging isang dugong namuo at nilikha at saka binuo. 
39. Ginawa Niya mula sa kanya ang dalawang kabiyak: ang lalaki at ang 

babae. 
40. Hindi ba a11g Tagapaglikha na iyon ay nakakakaya na magbigay-buhay 

sa mga patay? 

76. Surah al-Insan 
Ibinaba sa Makkah, 31 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. May dumating ba sa tao na isang sandali mula sa panahon noong siya 

ay hindi pa isang bagay na nababanggit? 
2. Tunay na Kami ay lumikha sa tao mula sa patak na mga pinaghalo

halong bagay, upang subukin siya. At ginawa Namin siya na nakaririnig, 
nakakikita. 

3. Tunay na Kami ay nagpatnubay sa kanya sa landas, maging nagpapa
salamat man o mapagkaila sa utang na loob. 

4. Tunay na Kami ay naghanda para sa mga tumatangging sumampala
taya ng mga tanikala, mga kulyar at nagliliyab na apoy. 

5. Tunay na ang mga nagpapakabuti ay iinom mula sa kopa ng alak na 
ang halo nito ay mu/a sa Kafiir, 

'" O..uariiamanglaw. 
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6. na isang bukal na iinom doon ang mga lingkod ni Allah, na pabubul
wakin nila nang masaganang pagbulwak. 

7. Tumutupad sila sa mga panata at nangangamba sila sa isang araw ila 
ang kasamaan nito ay magiging laganap. 

8. Nagpapakain sila, sa kabila ng pagkaibig ~ito50 sa pagkain, sa isang 
dukha, isang ulila at isang bihag. 

9. Sinasabi 11ila: --rinakakain namin kayo para lamang sa ikasisiya ng 
Mukha ni Allah; hindi kami nagnanais mula sa inyo ng isang ganti ni 
isang pasasalamat; 

10. tunay na kami ay nangangamba sa Panginoon Namin sa isang araw na 
ang mukha ay mapanglaw, nalulumbay:· 

11. Kaya pangangalagaan sila ni Allah laban sa kasamaan ng araw na iyon 
at ginawaran Niya sila ng ningning at lugod. 

12. Gagantihan Niya sila, dahil nagtiis sila, ng Hardin sa Paraiso at kasu
utang sutla. 

13. Nakasandig sila doon sa mga supa; hindi sila makakikita roon ng init 
ng araw ni labis na lamig. 

14. Malapit sa ibabaw nila ang mga lilim nitong Paraiso at pinadali ang 
pagpitas ng mga bunga nito nang pagkadali-dali. 

15. Maglilibot sa kanila ng mga pinggang yari sa pilak at mga basong 
kasinglinaw ng kristal, 

16. mga kristal na yari sa pilak, na sinukat ayon sa sukat 11g ii110111. 
17. Paiinumin sila roon ng isang kopa 11g alak na ang halo nito ay luya 
18. mula sa bukal doon na pinangangalanang Salsabil. 
19. May iikot sa kanila na mga batang lalaki na pinamalaging hata. Kapag 

nakita mo sila, aakalain mo na sila ay mga mutyang ikinalat. 
20. Kapag nakita mo a11g Paraiso, makakikita ka ng kaginhawahan at 

malaking kaharian. 
21. Nakasuot sila ng mga luntiang damit na manipis na sutla at makapal 

na sutla. Hihiyasan sila ng mga pulseras na yari sa pilak at paiinumin 
sila ng Panginoon nila ng inuming nagdadalisay. 

22. Sasabihin: "Tunay na ito ay para sa inyo bilang ganti at ang pagpupun
yagi ninyo ay kinilala." 

23. Tunay na Kami, Kami nga, ay nagpababa sa iyo ng Qur'an sa isang 
pagpapababang unti unti. 

24. Kaya magpakamatiisin ka sa kahatulan ng Panginoon mo at huwag 
kang tatalima mula sa kanila: sa isang nagkakasala o palat~rngging 
sumampalataya. 

25. Banggitin mo ang pangalan ng Panginoon mo sa umaga at sa hapon. 

511 0 dahil sa pag-ibig sa Kanya. 
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26. Sa bahagi ng gabi ay magpatirapa ka sa Kanya at luwalhatiin mo Siya 
sa gabi nang matagal. 

27. TtJnay na ang mga rumata11gging swnampalataya na ito ay umiibig sa 
buhay 11a panandalian at nag-ii wan sa likuran nila ng isang mabigat 
na araw. 

28. Kami ay lumikha sa kanila at nagpapatatag sa pagkalalang sa kanila. 
Kapag niloob Namin, mapapalitan Namin sila ng mga tulad nila sa 
isang pagpapalit. 

29. Tunay na ito ay isang paalaala; kaya ang sinumang nagloob ay tumahak 
siya tungo sa Panginoon niya sa isang landas. 

30. Hindi ninyo niloloob maliban kung niloloob ni Allah. Tunay na si 
Allah ay !aging Maalam,Marunong. 

31. Papapasukin Niya ang sinumang niloloob Niya sa awa niya. Ngunit 
ang mga lumalabag sa katarungan ay naghanda Siya para sa kanila ng 
isang masakit na pagdurusa. 

77. Surah al-Mursalat 
Ibinaba sa Makkah, 50 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Sumpa man sa mga hangi11 11a ipinadadala nang sunod-sunod, 
2. at sa mga hangin na bumubugso nang pabugso-bugso, 
3. sumpa man sa mga anghel na nagkakalat ng ulan, 
4. at sa mga anghel na nagbubukod sa tama at mali, 
5. at sa mga anghel na naghahatid ng paalaala 
6. bilang paumanhin at babala. 
7. Tunay na ang ipinanga?g~ko sa ~nyo ~{1 talagang magaganap. 
8. Kaya kapag ang mga b1tum ay pmaw1,· 
9. kapag ang langit ay biniyak, 
10. at kapag ang mga bundok ay pinalis,52 

11. at kapag ang mga sugo ay tinipon sa takdang panahon, 
12. Alang-alang sa aling araw inantala ang mga sugong ito? 
13. Alang-alang sa Araw ng Pagpapasya. 
14. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Araw ng Pagpapasya? 
15. Kasawian sa Araw na iyon sa mga nagpapasinungaling! 
16. Hindi ba nilipol Namin ang mga nauna? 
17. Pagkatapos ay isinunoo Namin sa kanila ang nahuli. 
18. Ganyan ang gagawin Nam in sa mga sumasalansang. 
19. Kasawian sa Araw na iyon sa mga nagpapasinungaling! 

;i O inalisan ng liwm1ng. 
;i O dinurog. 
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20. Hindi ba nilikha Namin kayo mula sa likidong hamak? 
21. Pagkatapos ay inilagay Namin ito sa tahanang matatag, 
22. hanggang sa itinakdang panahon. 
23. Kaya itinakda Namin; kay inam na tagatakda Kumi.B 
24. Kasawian sa Araw na iyon sa mga nagpapasinungaling! 
25. Hindi ba ginawa Namin ang lupa na lalagyan, 
26. para sa mga buhay at mga patay? 
27. Naglagay Kami rito ng mga mataas na bundok at pinainom Namin 

kayo ng matamis na tubig. 
28. Kasawian sa Araw na iyon sa mga nagpapasinungaling! 
29. Sasabihin: "Humayo kayo sa lmpiyemo 11a ikinakaila ninyo 110011. 
30. Humayo kayo sa aninong may tatlong sangay, 
31. 11a hindi makalililim ni may magagawa laban sa liyab." 
32. Tunay na ito ay maghahagis ng mga alipato 11a singlaki ng palasyo. 
33. Para bagang ang mga ito ay mga itim na kamelyong naninilaw. 
34. Kasawian sa Araw na iyon sa mga 11agpapasinungaling! 
35. Ito ay A raw na hindi sila magsasalita, 
36. at hindi sila pahihintulutan na magsalita at mangatwiran.54 

37. Kasawian sa Araw na iyon sa mga nagpapasinungaling! 
38. Ito ay A raw ng Pagpapasya; titipunin Namin kayo at ang mga nauna. 
39. Kung mayroon kayong isang pakana ay magpakana kayo laban sa Akin. 
40. Kasawian sa: Araw na iyon sa mga nagpapasinungaling! 
41. Tunay na ang mga nangingilag magkasala ay nasa may mga lilim at 

mga bukal, 
42. at mga bungang-kahoy mula sa minimilhi nila. 
43. Sasabihin sa kanila: "Magsikain kayo at magsiinorn kayo nang nalu-

lugod dal-iil sa inyong ginagawa noon.'' 
44. Tunay na Kami ay ganyan gaganti sa mga gumagawa ng rnabuti. 
45. Kasawian sa A raw na iyon sa mga nagpapasinungaling! 
46. Sasabihin sa kanila: ''Magsikain kayo at magtamasa nang kaunti; tunay 

na kayo ay mga sumasalansang. 
47. Kasawian sa Araw na iyon sa mga nagpapasinu11galing! 
48. Kapag ssinabi sa kanila: "Magpatirapa kayo sa pagdarasal," ay hindi 

sila magpapatirapa. 
49. Kasawia11 sa A raw na iyon sa mga nagpapasinungaling! 
50. Sa alin pang pahayag matapos nitong Qur '011 sila sasampalataya? 

" 0 Al nakaya Namin; kay inmn na nakakakaya Kami. 
;, 0 al hindi sila pahihin1ulu1a11 na mangalwiran. 

41 



,,, ·~-=,~· ~ ... . . . ,. 



AI-Fatil}ah at Juz'u Qad Sami' 

78. Surah an-Naba' 
lbinaba sa Makkah, 40 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Hinggil sa ano ang pinagtatanungan nila? 
2. Hinggil sa isang dakilang balita. 
3. na sila hinggil doon ay nagkakasalungatan. 
4. Aba'y hindi! Malalaman nila! 
5. Pagkatapos, aba'y hindi! Malalaman nila! 
6. Hindi ba Namin ginawa ang lupa na nakalatag, 
7. at ang mga bundok bilang tulos? 
8. Nilikha Namin kayo na mga rnagkapares. 
9. Ginawa Nam in ang pagtulog ninyo bilan~pamamahinga. 

I 0. Ginawa Namin ang gabi bilang kasuutan. 
11. Ginawa Namin ang rnaghapon na oras ng paghahanap-buhay. 
12. Nagtayo Kami sa itaas ninyo ng pitong rnatatatag na langit. 
13. Naglagay Kami ng isang sulo na nagliliyab. 
14. Nagbaba Kami mula sa mga dagim ng bumubuhos na tubig 
15. upang magpatubo Kami sa pamamagitan nito ng butil at halaman. 
16. at mga halamanang malalago. 
17. Tunay na ang Araw ng Pagpapasya ay isang nakatakdang panahon. 
18. Sa Araw na may iihip sa Tarnbuli ay rnagdadatingan kayo na pulu-

pulutong. 
19. Bubuksan ang langit at magiging mga pintuan. 
20. luusad ang mga bundok at magiging isang malikmata. 
21. Tu nay na ang lmpiyerno ay magiging isang tagatambang, 56 

22. na para sa mga lumabag ay isang uwian, 
23. na magsisipalagi sa loob nito nang mga panahong walang hanggan. 
24. Hindi sila makatitikim sa loob nito ng lamig ni inumin. 
25. maliban sa kumukulong tubig at nana. 
26. isang nababagay na ganti. 
27. Tunay na sila noon ay hindi natatakot sa Pagtutuos. 
28. Pinasingungalingan nila ang mga Kapahayagan Namin nang tahasang 

pagpapasinungaling. 
29. Bawat bagay ay inisa-isa Namin sa isang Talaan. 
30. Kaya lasapin ninyo ang pagdurusa, wala Kaming idadagdag sa inyo 

kundi pagdurusa. 

;i Na nagtatakip sa pammnagitan ng kadiliman nito. 
,;• 0 Tunay na ang lmpiyemo ay magiging isang tambangan, 
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31. Tunay na ukol sa mga nangingilag magkasala ay tagumpay, 
32. mga hardin at mga ubasan, 
33. at mga asawang malulusog ang dibdib na magkakasinggulang, 
34. at kopang puno. 
35. Hindi sila makaririnig sa loob nito ng kabalbalan ni kasinungalingan-
36. isang ganti mula sa Panginoon mo, isang bigay na sapat sa dami. 
37. 11111/a sa Panginoon ng mga langit at lupa at ng anumang nasa pagitan ng 

mga ito, ang Napakamaawain. Hindi sila nagmamay-ari 11g karapatan sa 
Kanya sa pakikipag-usap. 

38. Sa Araw na tatayo ang Espiritu at ang iba pang mga angher'nang nakahanay, 
hindi sila magsasalita maliban sa sinumang pinahintulutan ng Napakama
awain at magsasabi siya ng wasto. 

39. lyan ay ang Araw na 10100; kaya ang sinumang nagloob ay tumahak siya 
patungo sa Panginoon niya sa isang uwian. 

40. Tunay na Kami ay nagbabala na sa inyo ng isang nalalapit na pagdurusa 
sa Araw na masisilayan ng tao ang anumang nagawa na ipinauna ng rnga 
kamay niya, at magsasabi ang tumangging sumampalataya: "O kung sana 
ako ay naging alabok na lamang!" 

79. Siirah an-Nazi'at 
Ibinaba sa Makkah, 46 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Sumpa man sa mga humahablot nang marahas sa masamang ka/11/uwa, 
2. sumpa man sa mga humuhugot nang banayad sa ka/11/uwa ng mabuti, 
3. sunipa man sa mga lumalangoy ng isang langoy pababa-pataas. 
4. sumpa man sa mga nag-uunaha11 sa isang unahan sa pagtalima. 
5. sumpa man sa mga nagpapatupad sa utos.57 

6. sa araw na yayanigin ang Daigdig ng unang pag-ihip sa tambuli ay mama-
matay a11g /ahat, 

7. susundan ito ng kasunod na pag-ihip sa tambuli at mabubuhay ang lahat. 
8. May mga puso sa araw na iyon na kakabog-ka~og sa takot. 
9. Ang mga paningin nila ay nakatungo. 

I 0. Sinasabi nila: "Tunay bang kami ay talagang panunumbalikin sa dating 
kalagayan; 

11. kapag ba kami ay naging mga butong durog na?" 
12. Sinasabi nila: "lyon samakatuwid ay isang naluluging panunumbalik.'' 
13. At ito ay isang sigaw lamang. 
14. At walang-anu-ano sila ay nasa balat na ng lupa. 
15. Nakarating ba sa iyo ang sanaysay hinggil kay Moises? 

~1 0 sumpa man sa mga nagsasaayos sa gawain. Ang timnukoy rito ay mga anghcl. 
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16. Noong tinawag ito ng Panginoon nito sa banal na lambak ng Iuwa, 
11. 11a nagsasabi: "Pumunta ka sa Paraon; tunay na siya ay nagmalabis na; 
18. at sabihin mo sa kanya: I big mo bang magpakalinis ka so kasalcman 
19. at papatnubayan kita tungo sa Panginoon mo kaya katatakutan mo S(va." 
20. Pagkatapos ay ipinakita ni /1.-fuises sa kanya ang napakalaking tanda, 
21. ngunit nagpasinungaling siya at sumuway siya. 
22. Pagkatapos ay tinalikuran niya na nagpupunyagi laban kay Moises, 
23. Kaya tinipon niya ang mga nasasakupa11 at nanawagan. 
24. At nagsabi: '•Ako ay panginoon ninyo, ang pinakamataas.'' 
25. Kaya pinatawan siya ni Allah ng babalang pagdurusa sa Kabilang-buhay 

at Unang-buhay. 
26. Tunay na sa pa11gyayari11g iyon ay talagang may isang pangaral para 

sa sinumang natatakot kay Allah. 
27. Kayo ba ay higit na mahirap likhain o ang langit? Niyari Niya ito. 
28. lnangat Niya ang bubong nito at saka binuo ito. 
29. Pinadilim Niya ang gabi nito at pinalabas Niya ang maghapon nito. 
30. Ang lupa, matapos niyon, ay inilatag Niya. 
3 I. Pinalabas Niya mula rito ang tubig nito at ang pastulan nito. 
32. Ang mga bundok, pinatatag Niya ang mga ito, 
33. bilang pakinabang para sa inyo at para sa mga hayupan ninyo. 
34. Ngunit kapag dumating ang pinakamalaking Nag-uumapaw na Kasawian 
35. - sa A raw na maaalaala ng tao ang pinagpunyagian niya, 
36. at itatanghal ang lmpiyerno para sa sinumang makakikita -
37. kaya ang sinumang lumabag 
38. at nagpahalaga sa makamundong buhay, 
39. tunay na ang lmpiyerno ay ang kanlungan niya. 
40. Ngunit ang sinumang nangamba sa pagtayo sa harap ng Panginoon niya 

at nagbav~1al sa sari Ii laban sa nasa, 
41. tunay na ang Paraiso ay ang kanlungan niya. 
42. Tinanatanong ka ba nila hinggil sa Huling Sandali kung kailan ang 

kaganapan niyon, 
43. Nasa anong kalagayan ka para banggitin iyon?58 

44. Sa Panginoon mo ang pinagwawakasan ng kaa/aman niyon. 
45. lkaw ay isang tagapagbabala lamang sa sinumang natatakot doon. 
46. Para bagang sila, sa araw na makikita nila iyon, ay hindi nanatili maliban 

sa isang hapon o isang umaga dito sa mundo. 

·" 0 Wala ka sa anumang kalagayan para banggitin iyon? 
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80. Siirah 'Abasa 
lbinaba sa Makkah, 42 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Nagkunot-noo siya at tumalikod 
2. dahil pinuntahan siya ng isang bulag 

na sumasabad. 
3. Ngunit ano ang magpapabatid sa iyo 

na harinawa siya ay magpakabanal, 
4. mapaalalahanan al magdudulot sa 

kanya ng pakinabang ang paalaala? 
5. Sa nag-akalang walang panganga

ilangan .rn patnuhl~I'. 
6. ikaw ay sa kanya nag-ukol ngpansin. 
7. Hindi pana11aguta11 sa iyo na hindi 

siya magpapakalinis sa kasa/anan. 
8. Ngunit ang tumatakbong duma

ting sa iyo na nagsisikap 
9. habang siya ay natatakot kay Allah, 

I 0. ikaw ay sa kanya nagwawalang-
bahala. · 

I I. Aba 'y huwag! Tunay na ang mga 
kabanatang ito ay isang paalaala; 

12. kaya ang sinumang nagloob, alala-
hanin niya ang pagsisiwalat na ito, 

13. na nasa mga pahinang pinarangalan, 
14. na inangat at dinalisay, 
15. na nasa mga kamay ng mga anghe/ 

110 tagatala 
16. na mararangal na mabubuting-loob. 
17. Sumpain ang tao na l1im/i s11111a111-

pa!ataya; anong walang utang na 
loob nito! 

18. Mula sa aling bagay nilikha Niya 
ito? 

19. Mula sa patak ng punlay, nilikha 
Niya ito at tinakdaan Niya ito. 

20. Pagkatapos ay ang landas ay pina
dali Niya para rito. 

21. Pagkatapos ay binawian Niya ito 
ng buhay at ipinalibing Niya ito. 

22. Pagkatapos kapag niloob Niya, 
bubuhayin Niya ito. 

23. Aba'y hindi! Hindi pa nito tinupad 
ang ipinag-utos Niya rilo. 

24. Kaya tumingin ang tao sa pagkain 
nito: 

25. kung papaanong Kami ay nagbuhos 
ng tubig nang malakas na buhos. 

26. pagkatapos ay binitak Namin ang 
lupa nang bitak-bitak 

27. at nagpatubo Kami rito ng butil 
28. at ubas at kumpay 
29. at oliba at datilcs 
30. at malalagong mga hardin 
31. at bungang-kahoy at damo -
32. bilang kapakinabangan para sa 

inyo at para sa mga hayupan ninyo. 
33. Ngunit kapag dumating ang dagun

dong na nakabibingi, 
34. sa Araw na tatakbuhan ng tao ang 

kapatid niya, 
35. at angina niya at ang ama niya, 
36. at ang asawa niya at ang mga anak 

niya, 
37. para sa bawat isang tao mula sa 

kanila sa Araw na iyon ay isang 
pagkakaaba-lahang makasasapat 
sa kanya. 

38. May mga mukha sa Araw na iyon 
na nagliliwanag, 

39. tumatawa na nagagalak. 
40. May mga mukha naman sa Araw 

ring iyon na may alabok. 
41. Nilulukob ang mga ito ng isang 

kadiliman. 

45 

42. Ang mga iyon ay ang mga tumang
ging sumampalataya na masasa
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81. Siirah at-Takwir 
lbinaba sa Makkah, 29 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Kapag ang araw ay ipinulupot, 
2. at kapag ang mga bituin ay nagbagsakan,59 

J. at kapag ang mga bundok ay iuusad, 
4. at kapag ang mga buntis na kamelyo ay pinabayaan, 
5. at kapag ang mga rnailap na hayop ay tinipon, 
6. at kapag ang mga dagat ay pinaapaw,60 

7. at kapag ang mga kaluluwa ay pinagtambal, 
8. at kapag ang bata11g babaeng inilibing nang buhay ay tatanungin: 
9. dahil sa aling pagkakasala siya pinatay, 

I 0. at kapag ang mga pahina 11g mga gawa ay inilantad, 
11. at kapag ang langit ay tinuklap, 
12. at kapag ang lmpiyerno ay pinagliyab, 
13. at kapag ang Paraiso ay inilapit; 
14. malalaman ng bawat kaluluwa ang anumang dinala nito. 
15. Kaya talagang nanunumpa Ako sa mga talang umuurong -

.. k k bl. 61 16. na unmnog na nag ·u ·u 1 -

17. at sa gabi kapag lumisan62 ito, 
18. at sa madaling-araw kapag nagliwanag ito; 
19. tunay na ang Qur 'an na ito ay talagang sinabi sa isang marangal na sugo 
20. 11a anghel na may lakas, na para sa May-ari ng Trono ay mataas sa 

kalagayan, 
21. na sinusunod al saka mapagkakatiwalaan. 
22. Ang kasamahan ninyo 1w si Aluhammad ay hindi isang baliw. 
23. Talagang nakita na niya si Gabriel 110 ito sa maliwanag na abot-tanaw. 
24. S'.ya, sapagpapahayag sa Nakalingid, ay hindi isang maramot. 
25. Ang Qur'an na ito ay hindi sinabi ng isang demonyong isinumpa. 
26. Kaya saan kayo pupunta? 
27. Ito ay walang iba kundi isang paalaala para sa mga nilalang, 
2g_ para sa sinumang nagloob mula sa inyo na magpakatuwid, 
29. at hindi ninyo niloloob maliban kung niloloob ni Allah, ang Panginoon 

ng mga nilalang. 

;o O nagaalsikan. o nagdilim. 
"'' 0 pinaningas. 
'" 0 naglalaho. 
''1 0 nagdilim. 
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82. Surah al-Infifar 
Ibinaba sa Makkah, 19 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I . Kapag ang langit ay nabitak, 
2. at kapag ang mga tala ay nagtalsikan, 
3. at kapag ang mga dagat ay pinasambulat, 
4. at kapag ang mga puntod ay hinalukay; 
5. malalaman ng bawat kaluluwa ang mga gawang ipinauna niya at ipi

nahuli niya. 
6. 0 tao, ano ang nakadaya sa iyo hinggil sa Panginoon mo, ang Mapag-

bigay, 
7. na lumikha sa iyo, at saka bumuo sa iyo, saka nagpaangkop sa iyo? 
8. Sa alinmang anyo na niloob Niya ay niyari ka Niya. 
9. Aba'y hindi! Bagkus nagpapasinungaling kayo sa Paggantimpala. 

I 0. Tunay na sa inyo ay talagang may mga tagapag-ingat, 
I 1 .. na mararangal na mga tagasulat. 
I 2. Nalalaman nila ang anumang ginagawa ninyo. 
13. Tunay na ang mga mabuting-loob ay talagang mananahan sa Kagin

hawahan. 
14. Tunay na ang mga masamang-loob ay talagang mananahan sa lmpi-

yemo, 
15. Papasukin nila ito sa Araw ng Paggantimpala. 
16. Hindi sila roon makaliliban. 
17. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang A raw ng Paggantimpala? 
18. Pagkatapos ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang A raw ng Paggan

timpala? 
19. Ang Araw na hindi makapagdudulot ang isang kaluluwa sa ibang kalu

luwa ng anuman at ang pagpapasya sa Araw na iyon ay ukol kay Allah. 

83. Siirah al-Mutaffifin 
lbinaba sa Makkah, 36 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Kasawian sa mga nang-uumit sa pagsukat, 
2. na kapag nagpatakal ~ila sa mga tao ay nagpapalubos sa sukat, 
3. ngunit kapag tinatakalan nila ang mga ito o tinitimbangan nila ang mga 

ito ay pinalulugi nila. 
4. Hindi ba iniisip ng mga iyon na sila ay mga bubuhayin 
5. sa isang Dakilang Araw, 
6. sa araw na tatayo ang mga tao sa /wrap ng Panginoon ng mga ni lalang? 
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7. Aba'y hindi! Tunay na ang talaan ng 45 ay nasa Sijj1n. 
8. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Sijj1n? 
9. !sang talaan na sinulatan. 

I 0. Kasawian sa Araw na iyon sa mga nagpapasinungaling, 
11. na mga nagpapasinungaling sa Araw ng Paggantimpala 
12. Walang nagpapasinungaling dito kundi bawat makasalanang lumalabag. 
13. Kapag binibigkas sa kanya ang mga Talata Namin, nagsasabi siya: "Mga 

alamat ng mga sinauna!" 
14. Aba'y hindi! Bagkus, bumalot sa mga puso nila ang mga kasa/anang 

kinakamit nila noon. 
15. Aba'y hindi. Tunay na sila sa pagtingin sa Panginoon nila, sa araw na 

iyon, ay talagang mga lalambungan.63 

16. Pagkatapos, tunay na sila ay talagang magsisipasok sa lmpiyerno. 
17. Pagkatapos ay sasabihin sa kanila: ··110 na ang pinabubulaanan ninyo noon." 
18. Aha'y hindi. Tunay na ang talaan ng mga mabuting-loob ay nasa 'llliyiin. 
19. Ano <'ng nagpabatid sa iyo kung ano ang 'llnyun? 
20. !sang talaan na sinulatan, 
21. na sinasaksihan ito ng mga Anghel na pinalapit kay Allah. 
22. Tunay na ang mga mabuting-loob ay mananahan sa Kaginhawahan, 
23. samantulang nasa mga supa sopa na nakatingin. 
24. Mababatid mo sa mga mukha nila ang ningning ng Kaginhawahan. 
25. Pinaiinom sila ng dalisay na alak na ipininid. 
26. Ang pampinid nito ay musk.64 Kaya dahil doon ay magtagisan ang mga 

nagtatagisan. 
27. Ang halo nito ay mula sa Tasn'im: 
28. isang bukal na iinom mula roon ang mga inilapit kay Allah. 
29. Tunay na ang mga sumalansang ay tumatawa noon sa mga sumampa-

lataya. 
30. Kapag napadaan si!a sa mga ito ay nagkikindatan sila. 
31. Kapag nagbalik sila sa mga kapwa nila ay bumabalik sila na nagbibiro. 
32. Kapag nakita nila ang mga ito ay nagsasabi sila: Tunay na ang mga ito 

ay talagang mga naliligaw. 
33. Ngunit hindi sila ipinadala bilang mga tagapagbantay. 
34. Kaya sa araw na iyon ang mga sumampalataya ay tatawa rin sa mga 

tumangging sumampalataya, 

6 ' 0 hahadlangan. 
''" 0 Ang pangwakas na amoy nilo ay musk. 
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35. samantalang nasa mga supa na nakatingin. 
36. Hindi ba gagantihan sa araw na iyon ang mga tumangging sumampa

lataya sa anumang dati nilang ginagawa? 

84. Surah al-Inshiqaq 
Ibinaha sa Makkah, 25 Ayah 

Sa ngalan ni Allah. ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Kapa~ an~ l_angit ay n~biyak,. . . . . 
2. at nak1rng - 110 sa Pangmoon nito - at kmailangan nlto na tu11w/1111a --
3. at kapag ang lupa ay binana1, 
4. at ibinuga nito ang mga patay na nasa loob nito at nahungkag ito, 
5. at na'kinig66 ito sa Panginoon nito - at kinailarrgan nito 11a tumalima -
6. o tao, tunay na ikaw ay nagpapakapagod lungo sa Panginoon mo nang 

ma/aking pagpapakapagod kaya makakatagpo mo Siya.67 

7. Kaya hinggil sa sinumang bibigyan ng talaan niya sa kanang kamay niya, 
8. tutuusin siya nang isang magaang pagtutuos, 
9. at babalik sa mag-anak niya na masaya. 

10. Ngunit hinggil sa sinumang bibigyan ng talaan niya sa likuran niya, 
11. mananawagan siya ng kasawian, 
12. at papasok siya sa naglalagablab naapoy. 
13. Tunay na siya noon sa piling ng mga kapwa niya ay masaya. 
14. Tunay na siya ay nagpalagay na hindi siya magbabalik kayAl/ah. 
15. Bagkus tu nay na ang Panginoon niya sa kanya ay I aging nakakikita. 
16. Kaya Ako nga ay nanunumpa sa pamumula ng takipsilim. 
17. at sa gabi at sa tinitipon nito. 
18. at sa buwan kapag namilog ito; 
19. talaga namang lulu Ian kayo sa isang antas pagkatapos ng isang antas. 
20. Kaya anong nangyari sa kanila; hindi sila sumampalataya? 
21. Kapag binigkas sa kanila ang Qur'an ay hindi sila nagpapatirapa. 
22. Bagkus ang 1nga tumangging sumampalataya ay nagpapasinungaling. 
23. at si Allah ay higit na nakaaalam sa anumang kinikimkim nila. 
24. Kaya magbalita ka sa kanila ng isang masakir na pagdurusa. 
25. maliban sa mga sumampalataya at gumawa ng matutuwid; ukol sa kanila 

ay gantimpalang hindi matitigil. 

•5 0 tumalima. 
'"' 0 tumalima. 
67 O o tao, Lum1y na ikaw ay nagp,1pakahirnr tungo sa Panginoon mo ruing malaking pagpa
pakahirap kaya makakalagpo 1110 Siya. 
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85. Siirah al-Burfij 
Ibinaba sa Makkah, 22 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Sumpa man sa langit na may mga pulutong ng bituin, 
2. sumpa man sa Araw na ipinangako, 
3. sumpa man sa isang sumasaksi at sa isang sinasaksihan; 
4. isinumpa ang mga kasamahan sa paggawa ng bambang 
5. na may apoy na may mga panggatong, 
6. noong sila sa tabi nito ay mga nakaupo, 
7. at sila, sa ginagawa nila sa mga sumasampalataya, ay mga nakasaksi. 
8. Wala silang ipinaghihinakit sa mga ito maliban sa sumasampalataya 

ang mga ito kay Allah, ang Makapangyarihan, ang Kapuri-puri, 
9. na ukol sa Kanya ang paghahari sa mga langit at lupa. Si Allah, sa bawat 

bagay, ay Saksi. 
I 0. Tunay na ang mga umu:;ig68 sa mga lalaking mananampalataya at mga 

babaeng mananampalataya, pagkatapos ay hindi sila nagbalik-loob, 
ay ukol sa kanila ang pagdurusa sa lmpiyerno at ukol sa kanila ang 
pagdurusa ng pagsusunog. 

11. Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng matutuwid, ukol sa 
kanila ay mga Hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga 
ilog. lyan ay ang malaking tagumpay. 

12. Tunay na ang parusa69 ng Panginoon mo ay talagang matindi. 
13. Tunay na Siya ay nagpapasimula at nagpapanumbalik. 
14. Siya ang Mapagpatawad, ang Mapagmahal, 
15. Ang may-ari ng Maluwalhating Trono, 
16. Palagawa ng anumang ninanais Niya. 
17. Nakarating ba sa iyo ang sanaysay hinggil sa mga kawal 
18. ng Paraon at Thamiid? 
19. Bagkus ang mga tumangging sumampalataya ay patuloy sa pagtanggi, 
20. samantalang si Allah, mula sa likuran nila, ay nakasasaklaw. 
21. Bagkus ito ay isang maluwalhating Qur'an, 
22. Ra nasa Talaang Pinangangalagaan. 

611 Osumunog. 
69 0 paghihiganti. 
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86. Surah at-Tariq 
Ibinaba sa M,1kkah, 17 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Sumpa man sa langit at sa dumarating sa gabi, 
2. at ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang dumarating sa gabi: 
3. ang bituing tumatagos; 
4. Walang tao na walang tagapagbantay sa kanya. 
5. Kaya tingnan ng tao kung mula sa ano siya nilikha. 
6. Nilikha siya mula sa likidong pumupulandit, 
7. na lumabas mula sa pagitan ng gulugod at mga tadyang. 
8. Tunay na Siya, sa pagpapanumbalik sa kanya, ay talagang nakakakaya. 
9. Sa Araw na sisiyasatin ang mga lihim, 

I 0. wala na siyang anumang lakas ni tagaadya. 
11. Sumpa man sa langit na may pagpapanumbalik, 
12. at sa lupa na may bitak-bitak; 
13. tunay na ang Qur 'an na ito ay talagang salitang nagbubukod, 
14. at hindi ito ang biru-biro. 
15. Tum•y na sila ay nagpapakana ng isang pakana, 
16. at nagpapakana naman Ako ng isang pakana. 
17. Kaya palugitan mo ang mga tumatangging sumampalataya: magpalugit ka 

sa kanila nang sandali. 

87. Surah al-A'la 
lbinaba sa Makkah, 19 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Luwalhatiin mo ang pangalan ng Panginoon mo, ang Pinakamataas, 
2. na lumikha saka bumuo, 
3. na nagtakda saka nagpatnubay, 
4. na nagpatubo ng pastulan, 
5. pagkatapos ay ginawa Niya ito na parang yagit na nangingitim. 
6. ipabibigkas Nam in sa iyo Llllg Qiir 'an kaya hindi mo malilimutan, 
7. maliban sa niloob ni Allah; tunay na nalalaman Niya ang hayag at ang 

itinatago. 
8. Magpapadali Kami sa iyo para sa pinakamadali. 
9. Kaya magpaalaala ka kung mapakikinabangan ang paalaala: 

I 0. mapaalalahanan ang sinumang natatakot kay Allah, 
11. ngunit iiwasan ito ng pinakapighati, 
12. na papasok sa pinakamalaking Apoy. 
13. Pagkatapos ay hindi siya mamamatay sa loob nito at hindi rin mabubuhay. 
14. Tunay na nagtagumpay ang sinumang nagpapakadalisay sa kasolanan, 
I 5. at bumabanggit sa pangalan ng Panginoon niya at nagdarasal. 
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16. Bagkus m:nagaling ninyo ang pangmundong buhay. 
17. samantalang ang Kabilang-buhay ay higit na mabuti at higit na namamalagi. 
18. Tunay na ito ay nasa mga sinaunang kasulatan, 
19. sa mga kasulatan nina Abraham at Moises. 

88. Surah al-Ghashiyah 
Ihinaba sa Makkah, 26 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Dumating na ba sa iyo ang sanaysay ng Tagalukob? 
2. May mga mukha sa A raw na iyon na nagpapakaaba. 
3. gutnagawa, nagpapakapagod, 
4. papasok ang mga ito sa isang Apoy na napakainit, 
5. paiinumin mula sa kumukulong bukal. 
6. Wala silang pagkain rnaliban sa mula sa matinik na halaman. 
7. na hindi makapagpapataba70 at hindi makapapawi sa gutom. 
8. May mga mukha rin sa A raw na iyon na nagiginhawahan, 
9. dahil sa pinagpunyagian nila ay nalulugod, 

I 0. sa mataas na Hardin, 
11. na hindi sila makaririnig sa loob niyon ng walang-kabuluhang salita. 
I 2. Sa loob niyon ay may bukal na dumadaloy. 
13. Sa loob niyon ay may mga tronong itinaas, 
14. at may mga kopang nakahain, 
15. at may mga almohadon na nakahanay, 
16. at mga magagarang alpombra na inilatag. 
17. Kaya hindi be sila tumitingin sa mga kamelyo kung papaanong nilikha 

ang mga ito? 
18. Sa langit kung papaanong inangat ito? 
19. Sa mga bundok kung papaanong itinayo ang mga ito? 
20. Sa lupa kung papaanong inilatag ito? 
21. Kaya magpaalaala ka; ikaw ay tagapagpaalaala lamang. 
22. Hindi ka sa kanila isang tagapilit. 
23. Suba!it ang sinumang tumalikod at tumangging sumampalataya, 
24. ay pagdurusahin siya ni Allah ng pinakamalaking pagdurusa. 
25. Tunay na tungo sa Amin ang pagbabalik nila. 
26. Pagkatapos tunay na ang pagtutuos sa kanila ay sa Amin. 

111 0 makapagpapalusog 
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89. Silrah al-Fajr 
lbinaba sa Makkah, 30 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain. ang Pinakamaawain. 
l. Sumpa man sa madaling-araw, 
2. sumpa man sa Sampung Gabi, 
3. sumpa man sa t~ol at gansal,71 

4. sumpa man sa gabi kapag dumadaan ito. 
5. Sa mga nabanggit na iyon ba ay may panunumpa 110 sapal na para sa 

may pang-unawa? 
6. Hindi rno ba napag-alaman kung papaano ang ginawa ng Panginoon 

mo sa a11gka11 ni Ad -
7. ang lipi ni Iram na may mga mataas na haligi, 
8. na hindi nalikha ang tulad nito sa lupain -
9. at sa lipi ni Thamud na pumuputol sa mga malaking bato sa lambak, 

I 0. at sa Paraon na may mga tulos? 
11. Silang laharay mga nagmalabis sa lupain, 
12. saka pinarami nila roon ang kaguluhan, 
13. kaya nagbuhos sa kanila ang Panginoon mo ng hagupit72 ng pagdurusa. 
14. Tunay na ang Panginoon ay talagang nasa pagtatambang. 
15. At ang tao, kapag sinubok siya ng Panginoon niya - kaya naman 

pinarangalan siya Nito at biniyayaan siya Nito-ay nagsasabi: .. Ang 
Panginoon ko ay nagparangal sa akin! .. 

16. Ngunit kapag sinubok siya Nita - kaya naman ginipit Nito sa kanya 
ang kaloob sa kanya - ay nagsac;abi: "Ang Panginoon ko ay humamak 
sa akin!'' 

17. Aba'y hindi! Bagkus hindi kayo nagpaparangal sa ulila. 
18. at hindi kayo naghihimukan sa pagpapakain sa dukha. 
19. Nilalamon ninyo ang pamana n.ang masidhing paglamon. 
20. Minamahal ninyo ang yaman nang labis na pagmamahal. 
21. Aba'y hindi! Kapag dinurog ang lupa nang durog na durog, 
22. at dumating ang Panginoon mo at ang mga anghel na hanay-hanay, 
23. at ilalahad sa araw na iyon ang lmpiyerno; sa Araw na iyon ay maka

aalaala na ang tao ngunit papaano pa ang ha/ago para sa kanya ng pag
aalaala? 

11 1ukol: bilang na mahahati sa <lalawa nang walang lahis. gaya ng mga hil.mg 2 ,11 4: g:msal: 
hil&1ng. na knpag. hinati sa daltl\va ay 1nay lnbis na isu. gaya ng 111ga bilang. 3 at 5. · 
11 0 sari-saring uri 
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:!-t Sasabihin niya: ··o kung sana ako ay nagpauna ng kabutihan para sa 
kubilung buhay ko:· 

25. Kaya sa araw na iyon ay walang isang magpaparusa gaya ng pagpapa-
rusa Niya, 

26. at walang isang gagapos gaya ng paggapos Niya. 
27. Sasubihin su ma111111wicl: ··o kaluluwang napapanatag. 
:!8. magbalik ka sa Panginoon mo na naiulugod na kinalulugdan Niya; 
29. kaya pumasok ka sa ki11abibilanga11 ng mga lingkod Ko, 
30. at pumasok ka sa Paraiso Ko!'. 

90. Siirah al-Balad 
lbinaha sa Makkah, 20 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Nanunumpa nga ako sa bayang ito -
2. at73 ikaw ay naninirahan sa bayang ito -
3. at sanag-anak at sa inanak niya; 
4. talaga ngang nilikha Namin ang tao na nasa pagpapakahirap. 
5. lnaakala ba niya na walang isang makakapanaig sa ka~a? .. J 
6. Sinasabi niya: .. Nakagugol ako ng limpak-limpak na ya1rtan.:./ 
7. lnaakala ba niya na walang isang nakakikita sa kanya? 
8. Hindi ba gumawa Kami para sa kanya ng dalawang mata. 
9. isang dila at dalawang labi? 

10. lpinakita Namin sa kanya ang dalawang landas ng kabutihan at kasa-
111aa11? 

11. Kaya bakit naman hindi niya nilampasan ang matarik na daan? 
12. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang matarik na daan? 
13. Ito ay pagpapalaya sa isang alipin. 
14. o pagpapakain sa isang araw na may taggutom: 
15. sa isang ulilang may malapit na kaugnayan, 
16. o sa isang dukhang may paghihikahos, 
17. pagkatapos ay naging kabi tang pa sa mga sumampalataya at nagtagu

bilinan sa pagtitiis at nagtagubilinan sa pagkaawa. 
18. Ang mga iyon ay ang mga kasamahan sa Kanan.74 

19. Ngunit ang mga tumanggin¼ sumampalataya sa Talata75 Namin ay ang 
mga kasamahan sa Kaliwa. 6 

20. Sa ibabaw nila ay may Apoy na nakataklob. 

'' 0 h.ibang. 
7

.j Ang n1ga dadalhin sa gawing k:.man patungo sa Paraiso. 
,;OT.uu.la. 
7• Ang 111ga d.idalhin sa gawing k.iliw.i patung.o sa l111piycrno. 

--------=•"•~ s4 l 





Al-FatilJah at Juz'u Qad Sarni' 

91. Siirah ash-Shams 
lbinaba sa Makkah, 15 Ayah 

Sa ngalan ni Allah. ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Sumpa man sa araw at sa pang-umagang liwanag nito, 
2, sumpa man sa buwan kapag sinundan nilo iyon. 
3. sumpa man sa maghapon kap.ag inilantad nito ,mg /up", 
4. sumpa man sa magdamag kapag 1ina1akpan nito a11g lupa, 
5. sumpa man sa langit at sa paggawa Niya nito. 
6. sumpa man sa lupa at sa pagkalatag nito, 
7. sumpa man sa kaluluwa at sa pagkabuo nito. 
8. Pagkatapos ay ipinatalos Niya rito ang pagpapakagumon nilo sa pagkaka

sala at ang pangingilag nito sa pagkakasala. 
9. Nagtagumpay na ang sinumang nagdalisay nito sa kasa/anan, 

I 0. at nabigo na ang sinumang naglibing nito sa kasalancm. 
11. Pinabulaanan ng lipi ni Thamiid ang propeta nila dahil sa paglabag nila. 
12. nang sumugod ang napakalapastangan sa kanila sa dumalagang kamelyo. 
13. Kaya nagsabi sa kanila ang sugo ni Allah: "Hayaa11 ang dumalagang 

kamelyo ,ii Allah al ang pag-inom nito." 
14. Ngunit pinasinungalingan nila siya at kinatay nila ito kaya nagsaklob ng 

pagdurusa sa kanila ang Panginoon nila dahil sa pagkakasala nila at 
pinagpantay-pantay Niya .\'ila sa pagd11r11sa11g ito. 

15. Hindi Siya nangangamba sa kahihinatnan nito. 

92. Surah al-Layl 
11.>inabn sn Makkah, 21 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain. nng Pinakamaawain. 
I. Sumpa man sa gabi kapag 1uma1akip ito. 
2. sumpa man sa maghapon kapag lumalantad ito. 
3. sumpa man sa paglikha sa lalaki at babae: 
4. tunay na ang pagpupunyagi ninyo ay sari-sari. 
5. Kaya ang sinumang nagbigay ng kawang gall'a at nangilag magkasala, 
6. al naniwala sa pinakamagandang pahayag; 
7. Magpapadali Kami sa kanya para sa ikagiginhawa. 
8. Ngunit tungkol. naman sa sinumang nagmaramot at nag-akalang makapag

sasarili, 
9. al nagpasinungaling sa pinakamamagandangpahayag; 

I 0. magpapadali Kami sa kanya para sa ikapaghihirap. 
I I. Ano ang magagawa para sa kanya ng yaman niya kapag nabulid siya sa 

lmp~verno? 
12. Tunay na talagang ang pagpapatnubay ay sa Amin. 
13. Tunay na sa Amin talaga ang Kabilang-buhay at ang Unang Buhay. 
l 4. Kaya binalaan Ko kayo ng Apoy na naglalagablab, 
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15. Walang papasok doon kundi ang napakalapastangan, 
16. na nagpasinungaling at tumalikod sa pananampalatl~l'a. 
17. Paiiwasin m111w11 doon ang pinakanangingilag magkasala 
18. na nagbibigay ng mu/a sa yaman niya dahil nagpapakadalisay sa kma/anan, 
19. hindi alang-alang sa isa na sa kanya ay may isang kabutihang-loob na 

gaganlihan. 
20. kundi sa paghahangad ng ikasisiya ng Mukha ng Panginoon niya, ang 

Pinakamataas. 
21. Talagang malulugod siya. 

93. Siinah a<J-Qul1a 
Ibinaba sa M:1kk~1h, 11 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I . Sumpa man sa umaga, 
2. Sumpa man sa gabi kapag bumalot77 ito; 
3. hindi ka pinabayaan ng Panginoon mo at hindi ka Niya kinasuklaman. 
4. Talagang ang Kabilang-buhay ay higit na mabuti para sa iyo kaysa sa 

unang buhay. 
5. Talagang bibigyan ka ng Panginoon mo kaya malulugod ka. 
6. Hindi ba natagpuan ka Niya na isang ulila kaya kinandili ka Niya? 
7. Natagpuan ka Niya na nalilingat kaya pinatnubayan Ka niya. 
8. Natagpuan ka Niya na naghihikahos kaya binigyan ka Niya ng kasapatan? 
9. Kaya naman ang ulila ay huwag mong siilin. 

I 0. Ang nanghihingi naman ay huwag mong itaboy. 
I I. Ang biyaya naman ng Panginoon mo ay isaysay mo. 

94. Surah ash-Sharl} 
Ibinaba sa Makkah, 8 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Hindi ba pinaluwag Namin para sa iyo ang dibdib mo? 
2. lnalis Nam in mula sa iyo ang pasanin mo, 
3. na nakabibigat sa likod mo. 
4. lnangat Nam in para sa iyo ang katanyagan mo. 
5. Kaya IUnay na kasama ng hirap ay ginhawa, 
6. tunay na kasama ng 11irap ay ginhawa. 
7. K:1y.i kapa~ nakatapos ka .rn gawain, 111.igpakahirap ka sa pag.rnmba,78 

8. at sa Panginoon mo ay magmithi ka. 

11 0 t11111ah.1n. 
"0 magpakahirap ka .rn ,hang gm,·ain. 
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95. Surah at-Tin 
Ibinaha sa Makkah, 8 Ayah 

Sa ngahn ni Allah, ang Napakamanwain, ang Pinakamaawain. 
I. Sumpa man sa igos at sa oliba, 
.:!. sumpa man sa bundok ng Sinai, 
3. sumpa man sa matiwasay na bayang ito; 
4. talaga ngang nilikha Namin ang tao sa pinakamahusay na tikas. 79 

5. Pagkatapos ay ibinalik Nam in siya sa pinakamababa sa mga mababa, 
6. maliban sa mga sumampalataya at gumawa ng matutuwid sapagkat 

uko! sa kanila ay g,antimpaiang hindi matitigil. 
7. Kaya ano ang nagpapakaila sa iyo, matapos a11g pagli/i,zaw na ito, sa 

Paggantimpala? 
~- Hindi ba si Allah ay ang pinakamainam na ragahatol sa mga tag,ahatol? 

96. Surah al-'Alaq 
!binaba sa Makkah, 19 Ayllh 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Bumasa ka sa ngalan ng Panginoon mo na lumikha, 
2. lumikha sa tao mula sa namuong dugo. 
3. Bumasa ka, at ang Panginoon mo ay ang Napakamapagbigay, 
01. na nagturo sa pamamagitan ng panulat, 
5. nagturo sa tao ng hindi nito nalaman. 
6. Aba'y hindi! Totoong tunay na ang tao ay talagang nagmarnalabis. 
7. sapagkat nakita niya ang sari Ii niya na nakasasapat na. 
8. Tunay na tungo sa Panginoon mo ang pagbabalik. 
9. Nakita mo ba ang sumasaway 

10. sa isang lingkod kapag nagdasal ito? 
11. Nakita mo ba kung siya ay nasa patnubay, 
12. o nag-utos sa pangingilag sa pagkakasala? 
13. Nakita mo ba kung nagpasinungaiing siya o tumalikod siya? 
14. Hindi ba niya nalaman na si Allah ay nakakikita? 
15. Aba'y hind! Talagang kung hindi siya titigil ay talagang hahablutin nga 

Nam in siya sa buhok sa bumbunan: 
16. buhok sa bumbunan na nagsisinungaling, nagkakamali. 
17. Kaya tawagin niya ang kapisanan niya; 
18. ta:awagin Namin ang mga tagatanod ng lmpiyemo. 
19. Aua·y hindi! Huwc1g kang tumalima sa kanya. Magpatirapa ka at lumapit 

ka kay Allah. 

1• 0 p:1gkahuhog. 
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97. Siirah al-Qadr 
ibinaba sa Makkah, 5 Ayah 

Sa ngalan ni Allah. ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
l. Tunay na Kami ay nagbaba nito sa Gabi ng Pagtatakda. 
2. Ano ang nagpab;itid s,i iyo kung ano ang Gabi ng Pagtatakda? 
3. Ang Gabi ng Pagtatakda ay higit na mabuti kaysa sa isang libong buwan. 
4. Nagsisibabaan ang mga Anghel al ang Espiritu sa oras na ito, ayon sa 

kapahintulutan rg Panginoon Nila alang-alang sa bawat utos. 
5. Kapayapaan, ito ay hanggang sa pagsikat ng madaling-araw. 

98. Surah al-Bayyinah 
Ibinaba sa Madinah, 8 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
l. Ang mga tumangging sumarnpalataya na '.rnbilang sa mga May Kasu

latan at mga Mushrik ay hindi magsisiiwan sa paniniwala nila hang
gang sa dumating sa kanila ang malinaw na patunay: 

2. is·mg Sugo mula kay Allah na bumibigkas ng mga pahinang dinalisay, 
J. 11;1 sa loob nito ay may matuwid na mga kasulatan.80 

4. Hindi nagkahati-hati nng mga binigyan ng Kasulatan kung hindi nang 
matapos na dumating sa kanila ang malinaw na patunay. 

5. Hindi sila inutusan kundi upang sambahin nila si Allah bilang rnga nag
a.,lay ng kawagasan sa Kanya sa pagtalimi1 bilang mga makatotoo, 
at upc111g panatilihin nila ang pagdarasal at ibigay nila ang zakah. lyan 
ay ang Relihiyon na matuwid. 

6. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya na kabilang sa mga May 
Kasulatan at mga nagtatambal kay Allah ay sa Apoy ng lmpiyerno 
magsisipanatili sa loob n_ito. Ang mga iyon ay ang pinakamasama sa 
mga nilalang. 

7. Tunay na ang mga sl!mampalataya at gu.nawa ng mga matuwid, ang 
mga iyon ay ang pinakamabuti sa mga nilalang. 

"" 0 kmalusan. 
" 0 rclihiyon o pagsamha. 

58 



~'~~~----~-·:, 

0 

,".'J~~l"iJl!:11 
'U~v?."t 



Al-Fatil)ah at Juz'u Qad Sami' 

8. Ang gantimpala nila buhat sa Panginoon nil a ay mga Hardin ng Pama
malagi, na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog upang 
magsisipanatili sa mga ito magpakailanman. Nalugod si Allah sa kanila 
at nalugod sila sa Kanya. lyon ay ukol sa sinumang natakot sa Pangi
noon niya. 

99. Surah az-Zalzalah 
lbinaba sa Makkah, 8 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Kapag niyanig na ang lupa sa huli11g yanig nito, 
2. at inilabas na ng lupa ang mga pabigat nito, 
3. at magsasabi ang tao: "Ano ang nangyari dito?" -
4. sa A raw na iyon ay isasaysay nito ang mga ulat nito, 
5. dahil ang Panginoon mo ay nagsiwalat dito. 
6. Sa Araw na iyon ay lilisan82 ang mga tao nang hiwa-hiwalay upang 

ipakita sa kanila ang mga nagawa nila. 
7. Kaya ang sinumang gumawa ng kasimbigat ng isang munting langgam 

na kabutihan, makikita niya iyon; 
8. at ang sinumang gumawa ng kasimbigat ng isang munting langgam 

na kasamaan, makikita niya iyon. 

100. Surah al-'Adiyat 
lbinaba sa Makkah, 11 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Sumpa man sa mga kabayong tumatakbo habang nagsisingasingan, 
2. at mga nagpapaningas ang mga kuku habang nakikiskis, 
3. at nanlulusob sa madaling-araw, 
4. at bumulabog dahil sa pagtakbung iyon sa mga alikab<'Jk, 
5. at nagpagitna sa pook na iyon8·1 sa kalipunan ng mga kalaba11. 
6. Tunay na ang tao, sa Panginoon niya, ay calagang walang utang na loob, 
7. Tunay na siya hinggil doon ay talagang saksi. 
8. Tunay na siya, sa pagmamahal sa yaman, ay talagang matindi. 
9. Kaya hindi ba niya nalalaman na kapag hinalukay84 ang nasa loob ng 

mga puntod, 

02 0 lalahas sa mga libingan. 
a; 0 sa pamamagitan ng mga kabayong iyon (;it-Tafair al-Muyassar); o sa sandaling iyon 
(ash-Shawkani); o sa pamamagitan ng mga alikabok 11a iyon ("Ulhaymin). 
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10. at inilantad ang nasa loob ng mga dibdib; 
11. tunay na ang Panginoon nila hinggil sa kanila sa Araw na iyon ay tala

gang Nakababatid. 

101. Sfirah al-Qari'ah 
lbinaba sa Makkah, 11 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Ang Hagupit. 
2. Ano ang Hagupit? 
3. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Hagupit? 
4. Ito ang Araw na ang mga tao ay magiging para bagang mga gamu

gamong pinakalat, 
5. at ang mga bundok ay magiging para bagang mga balahibong naglili

paran. 
6. Kaya tungkol sa sinumang bumigat ang mga timbangan niya sa kabu

tihan, 
7. siya ay nasa isang nakalulugod na buhay; 
8. at tungkol naman sa sinumang gumaan ang mga timbangan niya sa 

kab111ilw11, 
9. ang kanlungan niya ay Kailaliman. 

IO. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ito? 
11. Ito ay isang Apoy na napakainit. 

102. Sfinah at-Takathur 
lbinaba sa Makkah, 8 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Nilibanl5 kayo ng pairaparamihan, 
2. hanggang sa dumalaw kayo sa mga libingan ninyo. 
3. Aba'y hindi! Malalaman ninyo. 
4. Pagkatapos, aba'y huwag! Malalaman ninyo. 
5. Aba'y hindi! Kung nalalaman sana ninyo nang may kaalamang tiyak, 
6. talagang makikita nga ninyo ang Nagliliyab na Apoy. 
7. Pagkatapos ay talagang makikita nga ninyo ito nang may mata ng kati

yakan. 
8. Pagkatapos ay talagang tatanungin nga kayo sa Araw na iyon hinggil 

sa ti11a111asa11g kaginhawahan. 

"'0 ikinalal o inilabas; 
•~ 0 nilingal. 
"" 0 humamong. 
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103. Su rah al-' A~r 
lbinaba sa Makkah, 3 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 

I. Sumpa man sa panahon, 

2. tunay na ang tao ay nasa kalugihan, 

a 

3. maliban sa mga sumampalataya at gumawa ng mga matuwid at nagta

gubilinan ng katotohanan at nagtagubilinan ng pagtitiis. 

104. Sfirah al-Humazah 
lbinaba sa Makkah, 9 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 

I. Kasawian sa bawat mapanirang-puri na mapanlibak, 

2. na nag-ipon ng yaman at binilang-bilang ito, 

3. nag-aakala na ang yaman niya ay magpapanatiling-buhay sa kanya. 

4. Aba'y hindi! Talagang ihahagis nga siya sa Hutamah.87 

5. Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Hutamah? 

6. Ito ay ang Apoy ni Allah na pinagniningas, 

7. na nanunuot sa mga puso. 

8. Tunay na ito sa kanila ay itataklob, 

9. sa mga haliging pinahaba. 

105. Surah al-Fil 
lbinaba sa Makkah, 5 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 

I. Hindi mo ba napag-alaman kung papaano ang ginawa ng Panginoon 

mo sa mga kasamahan ng elepante? 

2. Hindi ba Niya ginawa ang pakana nila 11a mauwi sa pagkawala? 

3. Nagpadala Siya sa kanila ng mga ibon na kawan-kawan, 

4. na nagbabato sa kanila ng mga batong mula sa luwad. 

5. Kaya ginawa Niya sila na para bagang uhay na kinainan. 

' 1 0 Paladurog. 
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106. Surah Quraysh 
lbinaba sa Makkah, 4 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 

I. Dahil sa pagkahirati ng Quraysh -

2. sa pagkahirati nila sa kariwasayan sa paglalakbay sa taglamig at tag
init -

3. ay sambahin nila ang Panginoon ng Bahay na ito. 
4. na nagpakain sa kanila mula sa pagkagutom at nagpatiwasay sa kanila 

nwla sa pangamba. 

107. Surah al-Ma'un 
lbinaba sa Makkah ang unang 3 Ayah 

at sn Madinah ang huling 4 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 

I. Nakita mo ba ang nagpapasinungaling sa Paggantimpala? 

2. Sapagkat iyon ay ang nagsasalya88 sa ulila. 
3. at hindi nanghihikayat sa pagpapakain sa dukha. 
4. Kaya kasawian sa mga nagdarasal. 

5. na sila sa pagdarasal nila ay nagpapabaya, 

6. na sila ay nagpapakitang-tao. 

7. al nagkakait ng munling tulong.89 

108. Surnh al-Kawtlrnr 
lbim1ha sa Makkah, 3 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamamvain, ang Pinakamaawain. 
I. Tunay na Kami ay nagbigay sa iyo ng Kawlhar. 90 

2. Kaya magJasal ka sa Panginoon mo al mag-alay. 

3. Tunay na ang nasusuklam 91 sa iyo ay ang pinakapatid sa /ahul ng 

pagpapo!u. 

" 0 naglutulak n,111~ m;,laL1s. 
l(II Oat nagkakait na t1l~1gpahira111 ng mga gainit. 
'>1 1 lsang ilog sa Paraiso. 
" 1 O nangangaway. 
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109. Siirah al-Kafiriin 
lbinaba sa Makkah, 6 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Sabihin mo: "O mga tumatangging sumampalataya, 
2. hindi ko sinasamba ang sinasamba ninyo, 
3. al hindi kayo mga sumasamba sa sinasamba ko; 
4. al hindi ako sumasamba sa sinamba ninyo, 
5. al hindi kayo mga sumasamba sa sinasamba ko; 
6. ukol sa inyo ang rclihiyon ninyo at ukol sa akin ang relihiyon ko.'m 

110. Surah an-Natir 
lbinaba sa Mina ngunit iti11uturing na pang-Madinah, 3 Ayuh 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 

I. Kapag dumating ang pagpapawagi ni Allah at ang pagsakop, 
2. at nakita mo ang mga tao na pumapasok sa Relihiyon ni Allah na mga 

pulu-pulutong, 
3. ay magluwalhati ka kalakip ng pagpupuri sa Panginoon mo at humingi 

ka ng kapatawaran sa Kanya. Tunay na Siya ay laging Mapagpatawad. 

111. Surah al-Masad 
lbinaba sa Makkah, S Ayah 

Sa ngalan ni Allah. ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 
I. Napahamak ang dalawang kamay ni Abu Lahab al napahanrnk siya! 
2. Walang nagawa para sa kanya ang yaman niya al ang anumang nakamil 

niya. 
3. Papasok siya sa Apoy na may liyab, 
4. al gayu11 din ang m.iy-bahay niya, a11g tagapasan ng panggatong. 
5. Sa lecg nito ay may tali mula sa linubid na himaymay. 

q~ 0 Sa inyo na ang rdihiyun ninyo at sa akin na :111g relihiyon ko. 
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112. Surah al-lkhla~ 
lbinaba sa Makkah, 4 Ayah 

Sa ngalan ni Allah. ang Napakamaawain. ang Pinakamaawain. 

I. Sabihin mo: .. Siya, si Allah. ay lsa.'n 

2. Si Allah ay ang Oulugan sa pa11ga11gailanga11. 

J. Hindi Siya nagkaanak at hindi Siya ipinanganak. 

-t. at wal.mg isa man na sa Kanya ay naging kapantay.'· 

113. Surah al-Falaq 
lbinaba sa Makkah, 5 Ayah 

Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain. ang Pinakamaawain. 

V 

I. Sabihin mo: .. Nagpapakupkop ako sa Panginoon ng bukang-liwayway, 

2. mula sa kasamaan ng anumang nilikha Niya, 

3. at mula sa kasamaan ng madilim na gabi kapag bumalot ito, 

4. at mula sa kasamaan ng mga manggagaway na palaihip sa mga buhol, 

5. at mula sa kasamaan ng naiinggit kapag naiinggit ito." 

114. Surah an-Nas 
lbinaba sa Makkah, 6 Ayah 

Sa ngalan ni J\ llah. ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain. 

I. Sabihin mo: ··Nagpapakupkop ako sa Panginoon ng mga tao, 

:!. ang Hari ng mga tao, 

3. ang Diyos ng mga tao. 
I I 94 4. mula sa kasamaan ng bumubu ong na pa aurong -

5. na bumubulong sa mga dibdib ng mga tao -

6. na kabilangsa mgajinn at mga tao." 

"·' 0 Siya. si Allah. ay isa; 0 Siya ay si Allah. isa. 
"'0 palakuhli. 
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