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Sa Ngalan ni Allah ang Pinakamaawain ang 
Pinakamahabagin 

PUNONG SALITA 
NI 

DAKILANG AL-SHEIKH SALEH BIN ABDUL AZIZ BIN 
MOHAMMAD AL- ALSHEIKH, MINISTRO NG MGA 
PANG-ISLAMIKONG KAPAKANAN, PAGPAPALOOB 

NG PERA, PAGDA’WAH AT PAGPAYO AT PANGKALA- 
HATANG TAGAPAMAHALA NG “MUJAMMA” GRU- 
PONG MAGKAKAUGNAY NA GUSALI NI HARI FAHD 
PARA SA PAGLIMBAG NG BANAL NA QUR-AN SA 

AL-MADINAH AL-MUNAWWARAH 

Ang papuri ay nauukol Kay Allah ang Panginoon ng santi- 
nakpan Ang nagsabi sa Kanyang banal na Aklat : 

4. χλδξςον "ας: ̓ ρξοῖ ὅν, Katotohanan, dumating sa inyo 
ang liwanag at tiyak na Aklat mula kay Allah. 

At ang pagpapala at ang kapayapaan ay matamo ng pina- 
Kadakila sa mga propeta at mga sugo ni Allah ang Propeta 
natin si Muhammad, ang nagsabi: “Ang pinakamainam sa 
inyo ay ang yaong pinag-aralan niya ang Qur-an pagkatapos 
ay ipinangaral n1ya ito”. 

Upang maisakatuparan ang mga impormasyon ng Taga- 
pamahala ng dalawang mga kagalanggalang na mga Masjid, 
ang Hari na si Fahd bin ‘Abdel ‘Aziz, angkan ni Saud, ban- 

tayan siya ni Allah- sa pag-alaga ng Aklat ni Allah at ang 
paggawa ng madali sa pagkalat at pamimigay nito sa mga 
Muslim sa silangan at kanluran ng Mundo at ang pagpapali- 
wanag at pagsalin sa mga kahulugan nito sa iba’t-ibang wika 
ng Mundo. 

At dahil sa paniniwala ng ministeryo ng mga pang- 
islamikong Kapakanan, pagpapaloob ng pera, pagda”’wah at 
pagpayo sa Kaharian ng Saudi ‘Arabia sa kahalagaan ng pag- 
salin ng mga kahulugan ng banal na Qur-an sa lahat ng mga 
mahahalagang wika ng santinakpan upang madali maunaw- 
aan ng mga Muslim na hindi nagsasalita ng wikang arabik, at 



pagsagawa sa mensahing iniutos ng Propeta ( &) sa kanyang 
pagsabi: “Tparating ninyo mula sa akin ang Islam, kahit isang 
aayah (bersikulo) lamang”. 

At bilang serbisyo sa mga kapatid nating nagsasalita ng 
wikang tagalog ay ikinalulugod ng “Mujamma” ang igawad 
niya sa marangal na tagapagbasa ng pagkakasalin ng mga ka- 
hulugan ng “Surah al-Fatihah” at “Juz-u ‘Amma” sa wikang- 
tagalog na isinagawa nina: Sheikh / Abulkhair Tarason, 
Sheikh Badee’udzaman Saliyaw at Ustadz Muhammad Al- 
Ameen Rodriguez, at sinuri muli nina: Sheikh Muhammad 

Nadheer Ebil, at Sheikh Ibrahim ‘Abdulkarim ‘Abdullah. 

At sa pagkakataon na ito ay nagpapasaamat Kkami sa “Al- 
maktab at ta’aawoni lid da’wati wal-irshad” Tanggapan ng 
pagtutulongan sa pagda’wah at pagpayo sa Al-Hamraa sa 
kalagitnaan ng lalawigan ng Jeddah sa Kaharian ng Saudi 
Arabia dahil sa kanyang pagbigay ng kapahintulotan sa “Mu- 
jamma” sa paglimbag nito muli. 

At purihin natin si Allah kaluwalhatian sa Kanya Ang Ka- 
taastaasan sa Kanyang pagpatnubay sa pagtatapos sa daki- 

lang gawaing ito na ating hinahangad na sana’y magiging 
dalisay sa Kanyang Marangal na Mukha (Kay Allah) at ma- 
giging kapakipakinabang sa mga tao. 

Katotohanan, talagang nauunawaan namin na ang pagsalin 
sa mga Kahulugan ng banal na Qur-an ay kahit gaano kadalub- 
hasa ay mahina pa rin sa pagganap ng mga dakilang kahulu- 
gan yaong itinuturo ng Mahimalang Qur-an, at ang mga kahu- 
lugang ginaganap ΠΡ pagsalin ay bunga lamang ng kaalaman 
ng tagapagsalin sa Kanyang pag-uunawa sa banal na Aklat ni 
Allah, at mahahaluan din siya ng tulad ng nakahahalo sa lahat 
ΠΡ gawa ng mga tao tulad ng Kamalian at kakulangan. 

At ang huli ay hahangarin namin sa lahat ng tagapagbasa 
ng pagkakasaling ito ang ilaan niya sa “Mujamma” ang kan- 
yang matatagpuan sa aklat na ito na kamalian o kakulangan o 
karagdagan; upang mapakinabangan ang kanyang pagwaw- 
asto, Sa mga sumusunod na paglimbag ‘“inshaa Allah” kung 
nanaisin ni Allah. 

Si Allah ang tagapagpatnubay sa tuwid na landas, O’Allah 
tanggapin Mo po sa amin, tunay na Ikaw ang Nakaririnig at 
Nakaaalam. 
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ANG PAGKAKASALIN NG KAHU- 
LUGAN NG SURAH AL-FATIHAH 
(ANG PAMBUNGAD). 

1. Sa ngalan ni Allah ang Pinakama- Ὁ ANSE Ὁ 
habagin ang  Pinakamaawain. De the pe 
(Magsisimula ako sa ngalan ng ΑἹ- 
lah, paghahangad ng tulong, gabay 
at kasagutan Niya. ( all ) Pangalang 
pantangi ng “Rabb” Panginoon na 
Siya lang ang nararapat na samba- 
hin, at pinakabukod-tangi sa mga 
pangalan Niya at hindi maaaring 
ipangalan sa iba, ( sl  ) ang 
Kanyang awa ay para sa lahat ng 
Kanyang nilikha, ( sl ) ang pus- 
pusang habag Niya ay para sa lahat 
ng mga mananampalataya sa Kan- 
ya. Ang dalawang bagay na ito ay 
kabilang sa Kanyang mga panga- 
lan. 

2. Ang papuri ay nauukol kay Allah Ὁ ἔς ἘΞ: 
ang Panginoon ng santinakpan. Fe 
(Ito ay papuri ng Allah sa Kan- 
yang sarili, kalakip nito ang pag- 
uutos Niya sa Kanyang mga ali- 
pin, at Siya lamang ang karapat- 
dapat nito dahil Siya lamang ang 
Lumikha ng lahat, Tagapangasiwa 
nito, Tagapag-alaga ng lahat ng 
Kanyang nilikha sa pamamagitan 
ng Kanyang biyaya at gabay ng 
Kanyang mga tunay na alipin tun- 
go sa (Iman) pananampalataya at 
gawaing mabuti. 

3. Ang Pinakamaawain ang Pinakam- Ὁ “το 
ahabagin. (=3ll) Ang Kanyang awa Ξ 
ay para sa lahat ng Kanyang nilik- 
ha, ( ll ) ang puspusang habag 
Niya ay para sa lahat ng mga mana- 
nampalataya, itong dalawa ay kabi- 
lang sa mga pangalan ng Allah. 
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4, Siya lamang ang Hari sa Araw ng Ὁ ἘΠῚ Z 
Muling Pagkabuhay, saAraw ng DEC 
Paghuhukom. (Ang pagtanto ng 
paghahari sa araw na ito dahil 
wala nang sinuman na mag- 
aangkin at wab nang makapagsas- 
alta maliban sa pahintulutan Niya. 
Sa pagbigkas ng Muslim sa aayah 
na ito bawat rak- ‘ah ng salah ay 
nagpapaalala sa Kanya sa Huling 
Araw, nag-uutos na paghandaan 
nito ng paggawa ng kabutihan at 
pag-iwas sa τηρᾷ kasalanan at ma- 
sasama). 

S. Ikaw lamang ang aming sinasam- is AU 
ba at Ikaw lamang ang aming hin- δὴ + Ones τ: 
ihingian ng tulong. (Sa Iyo la- 
mang kami susunod at sasamba at 
sa [yo lamang hihingi ng tulong sa 
lahat ng pangangailangan namin, 
lahat ng bagay ay hawak ng Ka- 
may Mo, walang nagmamay-ari 
ng anuman kahit katiting na katit- 
ing na bagay maliban sa Iyo. Dito 
sa aayah na ito ang patunay na 
ang anumang uri ng ‘ebaadah ay 
hindi maaaring ituon ng alipin ng 
Allah sa iba maliban sa Kanya, 
dito rin ang gamot ng puso mula 
sa sakit na pagmamalabis, sa pag- 
pakitang tao, pagmamayabang at 
pagmamataas). 

6. Patnubayan Mo po kami sa ma- FÉES Ὁ 
tuwid na landas. (Turuan Mo po Ὁ ΕΣ ait 
Kami at gabayan sa tuwid na land- 
as at patatagin Mo po kami dito 
hanggat sa matagpuan Ka namin. 
Ito ang Islam ang maliwanag na 
daan tungo sa pagmamahal ng Αἰ- 
lah, sa Kanyang Paraiso. Ito ang 
itinuro ng Huling Sugo at Propeta 
na si Muhammad ( € ), walang 
daan tungo sa tunay na kaligaya- 
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han kundi sa pagiging matuwid sa 
Islam. 

. Daan ng mga biniyayaan Mo -mga 
propeta, mga matatapat, mga martir 
sa Jihad at mga mabubuting alipin, 
silang mga pinatnubayan at matu- 
tuwid- hindi ang daan ng mga 1si- 
numpa’t pinagalitan yaong mga 
nakakaalam ng katotohanan Ngunit 
ito ay tinanggihan tulad ng mga 
Hudyo at ang mga tumulad sa kani- 
la, ganoon din ang mga naligaw, 
yaong mga tumange1 at naligaw ng 
landas tulad ng mga Kristiyano at 
Kung sinuman ang sumunod sa ka- 
nila. 

Ito bilang Du’aa panalangin ay ga- 
mot sa puso ng Muslim mula sa 
sakit ΠΡ pagtanggi, kamangmangan 
at pagkaligaw. Ito τίη ang katibay- 
an na ang pinakadakilang biyaya sa 
lahat ay ang Islam, kaya kung sinu- 
man ang nakaaalam ng Katotohanan 
ay sinunud niya 1ito, siya ay kara- 
patdapat sa landas na matuwid, 
kaya kung ganoon, walang pag- 
aalinlangan na ang mga sahabah ng 
Sugo ni Allah ( # ) ang karapatda- 
pat nito kasunud ng mga propeta. 
Ang aayah na 1to ang nagpatunay 
ng Katangian nila at ang taas ng an- 
tas nila, kinalulugdan sila ag Allah. 

Maging ang pagbigkas ng Ameen 
pagkatapos basahin ang al-Fatihah 
ay isang Sunnah na ang 1big sabi- 
hin ay dinggin o tanggapin Mo po 
O Allah, subalit ito ay hindi kabi- 
lang sa mga aayah ng surah al Fa- 
tihah, ito ay pinagkasunduan ng 
mga pantas sa Islam na hindi isulat 
sa mga Masaahif (Qur-an). 

Part | Vs ἡ LÉ 5, so 

Le fs 2 55 at 
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- SURAH AN-NABA A (78) - 
ANG DAKILANG BALITA 

Sa Ngalan ng Allah, ang | 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- SEA, 5: 

wain 

1. Hinggil sa anong bagay ang kani- Ὁ; MERE 
lang tinatanong (sa isa’t isa)? 

ÉCRAN ς 

2. Ito ba ay tungkol sa pinakadakilang Ὁ bal Le 
balita (ang Qur’an, na ipinadala Lo. 
Kay propeta Muhammad £#£ sallal- 
lahu ‘alayhi wa sallam!), na naAgSa- 

saysay hinggil sa Pagkagunaw ng 
Daigdig,ang Buhay Pagkatapos ng 
Kamatayan, ang Araw ng Muling 
Pagkabuhay at 1ba pa), 

3. Nasila ay nagkaka- salungatan dahil AZ sc 
sa kanya (sa pinakadakilang balita). ῷ εὐ ἃ: 

4. Hindi 5118 nararapat na magkasa- ce 
lungatan sa isa’t-isa, Katiyakan na Ë ER 
mababatid nila (sa oras ng kanilang 
kamatayan)! 

5. (Pinapaalalahanan silang) muli, À ἢ ΚΣ 

hindi sila nararapat na magkasa- 
lungatan sa isa’t-isa, Katiyakan, 
mababtid nila (kapag sila ay nar- 
oroon na sa kani-kanilang mga li- 
bingan)! 

1- & : Salla Allahu ‘alayhi wa sallam: Ang ‘Salaah’ at ‘Salaam’ ng Allah sa 
Kanyang Propeta Muhammad. Ang ‘Salah’ ng Allah para kay Propeta Muham- 
mad ay ang Pagpuri Niya sa mga anghel na malalapit sa Kanya; na siya, ang Al- 
lah ang Kataas-taasan, ay nasa ibabaw ng Kanyang ‘Arsh (Trono) (na angkop sa 
kanyang kamaharlikaan), na nasa itaas ng ikapitong kalangitan. At gayundin ang 
mpga anghel sa kanya (sa Propeta) _ siya & ay pinupuri τίη. At ang ‘Salaam’ na- 
man ng Allah ay ang Kanyang pangangalaga sa Propeta # mula sa kakulangan 
at anumang uri ng kasamaan. At Kkapag sinabi ng isang Muslim na ἐξ (Salla ΑἹ- 
lahu ‘alayhi wa sallam), hinihiling niya sa Allah na ipagkaloob ang Kanyang 
Pagpuri at Katiwasayan Κἂν Propeta Muhammad # . 
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6. Hindi ba, ginawa Naming * palatag À A SANTE 
ang kalupaan na parang higaan, ᾿ d 

7. At ang mga bundok na parang SLT 
mga nakabaon na talusok (upang 9 PELLE 
hindi yumanig o gumalaw ang 
daigdig)? 

8. At Aming kayong nilikha na mag- Fee 
kakaparis (kalalakihan at kababaiï- ὦ RIRES 
han). 

9. At Aming ginawa ang inyong pag- ῥὰς ἡ, CL 
tulog bilang paraan ng pagpapahin- ἴον ne 
ga. 

10. At Aming ginawWa ang gabi bilang Ad Een 
panakip (sa pamamagitan ng kadi- ᾧ RAILS 
liman nito), 

11. At Aming ginawa ang araw bilang ὯΝ ὦ LUCE 
(paraan sa paghahanap ng inyong) | 
ikabubuhay. 

12. At (hindi ba) Aming itinayo sa Ὁ CLS SL 
itaas ninyo ang τηρᾷ pitong mata- 
tag (na mga kalangitan), 

13. At Aming ginawa (roon) ang isang Ὁ αι, 
Nagniningning na Ilawan (araw). | Los 

2- Pansinin ang ‘Pangngalang Pangmaramihan” na ‘Namin’ na ginamit sa tala- 
tang ito (at sa iba pang pagsasalin ng kahulugan ng mga talata na ginamitan din 
ng mga ‘Pangngalang Pangmaramihan” na ‘Kami” at ‘Amin'). Dito, ang Allah 
ay nagsasalita sa ‘Unang Panauhan na Pangmaramihan’ na ‘Kami, Namin at 
Amin.’ Ito ay ‘Pangngalang Pangmaramihan’ ng paggalang at karangalan, na 
ginagamit sa kamaharlikahan o makahari na Pagpapahayag, pagpapasiya at pag- 
papakita ng kapangyarihan. Subali’t, na Kung saan ang ihahayang ay sadyang 
pansariling pagkakaugnay lamang, ‘Pangngalang Pang-isahan’ na ‘Ako’ at 

‘Akin’ ang Kanyang ginagamit. 
Kaya, kung makababasa kayo ng mga talata sa τηρᾷ salin ng mga kahulugan ng 
Banal na Qur’an, na may mga ‘Pangngalang Pangmaramihan’ na ‘Kami,’ 
‘Amin’ at ‘Namin.” Hindi nangangahulugan nito, na ang Allah ay higit kaysa sa 
isa, kundi Siya ay nagsasalita sa pamamagitan ng ‘Pangmaramihan’ ng pagga- 
lang at karangalan --- Nag-iisa lamang Siya at walang kasama sa kanyang pagig- 
ing Tagapaglikha! Hindi angkop sa Kanyang Kataas-taasan ang magkaroon ng 
Kahanay! 
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14. AtAmingibinaba mula sa Dagim(isang στο, ste 1 
uri ng ulap na pinanggagalingan ng tu- Ὁ Eéiberallss LI; ὕ 
big-ulan) ang marami at sunod-sunod 
napagkabuhosngtubig. 

15. Upang (sa pamamagitan nito ay) "Ἂς LATE “τ 
mapausbung Namin ang mga butil ET SET og 
At sumibol ang mga pananim. 

16. At magsilago ang mga halamanan. Ὁ {{ΐ.. τΦ 

17. Katotohanan, ang Araw ng Pagpa- Ὁ 52 «(51 EE 
pasiya ay isang bagay na itinakda. 

18. Ang Araw na kapag hinipan na ang Ὁ PORC AE Big asser 
‘As-Soor” (Trumpeta - sa huling | 
pag-ihip nito), at kayo ay darating 
nang dagsaan mula sa mga libingan; 

19. At ang mga kalangitan ay mabuk- δ ἃς 3.2 εν 
san na parang magkakaroon ng ΡΣ ὭΣ 
mga pintuan. 

20. At ang mga bundok ay gagalaw led ed 
mula sa mga lugar nito, na parang © Fes ac Hi 
isang malikmata (lamang). 

21. Katotohanan, ang Impiyernoayisang DAS 2 ρας, 
lugar na tambangan (ambusan) ὁ. È de. 

22. At ang magiging hantungan ng LÉ 
mga ‘Taghun’ (yaong mga sumu- ὃν FETE 
way sa itinakdang hangganan na 
itinalaga ng Allah, tulad ng pag- 
samba sa mga diyus-diyosan, hindi 
paniniwala sa Tunay na Relihiyon - 
-- Isim, sa Kaisahan ng Allah, pag- 
kukunwari, walang pakundangan 
na paggawa ng mga kasalanan pa- 
giging kriminal at iba pa). 

23. Silaay mananatili roon nang napaka- ds de 
habang panahon (walang hanggan). 9 ἀπ ας, 

3- Ang Impiyerno ay inilarawan bilang isang tambangan, dahil ang mga naghimagsik 
laban sa Allah (sa pamamagitan ng pagtanggi sa Kanya) ay walang takot sa (Impiyer- 
nong-Apoy na) ito, na nagpapasasa lamang sa buhay, walang ginawa kundi magpasa- 
rap sabuhay atanginusiplamang nila,ang mundongito ay isang lugar na punung-puno 
ng kaligayahan para sa kanila. Hindi nila batid na ang Impiyerno ay nakatambang para 
sa kanila, nadi-inaasahan ay biglang-biglanalamang silang sisiluhin. 
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24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

Wala silang lamig na matitikman 
roOn, ni anumang inumin. 

Maliban sa kumukulong tubig, at 
maruming pinaghugasan ng sugat 
(tulad halimbawa ng nana at iba pa). 

Ang angkop na kabayaran (batay 
sa kanilang mga kasamaan). 

Sapagka’t katotohanan, hindi nila 
pinagtuunan ng pansin ang (Araw 
ng) Pagtutuos. 

Bagkus ay kanila pang pinasinun- 
galingan ang Aming mga ‘Ayat’ 
(mga Katibayan, Pagpapatotoo, 
Babala, Talata, Aral, Paghahayag 
(Rebelasyon), Palatandaan, at 
yaong dinala ng huling Propeta na 
si Muhammad #). 

Gayung ang lahat ng mga bagay 
(na ito) ay Aming itinala sa 
isang Aklat --- (Ang ‘Lawh Al- 
Mahfoudh'). 

“Samakatuwid, lasapin ninyo (ang 
naging bunga ng inyong mga gi- 
nawang kasamaan), wala Kaming 
Karagdagang ibibigay sa inyo, mal- 
iban sa napakasidhing Kaparusahan. 

Katiyakan, ang para sa mga ‘Al- 
Muttagoon *, makakamit nila ang 
tagumpay (na Paraiso); 

Mga hardin at ubasan:; 

At mga dalaga na magkakatulad 
ang edad; 

At tasa na puno ng inumin. 

PA - 

Ὁ (5; ἡ όχι 

ὦ ÉLELEYŸ | 

SG, TZ 

ᾧ Le ANSE A 

DIEM 

ÿ CS ᾿Ξ PSE LE 

δος 

ὦ αὐ; 

ὕ ÉUE 
4- AI-Muttaqun - mga taong matatapat, relihiyoso/relihiyosa, na kinakatakutan 
nang labis ang Allah sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng uri ng mga kasala- 
nan at masasamang gawain na Kanyang ipinagbawal, at labis-labis na minamahal 
ang paggawa sa lahat ng mga uri ng Kabutihan na Kanyang ipinag-utos. 
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35. Walang ‘lagh-waa’ (mga malalas- ἐς (2 ES 
: ; [ 9 L\ | es YŸ 

wa, masasakit, panlalait, marurumi 5 ἀν; Lao τ 

o masasamang salita) silang mariri- 
nigdoon ni anumang Kkasinungalin- 
gan; 

36. Ang gantimpala mula sa iyong ζ Les de 
‘Rabb,” ang sapat na kabayaran | 
(batay sa nagawa nilang kabutihan). 

37. (Mula) sa ‘Rabb’ ng mga kalangi- πο. 
tan at kalupaan, at sa anumang nasa +) Léon PS 
pagitan ng mga ito --- ang Pina- ζ bb ἀξιῶν 
kamahabagin, walang sinuman ang Era 
mangangahas na magsalita sa Kan- 
yang harapan (sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay maliban sa pagkatapos 
Niya itong pahintulutan). 

38. Ang Araw na ang ‘Ar-ruh' (si an- ζ, Lits λλάσοςν 
ghel Jibril) at ang mga anghel ay Ε ventes 
nakatayo na magkakahanay, wa- JEANS A Ni Ἐν 
lang magsasalita maliban sa sinu- τ Ὁ ὍΝ 
mang pahintulutan ng Pinakamaha- Ὁ ble 
baging (Allah), at kung mayroon 
mang pahihintulutang magsalita, 
sasabihin niya lamang kung ano 
ang nararapat sabihin --- ang wasto. 

39. Walang pag-aalinlangan na ito ang | ----"£-. #27. 
Tunay na Araw, samakatuwid, ha-| 7 ose 

yaan ng sinumang maynais, na hu- Ὁ ζω 
manap ng paraan (0 daan) patungo 

5- Rabb - Ito ang aktuwal na ginamit sa Banal na Qur’an. Neuni’t sa lengguwa- 
heng Filipino, walang angkop na salita ang maaaring itumbas upang maging kas- 
ing kahulugan ng salitang ‘Rabb.” Ito ay mangangailangan pa ng lubos na pag- 
papaliwanag upang maunawaan ito at di mabigyan ng limitadong kahulugan. 
Ang ibig sabihin nito: Ang Allah ang Nag-lisa at Tanging Panginoon ng bagay, 
ng mga kalangitan at kalupaan, at ang lahat ng mga nasa pagitan ng mga ito, Siya 
ang Tagapaglikha, ang Nagmamay-ani ng lahat, ang Hari, ang Pinakamakapan- 
gyarihan, ang Tagapagpamahala, ang Tagapagpangalaga, ang Tagapagkaloob, 
ang Tagapagpanatili, ang Tagapagtustos, ang Tagapagtatag, ang Pinakamapag- 
mahal, ang Tagapagbigay ng kasiguruhan at iba pa. Samakatuwid, iminumung- 
Kahi sa lahat na panatiliin ito sa orihinal nitong salita. 
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40. 

sa kanyang ‘Rabb' (sa pamamag:- 
tan ng pagsunod sa Kanya, sa mak- 
amundong buhay na ito sa daig- 
dig)! 

Katiyakan,binabalaan Namin Kayo 
hingeil sa nalalapit na pagpaparu- 
58, --- ang AÂraw na makikita ng tao 

ang ginawa ng Kanyang mga ka- 
may, at sasabihin ng mga walang 
pananampalataya: “Kahabag-habag 
para sa akin! Sana’y naging alabok 
lamang ako! 

Fes VA Lt 6, pu 

A TARA, Loos SAR OT ES CHE IE] 
Er pu τὼ SNL “47,5 
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SURAH AN-NAAZI’AAT(79) 
YAONG MGA KUMUKUHA 

(NG KALULUWA) 

Sa Ngalan ng Allah, ang ΗΝ | 
Pinakamahabazgin, ang Pinakamaa- RSS 

wain 

1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan Fe 220’ 
ng mga anghel na humahablot (sa ο ΩΝ 
mga kaluluwa ng masasama at wa- 
lang pananampalataya sa oras ng 
kanilang kamatayan), na may kasa- 
mang pagmamalupit; 

2. Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
ng mga anghel na kumukuha nang 
malumanay sa mga kaluluwa ng 
mananampalataya (sa oras ng kani- 
lang kamatayan); 

Gi DE Lists 

3. At sa mga anghel na napakabilis Or SES 
tumugon sa anumang ipinag-uutos ES. 
(ng Allah) sa kanila. 

4. At sa mga anghel na nag-uunahan Ze Lt 

upang dalhin ang mga kaluluwa. Ὁ Luc 

5. Atsa mga anghel na nangangasiwa 7: 
at sumusunod sa anumang ipinag- is 
utos mula sa Kanilang ‘Rabb,’sam- 
akatuwid, walang pag-aalinlangan 
na kayong tumanggi sa katotoha- 
nan ay tataWwWagin upang managot). 

6. Sa Araw (ng Pagkagunaw ng Daig- τ C2 
dig --- sa unang pag-ihip ng ‘As- © eu) 
Soor’ {Trumpeta}), na ang daigdig 
at mga bundok ay yayanigin nang 
napakasidh1 (at lahat ay mamama- 
tay), 

7. Ang kasunod nito ay ang panga- 23 
lawang pag-ihip ng ‘As-Soor’ Ë Bar 
(Trumpeta) (at ang lahat ay mabu- 
buhay na maguli), 
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8. (Ang ilan) sa mga puso sa Araw na Fa pad 
yaon ay kakaba na may takot at ο FE λρϑιοῦ 

pagkaligalig. 

9. Ibababa nila ang kanilang mga pa- Ὁ are Li 

ningin (dahil sa kalungkutan). 

10. Sasabihin nila (ng mga walang sois die 
pananampalataya) : “Katotohanan ᾧ RE εὐνὰς 
ba πα kami ay muling magbabalik 
sa dati (naming) kalagayan?” 

11. “Kahit pagkatapos naming madu- TP CU 

rog na mga buto?” ὃ ARRET 

12. Sasabihin nilang (muli): “Kung " té LT 
gayon, ang pagbabalik naming ito © ne 1 Ai 
ay bilang isang talunan!” 

13. Ito lamang ay (isang sigaw - ang a 1 
ikalawang pag-ihip ng ‘As-Soor’ bis. 
[Trumpeta]). 

14. At pagkatapos ay makikita na la- Ὁ τα κοὐ 
mang nila ang kanilang mga sarili οὐ εν: 
sa ibabaw ng (panibagong) kalu- 
paan, na buhay pagkatapos nilang 
namatay, 

15. May dumating ba sa iyo (Ο᾽ ΟΡ ΜΗ [a 
Muhammad # ) na kuwento hing- εἰ J 
gil kay Mousa (Moises)? 

16. Nang tinawag siya ng kanyang ΤΩ 
‘Rabb' mula sa Banal na lambak ὃ Soil ha eh 
ng ‘Tuwa’ (isang lugar sa Bundok 
ng Sinai), 

17. (At sinabi sa kanya): “Magtungo Ὁ DAC a 
ka kay Fir’aun (Pharaoh), katoto- 

hanan, na siya ay lumabag sa lahat 
ng hangganan, (sa pamamagitan 
ng pag-angkin sa kanyang sarili 
bilang ‘Rabb.’ 



18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24 

25: 

26. 

27. 

Surah 79. An-Naazj'aat Part 30 

At sabihin mo sa kanya: “Nais mo 
bang linisin ang iyong sarili (mula 
sa kasalanan nang di-paniniwala 
at maging isang mananampala- 
taya),” 

At akin kang papatnubayan sa iy- 
ong ‘Rabb,’ upang Siya ang iyong 
katakutan? 

Pagkatapos ipinakita (ni Mousa) sa 
kanya ang dakilang palatandaan 
(himala). 

Subalit (pagkatapos ng dakilang 
palatandaan na ipinamalas ni Mou- 
sa ay) pinasinungalingan niya (ni 
Fir’aun) ito at sinuway; 

Pagkatapos ay tumalikod siya at 
nagsumigasig na gawin ang lahat 
ΠΡ paraan (upang kalabanin ang 
Allah). 

Pagkatapos ay tinipon niya (Fir’a- 
un) ng kanyang mga tauhan at gu- 
mawang pagpapahayag, 

. Sinabing: “Ako ang inyong ‘Rabb; 
ang pinakamataas”, 

Na kung kaya pinarusahan siya ng 
Allah sa Kkanyang huli (na sinabi 
na: “Ako ang inyong ‘Rabb,’ ang 
pinakamataas”) at (sa kanyang) 
unang (sinabi na, “ὁ mga pinuno! 
wala akong alam na kaÿo ay may- 
roong ‘Rabb' maliban sa Akin”) 
paglabag sa batas. 

Katotohanan, ang pangyayaring ito 
ay makapagtuturo ng babala sa 
mga yaong may takot sa allah. 

Kayo ba (0° mga tao) ang mahirap 
likhain, o ang Kanyang nilikhang 
Kalangitan? 

Fe sx 

ᾧ STATE 

ὧ gs; débuts 

© ἈΠ 
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28. Inilagay Niya ito sa kaitaasan, at Φ φ LES 
pare- pareho Niyang iniayos ang 
mpga ito nang may kaganapan. 

29. At tinakpan Niya ito ng gabi sa ΠΣ 
pamamagitan ng kadiliman, at sa ὦ Es RO 
(pamamagitan ng) umaga nito ay 
inilalabas Niya ang liwanag. 

30. At pagkatapos nito ay pinalawak ὌΣΙΚΣ AT 

Niya ang kalupaan. ᾧ Les else Ὁ 

31. At mula roon ay pinalabas Niya Ce Ξἶ 
ang tubig at pinasibol Niya ang GUULELE 
mga damo. 

32. At isiniayos Niya nang buong ta- Ὥ AC 
tag ang mga bundok (sa pamamag- “ΟἿ. 2 

itan ng pagbabaon ng pundasyon 
nito). 

33. Ari-arian at baon para sa inyo at sa 2 CRE 

inyong mga hayop. δ RSS 

34. Subalit kapag dumating na ang ζῶ ΙΖ 
dakilang Kkapahamakan (ang oras 
ng pagkagunaw ng sandaigdigan, 
ang araw ng pagtutuos at iba pa). 

΄ 
Ka dde R VAT, β 

» 

35. Ang Araw na maaalaala ng tao 
kung ano ang kanyang pinagsika- 
pan. 

36. Ang Impiyernong-Apoy ay ilalan- dd Us 
tad sa lahat upang ito ay kanilang Ὁ por ep 
mamalas. 

37. Samakatuwid, ang para sa kanya ζ Ab 
na naging Ta-gha (lumabag sa la- 
hat ng hangganan, sa pamamagitan 
ng di-paniniwala, pagsuway sa Al- 
lah, pagmamalupit at masasamang 
gawa). 

38. At higit na minabuti ang buhay CA it 
dito sa daigdig (sa pagsunod sa ὃ GA E les 
kanyang masasamang pagnanasa at 
mga kasakiman). 
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39. Katiyakan, ang Kkanyang tahanan 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

ay Impiyernong-Apoy. 

Subalit ang para sa Kkanya na kina- 
takutan ang pakikipagharap sa kan- 
yang ‘Rabb at pinipilit na pigilan 
ang kanyang sarili sa paggawa ng 
mga kadumihan at mahahalay na 
pagnanasa. 

Katiyakan, Paraiso ang kanyang 
magiging tahanan. 

Tinatanong ka nila (0° Muham- 
mad ## ) hinggil sa Oras, --- kung 
kaïlan ito itatakda”? 

Wala kang Kkaalaman hinggil sa 
(Oras na) ito (kung kaïlan ito ma- 
gaganap). 

Ang iyong ‘Rabb’ (lamang) ang 
nakaaalam kung kaïlan ito nakatak- 
da”? 

Ikaw (0° Muhammad # ) ay isang 
tagapagbabala lamang sa mga 
yaong may takot (hinggil sa pag- 
dating ng Oras na ito). 

Sa Araw na ito ay mamamalas nila 
(mga hindi naniwala), na tila sila 
ay namalagi lamang sa kanilang 
mga libingan ng isang hapon o 
isang UmMa£a. 

LL 
“τ. LEA .““,.2 5 de TT - 

οὐδ 65 pla οὐδ 

CPE 

ὦ CEA 

EL PP AA »“ + AA? ras AT 

Geo cillé] 

LL Je & “-Ξ 5 Love “7545 “3.0 

LEE 
rrA £ 

Ὁ ki 



Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

10. 

wain 

Siya (ang Propeta Muhammad # ) 
ay nagkunot ng noo at iniwas ang 
Kkanyang mukha. 

Dahil may dumating sa kanya na 
isang bulag na mama (na nais mag- 
kamit ng kaalaman, samantalang 
siya ay nagpapahayag sa isa o ilan 
sa Mmga pinuno ΠΡ mga angkan ng 
Quraysh). 

Ngunr’t sino ang makapagsasabi sa 
iyo, na Kung siya nga ay magiging 
malinis (mula sa mga kasalanan)? 

O maaari siyang makatanggap ng 
babala, at ang babalang (ito) ay 
mapakinabangan n1ya? 

Kung gayon, bakit sa kanya na 
nag- [1510 na Ssiya ay malaya sa 
kanyang sarili (dahil sa kanyang 
kayamanan). 

Sa kanya ay dumalo Ka (siya ang 
pinagtuunan mo ng pansin). 

Ano ang halaga sa iyo kung hindi 
sila magiging malinis (mula sa 
maling paniniwala, ikaw ay isang 
Sugo lamang, na ang tungkulin ay 
ipahayag ang Mensahe ng Allah). 

Gayong sa kanya na dumudulog 
(lumalapit na) sa 1yÿo nang taimtim. 

At natatakot (sa Allah at sa Kan- 
yang kaparusahan). 

Sa kanya ay naging pabaya ka at 
itinuon mo ang iyong pansin sa 1ba. 

δ dés 
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11. Huwag (mong gawin ang ganito)! 
katiyakan ang mga ito (ang mga 
talatang Qur’an)ay babala 

12. Kung kaya, sa sinumang maynais, 
hayaan niyang bigyan ng kauku- 
lang pansin (o halaga) ang Aklat 
(Qur’an) na ito. 

13. Ang mga ito ay nakatala sa mga su- 
huf (na nasa ‘Al-Lawh Al- Mah- 
foudh; na nasa ikapitong kalangi- 
tan) na iginagalang. 

14. Dinadakila, nanatiling dalisay at 
banal 

15. Sa mga kamay ng mga tagasipi (na 
mga Anghel). 

16. Kagalang-galang at masunu- 
rin. 

17. Kasumpa-sumpa sa tao (na walang 
pananampalataya)! Papaanong hin- 
di siya tumatanaw ng utang-na- 
loob sa Allah! 

18. Mula sa anong bagay ba siya nilik- 
ha Niya(ng Allah)? 

19. Mula sa ‘Nutfah’ (patak ng semilya 
na nagmula sa lalaki at babae) siya 
ay nilikha Niya, (at) pagkatapos ay 
itinakda para sa kanya ang angkop 
na sukat. 

20. Pagkatapos ay ginawang madali pa- 
ra sa kanya ang uri ΠΡ pamumuhay. 

. Pagkatapos ay sinasanhi Niya, na 
siya (ang tao) ay mamatay at mala- 
gay sa kanyang libingan. 

22. Pagkatapos, kapag Kanyang ninais, 
Kanya siyang bubuhaying muli. 

23. Katiyakan, ito ay magaganap --- 
kapag Kanyang ninais, Kanya 
siyang bubuhaying muli! Subali’t 
hindi niya (ng tao) ginawa ang ipi- 
nag-utos sa kanya ng Allah. 

2 ei 
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24. 

25. 

26. 

27, 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

Kung gayon, hayaang pagmasdan 
ng tao ang kanyang kinakaïn (kung 
paano ito ipinagkaloob sa kanyàa). 

Na Aming ibinuhos nang masaga- 
na ang tubig (sa mga pananim). 

Αἴ sa pamamagitan nito ay natipak 
ang mga lupain. 

At sinanhi Namin mula roon na 
umusbong at lumago ang mga butil. 

At mga ubas at mga sariwang gu- 
lay. 

At mga aseytunas (oliba) at mga 
datiles. 

At mga halamanan, malalago at 
nagtataasang mga punongkahoy. 

At mga prutas na 1ba’t-ibang uri at 
mga damo at ‘Abba’ (mga uri ng 
halaman na ang mga dahon ay gin- 
agamit sa panggagamot at isina- 
sangkap sa mga pagkain). 

Isang panustos (kabuhayan) para 
sa inyo at sa inyong mga hayop. 

At pagkatapos, kapag dumating 
ang ‘As-sakh-khah’ (nakabibinging 
ingay sa Araw ng Muling Pagkab- 
uhay, ang pangalawang pag-ihip 
ng'As-Soor’-Trumpetàa). 

Sa Araw na yaon, ang isang tao ay 
tatakas (iiwas) mula sa kanyang sa- 
riling Καρδία 

At mula sa Kkanyang ina at sa kan- 
yang ama 

At mula sa kanyang asawa at sa 
kanyang mga anak. 

Bawa’tisang tao sa Araw na yaon, 
ay Sapat lamang na maasikaso niya 
ang kanyang sarili. 

Ang mga mukha ng ilan sa Araw 
na yaon ay nagniningning. 

Part 30 th Ars δ) qu 
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39. 

40. 

41. 

42. 

Pagkakagalak at kasiyahan sa ma- 
gandang balita (ng Paraiso). 

At ang iba namang mga mukha sa 
Araw na yaon ay maalikabok. 

Kadiliman ang sasaklob sa kani- 
la. 

Sila ay ang mga yaong ‘Kafarah’ 
(hindi namiwala sa Allah, at sa 
Kanyang kaisahan at sa Kanyang 
sugong si Muhammad #£) at Faja- 
rah (mga makasalanan at guma- 
gawa ng mga kasamaan). 

3», Ἴ 2 #2 
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SURAH AT-TAKWEER (81) - 
KAPAG ANG ARAW AY UMI- 

KOT NANG PAPULUPOT HANG- 
GANG SA ITO AY UNTI- UNT- 
ING KUMUNOT AT MAWALAN 
ΝΟ LIWANAG AT PAGKATA- 
POS AY (BIGLA NA LAMANG) + 

. TITILAMPON 

Sa Ngalan ng Allah, ang pinakama- LINE «1 - 
: . . 2 € 2 habagin, ang pinakamaawain κῶν. 

1. Kapag ang Araw ay nag ‘Kuwwi- ὧ RACE 
rat’--- umikot nang papulupot ha- 
nggang sa ito ay unti-unting kumu- 
not at mawalan ng liwanag at pag- 
katapos ay (bigla na lamang) titi- 
lampon. 

. At Kapag ang mga bituin ay nag- 
sipaglaglagan. 

At kapag ang mga bundok ay nag- 
sipaglaho (dahil sa 1ito ay madudu- 
rog na parang alikabok). 

At kapag ang buntis na kamelyo ay 
hindi na mabibigyan ng pansin 
(mapababayaan na dahil sa sidhi 
ng pangyayari). 

At Kapag magsasama-sama ng la- 
hat ang mga mababangis na hayop 
(sapagka’t mawawala na ang kani- 
lang mga bangis dahil sa tindi nang 
nagaganap). 

At kapag ang mga karagatan ay 
matutulad sa nagliliyab na apoy at 
mag-uumapaw. 

At kapag ang mga kaluluwa ay 
nagtitipontipon (ang mga mabubuti 
ay para sa mabubuti, ang masasa- 
ma ay para sa masasama.) 
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8. 

10. 

20. 

21. 

AT kapag tinanong na, ang batang 
sanggol (na babae) kung bakit siya 
inilibing ng buhay. 

Sa anong kasalanan at siya ay pina- 
tay? 

At kapag ilalantad na ang talaan ng 
bawa'’t tao (na kung saan nakasulat 
ang kanilang mga ginawang mabu- 
ti at masama). 

. Αἴ kapag inialis na ang mga kalan- 
gitan mula sa mga lugar nito. 

. At kapag sinilaban na nang matin- 
di ang Impiyernong-Apoy. 

. At kapag ilalapit na ang Paraiso (sa 
mga ‘Al-Muttaqgoon’). 

. Pagkatapos, mababatid ng bawa’t 
tao kung ano ang para sa kanya. 

. Kaya katiyakan, sumusumpa Ako 
sa pamamagitan ng mga planeta at 
τηρᾷ bituin. 

. Na lumilitaw kapag gabi at nagla- 
laho kapag umaga. 

. At (sumusumpa Ako) sa gabi ka- 
pag ito ay sumasapit (o kapag ito 
ay lumilisan). 

. At (sumusumpa Ako) sa umaga ka- 
pag ito ay papaliwanag. 

. Katiyakan, ito ang Salita (ang 
Qur’an na dinala o binigkas) ng 
kagalang-galang na Tagapagdala 
ng Mensahe (na si Anghel Jibreel), 
(mula sa Allah para kay Propeta 
Muhammad). 

Na pinagkalooban ng kapangyari- 
han at mataas na Katungkulan mula 
sa Allah --- ang ‘Rabb’ ng Al- 
’Arsh (Trono). 

Na sinusunod (ng mga anghel) at 
pinagkakatiwalaan doon (sa mga 
Kalangitan). 
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22. 

23, 

24. 

25: 

26. 

At ang inyong kasama (si Muha- 
mmad # ) ay hindi isang baliw. 

At Kkatotohanan na nakita niya 
(Muhammad # ) si (anghel Jibreel 
sa tunay niyang anyo) sa maliwa- 
nag na kalawakan na abot-tanaw 
(sa may dakong silangan). 

At hindi niya (Muhammad ἐξ ) ip- 
inagkakaït (sa mga tao) ang pagha- 
hatid ng kaalaman hinggil sa mga 
‘Al-Gheyb'$ 

At ito (ang Qur’an) ay hindi salita 
ΠΡ isinumpang satanas. 

Kung gayon, saan pa kayo tutungo 

É pre Ke LCUS 

À 

Ὁ MSN, 

CUS 2 

ζ gen ae Aus 

À LE 12 Ar 

po als 

(Ano pa ba ang pipiliin ninyo --- D si 
ang tanggapin ang Qur’an at sumu- 
nod sa kautusan ng Allah o tanggi- 
han ang Qur’an at sumuway sa 
kautusan ng Allah)? 

27. Katiyakan na ito (ang Qur’an) ay Lie 2: 
isang paalaala sa lahat ng mga ‘A/- 9 1. ESSNLSE οἱ 
amin (mga tao, mga Jinn at lahat 
ng mga bagay). 

28. Sinuman sa inyo ang magnanais na 2 Le ART 11... 
lumakad sa tuwid na landas. ô ἼΣΑ δ: οἱ 

29. At wala Kayong mananais, mali- SPAS TAC 
ban na lamang sa kung ito ay nanaï- | Ru 4 
sin ng Allah --- ang ‘Rabb’ ng lahat ἤν Cali 
ng mga ‘Alamin (mga tao,mga Jinn 
at lahat ng mga bagay). 

6- Al-Ghayb: Ang literal na kahulugan nito ay ang mga bagay na di-nakikita. 
Magkagayunpaman, ang salitang ito ay nasasaklawan ng napakalawak na mga ka- 
hulugan: Paniniwala sa Allah, mga Anghel, mga Banal na Aklat, mga Sugo 
ng Allah, ang Araw ng Muling Pagkabuhay at Al-Qadar (ang tamang sukat sa 
pagkakatadhana sa lahat ng mga bagay). Napapaloob din dito ang hingg:il sa kung 
ano ang inihayag ng Allah at ng Kanyang Sugo na may kinalalaman sa mga bagay 
na nagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap; halimbawa’y ang balita hinggil 
sa Paglikha ng mga kalangitan at kalupaan, ang kaalaman hinggil sa mga pang- 
halaman na mga bagay, at sa mga pang-hayop. Ang balita hinggil sa mga nasyon 
na nagdaan, ang kaalaman hinggil sa pagiging totoo ng kamatayan at ang buhay 
pagkatapos nito, ang Kabilang Buhay, ang Paraiso, Impiyernong-Apoy at iba pa. 
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|: SURAH AL-INFITAAR (82) - 
ANG PAGKAKABIYAK NG MGA 

DAS 
Z 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, angPinakamaa- ENS, ὁ 

wain 

1. Kapag ang mga kalangitan ay nag- ELA 

kabiyak-biyak. Q bail) 

2. At kapag maglaglagan ang mga bi- LATE 
tuin at magkalat. ὧ ASSIS 

3. At kapag umapaw ang karagatan 22 0 

(at 10 ay magiging isa na lamang). Ὁ D pré SNL 

4. At kapag itinaob na ang mga libin- ΣΡ AE 

gan (at inilabas ang mga nasa loob Ὁ Of 95) 

nito). 

5. Kapag ito ay naganap, mababatid ἐγ ΕἾ 1" 2 

ng tao kung ano ang mangyayari sa 
kanya --- kung ang bagay na ga- 
noon ang kanyang nagawa at kung 
ang bagay na ganito ay hindi niya 
nagawa. 

6. Ο᾽ ikaw na Tao! Anong bagay ang LM TA NICE 
nakapaglinlang sa iyo at nasuway Ë 27h 340 

mo ang iyong ‘Rabb,’ ang Pina- 
kamapagbigay”? 

7. Na Siyang lumikha sa iyo, humu- Ὁ τς ΕΝ At ἧι 
bog sa iyo nang ganap, at binigyan 
ka Niya ng angkop na sukat. 

8. Sa anumang anyo na Kanyang ni- ve Xe er 2 cf 
nais ay hinubog ka Niya. ῷ SU pee 

9. Subali’t tinanggihan mo ang Araw ALLAIT ES 
ng Paghuhukom. ο EE 

10. Gayung katotohanan, (na may mga και ἦς ζ 1131] 
hinirang na mga anghel) na nagma- ὧ AS LE) 

masid sa inyo upang kayo ay ban- 
tayan. 
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11. 

12: 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Sila ay mga ( kagalang-galang na 
mga anghel sa paningin ng Allah), 
isinusulat (ang inyong mga gina- 
gawa at sinasabi). 

Batid nila ang lahat ng inyong mga 
ginagawa. 

Katotohanan, ang mga ‘Abraar” 
ay magkakamit ng kaligayahan (sa 
Paraiso). 

At katotohanan, ang mga ‘Fuj- 
jaar'# ay sa naglalagablab na Apoy 
(ng Impiyerno) mapupunta. 

Na kung saan sila ay papasok at 
matitikman nila ang naglalagablab 
na Apoy sa Araw ng Paghuhu- 
kom. 

At sila (ang mga ‘Fujjaar”) ay hin- 
di makalalabas roon. 

At ano ba ang pagkakaalam mo 
hinggil sa Araw ng Paghuhukom. 

Muling (inuulit sa 1iyo), ano ba 
ang talagang pagkakaalam mo 
hinggil sa Araw ng Paghuhukom? 
--- (Sa katotohanan ay wala, mali- 
ban na lamang kung nabatid mo 
ang babala at pinagtuunan ito ng 
pansin)? 

Ito ang Araw (Araw ng Paghuhu- 
kom), na walang sinuman ang 
magkakaroon ng kakayahan (na 
mailigtas ang 108), at ang Pagpa- 
pasiya, Sa Araw na yaon, ay (tang- 
ing sa Kapasiyahan lamang ng) Al- 
lab. 

AY ἰὼν! 5) pu 

OMS 

APTE 

ᾧ UE 
tot ve 

© SENTE) 

AE 
Ὁ PET 

dot sl of 

pale 

΄“,:.- »Α 
CE 

ED re Do ΑΔ, 52.125 

EE a ee LOS pe 
<< 

ΖΦ... “92. . τ 

7- ᾿Αργααγ:᾿ Mga tapat na mananampalataya αἱ matuwid. 
8- ‘Fujjar:’ Mga napakasama, walang pananampalataya, mga makasalanan at 
gumagawa ng mga kasamaan. 



Sa Ngalan ng Allah, ang ANNE) * 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- ξύλο, 

wain 

1. Kapighatian ang para sa mga ‘Al- Ὁ γῆν, ον χη "Ἢ 
Mutaffifeen’ (mga mandaraya sa Me 002 
timbang at sukat --- kinukuha ang 
Karapatan ng 1ba). 

2. Na kapag sila ay tumatanggap ng καῖ AO 
sukat (o bumili) mula sa mga tao, 587 Sub εἰ fé flot 
hinihingi nila ang kanilang karapa- 
tan na hustong sukat. 

3. Subali’t kapag sila naman ang nag- 
bibigay ng sukat at timbang (o 
nagbebenta) sa mga tao, hindi nila 
ibinibigay ang kaukulang sukat 
para sa τηρᾷ ito (at nandaraya sila). 

VO heR AT ξ..2 λγσ)τσ 
CORPS SEAT 

4. Hindi ba nila inisip na sila ay ὧν LA #2 35% iSÈE ἥ 

Bubuhaying Muli (upang mana- API LI OT 
got). 

5. Sa Dakilang Araw na yaon. a 653 

6. Sa Araw na kapag ang sangkatau- 2 Ste ΑΚ 

han ay tatayo sa harapan ng ‘Rabb' Ô loutre 
ng mga ‘Alamin (mga tao, τηρᾷ 
Jinn at lahat ng mga bagay)? 

7. Hindi totoo ang inyong mga haka- nee 
haka! Katiyakan, ang Talaan ng mga Ὁ cl RASE 
‘Fujjaar’ay (iningatan)sa ‘Sijjeen.” 

8. At ano ang pagkakaalam mo hing- ἘΣ  ὮΣ 
gil sa ‘As-Sijjeen?’ Ὁ etats 

9. Ito ay isang Talaan na pinagsusula- : Re 
tan (ng mga masasama --- may tan- 
da na ito ay para lamang sa mga 
masasama). 
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10. Kapighatian,sa Araw na yaon, sa ὦ ς KA: oh 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

mga tumanggi (sa Allah, sa Kan- lis 

yang mga Anghel, sa Kanyang 
mga Aklat, sa Kanyang mga Sugo, 
sa Araw ng Muling Pagkabuhay at 
sa Qadar). 

Yaong mga tumanggi sa Araw ng “72 

Paghuhukom. Ô οὐ ΤΥ ΟΣ 

Atwalang sinuman ang maaaring tu- fs 2 ar 
manggi (sa Araw ng Paghuhukom), ASS Lol 
maliban sa mga yaong palaging lu- 
malabag sa hangganan, (sa pama- 
magitan ng di-paniniwala, pang-aa- 
pi, di- pagsunod sa Allah) paggawa 
ngkasalanan atkasamaan!. 

Kapag ang Aming mga Talata (mga ᾿ , so Jde 
‘Ayah’ ng Qur’an) ay binigkas sa co ASS RAA PU A TE] 

kanya,sasabihin niya: “Kabulaa- 
nang salaysay ng unang panahon!” 

Le D Katiyakan, hindi ito isang kabulaa- à 5 CF ae ἘΠῚ & 
nang salaysay! (Ang dahilan kung 
bakit ganito ang kanilang mga sin- 
asabi ay) dahil sa ang kanilang 
mga puso ay nabalutan na ng mga 
kasalanan at maruming mga ga- 
wain (Ar-Raan), na kanilang kinas- 
anayang gaWin. 

Katiyakan, hindi ito isang kabulaa- & ξ 
nang salaysay! Walang pag- aalin- À ds D ANS 
langan, ang kanilang (mga masa- 
mang ginaWa) ang siyang tatabing 
upang hindi niya makita ang kan- 
yang ‘Rabb’ sa Araw na yaon. 

Pagkatapos, walang pag-aalinlan- ι} 172 
gan, sila ay katiyakang papasok at Ὁ F4 Leiie 
matitikman ang naglalagablab na 
apoy ng Impiyerno. 

Pagkatapos, sasabihin sa Kkanila: He τ ΩΣ 
“Πο (ang bunga) ng mga kinagaw- ᾧ + sais δῶ 
ian ninyong tanggihan!” 



18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

21. 

28. 

29. 

Surah 83. Al-Mutaffifeen Part 30 

Katiyakan, ito ay hindi isang ka- 
bulaanang salaysay! Walang pa- 
gaalinlangan, ang Talaan ng 
mga ‘Abraar’ aÿ ( iniingatan ) 
sa ’JIliyyoon. 

At ano ang pagkakaalam mo hing- 
gil sa ‘/Uliyoon? 

Ito ay isang Talaan na pinagsusula- 
tan (ng mga mabubuti). 

Na kung saan sasaksi yaong mala- 
lapit (sa Allah, halimbawa ay mga 
anghel). 

Walang pag-aalinlangan, ang mga 
‘Abraar’ ay nasa lubos na kalugu- 
ran (sa Paraiso). 

Nasa mga luklukan (trono), naka- 
tingin (sa lahat ng mga bagay). 

Mababakas ninyo sa kanilang mga 
mukba ang ningning ng Kkanilang 
kagalakan. 

Sila ay bibigyan ng dalisay-na- 
inumin, na mahigpit ang pagkaka- 
sara (at hindi pa nabubuksan). 

At ang huling 1dudulot nito (pagka- 
tapos nilang inumin) ay amoy ng 
isang ‘Misk’ (Musk), at dahil dito, 
hayaan ng sinumang magnais mag- 
punyagi (taimtim na madaliin ang 
pagiging masunurin sa Allah). 

Ito ay nahahaluan ng ‘Tasneem’ 

Isang bukal na kung saan magsisi- 
inom yaong malalapit sa Allah. 

katotohanan! (Sa panahon ng pa- 
nanatili sa daigdig ng mga) Yaong 
gumawa ng mga Kkasalanan, ay lag- 
ing nagtatawWa Sa mga mananam- 
palataya. 

D Lies CNCUSEIK 
72 

Le rer 

ὧς οξιου πῶ; 

COTES 
“229211... 5:7: 

Ὁ rt δι 

Lee Lt -» ets? IA, ΣΟ drop 
τω ὅτι ὡ A ὃς “ 

25 ΟΞ 3 OL Op 

do vs 2 2 LE RAT LOT 87. 
οὐδοῦ χοῦ. 

ὦ SE 

D pics ls 
BNC 

ea cr 
CR 
À LA 



30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 
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At sa tuwina na dumaraan sila (sa 
harapan ng mga mananampala- 
taya), ay nagkikindatan 5118 sa 1581 
isa (na may pangungutya). 

At kapag sila ay bumalik sa sarili 
nilang mga angkan at pamilya, ay 
ipinagmamalaki pa nila (ang kani- 
lang mga nagawang panlalait). 

At kapag sila ay nakita nila (ang 
mga may pananampalataya,) kani- 
lang sinasabi: “Katiyakan! Sila ay 
naligaw ng landas” 

Gayong sila (ang mga makasala- 
nan at walang pananampalataya) 
ay hindi ipinadala upang magmas- 
id sa mga may pananampalataya. 

Subali’t sa Araw na ito (sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay) ang mga 
may pananampalataya ay hahalak- 
hak sa mga walang pananampala- 
taya. 

5118 ay nasa (matataas) na mga tro- 
no,nakatingin (sa lahat ng mga ba- 

gay). 

Hindi ba ang mga walang pana- 
nampalataya ay nagbayad lamang 
(nang Kkabuuan) sa Kkanilang mga 
pinaggagawa? 

tt ee 
Σ CACRPATANE 

CAS 

À ἀρ Age SITES 

-““3 DT ἢ FRS À ve Ζ AU 
CES AMIE 

Ds LORS 

Ὁ bee del Lits 

Lhvos ogc vs Lors ,v2 

“25 »7 

ᾧ SE 

& οὐ 
D λγ σοὶ, συ Thors à τς 

δ οι ο AT 
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Sa Ngalan ng Allah, ang Ds . 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- SEA, > 

wain 

1. Kapag ang mga kalangitan ay mag- 2 LT 
kahiwa-hiwalay. ὦ SARA 

2. Atito (ang mga kalangitan) ay ma- EE PA EEE 
kikinig sa ipag-uutos ng Kanyang o Ed “Ων, 
‘Rabb’ at kusang susunod. 

3. At kapag inilatag na ang kalupaan ΦΉΣ ΚΙ: 
(magiging patag na ang lahat). ᾧ SAS ἜΣ 

4. Atilalabas (ng kalupaan) ang lahat A Pat 
ng nasa loob nito at bibigyan ng ᾧ sq, 
kalayaan ang lahat. 

5. Atito (ang kalupaan) ay makikinig Ἂς 22 γα ΣΙ ΩΣ 
sa ipag-uutos ng Kanyang ‘Rabb’ Re 
at kusang susunod. 

6. Οὐ ikaw Tao! Katotohanan, bu- ANA NÉE 
mabalik ka sa iyong ‘Rabb'’ --- kas- le “π᾿ δὲ 
ama ang iyong mga gawa at pagki- Ὁ a als CS 
los (mabuti o masama), isang tiyak 
na pagbabalik, --- (at) makikita mo 
(ang bunga ng iyong mga ginawa). 

7. Samakatuwid, ang sinumang ma- D rare AAA 
bigyan ng kanyang Talaan sa kan- LS λὴ LE 
yang kanang kamay. 

8. Walang pag-aalinlangan na siya ay A AE NE 
tatanggap ng magaan na pagtutuos. ὦ Bates culs 

9. At babalik sa kanyang pamilya na FALL ESS 
may kalagakan! Ὁ δ δ} ae s 

10. Subalï’t, ang sinumang bibigyan IG τη, 
ng talaan sa kaliwang kamay, sa ὦ 21 LSRSS , ob 
kanyang likuran. 

11. Ay isisigaw niya ang kanyang pag- ὭΣ τ ὦ; 

kawasak. Ὁ Lys 5h gs 
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12. 

13. 

14. 

15: 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Αἴ papasok sa naglalagablab na 
Apoy, Αἱ ipatitikim (ipadadama) 
sa kanya ang pagliliyab nito. 

Dahil sa katotohanan, labis niyang- 
binigyan ng halaga ang makamun- 
dong kaligayahan, kasama pa man 
din ang kanyang pamilya! 

Katotohanan, iniisip kasi niya na 
hindi na siya babalik (sa Allah)! 

Hindi (totoo ang kanyang akala)! 
Katotohanan, na nagmamatyag sa 
Kanya ang kanyang ‘Rabb” sa lahat 
ng pagkakataon! 

Samakatuwid, sumusumpa Ako sa 
pamamagitan ng namumulang si- 
nag ng araw (sa dakong kanluran 
pagkalubog nito). 

At sa gabi, at sa mga tinitipon nito. 

At sa buwan Kapag ito ay nasa lu- 
bos na kabilugan. 

Katiyakan, kayo ay dumadaan sa 
iba’t ibang yugot ng buhay. 

Ano ang nangyari sa kanila at hin- 
di sila naniniwala? 

At kapag ang Qur’an ay binigkas 
sa kanila, hindi sila nagpapatirapa 
(hindi nila binibigyan ng galang 
ang Salitang Allah). 

Bagkus ay (kabaligtaran ang kani- 
lang ginawa) tinanggihan ng mga 
walang pananampalataya (ang hul- 
ing Propeta na si Muhammad # at 
ang inihayag sa kanyang Aklat na 
Qur’an --- na nagsasaysay hinggil 
sa dalisay na pagsamba sa Allah, 
ang Buhay pagkatapos ng Kama- 
tayan ng Muling Pagkabuhay at 
iba pa). 

Λε δι ΟΝ) pu 

ᾧ Buts 

ζω Ado 

Α͂ΡΟΝΝ AE 

ù δας οϑῦ 
ὦ δία χα 

τὰν: 

ré ΄-΄ ai SIT 

À SELECT 

À ὀρ AUS 

AR LES 

LES 
# > 

ᾧ SES φ 



Surah 84. Al-Inshiqaaq Part 30 Posjii At GUN, 

23. Gayong ang Allah ang lubos na na- Ce 
kababatid kung ano ang itinatago 9 ME hs 
nilang lihim (sa kanilang mga dib- 
dib).. 

24. Na kung kaya, ipahayag mo sa ka- € 46 ou 
nila ang masidhing kaparusahan. ῷ AQU ἀπὸ 

25. Maliban sa mga yaong naniwala at < Dors HG 
gumawa ng mga mabubuting die à 
gawa: ang para sa kanila ay gan- > 78° si. 

timpala na wWalang pagmamaliw (sa ἐ pe ri 
Paraiso). 



ANG MGA MALALAKING * 
BITUIN 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
] ἢ - ANEN τῇ - 

Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- EAN à 
wain 

1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan ὧ Ex LÉ Et, 
ng kalangitan na nalalamnan ng 
mga malalaking bituin. 

2. Atsa ipinangakong Araw (ang Araw “if A 
ng Muling Pagkabuhay). ὦ ie 252 

3. At sa sumasaksing araw (ang araw ὧν ῃ see Er 
ng Biyernes), at sa sinaksihang 
araw (ang araw ng Arafat sa Ha] 
--- ang ikasiyam ng Dhul Hijja). 

4. Kasumpa-sumpa sa mga naghukay 
ng malalim na hukay (ito ay tung- © AREA GE 
ΚΟΙ sa kasaysayan ng isang Bata at 
ng isang Hari). 

5. (Na nilagyan nila ng maraming σοῦ { 
panggatong, at pagkatapos ay) 
sinilaban nila ng apoy nang pagka- 
sidhi-sidhi. 

6. At sila ay umupo (ang mga tao na #54 LS 

nagsilab nito) (at nag-abang) sa © 2 Las) 

paligid (ng nang-aapoy na hukay) 
na ito. 

rt PAS 2 

Sie AREA Se 
7. At saksi sila sa kanilang mga gi- 

nawa laban sa mga may pananam- 
palataya (nang sunugin ang mga 
ito 88 pamamagitan ng paghagis sa 
Kanila sa nag-aapoy na hukay). 

DAT LR 8. Wala silang anumang dahilan up- | . -5 <f 1: τ 
ang 5114 (ang mga may pananam- 2 a last les i&Us 
palataya) ay parusahan, maliban sa Ὁ au 
sila ay naniwala sa Allah, ang Pi- de 
naka makapangyarihan, ang kara- 
pat-dapat sa lahat ng papuri! 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

siya ang Nagmamay-ari ng lahat, 
sa mga kalangitan at kalupaan! At 
ang Allah ang saksi sa lahat ng 
mga bagay. 

Walang pag-aalinlangan, yaong 
mga naglitis sa mga kalalakihan at 
kababaïhang may pananampala- 
taya (sa pamamagitan ng pagpapa- 
hirap at pagsunog sa Kkanila), at 
hindi humingi ng Kapatawaran (sa 
Allah), sila ay magkakamit ng pag- 
durusa sa Impiyerno, at mapapa- 
sakanila ang kaparusahan ng nagli- 
liyab na Apoy. 

Katiyakan na yaong mga naniwala 
at gumawa ng kabutihan, ang para 
sa kanila ay mga Hardin, na sa iba- 
ba ay may τηρᾷ ilog na umaagos 
(Paraiso). Ito ang napakadakilang 
tagumpay. 

Katiyakan (O’Muhammed ἐξ) ang 
kaparusahan ng iyong ‘Rabb' ay 
napakasidhi. 

Katiyakan Siya na nagpanimula ng 
paglikha sa lahat ng mga bagay, 
ang mag-uulit na ng mga ito sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay. 

At siya mapagpatawad at punung- 
puno ng pagmamahal (sa mga tu- 
nay na sumasampalataya sa Kan- 
ya). 

Ang Nagmamay-ari ng ‘Arsh (Lit- 
eral, Trono), ang Maluwalhati. 

Ginagawa Niya ang anuman na 
Kanyang ninanaïs na gawin. 

Nakarating ba sa iyo ang kasaysay- 
an ng mga mandirigma, 

Nina Fir’aun (Pharaoh) at Tha- 
mud”? 

Part 30 Fa sx \o ξ3. 6 ps 

E Rte ut AS OT Ze 

Ho La sit 
“ ## 

Ὁ PAL 

ΤΣ 2 ες 1.15 2 572 
DE gaie ailes EL] 

A2 a TT Δ. χ 2 22 
Ole per Glie los 

ᾧ #4 

> 4 _ 20H Lens ir 292 
AA NPA leool 

ἕ £ 
Sot?g gs 2 AT ra oT -2 ἘΣ 

ΣΡ ΘΟ 
4 

CÉSE AS 

PEL 

δ ἐπέ, Κ οὐ 

b 9555) 
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19. agkagayunpaman, patuloy (pa rin) «5 «22. ἤτν 
na Single ng mga walang pana- ὃ SAS cl 
nampalataya ang pagtanggi (Κἂν 
Propeta Muhammad ἐᾷ at sa kan- 
yang Tunay na Mensahe). 

20. Hindi ba nila batid na ang Allah δ ἢ 2 γτ πὰ 
ang nakaaalam ng lahat. rh δὴν 

21. (Ang kanilang pagtanggi ay hindi Ἶ LG ἧ 

ailanman makapipinsala sa Qur’a- 
n), sapagka’t ito ay isang Maluwal- 
hating Qur’an. 

22. (Nakatala) sa Αἰ- Lawh Al Mahfou- .ἀνρ À: 

hr Han ὧ Lai do 
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Sa Ngalan ng Allah, ang ΤΎΡΟΝ | 
Pinakamahabagin, ang Pianakamaa- NAS, à 

wain 

1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan  ÉELT 
ng kalangitan at mga bulalakaw ο 9995 559 

(’At-Taarig';) 

2. At ano ang pagkakaalam mo (Ο᾽ ἐς, 
Muhammad £ ) hinggil sa ‘Ar- Ὁ Φ) 3e 

Τααγὶᾳ 

Ito ay mga nagniningning na bituin; ὧ Este 

4. Ang lahat ng tao, sa kanya ay may- HUE AZ 
roong tagapagtanggol (mga anghel Ὁ BL 6] 

na namamahala sa bawa”’t tao, na 
nagbabantay sa kanya sa lahat ng 
pagkakataon, sinusulat ang kanyang 
mabubuti at masasamang gawa, at 
1ba pa). 

5. Samakatuwid, hayaan ng tao na οτος 
isipin niya kung saan siya nagmula Gt αἰεὶ 
(ang pagkakalikha sa kanya)! 

6. Siya ay nilikha mula sa pinagsa- Ὁ 36 JE 0 ὦ 
mang lusaw na tuhig na nabubuhos St 
sa sinapupunan (ng babae). 

7. Na nagmumula sa gulugod (o ‘sub’ CRE PE 
ng kalalakihan) at mga tadyang (o Ὁ SES A τ 
‘taraaib’ ng mga kababaïhan). 

8. Katiyakan, ang Allah ang Siyang oO! » ans A 
may kakayahang ïbalik siyang da 
muli (buhayin siyang muli pagka- 
tapos niyang maagnas)! 

9. Sa Araw na yaon, ang lahat ng Ὁ ALES 
mga bagay na lihim (mga gawa, 
pagsasalah, pag-aayuno at iba pa) 
ay sisiyasatin (sa pagiging makato- 
tohanan ng mga ito). 
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10. (Sa Araw na yaon, ang tao) ay Ὁ ρου ό 
hindi magkakaroon ΠΡ anumang FA TC 
kakayahan o lakas ni sinumang 
makatutulong. 

11. Sumusampa Ako sa pamamagitan Ὁ SES 
ng mga kalangitan (na nagtataglay 
ng mga ulap na may ulan) na paulit- 
ulit na nagbibigay ng mga ulan. 

12. At sa mga lupain natitipak (sa pag- LE SN 

sibol ng mga punong-kahoy at mga jo eo 
halaman). 

13. Katotohanan! (Ang Qur’an) ito ay ὧν 1 és 

Salita na naghihiwalay (ng katoto- 
hanan mula sa Kkasamaan, at mahig- 
pit na ipinag-uutos ang pagsunod 
sa mga legal na batas para sa mga 
tao upang putulin ang lahat ng mga 
ugat ng kasamaan). 

CES 72 14. At hindi ito isang bagay na para Ὁ πρῶ 
gawing libangan lamang. js 

15. Katotohanan na sila ay gumagawa OR (2:53 
lamang ng pakana (laban sa iyo Ο᾽ ΚΣ Sr 
Muhammad # ). 

16. At Ako naman ay gumagawa ng Ὁ LÉS$ 
panukala. vo 

17. Kung kaya't, bigyan nang kaunting brasse Le CA 
palugit na panahon yaong mga wa- ᾧ PANNE 
lang pananampalataya. 
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SURAH AL-A’ALAA (87)- 
KATAAS-TAASAN 

Sa Ngalan ng Allah, ang Rs 
Pinakamahabazgin, ang Pinakamaa- A ὁ 

wain 

1. Luwalhatiin mo (Ο᾽ Muhammad # ) Ὃ {τι er 
ang Pangalan ng iyong ‘Rabb’ang “ 
Kataas-tasaan. 

2. Na Siyang lumikha (sa lahat ng ba- Ὁ A 
gay), at pagkatapos ay inilagay ang É 
lahat sa tama at karapat-dapat ni- 
tong paglagyan. 

3. Na Siyang sumukat (ng lahat sa es Sa 
pinaka-angkop na ayos), (at) pag- ῷ se 
katapos ay nagkaloob ng pamamat- 
nubay. 

4. Na Siyang nagpapahintulot sa mga Στ te 
damuhan para ito’y tumubo (sa © ENCF EE; 
Pastulan). 

5. At pagkatapos ay sinasanhi na ang où “ΔΩ; δ: ς 
mga ito ay malanta at matuyo. ᾿ 

6. Bibigkasin Namin ito (ang Qur’an) LES τ 22 
sa 1yo (Ο᾽ Muhammad  }), at pag- Ὁ Li πὰ 
katapos ay hindi mo na ito makali- 
limutan. 

7. Maliban sa kung ano ang naisin ng “ΩΣ 
Allah, katotohanang batid Niya G ὡΣ les tie ÉpSECS 
kung ano ang nakalantad at kung 
ano ang nakatago. 

8. At gagawin Naming madali para sa oO) pen He. 
io (na masunod) ang simpleng 
paraan (sa paggawa ng mga Was- 
tong gawain). 

9. Kung gayon, paalalahanan mo rc 
(ang tao) habang ang pagpapaa- Ὁ DRAC δ 
laala ay pakikinabangan pa (nila). 
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10. Ang pagpapaalaala ay matatang- ἀξ: 
gap ng mga may takot (sa Allah). Ë AP 

11. Subalr’t ito ay iiwasan ng masas- RPELESe 
ama. ὧν Ales 

12. Na siyang papasok sa napakalawak AL ce A 
na Apoy at sasanhiin na matikman ᾧ BL. 
niya ang paglalagablab nito. 

13. Na kung saan, hindi na niya dadan- ENGINE 
asin pa ang mamatay at hindi rin Ë ADROHNE 
niya malalasap ang tunay na buhay 
(dahil sa sidhi ng hirap na kanyang 
nararanasan). 

14. Katotohanan, ang tunay na mata- EL “ 
gumpay ay ang taong nagpapakali- ᾧ Se cs 
nis sa kanyang sarili (sa pamamag- 
itan ng pagpapakatuwid). 

15. At inaalaala (niluluwalhati) ang πο 
Pangalan ng kanyang ‘Rabb’ pag- 
katapos ay ginagampanan ang pag- 
sasalah (pagdarasal). 

16. Subali’t (kayo Ο᾽ mga Tao, ay mas) Ce es τ 

minamamabuti pa ninyo ang buhay ORDSITEENS 
dito sa daigdig. 

17. Gayong ang Kabilang Buhay pra 

(Paraiso) ay higit na mas mabuti at CHASSE 
walang katapusan. 

13. Katotohanan, ang lahat ng ito ay ΤΠ 
nakasulat sa mga naunang Kasu- Δ ANA RRE] 

latan. 

19. Sa mga Kasulatan nina Ibrahim at ne 
Mousa. Ὁ #5 ÈS 
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SURAH AL-GHAASHEEY AH (88)- 
ANG KAGIMBAL-GIMBAL NA 

MAGAGANAP 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa 

wain 

1. Umabot ba sa 1yo (Ο᾽ Muhammad 
£Æ ang balita hinggil sa kagimbal- 
gimbal na magaganap (sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay). 

2. Ang ibang mga mukha sa Araw na 
yaon ay nakatungo at napaka-aba 
(sila ay yaong mga tumanggi sa 
katotohanan). 

3. Nagpakahirap nang husto (sa mak- 
amundong buhay sa pamamagitan 
ng pagsamba sa iba maliban sa Al- 
lah),(at pagkatapos ay) hapung- 
hapo (sa Kabilang Buhay na may 
kasamang paghamak at Kkahi- 
hiyan). 

4. Sila ay papasok sa mainit na nagla- 
lagablab na Apoy. 

5. patinumin sila mula sa mainit at 
kumukulong bukal. 

6. Walang anumang pagkain ang nan- 
doroon para sa kanila kundi isang 
mapait, nakalason at matinik na ha- 
laman ng Daree’. 

7. Na hindi nila ito ikalulusog ni ma- 
Katutulong upang mapawi ang kan- 
ilang gutom. 

8. (Ang ibang) mga mukha, sa Araw 
na yaon, ay masasaya (sila ay 
yaong mga naniwala at gumawa ng 
mga mabubuting gawa, taimtim na 
sumusunod sa mga kautusan). 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Nagagalak dahil sa kanilang ma- 
buting gawa (na ginawa sa mun- 
dong ito, kasama ang Tunay na 
Pananampa- latayang Islam --- ang 
pagsamba sa nag-isang tunay at 
tanging Tagapaglikha, Allah). 

(Sila ay nasa mga) matataas na 
Hardin (Paraiso). 

Na kung saan ay wala silang ma- 
ririnig na anumang masasama, 
masasakit at panlalait na mga sa- 
lita. 

Doon ay mayroong umaagos na 
ilog. 

Doon ay mayroong matataas na 
mga Trono. 

At nakahandang mga ‘ak-waab'’ 
(kopa, tasa o baso) na inuman. 

At nakahanay ang mga malalambot 
na unan (almuhadon),. 

At nakalatag ang mga eleganteng 
alpombra. 

Hindi ba nila napansin ang mga 
kamelyo, kung paano nilikha ang 
mga 1107 

At sa kalangitan, kung paano iti- 
naas ang mpga ito? 

At sa mga bundok kung paano iti- 
nalusok ang mga ito. 

At sa kalupaan, kung paano ito in- 
ilatag? 

kung kaya paalalahanan mo sila 
(O’Muhammad), ikaw ay isang 
tagapag-paalaala lamang. 

Wala Κα sa posisyon na pilitin 
sila. 
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“ 23. Subalït kung sinuman ang tu- LATE $ 

manggi at hindi naniwala. τ 50 Y] 

24. Siya ay parurusahan ng Allah ng (Ὁ MT ANSE PS ce 
napakasidhing pagpaparusa. ᾿ ti 

25. Katotohanan, sa Amin (Allah), ἂς CIE 
sila’y magbabalik. MR ESTRRCE 

26. At katiyakan, sa Amin ang kani- À Ra to ER ΙΖ 
lang pakikipagtuos. 
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 SURAH AL-FAJR (89)- MADAL- 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa 

wain 

1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan "πἴς 
ng Madaling Araw. ὦ Fa 

2. At sa sampung gabi (ang unang ὧν δες 
sampung araw sa buwan ng Dhul- AUS 
Hijjah). 

3. At sa shafa (pares) (ang Ika-10 ng CE ΕἸ 56 
Dhul Hijja --- ang araw ng pagsa- 
sakripisyo ng mga Hayop sa bu- 
wan ng Hajj) at sa witr (gansal) 
(ang [Κα- ng Dhul Hijja sa Araw 
na pagtigil sa Arafah). 

4. At sa gabi habang ito ay lumili- À Τό οἷς 
san. NAT 

5. Hindi ba ang mga panunumpang à Eu pe 305 äds 
ito ay sapat nang katibayan para sa 
τηρᾷ tao,upang sila ay magkaroon 
ng pang- unaWa (at uMIWAS 88 anu- 
mang pagkasala at kawalan ng pa- 
nanapalataya at iba pa)! 

6. Hindi mo ba nabalitaan (O'Muhm- ὧ je soute LE: Fa) 
med ἐκ ) kung paano pinakitungu- Le 
han ng iyong ‘Rabb' ang mga 
Angkan ni ‘Ad. 

7. Na mula sa angkan ni lram (mga Sie 
taong matatangkad) na nagmamay- oi 
ari ng mga matatayog na haligi (bi- 
lang kanilang tahanan). 

8. Na ang ganitong (paraan na pagta- ᾧ ao sit 
tayo nila ng mga gusali) ay hindi ρου Νὰ 
naganap sa buong kalupaan (sa 
kanilang panahon)? 



Surah 89. Al-Fajr 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

At sa (angkan ng) Thamud, na 
siyang tumatabas at umuukit ng 
mga bundok upang gawing nilang 
mga tahanan? 

At si Fir’aun, na may mga sunda- 
long inuutusan niya silang magtal- 
usok ng mga bakal, o suportahan 
ang kanyang kautusan. 

Na ang mga ito ay gumawa ng suk- 
dulang pagmamalabis sa kalupaan. 

At maraming kasamaan. 

Kung kaya, binigyan sila ng iyong 
‘Rabb' ng iba’t-ibang uri ng mati- 
tinding pagpapahirap. 

Katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ ang 
Walang-Hanggang Nakamamasid 
(sa kanilang mga ginagawa kung 
Kaya hindi 5118 nakaligtas). 

At kapag ang isang tao, ay sinubu- 
kan ng kanyang ‘Rabb’ sa pama- 
magitan ng pagbibigay ng karanga- 
lan at biyaya, Kkanyang sasabihin na 
may pagmamalaki: “Pinarangalan 
ako ng aking ‘Rabb.'” 

Subali’t kapag siya ay sinubukan 
sa pamamagitan ng kahigpitan sa 
paraan ἢν Kkanyang pamumuhay, 
kanyang sasabihin: “Hinamak ako 
ng aking ‘Rabb.’” 

Katiyakan na hindi (ito ang mga ba- 
tayan)! Ang dahilan ay hindi kayo 
nakitungo sa mga ulila ng may ka- 
baïtan at kagandahang-loob! 

At hindi ninyo hinihimok ang ba- 
wat isa na magpakain ng mahihi- 
rap! 

At inyong nilulustay ang mga ya- 
man --- ng buong pagkagahaman. 
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20. At labis ninyong minahal ang kay- Ὁ ἐξ Σ “22: 
amanan ng buong puso (nasilaw + 
Kayo nang labis sa mga kinang 
nito)! 

21. Katiyakan na hindi ito ang narara- LÉ A Vi 

pat! Kapag dinurog na ang kalu- ὦ SCENIC SUR" 

paan na parang mga pulbos. 

22. At darating”? ang iyong ‘Rabb’ RS nr 
| : kasama ang anghel na magkakaha- co) ae af Deby eles 

nay. 

23. At sa Araw na yaon ay ilalantad | #2 +". -"<- 
ang Impiyerno (sa mga tao). Sa Ἐπ ΑΕ Τὰ 
Araw na yaon ay mapagtatanto ng ἄγον < ὦ LES Yi 
tao, subali’t ang pagtatanto bang 
ito’y makatutulong sa kanya?. 

24. Kanyang sasabihin: ‘Sayang! San- ζ οἷ. EE + Ἶ ἜΤΗ 
a'y nakapaghanda ako sa buhay na É 
itO. 

9-Angkatangiang nabanggit hinggil sa Kanyang pagdating ay naaangkop lamang 
sa Kanyang Kadakilaan, kamaharlikahan, at sa Kanyang pagiging Tangi at Nag- 
iisang Tagapaglikha. 
Lahat ng inihayag sa Aklat ng Allah na Al-Qur’an hinggil sa ‘sifat’( Οὐ. - 
“ρα katangiyan ng Allah’ (A) Ang Kataas-taasan tulad ng Kanyang Mukha, 
mga Mata, mga Kamay, mga lulod, ang Kanyang pagdating, ang Kanyang pag- 
paroon sa ibabaw ng Kanyang ‘Arsh (Trono) at iba pa bilang Kanyang mga 
Katangian. At sa lahat ng sinabi ng Sugo ng Allah (&) mula sa mga tunay na ma- 
papanaligang ‘Ahadith” (mga pagsasalaysay) tulad ng Kanyang katangian na 
‘Nuzul' (J35), ang Kanyang pagbaba, ang Kanyang pagtawa at iba pa. 
Ang lahat ng mga katangiang ito ay angkop na angkop lamang sa Allah nang 
wala Siya nakatutulad na kahit na alinman sa Kanyang mga nilikha. Sinabi ng 
Allah sa Qur’an( RAA Po αὐ τ γγναίαπρ sinuman ang katulad niya, 

at Siya ane Nakakarinig ng lahat, ang Nakakakita ng lahat.” (Qur’an 42:11); 

(as REA KES) “At walang sinuman ang maihahambing sa Kanya.”’ (Qur’an 
112:4) Ang mga paham o pantas na pangrelihiyon ng “Qur'an at Sunnah” ay na- 
niniwala sa mga katangiang ito at pinagtibay na ang τηρᾷ ito ay tunay Niyang 
Katangian: 

a.| Nang hindi ito binibgyan ng “Ta'weel” ( J:35) - hindi ito pinakahuhulu- 
gan ng ibang bagay, 

b.] Nang hindi ito ginagawan ng “Tashbeeh” (+) - hindi binibigyan ng 
pagkakatulad o pagkakahawig sa alinman sa Kanyang mga nilikha, 

ΚΙ Nang Hindi sinasabi na ito ay “Τα απ ( Jx5 ) - ganap na pinawawa- 
lang bahala ang Kanyang mga Katangian tulad halimbawa ng pagtanggi na 
Siya ay may Mukha at iba pa. 
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25. 

26. 

27. 

28, 

20. 

30. 

Samakatuwid, sa Araw na yaon, 
walang parurusahan nang hindi 
karapat- dapat parusahan. 

At walang ikakadena kung hindi 
nararapat kadenahan. 

(At sasabihin sa matatapat):’O ma- 
pagpayapa at mapagkuntentong 
tao! 

“ Halinang bumalik sa ‘Rabb’- -- 
na kalugud-lugod (sa iyong sarili) 
at kalugud-lugod sa kanyang pa- 
ningin! 

"Samakatuwid, pumasok ka, doon 
sa mga grupo ng Aking mga kaga- 
lang-galang na alagad.. 

“At pumasok ka sa Aking Paraiso” 

Part 30 | 44 |Y.:;# A4 prillô pu 
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10. 

11. 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
ng Lungsod na 1to (Makkah). 

Na ikaw (Ο᾽ Propeta ἐξ ) ay ma- 
layang makatitira sa lungsod na ito 
(Makkah). 

At sumusumpa Ako sa pamamagi- 
tan ng ama (ng mga tao na si 
Adam) at sa Kanyang naging mga 
anak. 

Na sa Katotohanan, Aming nilikha 
ang tao na may kasamang pagpu- 
punyagi at pagpapakahirap. 

Iniisip ba niya na walang makasu- 
supil sa kanya? 

Sinasabi niya (na may kasamang 
pagmamataas): ‘Aking nilustay ang 
kayamanan na may pagpapasasa!” 

Inüsip ba niya na walang sinu- 
mang nakamasid sa kanya? 

Hindi ba ginawa Namin para sa 
kanya ang magkaparis na mga 
mata? 

At isang dila at magkaparis na labi? 

At ipinakita Namin sa kanya ang 
dalawang landas (mabuti at masa- 
ma)? 

Subali’t hindi siya nagpunyaging 
dumaan sa Al-’Agabah (mga balak- 
id o mga pagsubok upang maging 
daan patungo sa kaligtasan). 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

At ano ang pagkakaalam mo (Ο᾽ 
Propeta Muhammad ἐς ) hinggil sa 
Al-’Agabah? 

Ito ay ang pagpapalaya ng ali- 
pin. 

O pagbibigay ng pagkain sa oras 
ng taggutom. 

Sa ulila na malalapit na kamag- 
anak. 

O sa mga mahihirap (Miskeen) na 
sinalanta ng kahirapan. 

Pagkatapos, siya ay isa sa magig- 
ing mananampalataya, at magpa- 
payuhan ng pagtitiyaga at pagtitiis 
sa 1541 isa, at magpapayuhan (din) 
ng pagdadamayan at pagiging maa- 
wain sa isa’t isa. 

Sila ay yaong mga nasa Kanyang 
Kkamay (ang mga maninirahan sa 
Paraiso). 

Subali’t sa mga yaong hindi nani- 
wala sa Aming ‘Ayat” (mga kati- 
bayan, aral,palatandaan, pagha- 
hayag at 108 pa), sila ay yaong mga 
nasa Kaliwang Kamay. 

Ikukulong sila sa loob ng Apoy 
(sila ay babalutan ng Apoy na wa- 
lang bukasan, bintana o labasan). 
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SURAH ASH-SHAMS (91) - 
ANG ARAW 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
ng Araw at sa liwanag nito. 

At sa buan kapag ito ay sumusu- 
nod (na lumilitaw pagkalubog ng) 
Araw. 

At sa ‘Nahar’ (buong maghapon--- 
sa pagitan ng pagsikat at paglubog 
ΠΡ araw) Kkapag ipinakikita nito 
ang liwWanag (ng araw). 

At sa gabi kapag ikinukubli nito 
(ang araw). 

At sa Kalangitan at sa Kanya na 
nagtayo nito. 

. At sa kalupaan at sa Kanya na nag- 
latag nito. 

At sa ‘Nafa’ (Adam, o isang tao, o 
isang kaluluwa) at sa Kanya na 
nag- anyo nito nang ganap. 

Pagkatapos ay ipinakita Niya sa 
Kkanya kung ano ang masama at 
Kung ano ang mabuti para sa kan- 
ya. 

Katotohanan, ang magtatagumpay 
ay yaong nagpapakatuwid (nilili- 
nis) sa  kanyang sarili (sa pama- 
magitan ng pagtupad at pagganap 
sa lahat ng ipinag-uutos ng Allah, 
sa pamamagitan ng tamang panini- 
wala sa kaïisahan Niya at sa pag- 
gawa ng mga mabubuting ga- 
Wain). 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Αἱ katotohanan (din) na mabibigo 
ang nagpapakasama sa Kanyang 
sarili (sa pamamagitan ng pagsu- 
way sa Kung ano ang mga ipinag- 
utos ng Allah,pagtanggi sa kaisahan 
Niya (Allah) 0 sa pagsamba sa mga 
diyus-diyosan at 1ba pa, o sa pag- 
gawa ng bawa’t uri ng kasamaan). 

Ang (Angkan ni) Thamud ay ti- 
nangpgihan ang kanilang propeta sa 
pamamagitan ng kanilang pagla- 
bag sa batas. 

Nang ang pinakamasamang tao sa 
Kanila ay kinahumalingan (0 pi- 
nag- interesan na patayin ang ba- 
baeng- kamelyo). 

Gayong sinabi sa kanila ng Sugo 
ng Allah (na si Propeta Saleh: 
‘Maging maingat! Matakot sa kas- 
amaan na hahantungan nito!) lto 
ay babaeng- kamelyo ng Allah (bi- 
lang tanda sa inyo) at (Huwag nin- 
yo itong saktan) huwag ninyo itong 
hahadlangan sa kanyang pazg- 
inom!” (hiniling nila sa Allah na 
pagkalooban sila ng ganitong 
pambihirang kamelyo, at bilang hi- 
mala ay ibinigay ito sa kanila ng 
Allah, upang patunayan ang pazg- 
ka- propeta ni Propeta Saleh.) 

Subali’t tinanggihan nila (ang 
payo) (ni Propeta Saleh) at pinatay 
nila ang babaeng-kamelyo. kung 
Kaya,winasak sila ng kanilang 
‘Rabb' dahil sa kanilang Kkasala- 
nan, at iginawd sa Kanilang lahat 
ang parusa (walang pinili sa kanila, 
labat sila ay nakatanggap ng mag- 
Kakatulad na parusa)! 

. At Siya (Allah) ay hindi takot sa 
naging bunga nito. 
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: SURAH AL-LAYL (92) - ANG 
GABA 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- ESS, ) 

wain 

1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan ect 
ng gabi kapag kumalat na ang kadi- Ὁ 51e 
liman nito. 

2. At sa Araw kapag lumabas na ang ἀξ τς 
liwanag nito. ο PL 

3. At sa Kanya na lumikha ng lalaki AT ALI 
at babae. ῷ ΚΣ ab 

4. Walang-alinlangan, ang inyong mga Ὁ RS 
pagpupunyagi at mga gawa ay Mmag- Se 
kakaïba (ito’y nababatay sa inyong 
mga layunin ohangarin). 

5. At para sa kanya na nagbibigay (sa ἧς ὅς Ππ 
Kkawanggwa) at pinananatili ang Pere 
kanyang tungkulin sa Allah at may- 
takot sa Kanya. 

6. At naniniwala sa A/-Husna'!, Ὁ ὑπ 5 

7. Gagawin Naming banayad para sa ὧν πε εεῖσε, 
kanya ang landas ng kaginhawa- 7 
han. 

8. Subali’t, sa sinumang gahaman at τις 
iniisip niya na siya’y malaya (na 
gawin ang anuman na kanyang nais 
at iniisip na hindi siya mananagot 
sa Allah). 

10-‘Al-Husna:’ Ang pagiging totoo ng Islam, at ito ay ang Tawheed---ang ta- 
mang pagsamba sa kaisahan ng Allah: ang ‘La ilaa-ha il-lal-laah’ {walang sinu- 
mang ang may karapatang sambahin kundi ang Allah} at ang landas ng pagkam- 
akatarungan na ipinag-uutos; nito; o gantimpala mula sa Allah bilang katumbas, 
sa sinumang mananampalataya na gumugol (gumasta) nang alang-alang sa Kan- 
yang Landas o biyaya na Paraiso. 



Surah 92. AI-Layl 

9. At pinasinungalingan ang A/-Hus- 
na. 

10. Gagawin Naming madali para 

1 μ 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

sa Kanya ang landas ng kasa- 
maan. 

. At ano ang magiging pakinabang 
niya sa kanyang kayamanan ka- 
pag siya ay nawala na (sa daigdig 
na ito). 

Katotohanan, Kami ang (nagbibi- 
gay ng) pamamatnubay. 

At katotohanan (din), Kami (ang 
nagmamay-ari) ng Huli (ang Kabi- 
lang Buhay) at ng Una (ang daig- 
dig na ito). 

Kung gayon, Akin kayong binab- 
alaan hinggil sa Apoy na nagla- 
lagablab ng napakasidhi (Impiy- 
erno). 

Walang papasok dito maliban sa 
mga ubod nang sama. 

Na tumangging sumampalataya 
at tumalikod mula sa katotoha- 
nan. 

(Subali’t ang para) sa may takot, 
sila ay pangangalagaan at ilalayo 
mula sa (Apoy) na ito. 

Siya na gumugugol ng kanyang 
Kayamanan para 
ang kanyang pansariling kalini- 
san. 

Na nakatanim sa kanyang kaisipan | 
na wala siyang inaasahang kapalit 
na gantimpala kaninuman sa anu- | 
mang Kagandahang-loob na kan- 
yang ginagawa. 
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20. Maliban lamang sa pag-aasam na TA TAN 

makita niya ang Mukha'' ng kan- ὧ Na 489 ele NI] 

yang ‘Rabb,’ ang Kataas-taasan. 

21. Katiyakan, siya ay labis na malili- πος 

gayahan (sa kanyang pagpasok sa Ù 54 

Paraiso). 

11- a.] Timgnan sa talababa bilang 9, pahina 43 ng babasahing ito, ang paliwa- 

nag hinggil sa ‘siffat’ ( lie ) - ‘mga katangian ng Allah.” 

b.] Isinalaysay ni Abu Sa’id Al-khudri: sinabi, “Ο’ Sugo ng Allah! Makiki- 

ta ba namin ang aming ‘Rabb’ sa Araw ng Muling Pagkabuhay? “ Sasabihin 

niya, “Mayroon bang kayang paghihirap na makita ang araw at buwan ka- 

pag maliwanag ang kalangitan?” Sinabi namin: “Wala “Sinabi niya, “kung 

gayon, hindi rin kaya mahihirapan na makita ang ‘Rabb’ sa Araw na yaon 

na tulad nang hindi ninyo pagkakahirap na makita ang araw at ang buwan 

(kapag maliwanag ang kalangitan).. “(Naïtala sa Sahih Al Bukhari, Tomo 

9. Hadith bilang 532-B) 
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SURAH ADH-DHUHA (93) - 
ANG UMAGA 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

10. 

11. 

wain 

Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
ng umaga na punung-puno ng li- 
wanag. 

At sa gabi habang ito ay nasa kadi- 
liman. 

Hindi Κα pinababayaan (Οὐ Mu- 
hammad # ) ng iyong ‘Rabb’ at 
hindi ka kinapopootan. 

At katiyakan, ang Kabilang Buhay 
ay mas mabuti para sa iyo kaysa sa 
pangkasalukuyang (buhay dito sa 
daigdig). 

At katiyakan, bibigyan ka ng iyong 
‘Rabb’ (ng lahat ng kabutihan) 
upang labis kang maligayahan. 

Hindi ba nasumpungan ka Niya bi- 
lang isang ulila at binigyan ka 
Niya ng kalinga? 

At natagpuan ka Niya (Ο᾽ Muham- 
mad ἔξ} na wala sa tamang Kaala- 
man at pinatnubayan ka Niya? 

At natagpuan ka Niyang mahirap 
at pinasagana ka Niya (Nakapag- 
sarili na may kasamang Kkapanata- 
gan)? 

Kung gayon, huwag pakitunguhan 
ang mga ulila na may Kkasamang 
pang-aapi at paghamak. 

At huwag itaboy ang mga pulubi; 

Bagkus, ipahayag ang mga biyaya 
ng iyong ‘Rabb.’ 
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Sa Ngalan ng Allah, ang 
pinakamahabagin, ang Pinakamaa- LEA, à 

wain 

1. (O Propeta Muhammad ἐξ ) Hindi Ὁ ISA ESA 
ba Aming pinaginhawa ang iyong 
Kalooban para sa iyo”? 

2. At inialis sa 1yo ang mabigat na Ὁ Hole 
pasanin. F 

3. Na nakaatang sa iyong likuran Ὁ IE Ar 4 
(sarili)? ἢ 

4. At iniangat ang iyong karanga- Ὁ FSC 
lan? ἤ 

5. Samakatuwid, katiyakan, Kkapag À A ἈΠ: 
may paghihirap, may kaginhawa- ΒΟΟΣ 
han. 

6. Ktiyakan, kapag may paghihirap, ΩΣ 1 2 
may kaginhawahan. 6 Me 

7. Kaya nga, kapag natapos ka na (sa Ὁ Er ie 
iyong mga gawain), ay magtindig | ; 
Ka para sa pagsamba sa Allah 
(gawin mo ang pagsasalah --- pag- 
darasal). 

8. Atituon (lamang) sa iyong ‘Rabb’ Ὁ ἘΠ τ τ 
(ang lahat ng iyong layunin at pag- 
asa at) ang mga panalangin. 
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SURAH AT-TEEN (95) - 
ANG IGOS 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- AA, ὦ 

wain 

1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan PAL 
ng Igos, at ng Oliba. OFFRE 

2. At sa pamamagitan ng bundok ng si te 
Sinaï. ΟΣ és 

3. At sa pamamagitan ng ligtas na ας 
lungsod na ito (ang Makkah). ᾧ aies 

4. Katiyakan, Aming Nilikha ang tao Ta GES 
sa pinakamahusay na anyo. ο ἐπα; 

5. Pagkatapos ay Amin siyang ibababa Ar re 
sa kababa-babaan (na miserableng 
buhay dahil sa pagtanggi niya sa 
katotohanan). 

6. Maliban sa τηρᾷ yaong naniniwala | 5:1... 002 2017 sis ἡ 
(sa Kaisahan ng Allah at guma- | * Vie cles ter IN] 
gawa ΠΡ mga mabubuting gawa --- . 4 
5114 ay magkakaroon ng gantimpala Û ae 
na walang pagmamaliw (Paraiso). 

7. Samakatuwid, ano (o sino) ang hu- rire 
mahadlang sa iyo (O’walang pana- Ὁ ἌΣ ἃ 
nampalataya) na tanggihan ang Pa- 
ghuhukom (sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay)? 

8. Hindi ba ang Allah ang Pinakama- Ὁ ἜΣ ΠῚ LR ἀπὸ 
galing sa lahat ng mga hukom? FETE 2 
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SURAH AL-ALAQ (96) - 
ANG NAMUONG DUGO 

Sa ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

10. 

wain 

. Bigkasin mo! sa Ngalan ng iyong 
‘Rabb,' na Siyang naglikha (ng la- 
hat). 

. Na lumikha sa tao mula sa isang 
namuong dugo. 

Bigkasin mo! At ang iyong ‘Rabb'’ 
ang Pinakamapagbigay. 

Na Siyang nagturo sa tao kung 
paano gumamit ng panulat ( at ang 
unang taong natutong magsulat ay 
si Propeta Idris [Enoch]). 

Na nagturo sa tao sa mga bagay na 
hindi niya alam. 

Katiyakan, ang tao ay lumabag sa 
lahat ng mga hangganan (sa pama- 
magitan ng hindi paniniwala at 
paggawa ng mga Kkasamaan at 
108 pa.). 

Dabhil itinuturing niya ang kanyang 
sarili na malaya (at walang pana- 
nagutan sa anuman na Π815 niyang 
gawin). 

Katiyakan! Sa iyong ‘Rabb’ ang 
pagbabalik. 

Nakita mo ba (0° Muhammad 
#) siya (Abu Jahl) na humahad- 
lang. 

Sa isang alipin ng Allah (Muham- 
mad ἐξ ) kapag siya ay nagsasalah 
(nagdarasal)? 

Ὁ er 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Ano ba ang tingin mo: kung siya 
(si Muhammad ££ ) ba ay nasa ta- 
mang patnubay (ng Allah)? 

O ipinag-uutos ang pagkatakot (sa 
Allah)? 

Sabihin mo nga sa akin: kung siya 
ba (na walang pananampalataya, 
Abu Jahl) na tumatanggi (sa kato- 
tohanan) at tumatalikod? 

Hindi ba niya batid na nakikita ng 
Allah (ang lahat ng kanyang mga 
ginagawa) ? 

Kaiïilanman ay hindi siya magtata- 
gumpay! At kung hindi siya titi- 
gil, Amin siyang kakaladkarin (sa 
Araw ng Paghuhukom) na nakan- 
gudngud ang kanyang noo (patun- 
go sa Impiyerno). 

Isang sinungaling at makasalanang 
‘Naasiyah' (noo)! 

(At pagkatapos), hayaan mo siyang 
tumawag ng kanyang grupo (upang 
makatulong n1ya). 

(At) tatawagin din Namin ang mga 
anghel na tagapagparusa (upang 
makipagtuos sa kanila)! 

Kaïlanman ay hindi siya magtata- 
gumpay! (Οὐ Muhammad € ) Hu- 
wag mo siyang (Abu Jahl) sundin. 
(Bagkus ay) magpatirapa ka at lu- 
mapit sa Allah! 
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Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- EÉS, 3 

wain Ξ 

1. Katiyakan! Aming ibinaba ang Lt LA act fc 

“Al-Qur'’an” na ito sa gabi ng ‘Al- Ὁ ja Δ Gal IG 

Qadr.” 

2. At ano ang pagkakaalam mo (Ο᾽ πώ πως 

Muhammad # ) hinggil sa gabi ng Ὁ θυ δὴ» 

‘Al-Qadr? 

3. Ang gabi ng ‘Al-Qadr’ ay higit pa 24 free LUCE 

Kaysa sa isang libong buwan --- Ὁ re M és né) aall 41 

(ang pagsamba sa Allah sa gabing 
yaong ay higit pa ang Kkatumbas 
Kkaysa sa isang libong buwan ng 
pagsamba sa Kanya-mga 83 taon 4 
na buwan). 

4, Sa gabing yaon ay bumaba ang | - ““.1,γ΄.2 29 dits 

mga anghel at ang ‘Ruh’ (si Anghel | TE ARTE EN AIME 
Jibril) sa kapahintulutan ng Allah 6 A 
Kasama ang lahat ng mga kapa- 7 
siyahan. 

5. Kapayapaan! (sa buong magdamag ἃς rene 51 
at Kabutihan mula sa Allah para sa Fier pe 
Kanyang mga naniniwalang alipin) 
hanggang sa magbukang liway- 
Way. 



SURAH AL BAYYINAH (8) - 
ANG MALINAW NA PALATAN- 
Fate DAAN | 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

Yaong mga hindi naniwala na kab- 
ilang sa mga ‘Ahlul Kitab’ --- mga 
taong nagtatangan ng naunang Ka- 
sulatan (mga Kristiyano at Hudyo) 
at mga ‘A/-Mushrikun’ (mga suma- 
samba sa mga idolo at diyus- 
diyosan), ay hindi titigil (sa kani- 
lang maling paniniwala), hanggang 
sa may dumating sa kanila na isang 
malinaw na palatandaan. 

Isang Sugo (Muhammad ἐᾷ ) mula 
sa Allah, na binibigkas sa kanila 
ang mga dalisay na pahina ng 
Qur’an. 

Naglalaman (napapalooban ito) ng 
tama at tuwid na mga batas (mula 
sa Allah). 

At ang mga ‘Ahlul Kitab'--- taong 
nagtatangan ng mga naunang Κα- 
sulatan (mga Kristiyano at Hudyo) 
ay hindi nagkahiwa-hiwalay sa 
kanilang paniniwala maliban lang 
noong pagkatapos nang dumating 
sa kanila ang malinaw na palatan- 
daan (na si Propeta Muhammad 
& at ang ipinahayag sa kanya). 

At walang ipinag-utos sa kanila 
kundi sambahin ang Allah,at wa- 
lang sinuman ang may karapatang 
sambahin kundi Siya lamang, sam- 
bahin siya ng dalisay (ang iwasan 
ang paglalagay ng mga katambal 
sa pagsamba sa Kanya), at gawin 

Surah 98. AI Bayyinah Part 30 | 58 | 
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ang pagsasalah ( pagdarasal ) nang 
ganap at magbigay ng Zakat: At 
iyan ang tamang relihiyon. 

6. Katiyakan, yaong mga hindi nani- NEA CAE 

wala (sa relihiyong Islam, sa ARRE RAA 15! 

Qur’an at kay Propeta Muhammad de a dal, 
ἘΞ )mula sa mga ‘Ahlul Kitab' --- nues doute 
mga taong nagtatangan ng kasula- Ὁ 45.) Us pe ls ICS 

tan at mga ‘A/- Mushrikun’ ay ma- 
nanatili sa Impiyernong-Apoy. Sila 
ang pinaka- masama sa lahat ng 
mga nilikha. 

7. Katiyakan, yaong mga naniwala «ΖΞ ΣΙ ἧ(Ξ 
(sa Kaisahan ng Allah, at sa Kan- balies ro 
yang huling ipinadalang Sugo na si LVL Adi 
Muhammad ἔξ, kasama ang lahat Ὁ Ξ A Se 
ΠΡ mga ipinag-utos ng Islam) at 
gumawa ng kabutihan, sila ang 
pinakamabuti sa mga nilikha. 

Ps, 8. Ang kanilang gantimpala mula sa | LS. CA LES 25e Ἢ: 
ÉD ADI Ex pro te pale kanilang ‘Rabb’ ay mga harden na 

» Μ por 475 -,,ϑΘὥ0ῳ.:.. TT < 2, 

walang pagmamaliw, na sa ibaba me deals ii 
nito ay mga ilog na umaagos, sila Er SE 

Sr ᾿ er Tr 7 Thero 227 

ay maninirahan doon magpakailan- ©! ΚΑΙ͂ 

man,ang Allah ay lubos na nasi- 
siyahan sa kanila at sila ay ganoon 
din sa Kanyalyan ang gantimpala 
ng mga may takot sa kanyang 
‘Rabb.' 
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SURAH AZ-ZALZALAH (99) - 
ANG PANGINGISAY O KUM- 

BOLSIYON 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

Kapag ang kalupaan ay nangisay 
nang sukdulan. 

At iniluwa nito ang kanyang mga 
pasanin. 

At sasabihin ng tao (na üyak ng 
may pagdurusa): ‘“Ano ang nan- 
gyayari sa kanya (sa kalupaan na 
ito)?” 

Sa Araw na yaon ay ihahayag nito 
ang balita (hinggil sa lahat ng παρ- 
anap na mabuti at masama). 

Sapagka’t pahihintulutan 110 ng 1y- 
ong ‘Rabb” na mga-ulat. 

Sa Araw na yaon, ang mga tao ay 
watak-watak na magtutungo sa 
kanilang paroroonan upang maipa- 
Kita ang kanilang mga gawa. 

Samakatuwid, ang sinumang gu- 
mawa ng kabutihan na kasing bigat 
ng isang katiting-na-katiting na ba- 
gay (Atom) ay makikita niya ito. 

At sinumang gumawa ng kasa- 
maan na kasing bigat ng isang kat- 
iting-na-katiting na bagay (Atom) 
ay makikita (din) niya ito. 
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| SURAH AL-AADIYAAT (100) - 
YAONG MGA RUMARAGASA 

(TUMATAKBO) _. _ 
Sa Ngalan ng Allah, ang 

Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- 
wain 

1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan 
(ng mga kabayo) na rumaragasa 
(tumatakbo) at humahagok sa pa- 
ghinga. 

2. (Na sa pamamagitan) ng pagham- 
pas (ng mga paa nito sa mga bato 
ay nagdudulot ng) tilamsik ng 
apoy. 

3. At sa mga sumasalakay sa madal- 
ing araw. 

4. Na nagdudulot ng makakapal na 
alikabok sa kanilang pinagdaraa- 
nan. 

5. Pagkatapos ay sumasalakay sa 
Kalagitnan (ng kanilang mga Kaa- 
way). 

6. Katiyakan! ang tao (na walang 
pananampalataya) ay walang utang 
na loob sa kanyang ‘Rabb,’ 

7. Sa Katunayan, sa ginagawa niyang 
ito,siya rin mismo ang sasaksi sa 
kanyang sarili. 

8. At walang pag-aalinlangan! Labis 
na mapagmahal (gahaman) ang 
Kanyang Kkalooban sa makamun- 
dong yaman. 

9. Hindi niya batid, na kapag inilabas 
na ang mga laman sa τηρᾷ libingan 
(kapag ang lahat ng tao ay binuhay 
na maguli). 
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10. At ibubunyag kung ano ang nilo- OEM 
loob sa mga dibdib (ng tao). É AS 

11. Katiyakan, sa Araw na yaon ganap ὧ à ἡ Χο τς Le & 
na batid ng kanilang ‘Rabb’ ang 
hinggil sa kanilang lahat. | 



Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

. ‘AI-Qaarr'ah’ 

. Ano ang ‘Al-Qaari’ah?’ 

. Αἴ ano ang nalalaman mo (Ο᾽ Mu- 
hammad ὧν ) hinggil sa ‘A/Qaa- 
r'ah? 

. Jto ang Araw na ang mga tao ay 
parang nagkalat na mga gamur- 
gamo sa paligid, 

. At ang mga bundok ay magmimis- 
tulang mga buhaghag o naglilipa- 
rang balahibo ng (damit na) lana, 

. Kung gayun, sinuman ang (mag- 
ta- taglay ng) mabigat na timbang 
sa Kkanyang (mga mabubuting 

gawa), 

. Siya ay mamumuhay ng isang mal- 
igayang-maligayang buhay (sa Par- 
8150). 

. 004} 884. sinumang (magtata- 
glay) ng magaan na timbang sa 
kanyang (mga mabubuting gawa), 

. Siya ay magkakaroon ng taha- 
nan sa ‘Haawiyah' (isa sa mga 
katawagan sa Impiyernong Ap- 
ΟΥ̓). 

10. Ano ang nalalaman mo (Ο᾽ Mu- 
hammad ἐξ ) kung anoito. 

11. (Ito ay) isang mainit na naglalaga- 
blab na Apoy! 
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: SURAH AT-TAKAATHUR (102) - 
| ANG PALIGSAHAN HINGGIL SA 
MGA MAKAMUNDONG BAGAY 

Sa Ngalan ng Allah, ang rs | 
Pinakamahabagin, Ang Pinakamaa- ENT Al, ΘΠ 

wain 

1. Ang pagkahumaling nang labis at MCE 2 
pagkikipagtunggali sa isa’t isa sa ο HE] 
paglikom ng makamundong kapa- 
kinabangan ang siyang naglihis sa 
inyo. 

2. Hanggang sa humantong kayo sa ΚΖ 12: τ 
libingan (hanggang sa kinamatay- ὧ za pe 
an na lamang ninyo ang labis na 
pagkahumaling sa makamundong 
bagay!). 

3. Hindi (ninyo ito pakikinabangan)! L'AÎE ἐξὸν ἐς 
Hindi magtatagal ay mababatid ᾧ; SE ir. 
ninyo (kapag kayo ay namatay 
na)! 

4. Muling (inuulit sa inyo, tandaan APR CE 
ninyo itong mabuti), hindi (ninyo ee ῸΡ 
ito pakikinabangan)! Hindi magtat- 
agal ay mababatid ninyo (kapag 
Kayo ay nasa inyu-inyo nang mga 
libingan)! 

5. Hindi (ninyo ito pakikinabangan)! RE AR τ 2 2 
Kung batid lamang ninyo na may de op PY 
kasamang tiyak na kaalaman (ang 
wakas ng buhay dito sa daigdig 
ay hindi kayo kikilos nang ganito 
--- hindi ninyo pahihintulutang 
masakop kayo ng inyong mga sa- 
riling pagnanasa). Katiyakan, hin- 
di magtatagal ay makikita ninyo 
(sa Araw ng Muling Pagkabu- 
hay). 

6. Makikita ninyo ang nagliiyab na Ë “ if 

Apoy (ng Impiyerno)! 
2.9 

Po 
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7. At muling (inuulit sa inyo), tiyak na © tee 1: 
tiyak at walang pag-aalinlangan na PEN 
makikita ninyo mismo sa pama- 
magitan ng inyong mga sariling 
paningin! 

8. Pagkatapos sa Araw na yaon, kayo Ass LEA AA 

ay tatanungin sa mga biyaya at ka- ο ao pot νς 
ginhawahan (na inyong tinamasa 
dito sa daigdig)! 
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Sa Ngalan ng Allah, Ang ΝΕ 
Pinakamahabagin, Ang Pinakamaa- PSV 

wain 

1. Sumusumpa Ako sa pamamagitan "it 

ng ‘Al-’Asr.” Ὁ gens 

2. Katiyakan! Ang Tao ay magiging Re 

talunan. Ὁ Jos y où 

3. Maliban sa mga naniwala (sa kaïi- LT HET RS BARRE AE 
sahan ng Allah) at gumawa ng mga Se ee ent) 
mabubuting gawa, at nagpayuhan matin il 2{Ξ: 
sa 1581 158 ee Rohan (na nn ᾧ ΠΣ Fret 
ang lahat ng mga mabubuting gawa 
na ipinag-utos ng Allah at iwasan 
ang lahat ng uri ng mga kasalanan 
at mga kasamaan na ipinagbawal 
ng Allah), at nagpayuhan sa isa’t 
isa na maging matlisin (sa anumang 
hirap, pinsala at di-mabuting pan- 
gyayari na Mmaaaring maranasan sa 
pagpapalaganap ng Kanyang reli- 
hion, at iba pa). 

| 



Surah 104. Al-Humazah Part 30 [ 67 | Post Ve 5 pogll 5, pu 

 SURAH AL-HUMAZAH (104) - 
 MGA NANINIRA NG KAPUWA 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1. Kapighatian sa bawa’t nagkakalat 
ng malin, at nagsisinungaling up- 
ang siraan ang kapuwa at naninira 
nang talikuran. 

2. Na naglilikom ng mga kayamanan 
at palaging binibilang. 

3. Inaakala niya na ang kanyang kay- 
amanan ay magpapanatili sa kanya 
magpasawalang-hanggan  (maga- 
gawa siyang immortal at walang 
kamatayan!). 

4. Hindi (niya pakikinabangan ang 
kanyang kayamanan)! Kundi bagk- 
us, wWalang pag-aalinlangan, itata- 
pon siya sa ‘hutamah” (naglalamu- 
kos na Apoy). 

5. At ano ang nalalaman mo (Ο᾽ Mu- 
hammad ἐξ ) hinggil sa ‘Al-Huta- 
mah” (naglalamukos na Apoy). 

6. Ang apoy ng Allah, naglalaga- 
blab. 

7. Na manunuot sa mga puso (ng 
tao). 

8. Katiyakan, ito ang magpipinid sa 
kanila. 

9. Mga nagtataasang haligi ng Apoy 
(parurusahan sila sa pamamagitan 

ng pagkukulong sa kanila sa loob 
ng nagtataasang mga haliging 
Apoy na ito). 

# 3.» RASE 
D La ef 

ὧδ SN Cazusif 

ke 
TANT. AL os 

6 LOTUS 

> ἐπ ἧς 

ΑἸ 223. ὧς ταν δ 

ΚΣ, LS - εν > " 

©) Los melg] 



Surah 105. Al-Feel  Part30 | 68 [test +0 μἐπὰ" δ) μα 

SURAH AL-FEEL (105) - 
ANG ELEPANTE 

Sa ngalan ng Allah, ang Des 
Pinakamahabagin, ang Pianakamaa- PSS" | 

wain 

1. Hindi mo ba nabalitaan (Ο᾽ PET eee Pret 
Muhammad ££ ) kung paano naki- οὐδοῦ ds 5 
tungo ang iyong ‘Rabb' sa mga Ὁ Lait 
nagmamay-ari ng elepante? --- A 
(ang hukbo ng mga elepante na 
nagmula sa Yemen sa ilalim ng 
pamumuno ni Abraha al-Ashram 
na ang layunin ay upang Wasakin 
ang Ka’abah sa Makkah). 

2. Hindi ba ginawa Niya na magtapos LG AS TL 
sa walang-kabuluhan ang kanilang ὦ ἼΩΝ: Ἢ 2, 2») 
masamang balak? 

3. At nagpadala laban sa kanila ng LL τ: τ 
mga ibon; na napakaraming.. gru- ᾧ Dit γέ τον 
po-grupo, iba-iba at sunod-sunod. 

4. Pinagbabagsakan sila ng mga bato ὌΠ ἡ Ὁ ΤΣ 
ng ‘Sijjeel’ (matitigas na luwad). ο desc AD 

5. At nagmistula silang mga tangkay Pa 15 fs 
ng mga pananim sa bukirin (na ang = Corel 
bunga ay parang kinain ng mga 
hayop). 



Surah 106. Quraysh  Part30| 69 | Yes;h et 5,5 

SURAH QURA YSH (106) - 
MSA SNERANNGOERAYSH 

Sa Ngalan ng Allah, ang tt | 
Pinakamahabagin, Ang Pinakamaa- LEA 5 

wain 

1. (sang dakilang biyaya at kalinga nd 
mula sa Allah) para sa Kinaugalian 
na paglalakbay ng mga angkan ng 
Quraysh. 

2. Ang paglalakbay sa taglamig (pa- M Ou 297. LE ETS τς οἵ 
tungong timog) at sa tag-init (pahi- 5: do est D < 
laga ng walang anumang pangam- 
ba), at ang pakay nila sa paglalak- 
bay na ito ay pagtitinda. 

3. Kung kaya, hayaan nilang samba- RS DU ὁ τ ξ 
hin ang ‘Rabb' ng Tahanang ito οὐ τς 
(ng pagsamba -- ang Ka’abah sa 
Makkah). 

4. Na Siyang nagkaloob ng pagkain ASE 2e se 
sa kanila upang hindi sila magu-| γε Er er 
tom at ginawa silang ligtas mula sa ὮΝ os 
panganib. 



Surah 107. Al-Maa’oon Part 30 [ 70 | Fest ΕΝ 

SURAH AL-MAA’OON (107) - 
ὍΜΟΛΒΑΌΝΕΙΝΟ ΒΑΒΌΜΒΑΝ: 

Sa Nealan ng Allah, ang 
Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1. Nakita mo ba yaong pinasinunga- 
lingan niya ang Araw ng Paghuhu- 
kom”? 

2. Siya ba yaong nagtataboy sa mga 
uliia (na may kasamang pagmama- 
lupit). 

3. At humihimok na hindi pakainin 
ang mahihirap. 

4. Samakatuid, kapighatian sa mga 
nagsasalah (nagdarasal na may ha- 
long pagkukunwari). 

5. Na kanilang ipinagpapaliban ang 
kanilang mga Salah (pagdarasal) 
mula sa itinakdang oras (para dito). 

Yaong mga gumagawa ng kabuti- 
han para lamang makita (ng tao). 

Ἴ. At nagkakait ng “A/-Maa'oon” 
(mga munting Kabutihan, tulad ng 
pagbibigay ng tubig, asin, asukal at 
iba pa na mga katulad nito). 

À . ΠΝ ἐπὶ CE “΄..,5 

CORSA ὦ ἐς ST 

LIT I ST 

ὧς CAN 

4 ὅ ἢ »32.7 

Ὁ LS oi 



Surah 108. AI-Kawthar 

SURAH AL-KA WTHAR (103) - 
= AL-KAWTHAR 
ISANG ILOG SA PARAISO 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- SEX, Ν᾽ 

wain 

1. Katiyakan, Aming ipinagkaloob sa DRE NA 

iyo (Ο᾽ Muhammad # ) ang “Αἰ- ΕΙΣ ΡΤ 

Kawthar’ (isang ilog sa Paraiso). 

2. Kung gayon, ituon ang iyong pag- ie 

sasalah (pagdarasal) sa iyong Ὁ σῶν pes 

‘Rabb’ at (sa Kanya lamang) ma- 
ghandog ng pag-aalay (pagkakatay 
ng hayop). 

3. Katiyakan, sinuman ang naging FERTILE A 
sanhing iyong pagkagalit (O'Mu- Ὁ 2 EE 
hammad # }), --- ipawawalang- 
saysay Namin (ang bawa’t mabu- 
buting bagay na nagawa niya sa 
daigdig na ito at sa Kabilang Bu- 
hay). 



Surah 109. AI-Kaafiroon Part 30 [ 72 | Post de ds AG, pu 

SURAH AL-KAAFIROON (109) - 
ANG MGA WALANG 

PANANAMPALATAYA 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- 

wain 

1. Sabihin (mo sa kanila Οὐ Muham- Fée CLÉ 
mad &#): “O’ Al-Kaafiroon” (0° Ὁ του ξεν js 
mga walang pananampalataya)! 

2. “Hindi ako sasamba sa (mga diy- Soil AG CU 
us- diyosan na) inyong sinasamba. ᾿ Ἷ 

3. “Ni sasambahin ninyo ang (Allah Ὃ πὰ ΤᾺ ΦΑΣΙΝ; 
na) aking sinasamba (Wala kayong 
karapatan na sumamba sa Kanya, 
hangga’t hindi ninyo binabago ang 
inyong mga maling pamamaraan). 

4. “At hindi ko sasambahin magpa- Ὁ Fan ἧς. 
kailanman ang inyong mga sina- dur 
samba. 

[44 - ΒΞ - 5 & Δ, r s PA a T S. “Ni sasambahin ninyo ang aking τ τυ; 
sinasamba. UT 7 

6. “Sa inyo ang inyong ‘Deen’ (isin- A7 3 ξ 
. . . rs + δ φ - » 

alin na: Relihiyon), at sa akin ang Ὁ PRES 
29 

aking ‘Deen. 



SURAH AN-NASR (110)- ANG 
TULONG 

Sa Ngalan ng Allah, ang _ 
Pinikamahabagin, ang Pinakamaa- EAN, 5 

wain 

Kapag dumating ang tulong ng Al- M Pi ΞΖ κα 

lah (sa iyo Ο᾽ Muhammad LE la- Q ς--- 9 4) es Le 3) 

ban sa 1yong mga kaaway) at mas- 
akop ang “Makkah”. 

At nakikita mo ang maraming tao ne Aa LAN etre 
na pumapasok sa Deen (Islam) ng 8 Los FUI at 2 
Allah na grupo-grupo. 6 {31 APE 

Kung gayon, luwalhatiin ang mga FE Seat Der Ra 
papuri ng iyong ‘Rabb,’ at ae HS] o au ls Ὁ) CE 
ang Kanyang kapatawaran. katiya- GRURENIE 
Kan, Siya ang tumatanggap sa pag- | 
sisisi (ng tao) at nagpapatawad. 



Surah 111. AI-Masad  Part30 | 74 [mesh Aa δ ρον 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- NS, 

wain 

1. Pagkawasak ang para kay Abu ἃς 27 “1 Te 
Lahab, pagkawasak ang para sa ALT de VESTES 
kanya! 

2. Ang kanyang kayamanan at mga | À A ΤΣ ΠΡ 
anak (at anuman na) Kanyang na- | ὁ Ὁ" ᾿ SF 
kamtan ay hindi nya pakikinaban- 
gan! 

3. Katiyakan, siya ay susunugin sa hu iles 
Apoy na naglalagablab! τον ANS ἀδι 

4. Αἱ kasama rin niya roon ang kan- Ὁ : ELA < ὅτ 
yang asawWa, na mapaggawa ng 
mga balita (paninirang-puri), na 
nagdadala ng mga Kkahoy (ng 
‘Sadan') na may mga ünik-tinik 
(at inilalagay sa daanan ng Pro- 
peta € ). 

5. At sa kanyang leeg ay isang kuwin- Le 
tas na nakapulupot na lubid ng ONE 
‘Masad” (hibla ng palma). 



Surah 112. Al-Ikhlaas Part 30 Post NAT DAY pe 

SURAH AL-IKHLAAS (112)- | EST pu OU 
ANG KALINISAN ΝΟ PANINI- | LE DE ΓΙ 

| WALA 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- ESA, .Ὁ 

wain 

1. Sabihin (mo sa kanila O Muham- Ὁ is ᾿ 
mad €): “Siya ang Allah, ang lisa 
at Tang1 (na Tagapaglikha). 

2. Allah - ang walang Kapantay, ang A PA 
walang Kahalintulad, ang ‘Rabb’ ῷ ” 
na ang Kanyang kapangyarihan ay 
Ganap, Walang-Hanggan at Lubos, 
Siya ay Malaya, sa Kanya nagmu- 
mula ang lahat. Hindi siya kuma- 
kaïn ni umiinom. Sa Kanya lamang 
umaasa ang lahat ng nilikha: sa 
Kanilang pamumuhay, mga pan- 
gangaïilangan at sa lahat ng bagay. 

3. “Siya ay hindi nagsilang at hindi A tree) 

Siya isinilang. ῷ ἀρ 

4. At walang sinuman ang maïhaha- ΣΝ, κα 
lintulad sa Kanya. ᾧ KZ La ST 



Surah 113. Al-Falaq 

_ SURAH AL-FALAQ (113) - 
_ ANG PAGBUBUKANG LIWAY- 

WAY 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, Ang Pinakamaa- ES, > 

wain 

1. Sabihin (mo sa kanila Οὐ Muham- At STE 
mad # ): “Hinihingi ko ang kalin- ᾧ SU SA 
ga ng ‘Rabb’ ng pagbubukang- 
liwayway. 

2. ‘“Mula sa kasamaan ng mga nilik- Le 
hang bagay. ᾧ στε 

3. “Αἴ mula sa kasamaan kapag ku- A ἐσ ον 
makalat na ang kadiliman ng gabi, ᾧ 5 Sel ces 
na Kasabay lumalabas pagkagat ng 
dilim. 

4. “Mula sa kasamaan ng mga nag- Re 
sasagawa ng Karunungang itim, Ka- τς cg οῶν 
pag hinipan nila ang kanilang mga Ὁ a 
ibinuhol na tali. 

5. “Mula sa kasamaan ng mainggitin CAE EU AE τὰ: 
Kapag siya ay nainggit.” 



Surah 114. An-Naas Part 30 Post ANNE Li pu 

SURAH AN-NAAS (114) - 
ANG MGA TAO 

Sa Ngalan ng Allah, ang 
Pinakamahabagin, ang Pinakamaa- NAS, ΒΕ 

wain 

1. Sabihin (mo sa kanila Οὐ Muham- 270 43% 
mad # ): “Hinihingi ko ang kalin- Ὁ US 3 οἷ 
ga mula sa ‘Rabb” ng mga tao. 

2. “Ang Hari ng mga tao. Ὁ LT Bis 

3. “Ang tunay na karapat-dapat sam- À HE 49 | 
bahin ng mga tao. 

4. “Mula sa mang-uudyok ng Kasa- À CA Et 
maan (ang shaitan na nag-uudyok ΩΣ al 
sa mga puso ng tao) na lumalayo 
(sa Kanyang mga imuudyukan ka- 
pag naalaala na ng tao ang Allah), 

5. “Na bumubulong 58 mga puso ng prie rt | 
ta. ἵ ἰὩδ τῷ ᾿ 

6. “Maging siya man ay kabilang sa Ὧν 
mga Jinn Ο sa mga tao.” 
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INDEKS NG MGA (SÛRAH) KABANATA AT NG 
MGA MAKKI AT MADANI NG MGA ITO 

Sûrah Ὁ rs 

Al-Fatihah ] 1 |Makki 
An-Naba ” 78 | 4 (|[Makki 
An-Nâzi‘ât 79 | 10 |Makki 
‘Abasa 80 | 15 (Makki 
At-Takwîr 81 19 |Makki 
Al-Lnfitâr 82 | 22 |Makki 
Al-Mutaffifin 83 | 24 |Makki 
Al-Inshiqâq  |84 | 28 |Makki 
Al-Burû; 85 | 31 |Makki 
At-Tariq 86 | 34 |Makki 
AI-A‘lâ 87 | 36 |Makki 
AIl-Ghâshiyah |88 | 38 |Makki 
Al-Fajr 89 | 41 |Makki 
Al-Balad 90 | 45 |IMakki 
Ash-Shams O1 47 IMakki 
Al-Lail 92 | 49 |Makki 
Ad-Duhäâ 93 | 52 |Makki 
Ash-Sharh 94 | 53 | Makki 
At-Tîn 95 54 |Makki 
Al-‘Alaq 96 | 55 |Makki 
Al-Qadr 97 | 57 |Makki 
Al-Baïiyinah 198 | 58 | Madani 
Az-Zalzalah 99 | 60 |Madani 
Al-‘Adiyât 100 |! 61 | Makki 
Al-Qôri‘ah 101! 63 IMakkï 
At-Takâthur [102] 64 |Makki 
Al-‘Asr 103 | 66 |Makki 
Al-Humazah 104) 67 | Makki 
Al-Fil 105 | 68 |Makki 
Quraish 1061] 69 |Makki 
AI-Mâ‘üûn 107 | 70 |Makki 
AI-Kauthar 108 | 71 I Makki 
Al-Käfirûn 109 | 72 |Makki 
An-Nasr 110! 73 |Madani 
Al-Masad 1111 74 |Makki 
Al-Ikhlâs 112, 75 | Makki 
AI-Falaq 113 | 76 |Makki 
Al-nâs 114! 77 |[Makki 

al Makki/|/i$ |, 
Madani == 
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